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0.1 Seznam použitých zkratek 

 

ACA - arteria cerebri anterior 

ACAS - Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study 

ACC - arteria carotis communis  - společná karotida 

ACE,- arteria carotis externa 

ACE - angiotenzin konvertující enzym 

ACEi - inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu  

ACI -  arteria carotis interna - vnitřní karotida 

ACM - arteria cerebri media  

AG - angiografie 

AO - arteria ophtalmica 

AP - angioplastika 

ARS - ateroskleróza 

ASA  - kyselina acetylsalicylová  

AT-I, AT -1 - angiotenzin 1 

BMI - body mass index 

C3, C4 - krční obratle 

cAMP - cyklický adenosin monofosfát 

CAVATAS - Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty 

Study 

CEA - karotická endarterektomie  

CFM - color flow mode - barevný Dopplerovský mod 

cGMP - cyklický guanosin monofosfát 

CMP - cévní mozková příhoda 

CMV - cytomegalovirus 

CNS - centrální nervová soustava 

CRP - C reaktivní protein 

d - vnitřní průměr tepny 

DM I, DM II - diabetes mellitus prvního a druhého typu 

DSA  - digitální subtrakční angiografie 

DUS - Duplexní ultrasonografie 

DWI - difuzí vážené MR zobrazení 
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EB-CT - Electron beam computer tomography 

EBV - virus Epstein Baarové 

ECST - European Carotid Surgery Trial 

EDHF - endothelin-derived hyperpolarising factor 

EDV - end diastolic velocity - konečná diastolická rychlost 

HDL - high density lipoprotein 

EEG - elektroencefalografie 

HT - hypertenze 

iCMP - ischemická cévní mozková přhoda 

IM - infarkt myokardu 

IMT - intimomediální tloušťka 

LDL - low density lipoprotein 

M-CSF - růstový faktor pro makrofágy 

M/M - morbilita a mortalita 

MR - magnetická rezonance 

MRA - magnetickorezonanční angiografie 

MR DWI - difuzí vážené MR zobrazení 

MRA - magneticko rezonanční angiografie  

NASCET - North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 

NO - oxid dusnatý 

PAI-1 - inhibitor aktivátoru plazminogenu 

PI - pulzatilní index 

PRF - pulzní repetiční frekvence 

PSV - peak systolic velocity - maximální průtoková rychlost na vrcholu 

systoly 

R - průtoková rezistence 

r - poloměr cévy 

RI - rezistenční index 

RIND - reverzibilní ischemický neurologický deficit 

SAA - sérový amyloid A  

SSEP - somatosenzorické evokované potenciály 

SDI - systolicko diastolický poměr  

TCD - transkraniální dopplerovské vyšetření 
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TG - Triacylglyceroly  

TIA - tranzitorní ischemická ataka 

TNF-α - tumor nekrotizující faktor alfa 

USG - ultrasonografie 

V mean - střední toková rychlost 

ν -  viskozita krve 

v - rychlost toku krve 

VA-CSP-309 - Veterans Affairs Cooperative Carotid Trial 

Q - průtok krve 

∆P - rozdíl tlaku 
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0.2 Poděkování 

Největší dík patří mému školiteli, Prof. MUDr. Pavlu Kalvachovi, za 

neustálou motivaci, trpělivé vedení a významnou odbornou pomoc při 

zpracování a interpretaci nasbíraných dat. Dík patří také lékařům, kteří 

provedli mnou zpracovávaná ultrasonografická vyšetření. Jsou to 

především MUDr. Jaroslav Korsa a MUDr. Petr Benedikt, dále pak 

MUDr. Tomáš Peisker a MUDr. Radka Tůmová, jíž vděčím také za část 

obrazové dokumentace. Za pomoc se sběrem dat děkuji MUDr. Janě 

Termerové. Nakonec děkuji vedení a celému kolektivu Neurologické 

kliniky FN KV za umožnění zpracování dizertační práce a absolvování 

celého postgraduálního studia na její půdě. 

Jednotlivé studie této práce vznikaly v kontextu se 2 výzkumnými 

záměry 3. LF UK:  MŠMT 111300004 a VZ 0021620816. 
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1. Úvod 

 

Se vzrůstajícím počtem pacientů trpících některým z metabolických 

onemocnění vedoucích k rozvoji aterosklerózy vzniká naléhavá potřeba 

včasné diagnostiky jejího rozsahu. Uvažujeme li o sklerotickém 

postižení mozkových tepen, optimální vyšetřovací metodou je duplexní 

ultrasonografie, která je relativně laciná a pro pacienta nezatěžující. 

Umožňuje posoudit nejen strukturu a rozsah aterosklerotického plátu, 

ale také posoudit míru případných zúžení tepen a  zhodnotit 

hemodynamický dopad přítomných strukturálních změn. Proto je 

ideálním kandidátem pro screeningové vyšetření v rámci primární nebo 

sekundární prevence iktů, také pro pravidelné kontroly 

dispenzarizovaných pacientů. 

Znalost normálních hemodynamických poměrů v cervikálním 

karotickém řečišti je nezbytnou při posuzování různých patologických 

stavů. Tato práce se snaží nabídnout co nejvíce ucelený pohled na 

problematiku karotických stenóz očima ultrasonografisty. Z praktických 

důvodů se zaměřujeme na stenózy lokalizované v karotickém bulbu, 

jejich počet totiž vysoce převyšuje stenózy v jiných lokalizacích. Vlastní 

studie je obsažena v kapitolách 4, 6 a 8 – tak, jak tématicky 3 

studované celky navazují na fyziologické, patologické a ošetřené stavy. 

Kapitola 4 popisuje řečiště fyziologické. Zde sledujeme vzájemné vztahy 

hemodynamických parametrů v jednotlivých úsecích extrakraniálního 

karotického řečiště a také jejich vývoj během života pacienta.  

V kapitole 6 popisujeme změny způsobené bulbární stenózou a 

nakonec, v kapitole 8 pozorujeme,  do jaké míry dochází k normalizaci 

alterovaných průtokových parametrů v cervikálním karotickém řečišti 

po ošetření bulbární stenózy některým typem dezobliteračních metod; 

karotickou endarterektomií (CEA) nebo angioplastikou se zavedením 

stentu. Pokaždé provádíme srovnání s kontrolní, zdravou, skupinou, 

sledujeme známky rozvoje a zániku kolaterálního řečiště. Získané 

poznatky uvádíme v kontextu získaných poznatků z dostupné literatury, 

diskutujeme je a činíme vlastní závěry.  
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Zjištěnými fakty chceme přispět do fondu znalostí o dynamice 

mozkového cévního řečiště. Věříme, že jejich využitím se zvyšuje 

spolehlivost správných rozhodnutí o léčebných zákrocích na 

karotických tepnách. 
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1.2 Cíle dizertační práce 

Fyziologické karotické řečiště: 

• Zmapovat hemodynamické faktory a jejich vztahy v jednotlivých 

úsecích fyziologického karotického řečiště. 

• Posoudit vliv stárnutí. 

• Porovnat průtokové parametry mužů a žen. 

Karotické řečiště postižené stenózou v bulbu. 

• Posoudit vliv přítomnosti a velikosti stenózy na 

hemodynamické parametry téže i opačné strany. 

• Porovnání se skupinou zdravých osob. 

• Posoudit vztah přítomnosti stenózy k rozvoji kolaterálního 

zásobení mozku. 

• Posoudit možnost diagnostiky velikosti stenózy bulbu pouze na 

základě alterace průtokových parametrů. 

Karotické řečiště po odstranění stenózy v bulbu. 

• Porovnat efekt ošetření karotickou endarterektomií a zavedení 

stentu. 

• Posoudit míru reparace alterovaných průtokových parametrů 

porovnáním se skupinou zdravých kontrol. 

• Nalézt případný vztah míry postdezobliterační změny k velikosti 

odstraněné stenózy. 

• Porovnat míru postoperačních změn u osob různého věku. 

• Posoudit vliv provedeného výkonu na druhostranné 

(neošetřené) řečiště. 
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1.3 Souhrn práce 

 

Práce si klade za cíl odhalit nové nebo upřesnit dříve známé vědomosti o 

hemodynamických parametrech v jednotlivých úsecích cervikálního 

karotického řečiště, jejich vzájemných vztazích a jejich vývoji během 

života. Zabývá se řečištěm intaktním, řečištěm postiženým izolovanou 

stenózou v oblasti karotického bulbu a nakonec řečištěm, jehož 

bulbární stenóza byla odstraněna některým druhem rekanalizačního 

výkonu.  

První oddíl analyzuje fyziologické karotické řečiště. Popisuje normální 

hodnoty průtokových parametrů, maximální systolické rychlosti (PSV), 

konečné diastolické rychlosti (EDV) a hodnoty obou hemodynamických 

indexů pulzatility (PI) a rezistence (RI). Zjistili jsme, že průtokové 

rychlosti ve všech úsecích karotického řečiště s věkem klesají. Nejvíce to 

platí pro PSV ve společné karotidě (ACC), která během života sníží svou 

rychlost na polovinu původní hodnoty, zatímco hemodynamické indexy 

jeví opačný trend. Zvyšuje se poměr PSV (resp. EDV) ve vnitřní karotidě 

(ACI) ku PSV (resp. EDV) v ACC. Zajímavý je vztah PSV společné 

karotidy a PSV tepen dceřinných; u mladých pacientů je PSV společné 

karotidy nejvyšší z celého řečiště, křivka jejího poklesu je však velmi 

strmá a křivky poklesu PSV v obou tepnách dceřinných protne přibližně 

v padesátém roku života člověka. Od toho okamžiku se rychlost toku 

krve při bifurkaci ACC zvyšuje, což je záležitost v celém organismu 

ojedinělá. Vysvětlujeme ji preferenčním zásobením intrakrania ve 

vyšším věku. 

Další část se pokouší objektivizovat míru změn v hemodynamice 

sledovaného řečiště, pokud toto bylo postiženo stenózou karotického 

bulbu. Popisujeme zde v souvislosti s bulbární stenózou pokles PSV a 

EDV ve společné karotidě a výrazný nárůst PSV a EDV v místě zúžení. 

Poměry PSV (resp. EDV) v ACI ku PSV (resp. EDV) v  ACC u osob se 

stenózou karotického bulbu několikanásobně přesahují normální 

hodnoty. Byla prokázána závislost těchto poměrů na velikosti stenózy  

v karotickém bulbu. V arteria ophtalmica (AO), která představuje 
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nejčastěji využitou možnost kolaterálního zásobení mozku, pozorujeme 

v souboru vyšší četnost záchytu nižšího nebo retrográdního průtoku.  

U osob s unilaterální stenózou se vyšší toky druhostranným řečištěm ve 

smyslu kolaterálního zásobení nepodařilo prokázat, snad vzhledem k 

nízkým stupňům stenóz v souboru, pozorujeme však vyšší strmost 

křivky nárůstu průtokových rychlostí v závislosti na velikosti stenózy  

u osob s oboustrannou stenózou. U některých parametrů 

kvantifikujeme i míru změny v závislosti na velikosti stenózy. 

Konstatujeme však, že pozorované hodnoty dosahují mimořádného 

rozptylu u jednotlivých osob, často jeví i protichůdné trendy; proto nelze 

výsledky tohoto výzkumu aplikovat jako jediné diagnostické kriterium 

přítomnosti, nebo snad dokonce velikosti bulbárního zúžení. Důvody, 

proč při zúžení tepny dochází k tak odlišným reakcím v jednotlivých 

případech, vyžadují další výzkum. 

Poslední oddíl analyzuje průtokové parametry osob před a po 

provedení rekanalizačního výkonu a srovnává je s parametry zdravých, 

korigovanými věkem. Nezávisle studujeme skupinu, které byla 

provedena endarterektomie, a skupinu stentovanou. 

Pokud byla provedena CEA, nalézáme ve společné karotidě nárůst 

PSV i EDV, zatímco hemodynamické indexy PI a RI klesají. V ACI pak 

dochází ke snížení patologicky vysokých PSV a EDV na téměř normální 

hodnoty. U pacientů, jimž byl zaveden stent, nacházíme v ACC pokles 

EDV, nárůst hemodynamických indexů, ve vnitřní karotidě pak pokles 

PSV i EDV na prakticky normální hodnoty, ve vnější karotidě pak 

zvýšení EDV a RI.  U některých parametrů se podařilo prokázat i 

závislost míry změny na věku ošetřené osoby. 

Hodnotíme-li izolovaně oblast ACI, pozorujeme u stentované skupiny 

vyšší míru přiblížení pooperačních parametrů k parametrům zdravé 

kontrolní skupiny. 

V druhostranném řečišti jsme po dezobliteraci nenalezli změny 

nasvědčující reorganizaci kolaterálního zásobení zajišťovaného touto 

tepnou; výjimkou je pokles EDV a ACC neoperované strany.  
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Námi pozorované jevy jsou diskutovány s poznatky literatury. Každý 

oddíl je uveden textem, shrnujícím stručně vědomosti o dané 

problematice. Jednotlivé oddíly jsou také propojeny vloženými 

kapitolami s převážně klinickou tématikou tak, aby práce byla co 

nejvíce uceleným pohledem na problematiku projevů aterosklerózy  

v cervikláním karotickém řečišti včetně možnosti terapeutických 

intervencí. 
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2. Anatomie a funkce cév 

 

2.1 Základy anatomie cév 

 

Krevní cévy tvoří strom dutých struktur přivádějících a také 

odvádějících životadárnou krev v právě potřebné míře různým orgánům. 

Různá potřeba krevní saturace v rozličných orgánech a také její změny  

v čase vyžadují stálý přísun adekvátního množství krve. Krevní řečiště 

spolu se srdcem tvořící kardiovaskulární systém díky možnosti citlivé 

dynamické regulace za fyziologických okolností takovou adekvátní 

saturaci umožňují.  

Cévní stěna je tvořena třemi vrstvami; tunica intima, media a 

externa, zvaná též adventitia. Adventitii tvoří řídké vazivo obsahující 

kolagenní i elastické sítě vláken, obsahuje nervová vlákna vegetativního 

nervového systému (sympatické pleteně s převažujícím 

vazokonstrikčním působením), u velkých tepen také vaza vazorum - 

malé cévy sloužící k výživě cévní stěny. 

Tunica media díky vrstvě spirálovitě uspořádaných hladkých 

svalových buněk umožňuje změny průsvitu cévy. 

Vnitřní vrstva se nazývá tunica intima. Je tvořena jedinou vrstvou 

nesmáčivých endothelových buněk, která je u větších tepen ještě 

obklopena elastickými vlákny zahuštěnými do membrana elastica 

interna, u kapilár pak retikulinovými vlákny a glykoproteiny (tzv. 

bazální membrána).  

Arterie - tepny mají pevnou stěnu, která musí odolávat krevnímu 

tlaku. Rozlišujeme elastický a muskulární typ. Elastický má ve stěně 

převahu elastických vláken, dokáže tak při nárazu krevního tlaku část 

energie absorbovat a svým pružným stahem napomáhat vyrovnání 

rozdílů toků v systole a diastole. Jedná se především o velké tepny, 

aortu, truncus pulmonalis a jejich větve. Druhý typ je tzv. muskulární. 

Kromě hojného podílu elastických vláken obsahuje velké množství 

svalové hmoty v medii umožnující snadnou změnu průsvitu lumina. 
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Při dělení tepen se směrem do periferie snižuje jejich průsvit, 

současně s tím klesá krevní tlak a rychlost krevního toku v nich. 

Nejslabší arterie jsou arterioly s průsvitem 20-80 µm. Vycházejí  

z nich prekapiláry a kapiláry. Prekapilární sfinktery, slabší vrstvy 

cirkulárně uspořádané hladké svaloviny, umožňují pružnou regulaci 

průsvitu.  

Kapiláry, vlásečnice, mají průsvit jen 7-15 µm, avšak součet jejich 

průsvitů je asi 800x větší než průsvit aorty (6 300 mm2). Jejich stěnu 

tvoří pouze endothelie, lamina basalis a nepravidelná řídká síť pericytů. 

Endothelie jsou spojené buněčnými kontakty (tight a gap junctions),  

v některých orgánech mají až 100 µm široká okénka (fenestrované 

kapiláry). Průsvit kapilár rozšiřuje histamin, zužuje adrenalin. 

Venuly a vény mají slabší stěnu než arterie, oproti nim též obsahují 

chlopně udržující jednosměrný tok krve i proti gravitačnímu gradientu 

(Petrovický, 1995). 

 

2.2 Funkce endothelu 

 

Podrobněji se budeme zabývat cévní výstelkou vzhledem k její 

rozhodující úloze při atherogenním procesu.  

Nesmáčivost povrchu endothelií zajišťuje vrstva polysacharidů, 

glykosaminoglykanů a glykoproteinů na jejím povrchu. Vně endothelií 

se nachází pojivová tkáň tvořená směsí elastických, myointimálních 

buněk a makrofágů. Ty, spolu s endotheliemi, secernují extracelulární 

matrix tvořící až 60% objemu intimy. Obsahuje proteoglykany 

(chondroitin sulfát, dermatan sulfát, heparin sulfát), kolagen, elastin, 

fibronektin a laminin. Obsah kolagenu a proteoglykanů s věkem stoupá. 

Endothelie m.j. obsahují kontraktilní elementy, které se podílejí na 

remodelaci a  propustnosti endothelu (Špinar, 2003). 

Endothelie produkují celou řadu působků (tab.2.1). 



2. Anatomie a funkce cév 

 

 9 

 

vazodilatační NO oxid dusnatý (EDRF) 
 prostacyklin 
 EDHF (endothelin-derived  

hyperpolarising factor) 
 natriuretický peptid C 
vazokonstrikční endothelin 
 tromboxan A2 
 prostaglandin H2 
antitrombotické  PAI-1 (inhibitor aktivátoru 

plazminogenu) 
inhibitory růstu NO 
 prostacyklin 
 natriuretický peptid C 
prorůstové endothelin 
 angiotenzin II 
 superoxidový radikál 
protizánětlivé NO 
prozánětlivé TNF-α (tumor nekrotizující 

faktor alfa) 
 superoxidový radikál 
Tab 2.1 - Přehled vazoaktivních působků produkovaných endotheliemi. 
 

Přes zdravý endothel fyziologicky prochází řada látek; transportované 

jsou četnými způsoby. Na povrchu endothelií se nacházejí receptory pro 

LDL, cholesterol, histamin, inzulin, nespecifické receptory pro hormony 

a léky. Další látky jsou transportované s ohledem na svůj koncentrační 

gradient a náboj. Nesmáčivý povrch endothelu je zajištěn jednak jeho 

negativním nábojem, sekrecí NO a prostacyklinu (antiagregační 

působení), dále tvorbou aktivátoru proteinu C interakcí trombinu  

s trombomodulinem (aktivovaný protein C inaktivuje faktory Va a VIIIa 

a působí proti tvorbě trombu).  Optimální cévní tonus je citlivě 

regulován kombinací vazokonstrikčních a vazodilatačních působků. 

Endothel syntetizuje cytokiny, chemotaktické a růstové faktory pro 

monocyty a makrofágy a další působky spolupodílející se na vzniku 

zánětu jako reakce na poškození (Špinar, 2003).  

 

Tloušťka intimy (IMT - intimomediální tloušťka) 

V místě bifurkace tepen lze pozorovat často excentrické zesílení 

intimy. Nalézáme je zejména v karotidách, v koronárních, cerebrálních a 
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renálních arteriích. Tato zesílení se nacházejí obvykle v místech  

s malým střižným, tzv. shear stresem (Špinar, 2003) - viz dále. 

Karotická bifurkace je díky vyššímu střižnému stresu relativně 

uchráněna oproti karotickému sinu (Zarins, 1983). 

 

Shear stress - (střižný, smykový stres) 

Síla způsobená pulzovou vlnou, která působí na endothel kolmo  

ke směru toku krve. Má přerušovaný charakter stejně jako pulzová vlna 

a je jedním z hlavních stimulů syntézy NO. 

Lze jej vyjádřit vzorcem: 

  v.ν  

        shear stress = ---------   

  d 

kde  ν =  viskozita krve 

        v = rychlost toku krve 

        d = vnitřní průměr tepny 

 

Mění se v průběhu srdečního cyklu, rozlišujeme maximální střižnou 

sílu (peak shear stress) a střední střižnou sílu (mean shear stress). 

Shear stres také reguluje expresi genů pro NO syntázu a 

trombomodulin, reguluje tvorbu tkáňového aktivátoru plasminogenu a 

jeho inhibitoru  PAI-1 v endotheliálních buňkách (Špinar, 2003). 

Velikost shear stresu je úměrná tloušťce stěny, věku, BMI a 

systolickému tlaku krve (Gnasso, 1996), hladině HDL, glykemii a 

nikotinismu  (Jiang, 2000). V místě větvení tepen se shear stres snižuje 

s výsledným protrombotickým a vazokonstrikčním účinkem (Špinar, 

2003). V oblasti karotického bulbu je jeho hodnota velmi nízká. Je 

známé, že místa cévního řečiště, která se vyznačují malým shear 

stresem, jsou ohrožena rozvojem aterosklerotického onemocnění 

(Gnasso, 1996; Zarins, 1983). 

Tloušťka intimomediálního komplexu (IMT) kolísá mezi 0,5-1,0 mm 

(Howard, 1993) a je také závislá na věku i pohlaví (Bonithon-Kopp, 

1996). V karotické bifurkaci narůstá každým rokem o 0,015 mm u žen  
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a 0,018 mm u mužů (Howard, 1993). Ve vnitřní karotidě pak o 0,01 mm 

ženám a 0,014 mm mužům. 

Byl prokázán vztah mezi IMT a průsvitem tepny (Bonithon-Kopp, 

1996; O'Rourke 1990), který sám je faktorem výšky, váhy, pohlaví, 

systolického TK, užívání alkoholu. Opačná závislost je mezi průsvitem 

tepny a obsahem LDL v krvi. 

Preferenční ztlušťování intimy nastává v místě pomalého krevního 

toku (Kohler, 1992; Asakura 1990). Byla prokázána souvislost mezi IMT 

v karotickém sinu a koronárních tepnách, avšak ne ve společné 

karotidě (Hulthe, 1997).  

IMT ale není faktorem poddajnosti cévní stěny, která je závislá na 

věku, ne na její tloušťce (Gamble, 1994). 

 

2.3 Základy hemodynamiky  

 

Míra průtoku krve tepnou je dána na jedné straně tlakovým 

gradientem v pozorované cévě a na straně druhé průtokovou rezistencí 

(R). Výsledný průtok krve (Q) lze vyjádřit vztahem analogickým Ohmovu 

zákonu: 

 

Q = ∆P/R, 

 

kdy ∆P je zmiňovaný tlakový gradient. Pro výpočet můžeme použít 

rozdílu středního arteriálního a venozního tlaku (Školoudík, 2003; 

Kalvach, 1997). 

 

Průtokovou rychlost lze pak odvodit z následujícího vzorce: 

 

v = Q/ π. r2 

 

Průtoková rezistence je přímo závislá na krevní viskozitě a délce 

tepny, především je ale nepřímo úměrná čtvrté mocnině poloměru  
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tepny. Můžeme ji vyjádřit vzorcem: 

 

      8.l. ν 

 R = -------------- 

         r4.π 

 

v = rychlost krve 

Q = průtok krve 

r = poloměr cévy 

∆P = rozdíl tlaku na začátku a na konci sledovaného úseku 

R = periferní průtoková rezistence 

l = délka cévy 

ν = viskozita krve 

(Školoudík, 2003; Kalvach, 1997) 

Tedy i malé zmenšení průsvitu tepny vyvolá velký nárůst průtokové 

rezistence. 

 

Charakteristiky krevního toku 

Tok v ideálně rovné trubici je charakterizován svou maximální 

rychlostí ve svém středu a minimální při stěnách trubice, přičemž vrstvy 

se stejnou tokovou rychlostí jsou uspořádány koncentricky. Takový tok 

nazýváme laminární (Školoudík, 2003). 

V místě narušení ideálního tvaru trubice dochází ke znepravidelnění 

toku v axiálním i radiálním směru, tok se stává turbulentním. 

Turbulentní tok způsobuje podstatně vyšší průtokovou rezistenci. 

Faktory, které zvyšují riziko turbulentního toku jsou: hustota krve, 

průtoková rychlost, průsvit cévy. Vyšší viskozita krve toto riziko snižuje 

(Školoudík, 2003). 

Turbulentní tok lze nejčastěji v organismu zachytit v souvislosti se 

stenózou tepny vyššího rozsahu. V některých částech cévního řečiště se 

vyskytuje také fyziologicky. Například v ascendentní aortě, před a za 

ohybem tepny, kde též dochází ke změně rozložení zón se stejnou 

rychlostí toku krve, kdy maximum se posunuje k vnější stěně ohybu.  
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Unikátním místem v organismu je karotický bulbus, kde se nachází 

fyziologické rozšíření průsvitu lumina a turbulentní tok zde 

zachycujeme běžně (Školoudík, 2003). 

V místě, kde se tepna rozděluje, dochází k separaci krevního proudu. 

Průtoková rychlost v cévním řečišti není konstantní veličinou ale 

kolísá  v rámci srdečního cyklu. Maximální je v průběhu systoly (PSV, 

peak systolic velocity), minimální je na konci diastoly (EDV, end 

diastolic velocity), V mean - střední toková rychlost je průměrná 

rychlost s ohledem na dobu trvání systoly a diastoly; obvykle nám ji 

spočítá ultrasonografický přístroj. 

Další informace o periferní rezistenci, pružnosti a odporu cévní stěny 

nám podá Pourcelotův rezistenční index (RI) (Školoudík, 2003). 

 

RI = (PSV - EDV) / PSV 

 

V tepnách zásobujících mozek a parenchymové orgány zřídka za 

fyziologických okolností přesahuje 0,75, jak je tomu v tepnách 

zásobujících svalovou hmotu (Školoudík, 2003). 

 

Index pulzatility (Goslingův) (PI).   

 

PI = (PSV - EDV) / V mean 

 

V tepnách zásobujících mozek je obvykle menší než 1,0. 

Méně často se užívá  diastolicko systolický průtokový poměr 

EDV/PSV, v karotickém řečišti fyziologicky > 1/3 a  systolicko 

diastolický poměr SDI  =  PSV/EDV. 

(Školoudík, 2003; Kalvach, 1997) 

 

2.4 Specifika karotického řečiště  

 

Karotické řečiště je majoritním (85%) zásobitelem hlavy a krku (obr. 

2.1). Pravá společná karotida (ACC) odstupuje z truncus 
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brachiocephalicus, levá vychází přímo z oblouku aorty před tracheou; ve 

svém průběhu se postupně dostává na její levý bok. Od 

sternokostálního kloubu mají karotidy obou stran shodný průběh, jdou 

po boku trachey, kraniálně, lehce laterálně a jsou kryty mm. 

sternocleidomastoides. Laloky glandula thyreoidea míjejí ventrálně. 

Křižují také a. thyreoidea media i superior.  

Společná karotida obou stran se větví v úrovni obratle C3-C4,  

v trigonum caroticum (trigonum Malgaigne, ohraničené kraniálně: 

venter post. m. digastrici, kaudálně: venter sup. m. omohyoidei, 

laterálně: m. sternocleidomastoideus). V místě rozvětvení je drobné 

tělísko, glomus (paraganglion) caroticum, které slouží jako 

chemoreceptor pro množství kyslíku v krvi. Jeho podrážděním např. 

mechanickou kompresí lze vyvolat těžkou bradykardii. 

Vzácně nemusí být ACC vytvořena a obě její větve v tomto případě 

odstupují přímo z oblouku aorty. 

Společná karotida v průměru měří 6,3-7,0 mm, nesignifkantně častěji 

bývá dominantní levá. 

ACI, arteria carotis interna je pro neurologa zajímavější větví společné 

karotidy. Zásobuje větší část mozkových hemisfér, oko, část čelní 

krajiny a nosu. Na krku nevydává větve, via canalis caroticus  

v os temporale vstupuje do lebečního prostoru kde vydává své konečné 

větve, a. cerebri media (ACM), a communicans posterior (ACoP) a 

anterior (ACA), jimiž se zapojuje do Willisova okruhu (Petrovický, 1995). 
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Obr. 2.1 - Extrakraniální karotické řečiště. 
 

Při svém odstupu je vřetenovitě rozšířena v tzv. sinus (bulbus) 

caroticus, v jehož stěně jsou uloženy chemo- a mechanoreceptory;  

v tomto místě nalézáme také fyziologicky velmi nízkou hodnotu shear 

stressu.  

ACE, arteria carotis externa, přivádí krev pro hlavu, kromě očnice, 

vnitřního ucha a mozku. Také živí většinu orgánů krku a zásobuje 

mozkové obaly. Na krku vydává řadu větví (a. thyreoidea superior,  

a. lingualis, a. facialis, a. pharyngea ascendens, a. occipitalis,  

a. auricularis posterior, a. temporalis superficialis, a. maxilaris). 

Poslední jmenovaná, a. maxillaris, vydává větev a. dorzalis nasi, která 

představuje významnou možnost kolaterálního zásobení mozkové tkáně 

(Petrovický, 1995). 



2. Anatomie a funkce cév 

 
 

 16 

Možnosti kolaterálního zásobení mozkové tkáně. 

Dostatečné a neměnné zásobení mozkové tkáně krví je limitujícím 

faktorem pro přežití organismu. Potřeba neporušené saturace krví je 

umocněna skutečností že mozek sám pro svou funkci spotřebuje 750 ml 

krve za minutu, tj. asi 20% minutového objemu srdečního, navíc je 

tkání nejvulnerabilnější při omezení této dodávky (Kalvach, 1997). 

Mozkové arteriální řečiště je uspořádáno do unikátního Willisova 

okruhu (obr. 2.2), který, pokud je intaktní, umožňuje saturaci tkáně při 

výpadku kterékoliv z jeho přívodných  tepen. 

Kromě karotid do něj přispívá arteria basilaris, vzniklá spojením dvou 

tepen vertebrálních. Její příspěvek činí asi 15% celkové spotřeby krve 

mozkem (Kalvach, 1997). Tyto tři tepny si tedy tvoří kolaterální zásobení 

vzájemně, přičem zvláštní je postavení basilární arterie, která sama 

vydává větve pro kmenové struktury mozku ještě před vstupem do 

Willisova okruhu. Její trombóza většího rozsahu není karotickým 

přívodem zcela kompenzovatelná. Na druhou stranu, díky dvojímu 

krevnímu přívodu, je málo ohrožena omezením průtoku v případě 

proximálně uložené stenózy. Toto uspořádání ovšem také umožňuje 

kolaterální zásobení paže při okluzi a subclavia před odstupem a 

vertebralis. Chrání tak paži před ischemií, ale zároveň o tuto krev obírá 

CNS. To se projeví zejména při fyzické činnosti paže kdy se potřeba krve 

díky činnosti svalstva zvýší (tzv. vertebrální steal syndrom) (Kalvach, 

1997). 
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 Obr. 2.2 - Willisův okruh. 

 

Vertebrální tepny komunikují s ACE přes svalové spojky a. 

occipitalis. Další možností kompenzace nedostatečného přívodu krve 

vnitřní karotidou jsou spojky větví arteria opthtalmica (větev ACI) a 

extrakraniálních větví a. maxillaris (větev ACE), nebo a. temporalis -  

r. frontalis (též větev ACE). Tok krve opthtalmickou tepnou za 

fyziologických okolností směřuje z lebky ven (ortográdní tok). V případě 

potřeby se tento tok zpomaluje, zastavuje až obrací (retrográdní tok). 

Tyto změny lze detekovat ultrasonografií (USG) a jsou cennou informací 

při posuzování závažnosti dopadu karotických cévních změn (Korsa, 

2002). 

Další rezervní systém cévního mozkového zásobení tvoří jemné 

leptomeningeální spojky, které v případě větších nároků postupně 

dokáží změnit svůj průsvit i průtok. Tyto tepny se nepřipojují přímo na 

Willisův okruh, spíše na některé jeho distálnější větve. V případě 

proximální obstrukce společné karotidy je možnost jejího distálního 

plnění via a. subclavia a její větvě a. thyrocervicalis komunikující  
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s a. thyreoidea superior (větev ACE). Větve a. thyreocervicalis mohou též 

plnit vertebrální řečiště (Školoudík, 2003). 
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3. Vyšetření cév ultrazvukem 

 

Ultrazvukové vyšetření  

Pro své uložení blízko kožnímu krytu se karotické tepny ve svém 

extrakraniálním průběhu stávají snadno dosažitelné ultrazvukovému 

vyšetření, které se tím stává v této oblasti dominujícím diagnostickým 

prostředkem. Nejenže poskytuje velmi přesné údaje o anatomii 

zobrazovaných struktur, ale dokáže i zhodnotit průtokové parametry. 

Vzhledem ke své neinvazivitě, dobré dostupnosti a neexistujícím 

kontraindikacím, je vyšetřením první volby při podezření na jakoukoli 

patologii krevního zásobení mozku. Také je ideální metodou pro 

screeningová vyšetření, nebo ke sledování vývoje onemocnění v častých 

intervalech. 

 

3.1 Historie ultrazvukového vyšetření  

 

Na počátku celé cesty historií ultrazvuku stál objev způsobu šíření 

zvuku (níže popsaný Huygensův princip), který  byl učiněn roku 1678. 

Podstatný krok udělal v roce 1880 Pierre Curie se svým starším bratrem 

Jacquesem, když objevili piezoelektrický jev - totiž deformaci krystalu 

při přivedení napětí na jeho hrany, a naopak - emulaci napětí při jeho 

deformaci. Protože zvuk je mechanické vlnění, k emulaci ultrazvukových 

vln pak postačí přivedení střídavého napětí o potřebné frekvenci na 

piezoelektrický krystal (Woo, 2002). 

Ultrasonografie se poprvé používala především během druhé světové 

války, kdy byly sonary použity k detekci ponorek. 

V medicíně se dříve než k diagnostice používal vysokoenergetický 

ultrazvuk k terapeutickým účelům, například k léčbě artritidy nebo  

k destrukci různých patologických struktur. Výzkumy zaměřující se na 

použití ultrasonografie k zobrazení struktur v medicíně započaly na 

teoretické bázi krátce po skončení války současně v Německu a ve 

Francii. První praktické pokusy se zobrazováním živých tkání provedl  

v roce 1940 Američan George Ludwig. Pozoroval jím močové kameny 
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experimentálně umístěné do savčí svaloviny. O vyšetřeních provedených 

in vivo podal první zprávu v roce 1942 vídeňský neurolog Dussik, který 

se jím snažil vizualizovat mozkové komory a z míry absobrce 

ultrazvukového vlnění při prostupu lebnou usuzoval na přítomnost 

mozkových nádorů. Používal tehdy jednorozměrné "A "zobrazení. "B", 

dvourozměrný mod, je známý od roku 1952, a v neurologické 

diagnostice ho v roce 1963 poprvé použil De Vlieger (Woo, 2002). 

Dopplerův princip, objevený v roce 1842 Christianem Dopplerem, se 

začal využívat ke studiu krevního toku v roce 1950. Sloučením "B 

mode" zobrazení a pulzního dopplerovského vyšetření  vznikla v roce 

1970 duplexní ultrasonografie, která díky Rune Aaslidovi (Aaslid, 1982)  

překročila přes intaktní lebku v roce 1982 hranice intrakraniálního 

prostoru (Woo, 2002; Školoudík, 2003). 

 

3.2 Princip a vlastnosti ultrazvuku  

 

Šíření zvuku 

Způsob šíření zvuku, tzv. Huygensův princip byl objeven roku 1678.  

(Každý bod vlnoplochy, do něhož dospělo vlnění v určitém okamžiku, 

můžeme pokládat za zdroj elementárního vlnění, které se z něho šíří  

v elementárních vlnoplochách. Vlnoplocha v dalším časovém okamžiku 

je vnější obalová plocha všech elementárních vlnoploch ve směru,  

v němž se vlnění šíří.) 

Jestliže vlnění dospěje k rozměrné překážce, popř. na rozhraní mezi 

dvěma prostředími, z nichž se vlnění šíří různou rychlostí, pak se od 

překážky vlnění odráží nebo rozhraním dvou prostředí prochází. Na 

překážce nastává odraz a lom vlnění. 

Pro odraz mechanického vlnění platí zákon odrazu: "Úhel odrazu 

vlnění se rovná úhlu dopadu. Odražený paprsek leží v rovině dopadu." 

Pro lom mechanického vlnění platí zákon lomu: "Poměr sinu úhlu 

dopadu k sinu úhlu lomu je pro daná dvě prostředí stálá veličina a 

rovná se poměru rychlostí vlnění v obou prostředích". Nazývá se "index 
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lomu vlnění n pro daná prostředí". Lomený paprsek zůstává v rovině 

dopadu. 

 

Ultrazvuk, zvuk s frekvencí vyšší než 20 000 Hz, který již není schopno 

zachytit lidské ucho, má specifické vlastnosti. Především pro krátkost 

svých vln se šíří prostředím prakticky přímočaře. Ve vzduchu a jiných 

plynech je prakticky absorbován, zatímco v kapalinách se dokáže šířit 

na značné vzdálenosti (Steiner, 1999). 

 

Biologické účinky ultrazvuku  

Absorbovaná energie se může proměnit na teplo v míře přímo úměrné 

použité frekvenci. Zahřívání tkání je malé a potenciální význam má při 

transkraniálním vyšetřování fétů. Vyšší akustická intenzita rozkmitává 

molekuly tkáně a může docházet ke kavitaci - tvorbě a pohybu bublin  

v tekutině.  Následným kolapsem bublin dochází ke vzniku tzv. 

šokových vln, které mohou poškodit buněčné struktury. Po dlouhodobé 

expozici již i  terapeutickým intenzitám ultrazvuku byl prokázán 

teratogenní a mutagenní efekt (Školoudík, 2003). 

 

3.3 Metodika vyšetření extrakraniálního karotického řečiště  

 

K diagnostickým účelům se používá  ultrazvuk o frekvenci 1-20 MHz 

v závislosti na hloubce vyšetřované tkáně. Tkání se šíří rychlostí 1540 

m/s-1. Během prostupu tkání dochází k atenuaci (zeslabení) vlnění, 

které odpovídá snížení amplitudy a měří se v decibelech. Zeslabení je 

způsobeno dvěma jevy; je to jednak absorbce, při které dochází  

k přeměně akustické energie v jiné formy, jednak odraz, ke kterému 

dochází na rozhraní dvou prostředí o různé echogenitě (rychlosti šíření 

ultrazvuku). Při odrazu platí, že úhel odrazu je roven úhlu dopadu. 

Podobně jako u světelného vlnění zde dochází na rozhraní dvou 

prostředí k lomu, který má častěji formu rozptylu (scattering), neboť 

rozhraní dvou prostředí nemívá ideálně hladký povrch. Impedance (Z) 
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je mírou rezistence prostředí   k průniku ultrazvuku a vzrůstá spolu  

s hustotou tkáně (Školoudík, 2003). 

 

Emulace ultrazvuku 

Při emulaci ultrazvukových vln se využívá piezoelektrického principu, 

totiž vzniku elektrického napětí při deformaci speciálního krystalu 

(krystaly křemíku ale také  Seignettova sůl - L(+)- vinan sodnodraselný, 

známý v potravinářství jako E 337 - stabilizátor, sekvestrant, regulátor 

kyselosti a emulgátor - (SZPI, 2004). Směr a polarita tohoto napětí 

závisí na velikosti a směru deformace.  Při přivedení stejnosměrného 

elektrického napětí na piezokrystal dochází k deformacím a střídavým 

napětím se může krystal rozkmitat (Steiner, 1999). 

Ultrazvuková sonda dokáže emulovat i přijímat ultrazvukové vlny, 

přičemž většinou doba emulace tvoří cca 1% celkové doby, kdy je sonda 

v provozu; zbývajících 99% času funguje sonda jako přijímač. Tak je 

tomu u tzv. pulzních sond. Alternativou jsou kontinuální sondy, které 

musí obsahovat na vysílači nezávislý přijímač. Pomocí informace o době, 

za kterou se tkání  odražené vlnění vrátí zpět k sondě, se konstruuje 

výsledný obraz. 

Ultrazvukové přístroje jsou vybaveny funkcí časově závislého zesílení, 

jehož úlohou je kompenzovat díky atenuaci slábnoucí odrazy z hlubších 

vrstev tkáně (Školoudík, 2003). 

 

Zobrazení 

Historicky první bylo jednorozměrné "A" zobrazení, které v podstatě 

dokázalo pouze měřit vzdálenosti mezi hranicemi jednotlivých struktur  

v jednom úzkém paprsku. V současné době se samostatně nepoužívá. 

Modifikací je "M" mode, kdy jsou informace získané "A" vyšetřením 

promítnuty na časovou základnu a tak lze sledovat v čase vzájemný 

vztah dvou pohybujících se struktur, např. v echokardiografii polohu 

chlopní. Nejběžněji rozšířeným je "B" mode (brightness mode), což je 

dvourozměrný obraz. Až 10x lepšího rozlišení tyto přístroje dosahují u 
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struktur, které jsou vůči sobě orientovány axiálně (pod sebou), než 

laterálně (vedle sebe) (obr. 3.1). 

 

 
Obr. 3.1 - B mode zobrazení karotické bifurkace. 
 

Struktury a tkáňová rozhraní, která dobře odrážejí UZ vlnění, 

nazýváme echogenní, přístroj je zobrazuje světlými body. 

Anechogenními (echolucentními) naopak nazýváme struktury které 

UZ záření neodrážejí, pouze je propouštějí. Na výsledném obrázku se 

zobrazí černě (Školoudík, 2003). 

 

Dopplerův jev 

Pokud se zdroj vlnění a pozorovatel vůči sobě pohybují, pozorovaná 

frekvence a vlnová délka se odlišuje od frekvence vysílané zdrojem. 

Pokud se pozorovatel od zdroje vzdaluje, jím zaznamenané vlnění má 

větší vlnovou délku a nižší frekvenci. Opačně je tomu pokud se zdroj a 

pozorovatel vzájemně přibližují.  Christian Doppler popsal tento úkaz  

v roce 1842 na Vysoké škole technické v Praze jako vysvětlení 

barevného posunu ve spektru pohybujících se zářících hvězd (Kapoun, 

2003). V běžném životě si jej můžeme snadno ověřit. Pokaždé, když 

kolem nás projíždí vyšší rychlostí automobil se spuštěnou sirénou,  

v okamžiku kdy nás míjí, sníží se tón, který  siréna vydává. Vyžaduje to 

ovšem jistou míru hudebního sluchu. 

V ultrazvukové technice nám Dopplerův princip umožňuje měřit 

rychlost pohybujících se struktur. 
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Dopplerův princip nelze využít, pokud je úhel paprsků dopadajících 

na pozorované těleso kolmý na vektor jeho pohybu. Proto zde hraje 

velkou roli insonační úhel. Optimálně by při insonaci měl být svazek 

paprsků rovnoběžný se směrem pohybu, v praxi se spokojíme s různě 

ostrými úhly, kdy přístroj sám zakalkuluje úhlovou korekci. Za 

maximální se považuje úhel 60°, při jehož překročení již dochází  

k nadhodnocení rychlosti krevního toku. Toto umožňuje jen kombinace 

dopplerovské funkce s "B" mode zobrazením, tzv. duplex USG (obr. 3.2) 

(Školoudík, 2003).  Při transkraniální ultrasonografii se předpokládá že 

insonovaný úhel je nulový. 

 

 
Obr. 3.2 - Duplexní ultrasonografie. V levé části obrázku je dvojrozměrné B zobrazení 
karotické bifurkace, v pravé pak průtoková křivka získaná dopplerovskou analýzou. 
Rychlost je vyjádřena na ose y, osa x je časová základna. 

 

Pokud se používá dopplerovská metoda izolovaně, bez B zobrazení, 

předpokládá se, že vyšetřované cévy leží rovnoběžně s povrchem a 

vyšetřující se snaží sondu přikládat v 60° úhlu. V tom případě se častěji 

využívá kontinuální sondy  o frekvenci 4-8 MHz, nebo nízkofrekvenční 

1-2 MHz. Výhodou je snazší identifikace průtokového signálu, 

nevýhodou možná interference cévních struktur (Školoudík, 2003). 

Pulzní sondy  dokáží zaznamenávat signál z konkrétní hloubky, tzv. 

vzorkovacího objemu definovaného vyšetřujícím.  

Při duplexním vyšetření se kromě zraku vyšetřujícího zapojuje  

i sluch, protože rychlost a mohutnost krevního toku je převáděna na 

šum různé výšky a intenzity. Důležitou charakteristikou vyšetření je 
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možnost rozpoznat směr krevního toku. Tato informace se obvykle 

inkorporuje do základního B mode obrazu (utvářeného pomocí různých 

stupňů šedi) pomocí dvou barev (odpovídající směru krevního toku od 

sondy (modrá) a k sondě (červená). Metoda se nazývá barevný mod - 

color flow mode - CFM (obr. 3.3). 

 

 

  
Obr. 3.3 - Color flow mode. 
 

Možným zdrojem chyby při měření je pohybový artefakt, totiž pohyb 

všech složek tkáně vůči sondě. Může způsobit mylný dojem 

průchodnosti cévy. V moderních CFM systémech existuje dynamická 

selektivní filtrace která tento problém z velké části eliminuje. Jejími 

méně dokonalými předchůdci jsou tzv. "wall filters", které se konvenčně 

používají k odstranění nízkofrekvenčních signálů; při jejichž použití je 

nutno střežit hranici 100 Hz (Školoudík, 2003). 

 

Energetický mod je zobrazení ve kterém je amplituda dopplerovského 

signálu zobrazena barevně ve dvojrozměrném obraze. Od CFM se liší 

tím, že nezobrazuje směr toku krve, ale její energii, tedy celkové 

množství krvinek v pohybu. Je nezávislá na insonačním úhlu (kromě 

90°) a tedy lépe zobrazuje cévní ohyby a drobné cévy s pomalejším 

tokem. Také dokáže lépe odlišit krevní tok od šumu na pozadí 

(Školoudík, 2003). 
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Power M-mode 

Využívá 2 MHz s řadou paralelně umístěných vzorkovacích objemů. 

Může podat informaci o průtoku více segmenty jedné tepny nebo více 

tepnami současně; podobně jako CFM kóduje červenou a modrou 

barvou. Využívá se především v transkraniální dopplerometrii. Dokáže 

velmi dobře zachytit mikroembolizace (Školoudík, 2003). 

 

Použití echokontrastní látky 

Echokontrastní látky jsou obvykle mikrobubliny vzduchu nebo jiného 

plynu obalené substancí, umožňující jejich průchod kapilárami při 

intravenozním podání. Jejich účinkem je zesílen rozptyl ultrazvukového 

vlnění a tím zesílení dopplerovského signálu o 10-30 dB. Umožní 

především zobrazit intrakraniální struktury, ale i v extrakraniální 

vyšetření zpřesňuje vyšetření například odhalením menších nerovností 

povrchu aterosklerotických plátů, odlišením preokluzivní stenózy od 

okluze, dále zobrazení i kalcifikovaných plátů, vertebrálních tepen 

pokud jsou hluboko uložené a standardnímu vyšetření nedostupné 

(Školoudík, 2003). 

 

Chyby zobrazení - artefakty  

 

Reverberace  

Dvě pod sebou lokalizovaná rozhraní, z nichž první je silnějším 

reflektorem, mohou, zejména při kolmé orientaci svazku USG vln, 

mechanismem zpoždění signálu díky opakovaným odrazům mezi oběma 

rozhraními způsobovat opakující se obraz reflektoru v různých 

hloubkách (Školoudík, 2003). 

 

Akustický stín 

 Vzniká za strukturou, která odrazí nebo absorbuje všechno UZ 

vlnění. Obvykle je touto strukturou kost, nebo vzduch, v neurosonologii 

navíc často kalcifikace v plátu (Školoudík, 2003). 
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Zrcadlové artefakty 

Při zobrazování šikmých rozhraní může dojít k odrazu paprsků do 

strany a zdvojení zobrazované struktury. Pokud se jedná o cévu, je 

možné získat z falešného obrazu i dopplerovský signál (Školoudík, 

2003). 

 

Artefakt dvojrozměrného zobrazení 

Jedná se o špatné zhodnocení tvaru a rozměru plátu při zobrazení  

v jednom z možných průřezů tepnou. Stejná struktura se totiž může při 

průřezu v různých místech jevit diametrálně odlišně. Při hodnocení 

plátu je třeba posouzení více řezů (Školoudík, 2003). 

 

Aliasing 

Když detekovaný frekvenční posun přesahuje dvojnásobně limit 

pulzní repetiční frekvence PRF (Nyquistův limit), dochází  

v dopplerovském záznamu k odřezání vrcholů průtokové křivky, které se 

pak zobrazí v záporné části pole. V barevném modu se tvoří kontura jiné 

barvy (Školoudík, 2003). 

Hodnota PRF je frekvence, s jakou jsou ultrazvukové pulzy vysílány. 

Časový Interval mezi jednotlivými pulzy je limitujícím faktorem pro 

zpracování frekvenčních vzorků. Přístroje nejsou schopny správně 

hodnotit frekvence přesahující PRF/2. Chybu lze eliminovat správným 

nastavením přístroje. PRF se nastavuje s ohledem na hloubku 

vyšetřované tkáně a rychlost toku krve v cévě (Školoudík, 2003). 

 

Zobrazení dvou protisměrných proudů v jedné cévě 

Může k němu dojít při vyšetřování vinuté tepny v jejím ohybu. 

 

Dalšími zdroji chyb může být použití příliš velkého insonačního úhlu 

nebo pohybové artefakty, jak byly zmiňovány v předchozím textu 

(Školoudík, 2003). 
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3.3 Metodika vyšetření extrakraniálního karotického řečiště 

ultrazvukem  

 

Při ultrazvukovém vyšetření extrakraniální části karotického řečiště 

používáme sondu 5-10 MHz, pouze při insonaci odstupu ACC nebo 

jiných hlubších struktur užijeme sondu s frekvencí 2-5 MHz. 

Pacient zaujme polohu hlavou směřující k vyšetřujícímu (v sedě, nebo 

častěji vleže) a hlavu uloží do mírné retroflexe. Vyšetření se zahajuje v B 

obraze zobrazením společné karotidy v longitudinálním řezu. V ideálním 

případě zobrazíme i karotickou bifurkaci. Pak zobrazené struktury 

posuzujeme v příčném řezu, pokaždé hodnotíme charakteristiky cévní 

stěny, případnou tloušťku plátu a v neposlední řadě průsvit cévy. 

Následně doplníme B obraz o vyšetření v barevném modu (CFM), které 

nám pomůže zhodnotit nejen hemodynamické parametry v cévě, ale i 

lépe zobrazit cévní stěnu v případě anechogenity struktur. Pomalejší 

průtoky nám lépe zobrazí energetický mod. Při použití dopplerovského 

modu je třeba umístit kurzor a vzorkovací objem do prostředku tepny 

tak, aby směr US svazku svíral s cévou úhel 60-70°. Průtokové křivky 

snímáme z několika oblastí ACC, z bifurkace, bulbu, ICA za bulbem a 

ECA. (Školoudík, 2003) 

 

Fyziologický nález 

Za normálních okolností mají v B modu všechny tepny anechogenní 

lumen, přičemž cévní stěna je zobrazena jako dvojitá čára  

s anechogenním středem. Za intimomediální tloušťku (IMT) se považuje 

úsek od vnější hranice hypoechogenní části směrem k luminu. 

Intimomediální tloušťka se měří dle konvence 1 cm před karotickou 

bifurkací na cévní stěně protilehlé sondě.  Normální šíře je 0,68 mm  

± 0,14 s mírnou stranovou diferencí ve prospěch strany levé. Vzhledem 

k jejím prediktivním hodnotám pro rozvoj aterosklerotického 

onemocnění se u rizikových jedinců měří  v půlročních nebo 

jednoročních intervalech (Školoudík, 2003). 
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Při barevném modu je v optimálním nastavení lumen vyplněno 

homogenně jednou barvou dle směru toku (od sondy modře, k sondě 

červeně), rovněž při energetickém modu je zdravé lumen vyplněno 

homogenní barvou. Barva je uprostřed cévy světlejší, což odpovídá 

rychlejšímu proudění v prostředku lumina charakteristickému pro 

laminární tok krve (Školoudík, 2003). 

Z dopplerometrických parametrů ve společné karotidě se za 

fyziologické považují PSV menší než 120 cm/s (s výjimkou mladších 

pacientů, kde je možno pozorovat až 160 cm/s), EDV menší než 50 

cm/s, laminární průtok, RI nepřevyšující 0,8 a vyšší než RI ve  

a. vertebralis.  

Ve vnitřní karotidě platí stejné hodnoty pro průtokové rychlosti, RI by 

mělo být menší než ve společné a vnější karotidě. V oblasti karotického 

bulbu se mohou vyskytnout turbulence. 

 Ve vnější karotidě by PSV neměla překračovat 140 cm/s, EDV stejně 

jako v tepnách předchozích 50 cm/s a RI by mělo být nejvyšší ze všech 

tří vyšetřovaných tepen (Školoudík, 2003). Jak se průtokové rychlosti 

mění během života a jaké jsou jejich vzájemné vztahy, je obsahem 

další kapitoly. 

Při tomto vzájemném posuzování tepen je důležité správně rozeznat, 

které tepna je vnější a která vnitřní karotidou. Obvykle pomůže 

spektrální průtoková křivka, která má v ICA nízkoodporový charakter  

s malou systolickodiastolickou diferencí, nízkou pulzatilitu a rezistenční 

index (obr. 3.4).  
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Obr. 3.4 - Vnitřní karotida. 
 

 
Obr. 3.5 - Vnější karotida. 
 

 
Obr. 3.6 - Společná karotida. 
 

V karotickém bulbu lze fyziologicky zachytit turbulentní tok, což lze  

v barevném modu zaznamenat jako příměs druhé barvy. 
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Vnější karotida je charakteristická nízkou diastolickou rychlostí a 

vyšším RI. Při opakované rychlé kompresi temporální arterie (poklep) 

můžeme vyvolat undulace v  průtokové křivce ECA (3.5, 3.7). Společná 

karotida spojuje vlastnosti obou dceřinných tepen (obr. 3.6) (Školoudík, 

2003). 

 

 
Obr. 3.7 - Poklepový test ACE. 
 

Vyšetření ophtalmické cirkulace 

Kromě vyšetření karotického řečiště se běžně vyšetřuje a. subclavia, 

tr. brachiocephalicus a aa. vertebrales. 

Nedílnou součástí standardního vyšetření magistrálních mozkových 

tepen je vyšetření opthalmické cirkulace (Korsa, 2002). Signál arteria 

opthalmica se detekuje transorbitálně v hloubce 40 - 50 mm 2 - 8 MHz 

sondou. Řečiště je možné zobrazit barevným modem, ale podstatnou 

informaci, tedy o směru toku krve,  přinese i pouhé vyšetření tužkovou 

4 MHz CW sondou. Za normálních okolností teče krev ortográdně, tedy 

směrem k sondě. Průtoková křivka má charakter periferní tepny  

s nízkou diastolickou rychlostí a vysokou pulzatilitou. Křivka se 

oplošťuje při kompresi stejnostranné ACC. (Školoudík, 2003) 

Při rozvoji kolaterálního zásobení s využitím této tepny dochází  

v průtokových charakteristikách ke  změnám podrobněji popsaným  

v kapitole 5.5 - Možnosti průkazu aterosklerózy. 
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4 Fyziologické karotické řečiště 

 

ULTRAZVUKOVÁ STUDIE HEMODYNAMICKÝCH PARAMETRŮ 

FYZIOLOGICKÉHO KAROTICKÉHO ŘEČIŠTĚ 

 

4.1 Změny průtokových parametrů při fyziologickém stárnutí 

 

4.1.1 Úvod 

Při posuzování změn jakékoli veličiny za patologických okolností bývá 

zvykem srovnání s normálními fyziologickými hodnotami. To bohužel 

není samozřejmé při posuzování průtokových parametrů v cervikálním 

karotickém řečišti, kde se obvykle udávají hodnoty, které jsou s jistou 

vysokou pravděpodobností již patologické (a tyto hodnoty mají značnou 

variabilitu podle svých zdrojů). Příčinou šedé mlhy v oblasti normálních 

průtokových hodnot je jejich značná variabilita i za fyziologických 

okolností.  

Následující kapitola přináší výsledky naší studie provedené s cílem 

posoudit vliv věku na základní hemodynamické parametry, vzájemný 

vztah parametrů v jednotlivých etážích karotického řečiště a dále podat 

výčet dalších možných ovlivňujících faktorů, jak jsou známé z literatury. 

 

4.1.2 Metodika 

V naší studii bylo analyticky zpracováno 199 vyšetření z více než 

2000 provedených v naší ultrasonografické laboratoři mezi léty 1999 a 

2002. Do studie byly zařazeny výsledky získané vyšetřením obou stran, 

celkem tedy bylo zpracováno 398 karotických řečišť. Základním 

kriteriem výběru byl normální nález v extrakraniálním řečišti. Vyloučeni 

byli tedy pacienti se stenozujícím procesem, malformacemi nebo jinými 

nápadnými změnami cévní stěny, tolerovány byly lehké změny ve 

smyslu rozšíření intimomediálního komplexu nebo drobné kalcifikované 

pláty do 1,5 mm u pacientů starších 65 let, u nichž se takový nález 

nepovažuje za patologický. Intrakraniální řečiště nebylo zohledňováno. 
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Průměrný věk 83 mužů a 116 žen byl 58,15 (SD 15,2) roku, 

pohyboval se v rozpětí 17-92 let (graf 4.1). 
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Graf 4.1 - Histogram četností vyšetřovaných v jednotlivých věkových skupinách. 
 

Mezi průměrnými věky mužů  (58,02 let, rozpětí 29-87, SD 14,35) a 

žen (60,05, rozpětí 17-92, SD 16,24) byl zaznamenán rozdíl na hladině 

významnosti p = 0,099. 

K zachování uniformity dat byla hodnocena pouze měření získaná 

dvěma zkušenými vyšetřujícími kliniky.  Použit byl přístroj "Siemens 

Sonoline Versa plus" a lineární sonda o pracovní frekvenci 7,5 MHz. 

Zaznamenány byly maximální systolická (PSV) a konečná diastolická 

(EDV) rychlost ve společné (ACC), vnější (ACE) a vnitřní (ACI) karotidě, 

indexy pulzatility (PI) a rezistence (RI). ACI byla vyšetřována na dvou 

místech - ve svém bulbu a distálně od něj, v nejvzdálenějším 

dosažitelném úseku. Výsledky byly zpracovány dvouvýběrovým či 

párovým T testem a analýzou regrese, za významné byly považovány 

výsledky s hodnotou p < 0,05.  Byla sledována závislost zmíněných 

parametrů na věku a vzájemný vztah parametrů v jednotlivých 

vyšetřovaných tepnách. Pro některé analýzy byli pacienti kvůli 

snadnějšímu zpracování rozděleni do několika skupin podle věku. 
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4.1.3 VÝSLEDKY  

 

4.1.3.1 Vzájemné vztahy hemodynamických parametrů  

v jednotlivých tepnách extrakraniálního řečiště 

 

Maximální systolická rychlost, PSV 

Hodnoty maximální systolické rychlosti (PSV) v jednotlivých tepnách 

napříč celým vyšetřovaným souborem jsou uvedené v tabulce 4.1. 

Maximální systolická rychlost se zvyšuje ve směru z ACC do obou 

dceřinných tepen. PSV v ACC, ACI a ACE se vůči sobě signifikantně liší 

s p < 0,001 (párový T-test). 

 

PSV (m/s) ACC bulbus ACI ACE 
průměr 0,63 0,65 0,73 0,79 

min 0,23 0,00 0,23 0,33 
max 1,39 1,73 1,49 3,31 
SD 0,21 0,22 0,20 0,27 

Tab. 4.1 - Průměrné PSV v jednotlivých etážích extrakraniálního karotického řečiště, 
rozsahy a směrodatné odchylky průměrů. 

 

U mužů oproti ženám nacházíme signifikantně vyšší PSV v ACC a 

ACE, PSV žen pak signifikatně převyšuje mužskou v ACI (tab. 4.2, graf 

4.2). 

 

PSV (m/s) ACC bulbus ACI ACE 
muži     

průměr 0,67 0,63 0,70 0,84 
min 0,24 0,27 0,23 0,33 
max 1,17 1,40 1,30 3,31 
SD 0,21 0,22 0,18 0,32 

ženy     
průměr 0,60 0,66 0,76 0,76 

min 0,23 0,00 0,32 0,36 
max 1,39 1,73 1,49 1,75 
SD 0,20 0,22 0,21 0,23 

rozdíl (m-ž) 0,08 -0,03 -0,06 0,09 
p* = 0,00013 0,0522540,001627 0,001654

* Hodnota p se vztahuje k rozdílu průměru mužů a žen. 
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Tab. 4.2 - Průměrné PSV mužů a žen v jednotlivých etážích extrakraniálního 
karotického řečiště, rozsahy a směrodatné odchylky průměrů, signifikance rozdílů 
mezi průměry mužů a žen. 
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Graf 4.2 - PSV v různých etážích extrakraniálního karotického řečiště, rozdíl mezi 
muži a ženami. 

 

Pozorované navýšení průtokových rychlostí směrem do obou 

dceřinných tepen lze zaznamenat u obou pohlaví. U žen však dochází  

k výraznější preferenci intrakraniálního řečiště než u mužů. 

 

Konečná diastolická rychlost - EDV 

 Konečná diastolická rychlost je minimální rychlost zachycená během 

srdečního cyklu. Je mírou prokrvení orgánů v průběhu diastoly a je 

nejvyšší tam, kde je největší potřeba kontinuálního krevního zásobení. 

V karotickém řečišti očekáváme výraznou preferenci krevního toku  

v diastole ve prospěch vnitřní karotidy. Tabulka 4.3 ukazuje hodnoty 

získané u obou pohlaví napříč celým věkovým spektrem. 

 

EDV (m/s) ACC bulbus ACI ACE 
průměr 0,14 0,20 0,24 0,11 

min 0,00 0,00 0,00 0,00 
max 0,38 0,63 0,59 0,34 
SD 0,06 0,08 0,10 0,07 

Tab. 4.3 - Průměrné EDV v jednotlivých etážích extrakraniálního karotického řečiště, 
rozsahy a směrodatné odchylky průměrů. 

 

Prokazujeme významné urychlení krevního toku v diastole v ACI 

směrem z ACC (p < 0,001), toto urychlení se na rozdíl od PSV prokazuje 
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již v karotickém bulbu. Diastolický tok v ACE je oproti ACC naopak 

snížen (p < 0,001). Izolovanou analýzou EDV obou pohlaví zjišťujeme 

signifikatně vyšší EDV žen proti mužům v obou etážích ACI. Urychlení 

diastolického toku v ACI (až dvojnásobné hodnoty oproti ACC) 

zaznamenáváme u obou pohlaví. Nepatrně, ale signifikantně větší 

preferenci ACI oproti mužům pozorujeme u žen. Směrem do ACE EDV 

poklesá u obou pohlaví. (tab. 4.4, graf 4.3). 

 

EDV (m/s) ACC bulbus ACI ACE 
muži     

průměr 0,14 0,19 0,23 0,12 
min 0,00 0,00 0,00 0,00 
max 0,32 0,41 0,51 0,32 
SD 0,06 0,08 0,09 0,07 

ženy     
průměr 0,14 0,21 0,25 0,11 

min 0,00 0,00 0,00 0,00 
max 0,38 0,63 0,59 0,34 
SD 0,06 0,08 0,10 0,07 

rozdíl (m-ž) 0,00 -0,02 -0,02 0,01 
p*= 0,399323 0,022184 0,012763 0,082503 

* Hodnota p se vztahuje k rozdílu průměru mužů a žen 
Tab. 4.4 - Průměrné EDV mužů a žen v jednotlivých etážích extrakraniálního 
karotického řečiště, rozsahy a směrodatné odchylky průměrů, signifikance rozdílů 
mezi průměry mužů a žen. 
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Graf 4.3 - EDV v různých etážích extrakraniálního karotického řečiště, rozdíl mezi 
muži a ženami. 
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Index rezistence, RI 

Z preferenčního zásobení mozkových struktur vyplývá potřeba nižší 

rezistence v cerebrálních tepnách. Tabulka 4.5 ukazuje hodnoty RI 

získané napříč vyšetřovaným souborem bez ohledu na věk a pohlaví. 

 

RI ACC bulbus ACI ACE 
průměr 0,78 0,68 0,67 0,85 

min 0,57 0,00 0,28 0,62 
max 1,76 1,00 1,00 1,00 
SD 0,09 0,10 0,10 0,07 

Tab. 4.5 - Průměrné RI v jednotlivých etážích extrakraniálního karotického řečiště, 
rozsahy a směrodatné odchylky průměrů. 

 

Podle našeho očekávání jsme zaznamenali oproti ACC v ACI snížení 

rezistence (p < 0,001), zatímco v ACE její navýšení (p < 0,001). Rozdíl 

mezi RI v ACI a ACE má v párovém T testu hodnotu p < 0,001. Rozbor 

vzájemných vztahů RI v jednotlivých tepnách podle pohlaví neukázal 

signifikantní rozdíl mezi muži a ženami. Pouze v ACC pozorujeme u žen 

poněkud nižší hodnotu RI (tab. 4.6, graf 4.4). 

 

RI ACC bulbus ACI ACE 
muži     

průměr 0,80 0,69 0,67 0,86 
min 0,58 0,50 0,28 0,66 
max 1,00 1,00 1,00 1,00 
SD 0,07 0,10 0,11 0,07 

ženy     
průměr 0,77 0,68 0,66 0,85 

min 0,57 0,00 0,39 0,62 
max 1,76 1,00 1,00 1,00 
SD 0,10 0,10 0,09 0,08 

rozdíl (m-ž) 0,02 0,01 0,00 0,00 
p* = 0,002998 0,236707 0,33427 0,40996

* Hodnota p se vztahuje k rozdílu průměru mužů a žen 
Tab. 4.6 - Průměrné RI mužů a žen v jednotlivých etážích extrakraniálního 
karotického řečiště, rozsahy a směrodatné odchylky průměrů, signifikance rozdílů 
mezi průměry mužů a žen. 
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Graf 4.4 - RI v různých etážích extrakraniálního karotického řečiště, rozdíl mezi muži 
a ženami. 

 

PI - index pulzatility 

Vyjadřuje míru tepenných exkurzí v průběhu srdečního cyklu a je 

zároveň mírou rozdílu systolického a diastolického toku. V mozkové 

tkáni, kde je nutné uchovávat co nejvyšší i diastolický tok, očekáváme 

nejnižší hodnotu tohoto indexu. Tabulka 4.7 ukazuje hodnoty PI 

získané napříč vyšetřovaným souborem bez ohledu na věk a pohlaví. 

 

PI ACC bulbus ACI ACE 
průměr 1,82 1,30 1,20 2,37 

min 0,85 0,00 0,65 1,00 
max 3,39 2,91 2,45 6,12 
SD 0,41 0,37 0,30 0,66 

Tab. 4.7 - Průměrné PI v jednotlivých etážích extrakraniálního karotického řečiště, 
rozsahy a směrodatné odchylky průměrů. 

 

PI se snižuje směrem z ACC do ACI (p < 0,001) a zvyšuje směrem do 

ACE (p < 0,001). U žen pozorujeme v ACC nižší pulzatilitu než u mužů. 

Směrem do ACI pulzatilita klesá u obou pohlaví, výrazněji u mužů a to 

tak, že zde se rozdíl mezi pohlavími stírá. Směrem do ACE PI vzroste u 

obou pohlaví přibližně stejnou měrou (ženy si tedy oproti mužům udrží i 

něco nižší hodnotu) (tab. 4.8, graf 4.5). 
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PI ACC bulbus ACI ACE 
muži     

průměr 1,95 1,35 1,21 2,51 
min 0,85 0,75 0,65 1,09 
max 3,39 2,91 2,45 5,75 
SD 0,43 0,41 0,30 0,71 

ženy     
průměr 1,72 1,27 1,19 2,28 

min 0,93 0,00 0,65 1,00 
max 2,94 2,38 2,13 6,12 
SD 0,37 0,33 0,30 0,61 

rozdíl (m-ž) 0,23 0,08 0,02 0,24 
p* = 8,44E-09 0,017365 0,25382 0,000329

* Hodnota p se vztahuje k rozdílu průměru mužů a žen 
Tab. 4.8 - Průměrné RI mužů a žen v jednotlivých etážích extrakraniálního 
karotického řečiště, rozsahy a směrodatné odchylky průměrů, signifikance rozdílů 
mezi průměry mužů a žen. 
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Graf 4.5 - RI v různých etážích extrakraniálního karotického řečiště, rozdíl mezi muži 
a ženami. 

 

Vzájemné vztahy průtokových parametrů v jednotlivých etážích na 

závěr souhrnně ukazuje následující série grafů (grafy 4.6 - 4.8). 
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Graf 4.6 - Vzájemný vztah PSV (resp. EDV) v jednotlivých úsecích karotického řečiště. 
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Graf 4.7 - Vzájemný vztah RI (resp. PI) v jednotlivých úsecích karotického řečiště. 
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Graf 4.8 -  Poměr PSV a EDV vůči sobě v jednotlivých etážích. 
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4.1.3.2 Vliv fyziologického stárnutí na průtokové parametry 

 

V této kapitole analyzujeme závislost průtokových parametrů  

v jednotlivých etážích extrakraniálního karotického řečiště na věku 

vyšetřované osoby.  

 

ACC, arteria carotis communis - společná karotida. 

Jde o tepnu zásobující vysokoodporové extrakraniální i nízkoodporové 

intrakraniální řečiště. Její charakteristika by tedy měla stát přibližně 

uprostřed mezi charakteristikami ACI a ACE. Obě průtokové rychlosti, 

jak PSV, tak EDV v ACC vykazují signifikantní míru poklesu  

v souvislosti s přibývajícím věkem (graf 4.9). 
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Graf 4.9 - Závislost PSV a EDV v ACC na věku vyšetřované osoby. 
 

Obě hodnoty, zejména PSV, jsou však zatíženy poměrně značným 

rozptylem. Proto byli pacienti rozděleni do skupin po 5%  (graf 4.10).  

Na tomto grafu je již lineární závislost dobře patrná. Větší odchylky 

pozorujeme na začátku a na konci grafu, což může být způsobeno 

malým počtem pozorování v těchto věkových skupinách (viz histogram - 

graf 4.1). 

 



 
4 Fyziologické karotické řečiště 
ULTRAZVUKOVÁ STUDIE HEMODYNAMICKÝCH PARAMETRŮ FYZIOLOGICKÉHO KAROTICKÉHO 
ŘEČIŠTĚ  

 
 

 42 

y = -0,0068x + 1,0344
R2 = 0,9912

y = -0,0013x + 0,2108
R2 = 0,7361

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0 20 40 60 80 100

věk (roky)

ry
ch

lo
st

 (
m

/s
)

PSV

EDV

 
Graf 4.10 - Závislost PSV a EDV na věku vyšetřované osoby - pacienti rozděleni do 

skupin podle věkových dekád. 
 

Je patrné, že obě rychlosti, jak PSV, tak EDV, ve společné karotidě 

klesají. PSV se zde každý rok sníží o 7,2 mm/s a během života poklesne 

na méně než polovinu původní hodnoty. EDV vykazuje mírnější 

snižování cca 2,2 mm/s/rok. Signifikance závislosti je uvedena  

v tabulce 4.9. 

 

 PSV (m/s) EDV (m/s) RI PI 
průměr 0,63 0,14 0,78 1,82 

min 0,23 0,00 0,57 0,85 
max 1,39 0,38 1,76 3,39 
SD 0,21 0,06 0,09 0,41 

změna/rok -0,0072 -0,0022 0,0009 0,00171 
p* = 3,98E-30 2,53E-34 0,00071 0,198412

* Hodnota P se vztahuje k míře ročního poklesu parametru. 
Tab. 4.9  - Průtokové parametry v ACC a míra jejich roční změny 

 

Normální PSV v ACC pro daný věk můžeme tedy vypočítat podle 

vzorce: 

PSV (m/s) = 1,052 - 0,0072x, 

kde za x dosadíme příslušný věk v letech. EDV analogicky jako EDV = 

0,21 - 0,0013x  

 

V míře poklesů průtokových rychlostí v závislosti na věku nebyl 

prokázán signifikatní rozdíl mezi muži a ženami (graf 4.11).  



 
4 Fyziologické karotické řečiště 

ULTRAZVUKOVÁ STUDIE HEMODYNAMICKÝCH PARAMETRŮ FYZIOLOGICKÉHO KAROTICKÉHO 
ŘEČIŠTĚ  

 

 43 

 

y = -0,0062x + 1,0254
R2 = 0,8484

y = -0,0072x + 1,0429
R2 = 0,9482

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 20 40 60 80 100

věk (roky)

P
S

V
 (

m
/s

)

PSV muži

PSV ženy

 
Graf 4.11 - Rozdíl v míře poklesů PSV v ACC mezi muži a ženami. 
 

Rezistenční index vykazuje s věkem malou, ale signifikantní tendenci 

k vzrůstu. Pro PI se signifikantní vývojový trend nepodařilo prokázat 

(graf 4.12). 
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Graf 4.12 - Závislost hemodynamických indexů (RI a PI) na věku vyšetřované osoby. 
 

ACI - vnitřní karotida 

bulbus 

Karotický bulbus je přirozené rozšíření vnitřní karotidy v místě jejího 

odstupu. Tento úsek sledujeme s velkou pečlivostí, protože je místem ve 

kterém dochází nejdříve k rozvoji aterosklerotických změn a to 
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pravděpodobně díky unikátním hemodynamickým poměrům v této 

lokalizaci. 

 

V karotickém bulbu jsme také zaznamenali pokles průtokových 

rychlostí v průběhu života. PSV v karotickém bulbu poklesá o 3,7 mm/s 

ročně, EDV o 1,8 mm/s ročně. RI a PI prokazují malé, ale signifikantní 

tendence ke vzrůstu během života (tab. 4.10, graf 4.13 a 4.14). 

 

 PSV (m/s) EDV (m/s) RI PI 
průměr 0,65 0,20 0,68 1,30 

min 0,00 0,00 0 0,00 
max 1,73 0,63 1 2,91 
SD 0,22 0,08 0,1 0,37 

změna/rok -0,00369 -0,00185 0,001196 0,003339 
p* = 1,72E-07 7,58E-13 0,000191 0,005093 

* Hodnota P se vztahuje k míře ročního poklesu parametru. 
Tab. 4.10 - Průtokové parametry v bulbu a míra jejich roční změny. 
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Graf 4.13 - Závislost PSV a EDV v bulbu na věku vyšetřované osoby. 
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Graf 4.14 - Závislost RI a PI v bulbu na věku vyšetřované osoby. 
 

 ACI za bulbem 

Také v tomto úseku obě průtokové rychlosti během života klesají  

v podobné roční míře. PSV i EDV zde každoročně poklesne o cca 2 

mm/s. Oba hemodynamické indexy narůstají, výrazněji PI (tab. 4.11, 

graf 4,15 a 4.16). 

 

 PSV (m/s) EDV (m/s) RI PI 
průměr 0,73 0,24 0,67 1,20 

min 0,23 0,00 0,28 0,65 
max 1,49 0,59 1 2,45 
SD 0,20 0,10 0,1 0,30 

změna/rok -0,00201 -0,00205 0,001856 0,006455 
p* = 0,002362 2,7E-11 6,91E-09 2,38E-11 

* Hodnota P se vztahuje k míře ročního poklesu parametru. 
Tab. 4.11 - Průtokové parametry v ACI a míra jejich roční změny. 
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Graf 4.15 - Závislost PSV a EDV v ACI  na věku vyšetřované osoby. 
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Graf 4.16 - Závislost RI a PI v ACI  na věku vyšetřované osoby. 
 

Vnější karotida, ACE 

  PSV a EDV v ACE během života klesají o 2,9 resp. 1,89 mm/s/rok 

pro PSV resp. EDV. Stejně jako v ACI zde pozorujeme růsty indexů, opět 

výrazněji pro PI, který narůstá oproti RI o celý řád rychleji (tab. 4.12, 

graf 4.17 a 4.18). 
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 PSV (m/s) EDV (m/s) RI PI 
průměr 0,79 0,11 0,85 2,37 

min 0,33 0,00 0,62 1,00 
max 3,31 0,34 1 6,12 
SD 0,27 0,07 0,07 0,66 

změna/rok -0,0029 -0,00189 0,001849 0,01098 
p* = 0,001014 4,94E-20 2,83E-15 2,27E-07 

* Hodnota P se vztahuje k míře ročního poklesu parametru. 
Tab. 4.12 - Průtokové parametry v ACE a míra jejich roční změny. 
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Graf 4.17 - Závislost PSV a EDV v ACE na věku vyšetřované osoby. 
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Graf 4.18 - Závislost RI a PI v ACE na věku vyšetřované osoby. 
 

Vývoj vztahů jednotlivých parametrů v průběhu života. 

Na grafu 4.19 jsou společně vyneseny poklesy průtokových rychlostí 

ve všech sledovaných úsecích. Je zde patrné jak největší měrou klesá 

průtoková rychlost ve společné karotidě. Křivka životního poklesu PSV  
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v ACC postupně protíná ostatní křivky a tak vidíme, že v první části 

naznačený trend, totiž že fakt o rychlostech v ACC zvětšujících se 

směrem do obou dceřinných tepen, se stává pravdou až kolem 40.- 50. 

roku věku. V mládí, jak nám potvrzují i klinické zkušenosti, je tok  

v ACC nejrychlejší ze všech sledovaných úseků.  

V oblasti diastolických rychlostí tento trend můžeme pozorovat pouze 

směrem do ACE. ACI je zajištěna vysokou EDV již v mládí a  

s postupujícím věkem se nůžky mezi EDV ACI a EDV ACC stále více 

rozevírají. 
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Graf 4.19 - Vývoje vzájemných vztahů mezi průtokovými parametry v jednotlivých 
úsecích extrakraniálního karotického řečiště. 

 

Poměr PSV v ACI a ACC 

Průměrná hodnota poměru PSV ACI/ACC je 1,106 (SD = 0,43). Tento 

parametr je také faktorem věku. Každý rok signifikantně (p = 2,66E-07) 

narůstá o 0,007; jeho stoupání ukazuje graf 4.20. Protětí hodnoty „1“, 

které nastává mezi 40 a 50 léty, je okamžikem zvratu ve vzájemném 

poměru rychlostí ACC versus ACI. Jeho objevení pokládáme za 

významně originální přínos této studie. 
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Graf 4.20 - Vývoje poměru PSV ACI/ACC během života. 
 

Poměr EDV v ACI k ACC je celoživotně podstatně vyšší. Má 

průměrnou hodnotu 1,69 (SD = 1,73) a každým rokem signifikantně  

(p = 0,000796) narůstá o 0,02. Nárůst ukazuje graf 4.21. 
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Graf 4.21 - Vývoje poměru EDV ACI/ACC během života. 
 

Také tyto nálezy podporují naši teorii, vyplývající z jednotlivých 

dílčích poznání: preference intrakraniálního řečiště je nejen 

celoživotním pravidlem, ale navíc s věkem narůstá. 
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4.1.5 Diskuse 

 

Znalost fyziologických poměrů v karotickém řečišti je základem pro 

rozpoznání patologických stavů. V kohortě námi vyšetřených osob jsme 

prokázali, že věk je významným parametrem ovlivňujícím průtokové 

rychlosti. Během života dochází k poklesu rychlostí ve všech námi 

sledovaných úsecích, ale také dochází ke změnám v jejich vzájemných 

vztazích. Nejmarkantněji je to patrné ve společné karotidě, jejíž PSV  

v mládí převyšuje PSV v obou tepnách dceřinných, zatímco v pozdějším 

věku se tento vztah obrací. Tato situace je v organismu mimořádná. 

Obecně totiž platí pravidlo o snižování průtokové rychlosti za bifurkací  

při každém rozdělení tepny. To je způsobeno skutečností, že součet 

průsvitů lumin tepen dceřinných obvykle převyšuje průsvit tepny 

mateřské. Tento jev nastává pro PSV okolo padesátého roku věku, 

zatímco pro EDV jsme jej pozorovali již od prahu dospělosti, přičemž 

data od dětí a adolescentů jsme neměli k dispozici. 

Je zřejmé, že mozková cirkulace je oproti jiným tkáním naprosto 

preferenčně zásobena. Vysoké průtokové rychlosti si vysvětlujeme 

nízkou periferní rezistencí mozkových tepen. Představujeme si, že 

mechanismem uzavřeného intrakraniálního prostoru, chráněného před 

atmosférickým tlakem, si mozek zajišťuje průtokovou preferenci, která 

je obdobou „steal fenoménu“. Nulové diastolické rychlosti, ojediněle 

nalezené v našem souboru, jsou samozřejmě výjimkou z normy. Může to 

být důsledkem srdeční vady s nedomykavostí chlopní, nebo nízkou 

ejekční frakcí, dále důsledkem distálně lokalizované stenozy a nebo 

nakonec důsledkem technické chyby při nastavení měření.  Pozorovali 

jsme je u méně než  3% vyšetření. 

Vyšší rychlosti (PSV i EDV) v ACI distálně oproti rychlostem 

naměřeným v bulbu vysvětlujeme menším průměrem distální ACI. 

Tento trend i v distálnějších úsecích pozoroval Yasaka (1998), který 

pomocí transorální ultrasonografie poukázal na skutečnost, že 

distálnější úsek ACI má menší průsvit a tím větší průtokovou rychlost. 

Podobný výsledek měl Schmidt-Trucksass (1999), který zjistil na každý 
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centimetr vzdálenosti od karotické bifurkace nárůst PSV o 9 cm/s. 

Výraznější nárůst pozoroval u mladých jedinců. 

Lineární poklesy průtokových rychlostí během života zmiňuje řada 

autorů (Ajmani, 2000; Bogren, 1990; Fujishiro, 1982; Nagai, 1998; 

Schmidt-Trucksass, 1999). Uematsu (1983) popisuje ve společné 

karotidě postupný nárůst rychlosti od kojenců do 20 let, s následným 

pomalým klesáním. Podle Krejzy (1999) jsou průtokové rychlosti do 40 

let stabilní s následným klesáním ve starším věku - jedná se ovšem o 

zjištění provedené na intrakraniálních tepnách. 

Konkrétní hodnoty byly popsány například v aortě (Bogren, 1999), 

kde byly ve věkové skupině 29-34 let zaznamenány hodnoty 90 – 150 

cm/s ve věkové skupině 29-34 let, zatímco v 65 letech byla průměrná 

rychlost 63 cm/s a ve věku 83 let dokonce 61 cm/s. Pokles během 

života v aortě je tedy téměř na polovinu původní hodnoty, podobně, jako 

jsme nalezli ve společné karotidě. 

E.B.Spencer (2001) udává roční pokles PSV v ACI jako 3,4 

mm/s/rok, což se podobá našemu zjištění v karotickém bulbu (3,7 

mm/s/rok) a poněkud liší od ACI úseku distálně za bulbem - kde jsme 

nalezli pokles jen 2 mm/s/rok. Schmidt-Trucksass (1999) vyšetřoval 

ACC u 69 zdravých mužů a zjistil pokles rychlostí v ACC o 9,3 

mm/s/rok. Tato hodnota převyšuje hodnotu našeho (třikrát bohatšího) 

souboru o celou třetinu. 

Pokles průtokových rychlostí během fyziologického stárnutí si 

vysvětlujeme jednak dilatací cévní stěny, jednak snížením ejekční 

frakce.  

S věkem zvětšující se příčný průřez lumina (Fujishiro, 1982; Hansen, 

1995; Samijob, 1998; Schmidt-Trucksass, 1999; Yasaka, 1998) 

v důsledku protahování elastických fibrozních vláken ve stěně cévní 

(Polak, 1996) se projevuje více u mužů (Hansen, 1995; Brass 1988) a 

dovoluje transportovat i při poklesu rychlosti krevního toku nadále 

adekvátní krevní objemy. Mimo to klesá s věkem také nástěnný třecí 

stres, z největší části opět v důsledku rozšiřujícího se lumina (Samijob, 

1998). Vzrůst diastolického průměru tepny si můžeme představovat 
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jako lineární, o 0,017 mm/rok, přičemž současně klesá pulzační efekt 

tepny. Změna průměru mezi systolou a diastolou klesá o 0,01 mm 

ročně, s nárůstem rigidity cévní stěny (Schmidt-Trucksass, 1999). 

Vliv stárnutí na indexy pulzatility a rezistence byl též několikrát 

zaznamenán. Ackerstaff (1990) zjistil v intrakraniálních tepnách 

korelaci mezi lineárními poklesy u osob starších než 50 let a nárůstem 

indexu pulzatility a rezistence. 

Naše poznatky o vzrůstu RI a PI během života se potvrzují v literatuře 

i na cévách intrakraniálních (Krejza, 1999; Macko, 1993; Václavík, 

2000). Stoupají ovšem až po ukončení období dětského věku (Schöning, 

1993). Podobně jako v naší studii, nalezli i jiní autoři korelaci mezi 

tímto vzrůstem indexů a celoživotním poklesem průtokových rychlostí 

(Ackerstaff, 1990). Nejen rychlosti, ale i vývoj indexů se jeví okolností  

v úzké vazbě ke změnám cévní stěny - dilataci, ztluštění i narůstající 

tortuozitě (Krejza, 1999). 

 

4.1.6 Souhrn 

 

Průtokové parametry se ve všech úsecích karotického řečiště mění  

s věkem. Průtokové rychlosti se snižují. Nejvíce je to patrné u PSV ve 

společné karotidě, kde rychlost během života poklesne o více než 

polovinu výchozí hodnoty. Mezi mírou poklesu není rozdíl mezi muži a 

ženami. Hemodynamické indexy (RI a PI) naopak ve všech tepnách 

v průběhu stárnutí stoupají. Vzájemné vztahy průtokových parametrů  

v jednotlivých úsecích karotického řečiště se též vyvíjejí. PSV v ACC  

v mládí převyšuje PSV v tepnách dceřinných, avšak vzhledem  

k výraznější míře poklesu se v pokročilém věku stane rychlostí nejnižší. 

Pro EDV platí, že jsou v každém věku nejvyšší v nízkoodporové vnitřní 

karotidě. Největší systolicko diastolický rozdíl nalézáme v ACE, která je 

typickou odporovou tepnou. Zajímavé jsou pohlavní rozdíly. Zatímco 

muži převyšují ženy svou PSV i EDV ve společné a vnější karotidě,  

v obou sledovaných úsecích vnitřní karotidy v tomto ohledu ženy vítězí. 

Muži mají také vyšší rezistenci v ACC a pulzatilitu v ACC, bulbu a ACE.
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4.2 Další faktory modifikující hemodynamické parametry 

 

Průtokové rychlosti jsou modifikovány celou řadou dalších vlivů. Především 

se jedná o působení různých funkčních stavů organismu, patří sem ale také 

některé vnější faktory.  

 

Aktivita mozku 

Průtokové rychlosti se dynamicky navyšují při zvýšené mozkové aktivitě, 

při vizuální stimulaci (Panczel, 1999), nebo řešení kognitivních testů  

(Vingerhoets, 1999).  Větší změny lze pozorovat zejména u starších osob 

(Vingerhoets, 1999). 

 

Krevní tlak 

Náhlé změny krevního tlaku také mění mozkový průtok, a to nejvíce u 

osob mladých a zdravých, oproti starším nebo pacientům s chronickou 

hypertenzí (Carey, 2000; Diehl, 1995; Lipsitz, 2000; Manno, 1998; Matteis, 

1998; van Lieshout, 2001). Spencer (2001) zjistil, že systolický krevní tlak 

zvyšuje PSV v ACI o 0,24 cm/s na každý mm Hg, diastolický TK naopak PSV 

v ACI snižuje, a to o 0,41 cm/s na každý mm Hg. Chronická hypertenze 

nemá vliv na absolutní hodnoty průtokových rychlostí, ale modifikuje 

autoregulační schopnost cévního řečiště (Ferrata, 1995; Malatino, 1992). 

 

Pohlaví a pohlavní hormony. 

Zajímavá je závislost průtokových rychlostí na hladině estrogenu, který 

redukuje cévní tonus (Geary, 2000). Krejza (2001) sledoval extrakraniální 

průtokové parametry u skupiny mladých žen v průběhu menstruačního 

cyklu; zjistil, že v období, kdy je v séru hladina estrogenů nejvyšší, se mění 

průtokové rychlosti v ACI a ACE, a to navýšením toku ACI (15%) oproti toku 

v ACE, který se snižuje. Jednalo se o střední (mean) a EDV rychlosti. Lumen 

tepen zůstalo v průběhu cyklu nezměněno. Matteis (1998) zase sledoval 

rozdíl toků v MCA u pre- a post-menopauzálních žen stejného věku; 

premenopausální měly oproti postmenopauzálním a mužům vyšší průtokové 
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rychlosti. Vyšší průtokové rychlosti u žen, oproti mužům, bez ohledu na věk, 

nalezl také Ackerstaff (1990) a Hoksbergen (1999). 

 

Naše zjištění 

Výsledky porovnání průtokových parametrů u jednotlivých pohlaví jsou 

uvedeny v předcházející kapitole. Na tomto místě se omezíme na přehlednou 

tabulku (tab. 4.13), ve které uvádíme v jednotlivých kolonkách znak toho 

pohlaví, u něhož jsme zjistili signifikantně vyšší výsledek.  

 

 PSV EDV RI PI 
ACC ♂  ♂ ♂ 

bulbus  ♀  ♂ 
ACI ♀ ♀   
ACE ♂   ♂ 

Tab. 4.13 - Přehled parametrů, ve kterých byl prokázán signifikantní mezipohlavní rozdíl. V 
příslušené kolonce je uveden znak toho pohlaví, jehož průměrná hodnota v tomto úseku 
karotického řečiště byla signifikantně vyšší. 

 

Naše zjištění jsou s souladu se studií Nagai (1998) - který nalezl u žen 

vyšší rychlosti (PSV i EDV) v ACI a MCA, a u mužů vyšší PSV v ACC. 

 

Hematokrit 

 Vyšší hematokrit má negativní vliv na průtokové rychlosti cestou vyšší 

viskozity krve (Nagai, 1998).  

 

Hladiny krevních plynů 

 Vliv na průtokové parametry mají především hladina oxidu uhličitého a 

kyslíku. CO2 zvyšuje reaktivitu řečiště (Lipsitz, 2000). Podle Macko (1993) 

kolísání hladiny kyslíku vysvětluje 56% variability průtokových rychlostí  

v ACM (Netzer, 1998). Pokles hladiny kyslíku na podkladě obstrukční 

hypopnoe způsobí pokles průtoku MCA .  

 

Spánek 

 Při spánku dochází k poklesu průtoku ACM, zejména v prvních 4 stadiích 

(Klingelhöfer, 1995). 
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Akupunktura 

Litscher (1997) shledal při provádění akupunktury nárůst střední 

průtokové rychlosti v ACM. 

 

Fibrinogen 

Snížením hladiny krevního fibrinogenu se dosáhne zvýšení průtokových 

rychlostí v ACM (Izumi, 1996). 

 

Ethanol 

Požití alkoholu způsobí nárůst diastolických rychlostí extra i 

intrakraniálně, zatímco PSV zůstávají nezměněny (Pietilä, 1997). 

 

LDL 

Rubba  (1993) zjistil u pacientů s familiární hypercholesterolemií 

abnormálně nízké průtokové rychlosti v MCA. Extrakorporální krevní filtrací 

se mu podařilo snížit hladinu cholesterolémie o 40-60%, přičemž došlo také  

k navýšení mozkového krevního průtoku. 
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5. Ateroskleróza 

 

5.1 Epidemiologie aterosklerózy  

 

Ateroskleróza je chronické onemocnění cévní stěny, medie, ale 

především intimy, ve které dochází k akumulaci cholesterolu, fibrozní 

tkáně a krevních komponent.  Postihuje zejména velké a střední cévy, 

manifestuje se v různých lokalizacích, nejčastěji jako ischemická 

choroba srdeční, dále v mozkových tepnách a v tepnách dolních 

končetin. V karotické lokalizaci způsobuje v celosvětovém měřítku 5,5 

milionů úmrtí ročně (Špinar, 2003). 

Ateroskleróza, tuhnutí tepen, tento termín byl poprvé použit v roce 

1829 k popisu kalcifikací ve stěně arterií. Později, v roce 1904, byl 

použit k označení lipidových depozit v cévní stěně. Vztah mezi 

obliterujícím onemocněním tepen na jejím podkladě a ischemickým, 

konkrétně srdečním, onemocněním je znám od roku 1912 díky 

Jamesovi Herrickovi (Špinar, 2003). 

Etiopatogeneze tohoto onemocnění není dosud jednoznačně 

prokázána, známe již ale řadu faktorů, které se na jejím vzniku podílejí. 

Faktory poškozující cévní endotel způsobují endoteliální dysfunkci, 

první stadium budoucího specifického aterogenního procesu. Patogenezí 

je serie po sobě jdoucích událostí, zahrnujících rozvoj chronického 

zánětlivého procesu, jako odpověď na mechanické poškození cévní 

stěny. Na prvním místě nutno jmenovat zvýšenou koncentraci LDL (low 

density lipoprotein) cholesterolu, který je vždy základem 

aterosklerotického ložiska. (Masopust, 2003; Špinar, 2003) 

 

5.2 Etiopatogeneze aterosklerózy 

 

TEORIE VZNIKU ATEROSKLERÓZY (ARS) 

Lipidová teorie předpokládá kumulaci lipidů v endotelu způsobenou 

aktivním vychytáváním buňkami hladké svaloviny a makrofágy - díky 

přítomným LDL receptorům. 
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Teorie endotelového poškození je tzv. "Rossova teorie" - podle ní na 

poškozený cévní endotel adherují trombocyty a uvolňují řadu faktorů 

které stimulují proliferaci buňek v extracelulární matrix. Ukládání 

lipidů je v tomto případě sekundární (Špinar, 2003). 

Sjednocená teorie aterosklerózy popisuje diskrétní lokalizované 

poškození endotelu (nenarušující ještě integritu, ale pouze funkci) - tzv. 

"endoteliální dysfunkci" způsobující nerovnováhu vazodilatačních a 

vazokonstrikčních faktorů a hemokoagulačních působků, s výslednou 

převahou protrombotických, prokoagulačních a vazokonstrikčních 

působení. Trombotický proces následně uvolňuje další působky, 

především proliferační a růstové faktory. Chemotaktické faktory 

přitahují monocyty měnící se následně v makrofágy. Lipoproteiny 

pronikají poškozeným endotelem, jsou oxidovány a vychytávány 

makrofágy. 

Endoteliální dysfunkci způsobuje řada faktorů - kouření, 

dyslipoproteinemie, diabetes melitus, hypertenze, 

hyperhomocysteinemie, dále vlivy virů, bakteriíí, imunitních komplexů, 

toxinů a léčiv. Proces může nastartovat i sama vysoká hladina LDL jako 

je tomu v případě familiárních metabolických onemocnění. 

Mezi faktory modifikující rozvoj endoteliální dysfunkce patří řada 

exogenních i endogenních faktorů, např. oxid dusnatý (NO), entotelin, 

růstové faktory a cytokiny, LDL, HDL (high density lipoprotein), 

chronická infekce, kouření cigaret, hypertenze, diabetes melitus a 

hyperhomocysteinemie (Masopust, 2003; Špinar, 2003). 

 

Infekční teorie hovoří o chronických bakteriálních a virových infekcí, 

které mohou aktivovat imunitní systém. Ukazuje se, že zvýšená hladina 

CRP (C-reaktivní protein) je samostatným rizikovým faktorem. Za hlavní 

etiogenetické agens považujeme Chlamydie, Cytomegalovirus, 

Helicobakter pylori, herpetické viry a další (Masopust, 2003; Špinar, 

2003). 
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FYZIKÁLNÍ FAKTORY PODÍLEJÍCÍ SE NA VZNIKU ARS 

Nevíce tukových proužků lze nalézt v místě větvení tepen. Predilekčně 

postihovaná místa jsou aorta, femorální, tibiální, popliteální arterie, 

koronární a karotické arterie. Zejména na karotidách, v koronárních, 

cerebrálních a renálních arteriích lze pozorovat excentrická zesílení 

intimy v místě bifurkace. Tato zesílení jsou adaptací na fyzikální 

podněty (proud krve, pulzová, tlaková vlna),  jejich podkladem je 

zmnožení buňek hladké svaloviny a na jejich základě se nejčastěji vyvíjí 

aterosklerotické léze. (Masopust, 2003; Špinar, 2003) 

 

Shear stress - (střihový, smykový stres) je síla způsobená pulzovou 

vlnou, která působí na endotel kolmo ke směru toku krve. Má 

přerušovaný charakter, stejně jako pulzová vlna, a je jedním z hlavních 

stimulů syntézy NO (oxid dusnatý). Shear stres také reguluje expresi 

genů pro NO syntázu a trombomodulin, reguluje tvorbu tkáňového 

aktivátoru plasminogenu a PAI-1 (inhibitor aktivátoru plazminogenu)  

v endoteliálních buňkách. V místě větvení tepen se shear stres snižuje  

s výsledným protrombotickým a vazokonstrikčním účinkem. Komprese 

arterií, která probíhá například během srdečního cyklu v intramurální 

části koronárních tepen, vytlačuje krev z cévy po dobu systoly a tím 

snižuje dobu, po kterou je cévní stěna v kontaktu s lipidy. V místech, 

kde jsou arterie takto komprimovány, nebývá ateroskleróza přítomna 

(Masopust, 2003; Špinar, 2003). 

 

Nelaminární proudění krve, zejména v případě tvorby turbulencí a 

vírů, může mechanicky poškozovat cévní stěnu. Dalším ovlivňujícím 

faktorem je rychlost proudění krve. Podél stěny cév se totiž nachází 

přechodná vrstvička krve, vlastně pouze plasmy, která se vůbec 

nepohybuje. Její tlouštka je nepřímo úměrná rychlosti toku krve cévou. 

Čím je její tloušťka větší, tím snáze LDL do cévní stěny přestupuje. 

Přechodná vrstva se nenachází v cévách s pomalým tokem krve, jako 

jsou kapiláry a žíly. To je vysvětlení, proč v nich nedochází k rozvoji 



5. Ateroskleróza 

 
 

 60 

aterosklerózy, přestože je v nich velmi malý shear stres. (Masopust, 

2003; Špinar, 2003) 

 

5.2.1 Rizikové faktory vzniku aterosklerózy  

 

Mezi rizikové faktory vzniku aterosklerózy patří celá řada faktorů 

především poškozujících endotel fyzikálně, nebo metabolicky. Jsou to 

především: 

• hypertenze.  

• kouření  

• diabetes melitus (DM) a porušená glukózová tolerance  

• obezita  

• fyzická inaktivita  

• rodinná dispozice 

• hyperhomocysteinemie  

• stres 

• krevní lipidy  

o vysoké LDL  

o nízké HDL 

o Hypertriacylgycerolemie 

o vysoký lipoprotein(a) - Lp(a) 

• vysoká hladina CRP  

 

Reavenův metabolický syndrom sjednocuje několik rizikových 

faktorů vyskytujících se často společně. Jsou to: androidní obezita, DM 

II (diabetes melitus II typu), hyperlipoproteinemie, HT (hypertenze) a 

hyperurikemie. Klíčovým mechanismem vzniku syndromu je tkáňová 

inzulinorezistence a hyperinzulinemie (Kalvach, 1997). 

Hyperlipoproteinemie jsou heterogenní skupinou metabolických 

poruch charakterizovanou zvýšením hladin lipidů a lipoproteinů. 

Mohou být genetické nebo sekundární (např. DM, hypothyreóza, 

etylismus). (Masopust, 2003; Špinar, 2003; Kalvach, 1997) 

5.3 Struktura aterosklerotického plátu 
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Zralý aterosklerotický plát se skládá z měkkého lipidového jádra, 

které je obklopeno tvrdou fibrozní vrstvou s buňkami hladké svaloviny a 

s makrofágy, oddělující depozita tuku od endoteliálních buněk.  Podíl 

těchto dvou hmot není konstatní. Stabilní plát obsahuje větší množství 

pevné hmoty obklopující malé lipidové jádro. Jedná se obvykle o starší 

pláty. U takového plátu je jen malé riziko porušení nesmáčivého 

povrchu. Může svou velikostí omezovat průtok tepnou, ale obvykle jsou 

po řadu let neškodné. Nestabilní plát bývá měkký s velkým lipidovým 

jádrem, polotekutým, složeným z měkkých esterů cholesterolu, 

pěnových buněk a T lymfocytů. Jedná se o pláty čerstvější a je zde riziko 

porušení povrchové vrstvy s následnou tvorbou trombu, který má 

potenci způsobit obliteraci lumina tepny.  

K disrupci plátu dochází obvykle v místě aktivního zánětu.  Prognóza 

pacienta závisí na velikosti následně vzniklého trombu, velikosti stenózy 

a povrchu plátu a  systémovém stavu koagulace (Špinar, 2003).  

Remodelace cévní stěny 

Při růstu aterosklerotického plátu dochází ke kompenzatornímu 

rozšiřovní cévní stěny což poněkud narušuje stabilitu plátu. V počáteční 

fázi vývoje onemocnění však není průsvit tepny zmenšen a celkový 

průsvit tepny je úměrný tloušťce plaku, který se v ní nachází.  Pokud je 

růst excentrický, jedná se o rozšíření ve směru intaktní části lumina. Ke 

zužování průsvitu dochází teprve v pokročilejších stadiích procesu 

(Steinke, 1994; Špinar, 2003).  

Kalcifikace plátu jsou charakteristická pro pokročilou aterosklerózu. 

 

5.3.1 Rozdělení plátů dle morfologie 

 

• typ I - izolované pěnové buňky: V intimě jsou přítomné skupiny 

makrofágů obsahujících v cytoplasmě kapénky lipidů. Tento 

stupeň aterosklerózy lze zachytit již v dětském věku. 

• typ II - tukové proužky: Vrstvy makrofágů přeměněných  

v pěnové buňky. Tuk se nachází i v buňkách intimální hladké 
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svaloviny a ojediněle možno nalézt extracelulární lipidové kapénky 

obsahující především estery cholesterolu, kyselinu olejovou a 

linoleovou. I tyto léze lze zachytit u dětí ve věku 2-15 let  

v ascendetní aortě s četností 99%. 

• typ III: Více extracelulárních lipidových depozit pod proužky 

makrofágů a pěnových buněk. Tyto struktury rozštěpují 

strukturu hladkých svalových buňek v intimě, oproti typu II také 

obsahují více volného cholesterolu, sfingomyelinu, 

lysofosfatidilcholinu a triacylglycerolů. 

• typ IV - aterom: Husté nahromadění extracelulárních lipidů 

vzniklé rozpadem pěnových buněk. Obsahuje krystaly 

cholesterolu a deposita vápníku. Obklopuje je vrstva makrofágů a 

hladkých svalových buněk. Nalézáme jej ve věku kolem 30 let, 

pokud nedojde k narušení fyziologických hemodynamických 

podmínek (např. trombóze) zůstává klinicky němý. Bylo 

prokázané vyšší riziko ruptury plátu v souvislosti s obsahem 

lipidů (Gronholdt, 1997). 

• typ V: Má vyšší obsah kolagenu a hladkých svalových buněk, 

začíná být vaskularizován. 

• typ VI: Modifikace typu IV nebo V disrupcí povrchu, hematomem 

nebo hemorhagií, případně trombózou. Trombóza je nastartována 

obnažením subendoteliálních nesmáčivých struktur. Trombus 

může vést k cévní okluzi, ale také může být inkorporován do 

ateromu. 

• Aterosklerotické aneurysma Vzniká, pokud dojde k erozi intimy 

a k alteraci dalších vrstev cévy. 

(Špinar, 2003) 

 

 

 

 

5.4 Možnosti průkazu aterosklerózy 
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Ateroskleróza je civilizační onemocnění vyskytující se v populaci 

starších osob s železnou pravidelností. Na přítomnost či nepřítomnost 

aterosklerózy lze usuzovat již při posouzení přítomných rizikových 

faktorů. K vyšetřením směřujícím k odhalení pokročilejších stupňů 

onemocnění cévní stěny se obvykle přistupuje až při prvních klinických 

projevech. K odhalení sklerotizujícího procesu cévní stěny máme řadu 

možností.  

 

5.4.1 Biochemické metody 

 

Průkaz endoteliální dysfunkce   

Je možné sledovat sérovou hladinu biochemických působků 

(endotelin, tromboxan A2, PGF1, selektiny, adhezivní molekuly, 

hemokoagulační faktory) a nebo sledovat reakci cév na vazodilatační 

podněty, například lze použít infusi acetylcholinu. Při současném 

výskytu více významných rizikových faktorů lze aterogenní proces 

předpokládat jen s malou možností mýlky, zejména pokud již došlo  

k některým pro aterosklerózu typickým projevům (Špinar, 2003). 

 

5.4.2 Invazivní metody 

 

Sekce nebo perioperační záchyt aterosklerózy nepatří mezi běžné 

diagnostické postupy. Je tomu tak protože operace na krčních tepnách 

zřídkakdy bývá provedena aniž by aterogenní proces nebyl dopředu 

diagnostikován. Lze si představit snad urgentní výkon při poranění 

měkkých tkání krku, nebo velmi výjimečné dezobliterační výkony 

v akutní fázi mozkového iktu. Charakter diagnostiky sekcí není třeba 

rozvádět. 

CT angiografie vyžaduje intravenózní podání kontrastní látky. To, a 

skutečnost že k zobrazení se používá RTG záření, z ní činí invazivní 

metodu.  Pro dobré zobrazení vyšetřovaných tepen je třeba použít 

spirální CT, nejlépe s víceřadovým snímáním (multislice) a samozřejmě 

softwarové vybavení. Stejně jako MRA (Magneticko rezonanční 
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angiografie) umožňuje 3D zobrazení tepen (Školoudík, 2003). Senzitivita 

tohoto vyšetření se udává v rozmezí 80 - 95%, specifita okolo 90%,  

ve srovnání s DSA spíše procento stenózy podhodnocuje (Long, 2002). 

Electron beam computer tomography - EB-CT: je ultrarychlé CT 

které umožňuje přesně změřit "vápníkové skore" (Špinar, 2003). 

Angioskopie  umožňuje přímý pohled do tepenného lumina, avšak 

běžně se neprovádí. 

Intravaskulární ultrazvuk - má nejlepší rozlišovací schopnost a 

umožní nejlépe posoudit strukturu plátu, velikost lipidového jádra 

apod. Nebývá běžně k dispozici. 

Angiografie - DSA digitální subtrakční angiografie - je invazivní 

vyšetření, zatěžující organismus vyšetřovaného kontrastní látkou,  

s rizikem alergické reakce nebo vazospasmů, radiační zátěží a hrozí zde 

také poranění cévního řečiště. Závažné komplikace (cévní mozkové 

příhody  (CMP), anafylaxe, krvácivé komplikace) jsou uváděny s četností 

1-3%, drobnější 5-15% (Školoudík, 2003). V souvislosti s femorálním 

přístupem (Seldingerova metoda) je zmiňován retroperitoneální 

hematom. Vyšetření je náročné na čas a personál,  pacient musí být 

interně vyšetřen a uznán způsobilým jej absolvovat. Má nedostatečnou 

citlivost k průkazu změn v cévní stěně, nemožnost zobrazit stadia 

aterosklerózy, která nemění průsvit cévy. Zobrazí obvykle stabilní pláty 

(Špinar, 2003). V posledních letech provedené studie porovnávající AG a 

postoperační hodnocení plátů ukazují na podhodnocování karotické 

stenózy do 50%, mezi nimi českých autorů Beneše a Netuky (2004) 

prokazující diference mezi angiografickým zobrazením a histologickou 

verifikací procenta zúžení zejména v nižších stupních stenózy.  

K chybám v ohodnocení plátu také přispívá malý počet provedených 

projekcí. Tyto chyby lze omezit použitím 3D rotační angiografie. 

V současné době je angiografické vyšetření považované za zlatý 

standard, s kterým se srovnávají ostatní vyšetřovací metody. Trend však 

směřuje k přikládání více důvěry ultrasonografii, která také zobrazí 

řečiště v dostatečném rozsahu (Školoudík, 2003).  
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Oproti ultrasonografii má angiografie výhodu zobrazení řečiště jako 

celku a to i v USG nedosažitelných místech, na bazi lební a při 

průchodu tepny kostí. Intrakraniální tepny nejsou ultrazvukem 

dosažitelné u osob s mohutnější tloušťkou lbi. Zlepšující se technické 

parametry ultrazvukových přístrojů dovolují stále přesnější zobrazení 

intrakraniálních tepen a na rozdíl od angiografie je možné zobrazit i jiné 

intrakraniální struktury. 

Možná kolaterální zásobení jsou na angiografii na první pohled 

patrná, zatímco při ultrasonografii je třeba je aktivně vyhledávat. 

 

5.4.3 Neinvazivní metody zobrazení cévní steny 

 

Magneticko rezonanční angiografie MRA: Princip vyšetření tepen 

touto metodou je založen na odplavení excitovaných vodíkových jader  

z vyšetřované oblasti a jejich nahrazení jádry nevysílajícími žádný 

signál. Podmínkou je laminární proudění, v případě turbulencí  může 

docházet k deformaci výsledného zobrazení. Dnešní MRA poskytuje na 

úrovni velkých a středních tepen informace srovnatelné s klasickou 

DSA (Kalvach, 1997). Současně provedení normálního MR (magnetická 

rezonance) vyšetření umožní kvantifikovat obsah lipidů  

v aterosklerotickém plátu in vivo a detekovat vulnerabilní pláty.  

Nevýhodou v současné době jsou dlouhé čekací doby a cena 

vyšetření, tedy jakási nepohotovost, dále nutnost aby během vyšetření 

setrval vyšetřovaný v absolutním klidu, což lze u některých nemocných 

zajistit pouze pomocí celkové anestezie. Oproti klasické DSA má 

poněkud horší rozlišovací schopnost v oblasti drobných tepen a také má 

obtíže zobrazit cévní struktury s pomalým průtokem nebo stagnací - což 

mohou být některé cévní malformace. Na druhou stranu není invazivní 

a kromě přítomnosti feromagnetických materiálů v těle  a klaustrofobie 

nemá kontraindikace. Podle softwarového vybavení umožňuje 3D 

zobrazení cévního stromu což pomůže lépe uvědomit si vzájemné 

prostorové vztahy struktur. 
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Senzitivita tohoto vyšetření se udává 80-97%, specifita 90% 

(Školoudík, 2003), ve srovnání s DSA má tendenci nadhodnocovat 

procento stenózy nad 50 %. Senzitivitu vyšetření lze ještě více zvýši jeho 

kombinací s Duplexní ultrasonografií (DUS). Klasická AG by měly být 

indikována pouze v případě kdy MRA a USG přinesou odlišné nálezy. 

Ultrazvukové vyšetření (Školoudík, 2003) má oproti jiným vyšetřením 

řadu výhod. Je to na prvním místě jeho neinvazivnost, relativní lacinost 

a vyšší dostupnost. Toto z něj činí vyšetření první volby při podezření na 

stenozující proces tepenného řečiště. Toto platí o dobře dostupných 

tepnách karotických dvojnásob. Nakonec změřením intimomediální 

tloušťky v krční oblasti se dá usuzovat na celkový rozsah 

aterosklerotických změn v celém těle. Ultrazvuk jako jediný umožňuje 

posouzení rychlosti krevního toku a dalších hemodynamických 

parametrů. Na rozdíl od angiografických metod dokáže USG dobře 

rozlišit kongenitální anomálii od vaskulitidy či disekce tepny. Vyšetření 

je možné pravidelně opakovat a sledovat tak vývoj aterosklerotických 

změn. Senzitivita duplexního vyšetření se udává mezi 77-95%, relativně 

nejnižší je při odlišení pseudookluze od okluze ICA. Kombinací s jinými 

metodami se senzitivita zvýší až na 97%.  

Princip a postup ultrasonografického vyšetření, stejně jako 

fyziologické nálezy, jsou námětem kapitoly 3, "Vyšetření cév 

ultrazvukem".  Diagnostice aterosklerotického procesu a rozboru 

hodnocení možných patologických nálezů je věnována kapitola 6, 

"Ultrazvuk v diagnostice onemocnění cév". 
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6. Ultrazvuk v diagnostice onemocnění cév 

 

6.1 Patologické nálezy při ultrazvukovém vyšetření 

 

Patologické nálezy zahrnují celou škálu vývojových abnormit. 

Hypoplazie a aplazie společné karotidy jsou často přítomny u dětí  

s cévními mozkovými příhodami, u dospělé populace obvykle nemají 

klinický význam. Hypoplasie ACI bývá spojena s abnormitami Willisova 

okruhu, nejčastěji s hypoplázií segmentu A1 ACA. Rovněž je vyšší 

incidence mozkových aneurysmat. Na rozdíl od angiografických metod 

dokáže USG dobře rozlišit kongenitální anomalii od vaskulitidy či 

disekce tepny. V případě anomalie má céva totiž normální šíři stěny a 

normální průtokovou charakteristiku (Školoudík, 2003). 

Anatomické varianty odstupů společných karotid tvoří nejčastěji 

jejich společný začátek z truncus brachiocephalicus, řidčeji se vytáří 

truncus brachiocephalicus i na levé straně, popřípadě se vytváří 

truncus bicaroticus. Anatomické varianty nemají klinický význam 

dokud nejsou aplikovány metody intervenční radiologie.  

Abnormální průběh tepen se rozvíjí během života v důsledku 

aterosklerotických změn. Jako  tortuosita (vinutý průběh) se klasifikuje 

ohyb, který nepřesahuje 90°. Při fyzikálním vyšetření se projeví 

šelestem. Ostrý ohyb v úhlu větším než 90°, spojený se zúžením lumina,  

nazýváme kinking (Školoudík, 2003). U tzv. coilingu je vytvořena cévní 

klička o více než 180°.  V místě ohybu tepny dochází k urychlení 

průtokových rychlostí až na 160 cm/s s možným výskytem turbulencí 

(Školoudík, 2003). 

 

Intimomediální šíře (IMT) 

IMT je charakterizována jako tloušťka intimy a medie společně. Je 

závislá na věku, pohlaví, BMI, hypertenzi, cholesterolemii, přítomnosti 

diabetu melitu a kouření; některé práce dokonce prokázaly souvislost  

s rasou a socioekonomickými podmínkami. Byla prokázána prediktivní 

hodnota IMT pro vznik IM, ovšem větší vliv na vznik klinických 
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symptomů má přítomnost a charakteristika aterosklerotického plátu. 

Při dlouhodobé léčbě hypolipidemiky a antihypertenzivy může dojít  

k regresi  IMT (Školoudík, 2003). Studie EVA prokázala korelaci IMT a 

velikosti plátu v odstupu ACI  (Zureik, 1999). 

 

Vyšetření ARS plátu 

Aterosklerotický plát vyšetřujeme v B mode zobrazení, kdy se nám 

ukáže jako různě echogenní léze prominující do cévního lumen. 

Případný anechogenní měkký plát nám pomůže zobrazit barevný nebo 

energetický modus; na přítomnost plátu pak usoudíme z alterace 

průtokové charakteristiky. Vyšetření plátu může ztížit přítomnost 

kalcifikací. 

Tloušťka plátu se vyšetřuje v podélném a příčném řezu. Pokud je 

ztluštění v místě největší šíře menší než 1,5 mm, hodnotíme  pouze IMT. 

Změříme i reziduální lumen. Podélné i příčné zobrazení je důležité, 

pokud nemá plát pravidelný tvar. Optimální je zakreslení tvaru plátu  

do vyšetřovacího protokolu. 

U plátů, které nezpůsobují změny v hemodynamice, se nedoporučuje 

percentuální vyjádření stenózy z důvodu velkého zatížení chybou  

v měření (Školoudík, 2003). 

 

Typizace plátu 

Pláty můžeme rozdělit podle převažující echogenity. Anechogenní 

mají v B obraze stejnou echogenitu jako lumen tepny. Tento typ plátu 

lze detekovat pomocí barevného nebo energetického modu - plát se 

zobrazí jako echoprázdná oblast, zatímco lumen tepny s proudící krví je 

vyplněno barvou. Tyto pláty jsou charakterizované vysokým obsahem 

lipidů nebo amorfních ateromových hmot, menším obsahem kalcifikací 

a fibrózní tkáně (Gronholdt, 1997). Jako anechogenní se také jeví 

čerstvý trombus a krvácení do plátu. Středně echogenní plát se projeví 

jako jemně echogenní až vláknitá struktura prominující do lumina 

tepny. Histologicky se jedná o pláty s převažující vazivovou strukturou. 
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Hyperechogenní pláty díky svým kalcifikacím mají echogenitu 

podobnou kosti. Vytvářejí akustický stín, který ztěžuje jejich vyšetření. 

Podle struktury dělíme pláty na  homogenní, mající stejnou 

echogenitu ve 3/4 svého objemu, a heterogenní, obsahující krvácení, 

oblasti fibrózních hmot a kalcifikací (Školoudík, 2003. 

Dále můžeme pláty rozdělit podle charakteristiky jejich povrchu.  

Hladký povrch je ohraničený a zcela bez nepravidelností. Pokud 

nepravidelnosti povrchu dosahují 0,2 mm, hodnotíme jej jako plát  

s  nerovným povrchem. Větší nepravidelnosti hodnotíme jako 

exulcerace. Povrch plátu posuzujeme v B, ale i barevném modu, kde 

hodnotíme, zda barva nezasahuje do plátu. 

Pláty šíře do 2 mm jsou obvykle homogenní, nad 3 mm často 

heterogenní, se středně echogenní strukturou. Větší riziko embolizace 

do periferie skýtají pláty heterogenní a pláty s nižší echogenitou, nejvíce 

však pláty s nerovným povrchem, zejména pokud je obnažené lipidové 

jádro. Z hlediska rizikovosti se proto posuzují podle tloušťky souvislé 

vrstvy s vyšší echogenitou mezi luminem tepny a centrální částí plátu. 

Pro posouzení vývoje plátu je třeba častých kontrol v intervalu 3-6 

měsíců. Minimální změnou, jakou lze při USG vyšetření šíře plátu 

zachytit, je 0,3 mm, nebo 0,5 mm, pokud se jedná o porovnání vyšetření 

provedených dvěma osobami. Progrese plátu o více než 0,5 mm za rok 

se považuje za známku aktivity onemocnění (Školoudík, 2003). 

Studie sledující shodu popisu stejného plátu různými vyšetřujícími 

ukazují, že zatímco popis tloušťky, struktury  a povrchu plátů vykazuje 

vysokou shodu, charakteristiky echogenity plátu již mohou vykazovat 

závažné rozdíly ve výsledcích (Montauban van Swijndregt, 1998; Reilly 

1983). 

  

Stenózující proces v karotické oblasti 

Přes 95% karotických stenóz je tvořeno aterosklerotickými pláty, jen 

asi 5% stenóz je tvořeno disekcí, vaskulitidou, spazmem nebo 

fibromuskulární dysplazií (Školoudík, 2003). 
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Disekce (2,6% CMP) je častější příčinou CMP u pacientů mladších 

než 50 let. Dochází k ní natržením cévní stěny a intramurálním vtokem 

krve, který postupně vytvoří falešné lumen. V místě natržení se může 

tvořit trombus. Klinicky se projeví jako bolest, otok krku, pulzující 

hematom, případně Hornerův syndrom, obrna hlavových nervů, 

pulzující tinitus, bolesti hlavy či závratě a samozřejmě tranzitorní 

ischemická ataka (TIA) nebo dokonaná CMP. Disekce se může zhojit ad 

integrum, fixovat se a tvořit tak trvalé zúžení lumina, nebo 

trombotizovat a způsobit okluzi. Při ultrazvukovém vyšetření 

pozorujeme ve falešném lumen vysoký rezistenční index, případně 

můžeme v B modu zpozorovat odchlípenou intimu (Školoudík, 2003). 

Spazmus ACI z příčin nezahrnujících subarachnoidální krvácení je 

vzácný. Vyvolat ho může migréna, hypertenzní krize, abusus některých 

drog, nešetrná manipulace krční páteří, reakce na podanou Iodovou 

kontrastní látku či reakce na podráždění katetrem při angiografii. 

Charakteristický pro spazmus je jeho rychlý ústup, případně opakovaný 

výskyt, v USG obraze pak chybění aterosklerotických plátů (Školoudík, 

2003). 

Postradiační změny jsou časté u pacientů po radioterapii krčních 

tumorů. V "B" obraze pozorujeme homogenní ztluštění IMT bez 

výraznější redukce lumina či alterace průtokových parametrů. 

Zánětlivé změny mohou mít infekční nebo autoimunitní etiologii. Při 

USG vyšetření pozorujeme snížení pulzatility tepny a ztluštění a 

infiltraci medie (halo) nebo intraarteriální okluze díky fibróze. 

Fibromuskulární dysplazie postihuje ženy mezi 40-70 rokem a 

působí segmentální trubicovité stenózy, většinou s tvorbou 

intraluminálních sept a výskytem aneurysmatických rozšíření. 

Průtokové parametry nebývají závažněji alterovány. Septa mohou být 

zdrojem embolizací, projevujících se jako TIA nebo dokončené ikty 

(Školoudík, 2003. 
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Hodnocení stenózy 

Vyšetření v oblasti karotického bulbu je specifické, protože i za 

fyziologických okolností v místě tohoto rozšíření dochází ke zpomalení 

toku a tvorbě turbulencí. Úsek ACI za bulbem není vždy sonografií 

optimálně dosažitelný; proto, a také díky těsné návaznosti na bifurkaci, 

zde není možno tak jako jinde v tepenném řečišti stenózu posuzovat 

podle tepenného lumina před a v místě zúžení. 

K určení míry stenózy pomocí ultrasonografie lze použít následující tři 

přístupy, z nichž žádný není dokonalý. Nejpřesnějšího výsledků se 

dosáhne korelací všech tří postupů (Školoudík, 2003). 

 

Hodnocení podle redukce průměru tepny.  

Standardně se užívají kriteria nastavená dvěma velkými studiemi. 

První z nich je NASCET (North American Symptomatic Carotid 

Endarterectomy Trial), podle této studie se za normální průměr tepny 

považuje její šíře za stenózou. Druhou je ECST (European Carotid 

Surgery Trial), kde pro výpočet redukce průsvitu za normální počítáme 

předpokládaný průměr tepny přímo ve stenóze, do něhož zahrnujeme i 

tloušťku plátu (obrázek 6.1). 
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Obr. 6.1 - Výpočet procenta stenózy podle redukce průměru tepny. 
 

Obě metody spolu korelují s tím, že ECST hodnocení procenta 

stenózy jsou o něco větší než NASCET, a to zejména v oblasti malých 

stenóz, kde rozdíl dosahuje až 20%. Ani jedna z metod nerespektuje 

možné nepravidelnosti reziduálního lumen (obr. 6.2). 

 

 
Obr. 6.2 - Různé tvary reziduálního lumina. 
 

Hodnocení podle redukce plochy průtokového kanálu 

 Výpočet provádí přímo ultrasonografický přístroj po obtažení 

vnitřního lumina tepny a plátu. Jedná se o přesnější metodu, než jsou 

předchozí dvě, nicméně může být obtížná v případě kalcifikací pro 

vícečetné artefakty. (Školoudík, 2003) 
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Hodnocení stupně stenózy podle PSV nebo rychlostních indexů. 

Známý je fakt o zvyšování průtokových rychlostí v závislosti na stupni 

stenózy. S přesností této metody hodláme polemizovat v další části 

práce. Zjistili jsme totiž, že míra urychlení toku je zatížena natolik 

velkým rozptylem, že neumožňuje tento parametr užít jinak, než jako 

doplňující informaci o hemodynamických důsledcích. 

Nejčastěji se používá PSV, index PSV stenóza/ACC (poměr PSV, resp. 

EDV ve stenóze ku stejnému parametru v ACC), dále je možné použít 

EDV, index EDV stenóza/ACC, další alternativou je hodnocení podle 

míry alterace průtokového spektra (Školoudík, 2003). 

 

Hemodynamicky nevýznamná stenóza ACI nemá vliv na 

průtokovou křivku před, ani za stenózou. Podle dosavadní literatury 

odpovídá přibližně 50 nebo méně procentnímu zúžení. Při stenóze do 

30% obvykle nedochází ani ke změně laminárního toku (Školoudík, 

2003).  

Hemodynamicky významná stenóza ACI vyvolává změny  

v poststenotickém úseku tepny a někdy i v ACC. Podle literatury se jí 

stává, pokud převyšuje 50% zúžení. Dochází ke vzniku turbulencí a to i 

ve velmi vysokém stupni stenózy, kdy již nedochází k urychlení 

krevního toku. Stenózy nad 80% obvykle vedou k rozvoji kolaterálního 

krevního řečiště. Za známky takového rozvoje se považuje navýšení 

rychlosti toku v ACE stejné strany a V2 úseku a. vertebralis stejné 

strany, stranová diference v ophtalmické cirkulaci a další změny, 

zejména v intrakraniálním řečišti, zahrnující snížení RI a PI (Školoudík, 

2003). 

 K okluzi tepny dojde, pokud patologické aterosklerotické nebo 

trombotické masy vyplní zcela tepenné lumen. V případě akutní okluze 

je čerstvý trombus hypo- nebo anechogenní. V případě okluze ACI nelze 

detekovat pulzaci cévní stěny ani průtokovou křivku z ACI, průtok ACC 

má podobnou charakteristiku jako v případě preokluzivní stenózy, tzn. 

pozorujeme redukci průtokových rychlostí s vysokou rezistencí.  
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Při pomalém rozvoji  můžeme případně pozorovat známky kolaterálního 

řečiště (Školoudík, 2003). 

 

Vyšetření ophtalmické cirkulace 

Kromě vyšetření karotického řečiště se běžně vyšetřuje a. subclavia, 

tr. brachiocephalicus a aa. vertebrales. V posouzení kolaterálního 

zásobení při stenóze vnitřní karotidy hraje dominantní úlohu vyšetření 

ophtalmické cirkulace. Za normálních okolností teče krev ortográdně, 

tedy směrem k sondě. Průtoková křivka má charakter periferní tepny  

s nízkou diastolickou rychlostí a vysokou pulzatilitou. Křivka se 

oplošťuje při kompresi stejnostranné ACC. Při stenóze ACI je průtoková 

křivka rovněž plošší, má sníženou pulzatilitu, při vyšších stupních 

stenózy se tok krve obrací a charakteristika toku se začíná podobat 

nízkoodporovému řečišti s vysokou konečnou diastolickou rychlostí 

(Školoudík, 2003). 

 

Pro diagnózu stenózujícího procesu v karotických tepnách lze použít 

řadu metod. Řada autorů prováděla porovnání jednotlivých 

vyšetřovacích postupů. Vzhledem k dostupnosti, nezátěžovosti a ceně 

patří ultrazvuk k metodám první volby, přičemž jeho použití spolu  

s dalšími pro pacienta méně náročnými metodami (MRA, 3D MRA, CTA) 

(Borisch, 2003; Nonent, 2004) zvyšuje dále jeho senzitivitu až ke 100%. 

Umožňuje tak přikročení k terapii bez nutnosti provedené klasické 

angiografie (Patel, 1995; Borisch 2003). DSA však zůstává zlatým 

standardem, proto je zde doporučení na každém pracovišti zhodnotit 

korelaci mezi ní a ultrasonografickým vyšetřením. 
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ULTRAZVUKOVÁ STUDIE KAROTICKÝCH STENÓZ 

 

6.2 Změny hemodynamických parametrů při stenotizujícím 

procesu karotického bulbu 

 

6.2.1 Teoretický úvod 

 

Pro tok krve cévou platí zákony popisující tok kapaliny v trubici. 

Pokud bychom do dvou trubic o různém průřezu hnali stejné množství 

vody, rychleji bude protékat užší trubicí. Průtoková rychlost je totiž 

nepřímo úměrná čtvrté mocnině poloměru. Nejinak tomu je v cévním 

řečišti. Pokud dojde ke zmenšení průsvitu tepny, v místě tohoto 

zmenšení dochází k lokálnímu urychlení krevního toku, které se za 

stenózou normalizuje stejně tak jako cévní průsvit. 

Pouze za stenózou přesahující 80% lumina (kritická stenóza), která 

neumožňuje dostatečný průtok, je průtoková rychlost naopak nižší než 

před stenotickým úsekem (Školoudík, 2003).  

Navýšení průtokové rychlosti v místě stenózy je jen jedním  

z hemodynamických důsledků stenózy.  Dalšími, sekundárními, 

důsledky jsou redukce průtokové rychlosti v pre- a poststenotickém 

úseku, turbulence a změny toku v kolaterálním řečišti (Školoudík, 

2003). Podrobnější popis průtokových změn je uveden v předchozí 

kapitole. Klademe si otázku v čem se liší průtokové parametry osob 

zdravých a postižených stenotizujícím procesem, jakou míru alterace 

způsobí určité procento zúžení průsvitu tepny a zda jsou výsledky  

z ultrasonografického vyšetření natolik konzistentní, že by bylo možné 

pouze na základě zjištění alterace průtokových parametrů usuzovat na 

míru stenózy. Dále se zabýváme otázkou příčin různých 

hemodynamických nálezů u pacientů s totožným morfologickým 

obrazem choroby, také zkoumáme vliv stenotizujícího procesu vnitřní 

karotidy na rozvoj kolaterálního zásobení. 

Na stenózu v oblasti karotického bulbu jsme se zaměřili, neboť se 

jedná o místo, ve kterém bývá cévní stěna nejčastěji alterována. Bylo 
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tedy možné získat dostatečné množství nálezů s izolovanou stenózou  

v této lokalizaci, tedy takových, kdy oběhové parametry nebyly 

alterovány případnými překážkami v toku v jiných tepenných 

lokalizacích. 

 

6.2.2 metodika 

 

Podobně jako v  části popisující průtokové parametry na 

nealterovaných tepnách, i tentokrát jsme vycházeli z bohaté 

ultrasonografické dokumentace naší kliniky. V tomto případě jsme 

vybírali pacienty se stenózou, nikoliv okluzí vnitřní karotidy. Po vyřazení 

184 vyšetření s nálezem dalších stenóz v jiných úsecích karotického 

řečiště (25 v ACC, 96 v bifurkaci pod oblastí bulbu, 10 v ACI v oblasti za 

bulbem a 53 v ACE) nám zůstalo pro naši analýzu 231 osob, z nichž 93 

mělo stenózu v bulbu ACI obou stran. Analyzovali jsme tedy 324 

patologických nálezů (198 od mužů, průměrný věk 66,6 let, SD 9,15 a 

126 od žen, průměrný věk 67,71, SD 9,45). Rozložení věkových skupin 

ukazuje histogram (graf 6.1). Frekvenční zastoupení stenóz různých 

velikostí můžeme posoudit na grafu 6.2. 
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Graf  6.1 - Histogram zobrazující zastoupení různých věkových skupin ve 
vyšetřovaném souboru. 
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Graf  6.2 - Histogram zastoupení různých velikostí stenóz ve vyšetřovaném souboru. 

 

Z grafu je patrné, že v našem souboru nebyly zastoupeny stenózy 

vyšší než 90%; důvodem je skutečnost, že stenózy takto vysokých 

stupňů byly v našem souboru pravidelně doprovázeny stenózami  

v jiných úsecích karotického řečiště, což jsme považovali za podnět  

k vyřazení ze studie. 

Pacienti byli vyšetřeni stejným přístrojem, stejnými metodami a 

vyšetřujícími jako v první části práce. Míra stenózy byla stanovena  

v B mode a sice metodou obtažení tepenného lumina a výpočtem 

redukované plochy přístrojem. Angiografické ověřování jsme 

neprováděli. Po případných intrakraniálních stenózách nebylo pátráno. 

Podobně jako v předchozí části práce jsme sledovali dynamické 

dopplerovské parametry PSV, EDV, PI, RI, a také některé poměry těchto 

veličin. Navíc jsme analyzovali tužkovou sondou provedené vyšetření 

ophtalmické periferie - a. supratrochlearis. Z dokumentace jsme 

bohužel neměli přesné hodnoty průtokových parametrů v ophtalmické 

periferii - pouze slovní ohodnocení kvantity průtoku, který byl označen 

jako ortográdní, retrográdní, často s upřesněními mohutnosti toku 

(například ortográdní redukovaný na 50%). Těmto datům jsme přiřadili 

číselné hodnoty nejlépe vystihující slovní popisy. Průtoku plnému 

ortográdnímu byla přiřazena hodnota +1, retrográdnímu -1, 

redukovaným tokům příslušná hodnota mezi -1 a +1. Výsledky 
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vyšetření ophtalmické periferie proto nutno brát pouze jako hrubě 

orientační - přesto jsme dosáhli zajímavých výsledků. 

Provedli jsme korelaci průtokových parametrů v různých úsecích 

vyšetřovaného řečiště s velikostí stenózy v bulbu, porovnali jsme měření 

získaná u pacientů s jedno a oboustrannou stenózou. Výsledky jsme 

také porovnali s nálezy získanými u 199 pacientů bez patologických 

nálezů, sledovaných v první části práce. Nevýhodou je poněkud vyšší 

věkový průměr této kontrolní skupiny (průměrný věk 83 mužů a 116 

žen byl 58,15 (SD 15,2) roku, pohyboval se v rozpětí 29-92 let). 

Porovnání zastoupení jednotlivých věkových skupin v obou souborech 

ukazuje graf 6.3. Pro výpočet nebyly užity osoby, ale všechny 

kalkulované nálezy, proto je počet zástupců zdravé skupiny 

dvojnásobný oproti počtu uváděných osob. 
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Graf 6.3 - Porovnání věkového zastoupení probandů ve vyšetřované a kontrolní 
skupině. 

 

Mezi skupinou zdravých a pacientů se stenózou v bulbu je téměř 

desetiletý signifikantní rozdíl (tab. 6.1). V tabulkách s výsledky uvádíme 

hodnoty, které byly naměřeny (bez korekce věkem).  
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Věk 

(roky) 
zdraví 

stenóza v 
bulbu 

rozdíl p*= 

průměr 59,12312 68,07874 8,955625 2,85E-21 
min 17 36   
max 92 91   
SD 15,45617 9,313389   

*Hodnota p se vztahuje k rozdílu průměrů věku zdravých a pacientů se stenózou. 
Tab. 6.1 - Porovnání průměrného věku sledované a kontrolní skupiny. 

 

Úvahy o míře vlivu věku s ohledem na naše zjištění z kapitoly "4" 

uvádíme v textu. 

Data byla analyzována dvojvýběrovým t-testem a analýzou regrese, za 

signifikantní jsme považovali výsledky s hodnotou p < 0,05. Zpracování 

bylo provedeno v tabulkovém editoru MS Excel a jeho grafických a 

analytických doplňcích. 

 

6.2.3 Výsledky 

 

Společná karotida ACC 

 

Ve společné karotidě jsme srovnáním hodnot zdravých a pacientů se 

stenózou v karotickém bulbu nalezli v souvislosti se stenózou 

signifikantně nižší PSV i EDV. Snížení průtokových rychlostí v ACC 

můžeme zčásti přičíst na vrub věkovému rozdílu obou skupin, věkový 

rozdíl 9 let o který je skupina pacientů se stenózami starší, odpovídá 

snížení průměrných PSV v ACC o 6,5 cm/s. Bulbární stenózy zde 

způsobují tedy jen 2,5 cm/s snížení. 

Podobně je tomu v případě EDV, kde můžeme od naměřeného rozdílu  

3 cm/s odečíst 2 cm/s, o které je skupina zdravých mladší,  

s výsledným rozdílem 1 cm/s. 

Také rozdíly v RI a PI jsou signifikantní - stenóza v bulbu RI i PI  

v ACC zvyšuje. Výsledky shrnuje tabulka 6.2 a graf  6.4. 



6. Ultrazvuk v diagnostice onemocnění cév 
ULTRAZVUKOVÁ STUDIE KAROTICKÝCH STENÓZ 

 
 

 80 

 

ACC     
 PSV EDV RI PI 

zdraví     
průměr 0,63 0,14 0,78 1,82 

min 0,23 0,00 0,57 0,85 
max 1,39 0,38 1,76 3,39 
SD 0,21 0,06 0,09 0,41 

stenóza v bulbu    
průměr 0,54 0,11 0,80 1,91 

min 0,14 0,00 0,57 0,71 
max 1,31 1,58 1,00 4,00 
SD 0,19 0,10 0,09 0,55 

rozdíl 0,09 0,03 -0,02 -0,09 
p*= 3,03E-10 6,73E-07 0,002118 0,005356 

*Hodnota p se vztahuje k rozdílu mezi skupinou zdravých a pacientů se stenózami. 
Tab. 6.2 - Průměrné PSV, EDV, RI a PI v ACC u zdravých a pacientů se stenózou  
v karotickém bulbu, rozsahy a směrodatné odchylky, porovnání obou skupin a 
signifikance výsledku. 
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Graf  6.4 - Srovnání průtokových parametrů v ACC u zdravých a pacientů se stenózou 
v karotickém bulbu. 

 

Pro PSV a EDV jsme analyzovali závislost míry jejich snížení na 

velikosti stenózy v bulbu. Výsledky zobrazuje graf  6.5 a 6.6, u kterého 

byli pacienti rozděleni do skupin podle míry zúžení po 10%. 
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Graf 6.5 - Závislost PSV a EDV v ACC na velikosti stenózy v karotickém bulbu. 
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Graf 6.6 - Závislost PSV a EDV v ACC na velikosti stenózy v karotickém bulbu - 
pacienti rozděleni do skupin podle velikosti stenózy po 10 %. 

 

Závislost PSV v tomto úseku na velikosti stenózy v karotickém bulbu 

je signifikantně významná (p = 0,026 nebo 0,0127 při rozdělení do 

skupin), což se nám nepodařilo prokázat pro EDV (p = 0,42), přestože 

skupina stenotiků jako celek má EDV oproti zdravým nižší. Každé 

procento, o které je průsvit karotického bulbu menší, zpomalí systolický 

průtok v ACC o 1,7 mm/s. 

Signifikantní korelace PI a RI s velikostí stenózy v bulbu nebyla 

prokázána. Diastolicko systolický poměr ve společné karotidě  

v souvislosti s narůstající stenózou bulbu nesignifikantně poklesal (graf 

6.7). 
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Graf 6.7 - Závislost diastolicko systolického poměru v ACC na velikosti stenózy  
v bulbu. 

 

Přítomnost stenózy v karotickém bulbu nemění skutečnost, že  

s narůstajícím věkem průtokové rychlosti v ACC klesají (p = 1,978E-05 

pro PSV a 1,744E-09 pro EDV) (graf 6.8).  
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Graf 6.8 - Závislost PSV a EDV na věku pacientů se stenózou v karotickém bulbu. 
Velikost stenózy není zohledněna. 

 

Na této skutečnosti se zřejmě podílí i vyšší výskyt bulbárních stenóz 

ve vyšším věku. Z grafu 6.9 je patrné že závislost velikosti stenózy na 

věku není příliš těsná, nicméně je signifikantně významná (p = 0,03). 
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Graf 6.9 - závislost velikosti stenózy v bulbu na věku vyšetřované osoby. 

 

Karotický bulbus 

 

Následující oddíl se zabývá nálezy zjištěnými přímo v místě stenózy 

tepny, v karotickém bulbu. V místě stenózy dochází z celého 

postiženého řečiště k nejmarkantnějším změnám v hemodynamických 

parametrech. Vliv stenózy zde výrazně převyšuje vliv věku; skupina 

pacientů se stenózami navzdory svému vyššímu věku své průtokové 

rychlosti oproti skupině zdravých zvyšuje. Signifikantně vyšší je PSV i 

EDV, RI i PI. Ve skupině pacientů se stenózami nacházíme také výrazně 

větší rozptyl pozorovaných hodnot (tab. 6.3, graf 6.10). 
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bulbus     
 PSV EDV RI PI 

zdraví     
průměr 0,65 0,20 0,68 1,30 

min 0,00 0,00 0,00 0,00 
max 1,73 0,63 1,00 2,91 
SD 0,22 0,08 0,10 0,37 
stenóza v bulbu    

průměr 0,97 0,27 0,71 1,41 
min 0,17 0,00 0,20 0,55 
max 3,94 1,97 1,00 7,64 
SD 0,69 0,22 0,09 0,50 

rozdíl 0,31 0,07 0,03 0,11 
p* = 1,14E-16 7,78E-09 1,49E-05 0,000344 

*Hodnota p se vztahuje k rozdílu mezi skupinou zdravých a pacientů se stenózami. 
Tab. 6.3 - Průměrné PSV, EDV, RI a PI v bulbu u zdravých a pacientů se stenózou  
v karotickém bulbu, rozsahy a směrodatné odchylky, porovnání obou skupin a 
signifikance výsledku. 
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Graf 6.10 - Porovnání hemodynamických parametrů v karotickém bulbu u zdravých 
probandů a osob se stenózou. 

 

V souvislosti s narůstajícím stupněm stenózy PSV v karotickém 

bulbu narůstá (p= 6,295E-46 )(graf 6.11). Z tohoto grafu je patrné, že 

rychlosti jsou relativně stabilní u nízkých stupňů stenózy, zatímco vyšší 

stenózy se vyznačují výrazně vyššími průtokovými rychlostmi, současně 

s markantním nárůstem rozptylu pozorovaných hodnot. Proto jsme 

rozdělili pacienty do dvou skupin podle velikosti stenózy, s hranicí 50%, 

a oběma skupinami jsme proložili lineární přímku (graf 6.12). 
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Graf 6.11 - Závislost PSV na velikosti stenózy v karotickém bulbu. 

 

y = 0,0083x + 0,4201

R2 = 0,0729

y = 0,0503x - 1,7607

R2 = 0,4773
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 20 40 60 80 100
% stenózy v bulbu

P
S

V
 v

 b
ul

bu
 (

m
/s

)

do 50%

nad 50%

 
Graf 6.12 - Závislost PSV v karotickém bulbu na velikosti stenózy. Zvlášť hodnocena 
skupina do a nad 50% stenózy. 

 

Zjišťujeme, že stenózy menší než 50 % zvýší PSV o 8 cm/s na 

každých 10% stenózy (p = 3,91E-05), zatímco stenózy vyšší již o 50 

cm/s na každých  10% stenózy (p = 6,86E-23). Diastolické rychlosti se  

v souvislosti s narůstající mírou stenózy v tomto úseku zvyšují 

podobným způsobem jako systolické (graf 6.13). EDV se zvyšuje o 7 

cm/s na každých 10% stenózy v průběhu celého spektra stenóz (p = 

1,24E-27).  

 



6. Ultrazvuk v diagnostice onemocnění cév 
ULTRAZVUKOVÁ STUDIE KAROTICKÝCH STENÓZ 

 
 

 86 

y = 0,0002x2 - 0,0089x + 0,3028

R2 = 0,3681

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 20 40 60 80 100

% stenózy v bulbu

E
D

V
 v

 b
ul

bu
 (

m
/s

)

 
Graf 6.13 - Závislost EDV na velikosti stenózy v karotickém bulbu. 
 

Rozdělením pacientů na skupiny se stenózou do a nad 50% 

zjišťujeme, že v oblasti malých stenóz k nárůstu EDV prakticky 

nedochází (p = 0,306042), zatímco vyšší stupně stenózy již na každých 

10% navýší EDV v oblasti bulbu o 10 cm/s ( p = 1,85E-14) (graf 6.14). 
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Graf 6.14 - Závislost EDV v karotickém bulbu na velikosti stenózy. Zvlášť hodnocena 
skupina do a nad  50% stenózy. 

 

Graf 6.15 znovu ukazuje nárůsty PSV a EDV v závislosti na stupni 

stenózy v bulbu. Pacienti byli tentokrát sjednoceni do skupin dle 

velikosti stenózy  po 10%, čímž byl eliminován poměrně vysoký rozptyl 

pozorovaný ve skupině. 
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Graf 6.15 - PSV a EDV v bulbu v závislosti na velikosti stenózy. Pacienti rozděleni do 
skupin po 10%. 

 

Indexy pulzatility i rezistence vykazují v souvislosti s narůstající 

stenózou nárůst. PI narůstá o 0,027 na každých 10% stenózy 

(p=0,0399), RI pak o 0,005 na každých 10% (p = 0,045) (graf 6.16). 
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Graf 6.16 - Velikost RI a PI v bulbu v závislosti na velikosti stenózy. 
 

Diastolicko systolický poměr v místě stenózy v závislosti na její 

velikosti signifikantně klesal (p=0,018) (graf 6.17). 
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Graf 6.17 - Závislost diastolicko systolického poměru v bulbu na velikosti stenózy 
tamtéž. 

 

 ACI za bulbem 

 

 Na základě ne zcela jasných údajů v dokumentaci, kdy nebylo 

zřejmé, v které úrovni byla ACI vyšetřována a zda nedocházelo ještě  

k zachycení stenózy, nebyly údaje z této oblasti zahrnuty do studie.   

 

ACE 

 

V ACE pacientů se stenózou v bulbu  jsme v porovnání se skupinou 

zdravých osob nalezli signifikantně vyšší PSV, RI a PI, dále signifikantně 

nižší EDV (tab. 6.4, graf 6.18).  
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ACE     
 PSV EDV RI PI 

zdraví     
průměr 0,79 0,11 0,85 2,37 

min 0,33 0,00 0,62 1,00 
max 3,31 0,34 1,00 6,12 
SD 0,27 0,07 0,07 0,66 
stenóza v bulbu    

průměr 0,87 0,09 0,90 2,74 
min 0,09 0,00 0,20 0,80 
max 2,43 0,98 1,00 6,64 
SD 0,34 0,09 0,09 0,88 

rozdíl 0,07 -0,03 0,04 0,37 
p*= 0,000487 4,56E-06 5,41E-12 9,08E-11 

*Hodnota p se vztahuje k rozdílu mezi skupinou zdravých a pacientů se stenózami. 
Tab. 6.4 - Průměrné PSV, EDV, RI a PI v ACE u pacientů zdravých a pacientů se 
stenózou v karotickém bulbu, rozsahy a směrodatné odchylky, porovnání obou skupin 
a signifikance výsledku. 
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Graf 6.18 - Porovnání hemodynamických parametrů v ACE u zdravých probandů a 
osob se stenózou. 

 

Navýšení PSV se projevilo vzdor našemu zjištění poklesu průtokových 

rychlostí s narůstajícím věkem v ACE. Skupina  pacientů je starší o 

téměř devět let, což by měřeno parametry ACE znamenalo 9 x 0,3 cm/s 

ročního poklesu, tedy dalších 2,7 cm/s o které je PSV v ACE stenotiků 

vyšší (celkový rozdíl ACC 10 cm/s).  

EDV by se za fyziologických okolností snížilo cca o 2 cm/s, proto o  

3 cm/s nižší EDV v ACE u pacientů se stenózou v bulbu vysvětlujeme 
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věkovým rozdílem skupin. Navýšení PSV hodnotíme jako projev 

kolaterálního zásobení intrakrania.  

Přestože PSV i EDV ve skupině stenotiků jako celku se oproti 

zdravým signifikantně lišily, přímou závislost PSV ani EDV v ACE na 

velikosti stenózy v bulbu se nepodařilo prokázat. Stejně tak se nemění 

hemodynamické indexy (Graf 6.19, 6.20 a 6.21). 
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Graf 6.19 - Závislost PSV  a EDV v ACE na velikosti stenózy v karotickém bulbu. 
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Graf 6.20 - Závislost PSV  a EDV v ACE na velikosti stenózy v karotickém bulbu. 
Pacienti rozděleni do skupin podle velikosti stenózy po 10%.  
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Graf 6.21 - Závislost PI a RI  v ACE na velikosti stenózy v karotickém bulbu.  

 

Diastolicko systolický poměr v ACE v závislosti na velikosti stenózy  

v bulbu nesignifikantně klesá (graf 6.22). 
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Graf 6.22 - Závislost diastolicko systolického poměru v ACE na velikosti stenózy  
v karotickém bulbu. 

 

Poměr PSV (resp. EDV) v karotickém bulbu ku ACC 

Dalším často vyšetřovaným parametrem je poměr průtokových 

rychlostí v různých místech karotického řečiště. Vzhledem ke 

skutečnosti, že PSV v ACC se v souvislosti s narůstající stenózou bulbu 

snižuje, zatímco v bulbu vzrůstá, nepřekvapí nás závislost poměru 

těchto dvou veličin na velikosti stenózy.  Tyto poměry jsou u zdravých 

osob faktorem věku. Míra nárůstu a normální hodnoty jsou uvedeny  

v tabulce 6.5. 
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ACI/ACC PSV EDV 
průměr 1,106 1,69 

SD 0,43 1,73 
roční nárůst 0,007 0,02 

p*= 2,66E-07 0,000796 
Tab. 6.5 - Závislost poměru PSV (resp. EDV) bulbus/ACC na věku vyšetřované osoby - 
zdraví probandi. 

 

V případě bulbární stenózy bez ohledu na věk tyto poměry 

několikanásobně překročí svá normální rozmezí. Každých 10% stenózy 

přidá tomuto poměru pro PSV 0,7 a pro EDV dokonce 0,9. Maximální 

hodnoty v našem souboru dosahovaly až hodnot blížících se číslu 10. 

Závislost je signifikantní pro PSV (p = 2,2E-32) i EDV (p = 3,33E-11) 

(graf 6.23A a 6.23B). 
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Graf 6.23 Závislost PSV ACI/ACC (A) a EDV ACI/ACC (B) na velikosti stenózy v 
karotickém bulbu. 
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Průtok arteria ophtalmica 

 

Jak bylo uvedeno v metodice, hodnoty průtoku v AO byly získány 

číselným ohodnocením slovního popisu uvedeného v dokumentaci; 

proto je výsledky nutno brát jako orientační. Maximum pacientů mělo 

průtok ohodnocený jako normální, ortográdní,  který má v našem 

systému hodnotu 1. Hodnota -1 znamená průtok retrográdní, nulovou 

hodnotu má průtok nulový nebo nezachycený. Závislost ortogradicity 

toku AO na velikosti stenózy v karotickém bulbu ukazuje Graf 6.24.  
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Graf 6.24 - Závislost ortogradicity toku AO na velikosti stenózy v karotickém bulbu. 
Pacienti rozděleni do skupin po 10%. 

 

Je patrné, že i ve skupině velmi vysokých stenóz zůstává graf  

v kladné hladině hodnot, tedy většina pacientů má tok ortográdní. Naše 

skupina ale neobsahovala preokluzivní stenózy, které by mohly výsledek 

ještě dále modifikovat.  

Analyzovali jsme také schopnost vytvářet kolaterální řečiště (obracet 

tok AO) u pacientů dvou věkových skupin, mladších a starších než 70 

let. V četnosti tvorby kolaterálního zásobení jsme nenalezli signifikantní 

rozdíl. 
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Porovnání průtokových parametrů u pacientů s unilaterální a 

bilaterální stenózou 

 

Ze souboru byly vybrány osoby mající stenózu pouze v bulbu jedné 

strany (druhé řečiště nealterované) (N = 83, 48 mužů, 35 žen, věk 66,6 

let, SD 10,32) a srovnány se skupinou osob majících stenózu v bulbech 

obou stran (N = 74, 44 mužů, 30 žen,  průměrný věk 68,2, SD = 8,96) 

(graf 6.25 a 6.26). 
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Graf 6.25 - Závislost PSV v karotickém bulbu na velikosti stenózy - srovnání osob  
s jednostrannou a oboustrannou stenózou (velikost druhostranné stenózy není 
zohledněna). 
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Graf 6.26 - Závislost EDV v karotickém bulbu na velikosti stenózy - srovnání osob  
s jednostrannou a oboustrannou stenózou (velikost druhostranné stenózy není 
zohledněna). 
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Z grafů vidíme jak přítomnost druhostranné stenózy ovlivňuje 

strmost křivky nárůstu rychlostí v závislosti na velikosti stenózy. 

Pacienti, kteří mají alterovaná obě řečiště, musí navýšit průtokovou 

rychlost více než ti, jejichž druhostranné řečiště je zdravé. Strmost 

nárůstu demonstruje také graf 6.27. Tento graf zachycuje závislost PSV 

jedné strany na velikosti stenózy v bulbu téže strany u pacientů  

s oboustrannou stenózou. Barevné rozlišení skupiny pacientů je dané 

podle velikostí kontralaterální stenózy ku straně sledované. Z grafu, i 

dle vložených rovnic vidíme, že nejrychleji narůstá PSV právě pacientům 

s nejvyšším stupněm kontralaterální stenózy (u nás > 60%). 
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Graf 6.27 - Závislost strmosti nárůstu PSV v karotickém bulbu na velikosti 
kontralaterální stenózy. Pacienti jsou rozděleni do 4 skupin podle velikosti stenózy 
kontralaterální ke straně studované (0%,1-30%, 30-60% a >60%). 
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Analýza průtokových parametrů zdravým karotickým řečištěm u 

pacientů s unilaterální stenózou v karotickém bulbu. 

 

Ze souboru byly vybrány osoby s unilaterální stenózou v karotickém 

bulbu a s nealterovaným druhostranným řečištěm (N = 83, 48 mužů, 35 

žen, věk 66,6 let, SD 10,32) (graf 6.28 a 6.29) 
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Graf 6.28 - Histogram - zastoupení různých věkových skupin v souboru. 
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Graf 6.29 - Histogram - zastoupení různých velikostí stenózy v souboru. 

 

Provedli jsme porovnání průtokových parametrů v nealterovaném 

řečišti u pacientů s unilaterální stenózou a průtokových parametrů 

zdravých osob. Mezi vyšetřovanou a kontrolní skupinou byl 

signifikantní věkový rozdíl 7,49 roku (tab. 6.6). 
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 věk 
Unilaterální stenóza 66,61 

zdraví 59,12 
rozdíl 7,49 

p*= 1,25E-07 
*Hodnota p se vztahuje k rozdílu mezi skupinou zdravých a pacientů se stenózami. 

Tab. 6.6 - Věkový rozdíl mezi vyšetřovanou a kontrolní skupinou. 
 

ACC 

Skupina pacientů s unilaterální stenózou má v ACC nealterovaného 

řečiště nižší PSV i EDV - rozdíl je ale vysvětlitelný věkovým rozdílem 

obou skupin a proto jej nepovažujeme za signifikantní (tab. 6.7). 

 

ACC PSV EDV RI PI 
kontralaterálně stenóze   

průměr 0,56 0,11 0,80 1,92 
SD 0,18 0,06 0,08 0,50 

zdraví     
průměr 0,63 0,14 0,78 1,81 

SD 0,21 0,06 0,09 0,41 
rozdíl -0,07 -0,03 0,02 0,11 

p*= 0,003418 2,6E-05 0,019617 0,038339 
*Hodnota p se vztahuje k rozdílu mezi skupinou zdravých a pacientů se stenózami. 
Tab. 6.7 - Srovnání hemodynamických parametrů v ACC kontralaterálně bulbární 
stenóze a ACC zdravých kontrol. 

 

Bulbus 

V souvislosti se stenózou v bulbu jedné strany, v druhostranném 

bulbu oproti zdravým kontrolám pozorujeme signifikantně nižší PSV i 

EDV. Tuto skutečnost zčásti vysvětlujeme vyšším věkovým průměrem 

skupiny se stenózami (rozdíl 2,7 cm/s pro PSV a 1,4 cm/s pro EDV) 

nicméně skutečností zůstává, že ani na této úrovni nepozorujeme 

preferenční zásobení mozku druhostrannou ACI (tab. 6.8). 
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bulbus PSV EDV RI PI 
kontralaterálně stenóze   

průměr 0,60 0,17 0,71 1,37 
SD 0,19 0,07 0,09 0,33 

zdraví     
průměr 0,65 0,20 0,68 1,30 

SD 0,22 0,08 0,10 0,37 
rozdíl 0,05 0,03 -0,03 -0,07 

p*= 0,022449 0,000337 0,008109 0,056497 
*Hodnota p se vztahuje k rozdílu mezi skupinou zdravých a pacientů se stenózami. 
Tab. 6.8 - Srovnání hemodynamických parametrů v bulbu kontralaterálně stenóze a 
bulbu zdravých kontrol. 

 

ACI 

V oblasti ACI za bulbem pozorujeme nálezy analogické karotickému 

bulbu, které jsou jistě vysvětlitelné věkovým rozdílem vyšetřovaných 

skupin (tab. 6.9). 

 

ACI PSV EDV RI PI 
kontralaterálně stenóze   

průměr 0,70 0,22 0,69 1,32 
SD 0,24 0,08 0,08 0,33 

zdraví     
průměr 0,73 0,24 0,67 1,19 

SD 0,20 0,09 0,10 0,30 
rozdíl -0,02 -0,02 0,03 0,12 

p*= 0,172286 0,012518 0,005779 0,000668 
*Hodnota p se vztahuje k rozdílu mezi skupinou zdravých a pacientů se stenózami. 
Tab. 6.9 - Srovnání hemodynamických parametrů v ACI kontralaterálně bulbární 
stenóze a ACI zdravých kontrol. 

 

ACE 

ACE zdravé strany nemocných vykazuje proti ACE zdravých 

signifikantní rozdíl pouze v EDV, která je u nemocných vyšší, přes 

skutečnost že jsou starší (tab. 6.10). Jakoby se kolaterální zásobení 

CNS druhostranným řečištěm ubíralo stejně jako na straně postižené - 

cestou větví ACE. 
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ACE PSV EDV RI PI 
kontralaterálně stenóze   

průměr 0,79 0,11 0,85 2,37 
SD 0,27 0,07 0,07 0,66 

zdraví     
průměr 0,78 0,08 0,90 2,62 

SD 0,30 0,08 0,07 0,78 
rozdíl 0,01 0,03 -0,04 -0,25 

p*= 0,323536 0,000455 1,23E-06 0,004823 
*Hodnota p se vztahuje k rozdílu mezi skupinou zdravých a pacientů se stenózami. 
Tab. 6.10 - Srovnání hemodynamických parametrů v ACE kontralaterálně bulbární 
stenóze a ACE zdravých kontrol. 

 

6.2.4 diskuse 

 

Míra navýšení průtokových rychlostí se podle našich zjištění ukazuje 

jako velmi variabilní. Zejména u vyšších stupňů stenóz nabývá 

směrodatná odchylka téměř 2/3 průměrné hodnoty. V našem souboru 

se vyskytují osoby, které dokáží zvýšit průtokové rychlosti na 3-4 

násobek normálních hodnot, ale také osoby, které svou rychlost 

nenavýší vůbec, nebo dokonce sníží. Mluvíme li tedy o konkrétním 

nárůstu průtokové rychlosti, máme na mysli soubor jako celek a tento 

výsledek nemůžeme vztahovat na jednotlivé případy. Změny 

průtokových parametrů tedy nemůžeme užít k přesné diagnostice 

stupně stenózy, ale pouze jako údaj přispívající ke konečné diagnóze. 

Z literatury máme poznatky obdobné. Diagnostika karotických stenóz 

má smysl, především pokud z ní vzchází indikace k případnému 

dezobliteračnímu výkonu. Pro tuto indikaci není třeba znát míru 

stenózy exaktně, postačí vědomí, že stenóza přestoupila určitý 

definovaný stupeň. Většina autorů se tedy zaměřuje na stanovení 

takových limitních hemodynamických hodnot, jejichž překročení 

zaručuje přítomnost významnější stenózy se značnou senzitivitou a 

specifitou (Grant, 2000). Snížením laťky narůstá senzitivita, jejím 

zvýšením zase specifita. Autoři si kladou za cíl stanovit hodnoty, při 

nichž dosáhneme ideálního poměru obou parametrů. 
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Za nejlepší izolovaný parametr se považuje PSV, kterou lze také 

nejpřesněji změřit (Robinson, 1988; Schwartz, 1997).  

Podle Granta (2003) je PSV do 125 cm/s normální, pokud není 

viditelný plát, nebo příslušející stenóze <50%, pokud plát viditelný je. 

PSV 125-230 cm/s značí stenózu 50-69%, rychlosti nad 230 cm/s pak 

stenózu >70%. Na stejné velikostní skupiny rozdělili stenózy čeští autoři 

Školoudík a Škoda (2003) s obdobnými výsledky (120 cm/s do 50% 

stenózy, 120-240 cm/s pro stenózu 50-70%, >240 cm/s pro stenózu 

>70%).  Carpenter (1995) přiřadil PSV > 170 cm/s stenóze 60 % a vyšší, 

dle Longstretha (1998) je u populace starší 65 let PSV > 250 cm/s 

asociována s více než 70% stenózou a vyšším rizikem iktu, a to 5% 

oproti riziku 0,5% u pacientů s rychlostmi nižšími.  

Carpenter (1995) také označil zvýšení EDV, která v našem souboru 

koreluje s mírou stenózy méně těsněji, nad 40 cm/s jako izolovaný 

faktor pro pravděpodobnost >60% stenózy. 

Další autoři používají jako definující poměr průtokových rychlostí  

v ACI a ACC. Zatímco PSV (i EDV) v ACC s narůstající mírou stenózy  

v bulbu klesá, tentýž parametr v místě stenózy stoupá. Je tedy zřejmé, 

že křivka poměru těchto dvou parametrů bude vykazovat strmější 

změnu než oba izolované parametry. V našem souboru každých 10% 

nárůstu stenózy zvýší poměr ACI/ACC o 0,7 pro PSV a 0,9 pro EDV.  

Ve skupině zdravých osob jsme zjistili průměrnou hodnotu 1,106 pro 

PSV a 1,72 pro EDV, přičemž oba tyto parametry byly faktorem věku. 

Podle Blacksheara (1980) je poměr PSV ACI/ACC u zdravých <0,8, 

pacienti se stenózou pak mají hodnoty >1,5. V našem souboru měla 

tento poměr vyšší než 1,5 již řada pacientů s 30% stenózou v bulbu, 

také u zdravých jsme nalezli hodnoty tohoto poměru vyšší. Důvodem 

může být věkový rozdíl našich a jeho probandů. Ve skupině >60% 

stenóz by hranice indexu 1,5 pokryla 85% našich pozorování. Hůře se 

můžeme ztotožnit s Carpenterem (1995), který pro 60% stenózu tuto 

hranici zvedl na 2,0 , což by pokrylo pouze 72% našich pacientů se 

stenózou >60%. Garth (1983) zase naopak pro poměr >1,5 snížil hranici 

stenózy na 50%, čímž by pokryl 76,5% pozorování našich pacientů se 
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stenózou > 50%. Moneta (1993) se zabýval vyššími stupni stenózy; pro 

stenózu 70-99% určil PSV poměr ACI/ACC >4. S tímto autorem se 

rozcházíme nejvíce; hodnotu poměru PSV ACI/ACC >4 mělo pouze 55% 

našich pacientů s 70-99% stenózou.  

Poměr EDV ACI/ACC > 2,4 by měl být určujícím pro >60% stenózu, 

což zasahuje naši cílovou skupinu s dobrou přesností 84% (Carpenter, 

1995).  

Více parametrů pro určení velikosti stenózy požadovali Neale (1994) 

(PSV bulbus >270 cm/s, EDV bulbus > 110 cm/s pro stenózy >70%), 

Faught (1994) (pro stenózu 50-69% PSV >130, EDV < 100 cm/s, pro 

stenózu 70-99% PSV >130, EDV > 100 cm/s) a Carpenter (1996) (pro > 

70% stenózu PSV ACI > 210, EDV ACI > 70 cm/s, poměr PSV ACI/ACC 

> 3,3, EDV ACI/ACC > 3,3). Poslední jmenovaný při těchto poměrně 

přísných podmínkách popisuje 100% specificitu a 75% senzitivitu.  

V naší skupině 70-99% stenóz však EDV >70 cm/s dosahovalo pouze 

36% a bez dalších výpočtů je zřejmé, že deklarované senzitivity touto 

kombinací parametrů nedosáhneme. 

 Suwanwela (1996) porovnával dopplerometricky naměřené rychlosti 

s peroperačním nálezem, kdy PSV > 440 cm/s a EDV > 155 cm/s a  

index PSV ACI/ACC >10 koreloval s reziduálním luminem menším než 

1,5 mm. 

Ve své studii jsme se  také zabývali otázkou rozvoje kolaterálního 

řečiště. Pozorovali jsme  zvýšenou míru retrográdního toku 

stejnostranné AO u vysokých stupňů stenóz v bulbu. Oproti svému 

očekávání jsme ale nenalezli známky internalizace toku stejnostranné 

ACE, stejně jako jsme nenalezli elevaci průtokových parametrů 

druhostranným řečištěm, pokud toto bylo zdravé. Zjistili jsme však, že 

pokud jsou bulbární stenózy oboustranné, jejich vliv na alteraci 

průtokových parametrů se vzájemně potencuje. Tyto výsledky můžeme 

porovnat se studií Hendersonovou (2000), který pozoroval změny 

průtokových parametrů u pacientů s oboustrannou stenózou vyššího 

stupně po provedení dezobliterace jedné strany. Průtokové rychlosti na 

straně neoperované poklesly až o 84 cm/s (ve skupině odoperovaných 
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stenóz 70-99%). Tato studie naznačuje, že vzájemné ovlivňování obou 

řečišť začíná být patrné pouze u vysokých až preokluzivních stenóz, 

které nebyly v  našem souboru hojně zastoupeny.  Podobnou práci jako 

Henderson publikoval Abou-Zamzam (2000), jen zaznamenal poklesy 

PSV o 47,7% a EDV o 36%. To by vysvětlovalo naše chabé výsledky  

u sledování unilaterálních stenóz. V našem souboru totiž pacienti, kteří 

měli jedno řečiště zdravé, nedosahovali na postižené straně příliš 

vysokých stupňů stenózy; proto se mnohým zřejmě kolaterální oběh 

ještě nezačal rozvíjet.  

Poměr rychlostí nemocné strany ku zdravé stanovil jako jedno ze 

svých kriterií detekce stenózy Withers (1990); tento poměr měl být větší 

než 1,3. 

Námi analyzovaný soubor dosahoval velmi vysokého rozptylu 

pozorovaných hodnot. Variabilita stoupala se stupněm naměřené 

stenózy. Rozptyl hodnot pozorovali i jiní autoři. Alexandrov (1997) je 

vysvětluje měřeními na různých přístrojích různými examinátory, ale 

vypočítává i další možné faktory (srdeční výdej, kolaps ACI distálně od 

stenózy, chyba měření způsobená turbulencemi toků). Lee (2000) se 

zabýval variacemi rychlostí u zdravých osob a zjistil kolísání PSV v ACI 

o 15 ± 3 cm/s a v ACC o 20 ± 13 cm/s. Nalezl rozdíly závisející na místě 

měření, nikoliv na věku, pulzu či krevním tlaku pacienta.  Studie 

porovnávající měření prováděná v různých laboratořích (Alexandrov, 

1997; Howard, 1996; Kuntz, 1997) zaznamenaly variabilní nálezy. 

Doporučením je pak užívat lokální kriteria na hodnocení USG nálezů. 

Elgersman (1998) však zjistil variabilitu nálezů i opakovaných vyšetření 

stejných pacientů ve stejné laboratoři. 

Vzhledem k velké variabilitě naměřených rychlostí musíme ve shodě 

s ostatními autory (Alexandrov, 1997; Elgersma, 1998; Eliasziw, 1995) 

potvrdit, že prostým dopplerovským vyšetřením nelze stupeň stenózy 

zhodnotit jinak než hrubě. Vyšetření může zpřesnit použití 

echokontrastní látky (Droste, 1999), použití parametrů stanovených 

individuálně pro každou laboratoř (Alexandrov, 1997), použitím 

v kombinaci s jinými neinvazivními metodami, jako 3D dopplerovské 
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vyšetření (Bucek, 2003) či MRA (Borisch, 2003; Nederkoorn, 2002 a 

2003; Nonent, 2004; Patel, 1995). 

O příčinách tak velkého rozptylu námi zjištěných hodnot můžeme 

spekulovat. Směrodatná odchylka pro PSV v bulbu je 0,69 u stenóz 

(70% průměru), zatímco u zdravých činí 0,22 (33% průměru). Na 

rozptylu se jistě podílí i celá řada fyziologických mechanismů, jak byly 

uvedeny v kapitole o fyziologickém stárnutí, oběhových onemocněních 

nesouvisejících s karotickou stenózou, nebo i technických chyb.  

V případě karotických stenóz můžeme navíc uvažovat i příčiny 

vycházející z podstaty onemocnění. U osob, které dokázaly svou rychlost 

zvýšit enormně, můžeme předpokládat že nemají založené kolaterální 

řečiště a musí provádět celou kompenzaci homolaterální vazodilatací, 

nebo naopak, na rozdíl od jiných, jejich schopnost snížit svou periferní 

rezistenci nebyla ještě vyčerpána. Další možností, která nebyla 

prověřena, je zbytečnost navyšování krevního průtoku tepnou, v jejíž 

periferii není, díky proběhlému iktu, již tkáň, která by takový přísun 

krve vyžadovala. Naopak, osoby, které svou rychlost i při značné 

stenóze nezvýší, mohou mít buďto vyčerpanou vazodilatační rezervu, 

nebo mají dobrou kolaterální výpomoc. Ověření této hypotézy by 

vyžadovalo další výzkum. 

 

6.2.5 souhrn 

 

Stenóza v oblasti karotického bulbu významně ovlivňuje průtokové 

parametry ve stejnostranném karotickém řečišti. Vliv na druhostranné 

řečiště se nám nepodařilo prokázat vyjma případů, kdy byla stenóza 

oboustranná. Ve společné karotidě dochází při stenóze v bulbu ke 

snížení průtokových rychlostí (PSV i EDV). V karotickém bulbu, v místě 

stenózy, dochází k navýšení průtokových rychlostí, PSV o 8 cm/s na 

každých 10% stenózy, pokud je tato do 50%, u větších stenóz pak 50 

cm/s na každých 10%. Zároveň dochází k výraznému rozptylu 

pozorovaných hodnot. EDV analogicky narůstá o 10 cm/s na každých 

10% stenózy u vyšších stupňů stenóz, zatímco stenózy menší než 50% 
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EDV v bulbu prakticky neovlivní. Diastolicko systolický poměr v tomto 

úseku s narůstající mírou stenózy klesá. V ACE jsme nezaznamenali 

signifikantní změny v žádném ze sledovaných parametrů v závislosti na 

narůstající bulbární stenóze. Poměr PSV (EDV) v ACI/ACC signifikantně 

narůstá se zvětšující se mírou stenózy. 

Hemodynamické indexy také jeví signifikantní změny. V ACC, bulbu i 

ACE pozorujeme vyšší RI i PI. Výsledek může být zatížen chybou 

způsobenou věkovým rozdílem skupin, avšak regresní analýzou se 

podařilo prokázat signifikantní nárůst PI a RI v bulbu. 

V ophtalmické periferii pozorujeme u vyšších stupňů stenóz zvýšenou 

frekvenci obracení toku (kolaterální zásobení intrakrania). Porovnáním 

pacientů s jedno a oboustrannou stenózou, zjišťujeme u pacientů, kteří 

mají alterované i druhostranné řečiště strmější nárůst PSV i EDV  

v  bulbu v souvislosti s narůstající stenózou tamtéž. Strmost nárůstu 

pak závisí na velikosti druhostranné stenózy. U pacientů, jejichž 

druhostranné řečiště bylo zcela nealterované, se nám nepodařilo 

prokázat alteraci průtokových parametrů. Přičítáme to mimo jiné  i 

skutečnosti, že v této skupině byly především stenózy nízkých stupňů. 

V druhostranném řečišti jsme očekávali urychlení krevního toku jako 

výraz kolaterálního zásobení mozku. 
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7. Klinické projevy aterosklerózy v mozkovém řečišti  

 

Ateroskleróza postihuje celou řadu orgánů. Jejími nejzávažnějšími 

důsledky jsou ischemická postižení myokardu a mozkové tkáně. Tyto 

dvě skupiny onemocnění každoročně zápolí o nejvyšší počet zemřelých  

v jejich důsledku. V roce 2002 byla specifická úmrtnost na ischemickou 

chorobu srdeční v naší republice 230/ 100 000 mužů a 210/100 000 

žen, na CMP 130/100 000 mužů a 190/100 000 žen. Maximum se 

projevuje ve věkové skupině nad 80 let, kdy specifická úmrtnost u obou 

pohlaví překračuje hodnotu 3 000/100 000. Kvůli cévní mozkové 

příhodě bylo v roce letech 2001-2002 hospitalizováno přes 60 tisíc osob 

a průměrná délka hospitalizace činila 14.1 dne. V posledních několika 

letech se tato čísla zásadněji nezměnila (ÚZIS, 2000). 

Cévní mozková příhoda je mimo to nezřídka invalidizující 

onemocnění, které postiženou osobu natrvalo vyřadí nejen z pracovního 

procesu, ale také díky svému charakteru dokáže poškodit kognitivní a 

fatické funkce natolik, že mezi postiženým a jeho rodinnými příslušníky 

je postavena obtížně překonatelná bariéra. 

 

7.1 Etiopatogeneze ischemických cévních mozkových příhod 

(iCMP, CMP) 

 

Za normálních okolností mozkem protéká každou minutu 56 

ml/100g mozkové tkáně, na celý mozek dospělého je to pak 750 

ml/min. Pro normální mozkovou funkci postačí, pokud je průtok větší 

než 18 ml/min/100g. Při snížení pod tuto úroveň dochází k poklesu 

funkční aktivity neuronů, oplošťuje se EEG křivka, a postižený pociťuje 

závrativost či pocit mdlob. Při delším trvání tohoto stavu dochází  

k dlouhodobější depolarizaci neuronů, klinicky se projevující jako 

mozková příhoda s celou škálou příznaků (parézy, plegie, hypestezie, 

amaurosa, poruchy vědomí atd.) Tento stav je však plně reverzibilní a 

po obnovení dodávky kyslíku dochází k úzdravě ad integrum. Nervové 

buňky nejsou ischemií destruované, pouze je dočasně utlumena jejich 
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funkce, nacházejí se v tzv. ischemickém polostínu. Teprve při poklesu 

průtoku pod 10 ml/100g/min dochází k strukturálnímu poškození 

neuronu ischemií, přičemž doba, za kterou k ireverzibilní destrukci 

dojde je nepřímo úměrná každému mililitru krve který tkání proteče 

(Kalvach, 1997). Projevy ischemie mozkové tkáně úzce souvisejí  

s lokalizací a rozsahem poškození mozku. Korové příhody postihující 

motorické, nebo senzitivní oblasti, se projevují zeslabením síly, 

obratnosti nebo citlivosti končetiny (končetin), ztrátou poloviny (nebo 

vzácně celého) zorného pole, poruchou fatických funkcí, kombinací 

těchto obtíží nebo jinými komplexními syndromy. Motorické i senzitivní 

projevy má zasažení podkorových struktur, capsuly interny, při 

postižení thalamu je častý bolestivý hemisyndrom. Ischemie kmenových 

struktur se při malé zasažené oblasti projeví jako alternující hemiparéza 

nebo závrativý stav, při větším rozsahu bývá nezřídka fatální. Rozsah 

ischemie je důležitý nejen z hlediska ztráty více funkčních oblastí, ale 

také v akutní fázi onemocnění, kdy otok ischemické tkáně může změnit 

nitrolební tlakové podmínky a přímo utlačit zdravé struktury, nebo sám 

omezit krevní přítok (Kalvach, 1997). 

Ischemickou cévní mozkovou příhodu podle jejího trvání můžeme 

rozdělit na TIA (tranzitorní ischemická ataka), trvající a kompletně 

odeznívající do 24 hodin. Nejčastěji (v 60-70%) se TIA upraví do jedné 

hodiny. Nezanechává žádné následky, ale je významným varovným 

signálem, který by měl vést k usilovnému pátrání po příčině  

s následnou terapeutickou snahou usilující o její odstranění. 1/3 

pacientů prodělavších TIA utrpí do 5 let CMP, z nich 50% do roka a 20% 

do jednoho měsíce! Přitom pouze 20% pacientů s CMP bylo varováno 

tranzitorní ischemickou atakou (Kalvach, 1997). 

RIND (reverzibilní ischemický neurologický deficit, reverzibilní CMP) 

je fokální neurologický deficit odeznívající do 14ti dnů, někdy  

s drobným reziduem (Tichý 1999), podle jiné definice se jedná o 

kompletně odeznělý deficit v trvání více než 24 hodin (Kalvach, 1997). 

Stroke in evolution (progredujícíc CMP) - je zhoršující se 

neurologický deficit, mající příčinu v postupně narůstající trombóze 
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přívodné arterie, selhávání kompenzačních faktorů nebo celkové 

ischemii (Kalvach, 1997). 

Completed stroke (dokončená CMP) - ireverzibilní poškození mozku  

s trvalým neurologickým deficitem (Kalvach, 1997). 

K ischemii mozkové tkáně dochází při poruše kontinuity a objemu 

krevního průtoku, nebo při desaturaci krve kyslíkem (dušení). Zástavu 

nebo oblenění krevního toku způsobí jednak snížení srdečního výdeje 

při onemocnění myokardu, jednak častěji částečná nebo úplná 

obliterace tepenného řečiště. K ucpání cévního lumina může dojít 

narůstajícím stenózujícím procesem (aterosklerotický plát nebo 

trombus) nebo embolizací částečkou uvolněné hmoty distálně od místa 

jejího původu (Kalvach, 1997).  

Přes 95% karotických stenóz je tvořeno aterosklerotickými pláty, jen  

v necelých 5% je příčinou zúžení tepny, disekce, vaskulitida, spasmus či 

fibromuskulární dysplasie (Školoudík, 2003). Nejčastěji je postižené 

větvení tepen, předpokládá se že díky nízkému shear stressu. 

Nejčastější příčinou CMP je embolizace části plátu nebo přilehlého 

trombu do tepenného řečiště s následnou okluzí v jeho distálnější části. 

Riziko této události je úměrné především míře zúžení, ale také složení a 

povrchu plátu. Vyšší stupeň zúžení a nerovnosti povrchu či 

nehomogenita plátu ovšem kráčí ruku v ruce. 

Z některých menších studií vzešla informace o závislosti rizika 

embolizace na průtokové rychlosti v místě zúžení (Droste, 1999). Z 

poznatku o nízkých průtokových rychlostech u preokluzivních stenóz 

vyplývá, a také analýzou studie NASCET bylo později ověřeno, nižší 

riziko embolizace u pacientů s takovouto stenózou (Školoudík, 2003). 

Druhá příčina CMP při velkých stenózách vyplývá z 

hemodynamických důsledků této alterace řečiště. K hypoperfuzi 

mozkové tkáně může dojít především při rychlém nárůstu stenózy 

(krvácení do plátu, narůstající trombus) nebo při vzniku akutní okluze 

tepny; jedná se tedy o situace kdy se nestihne postupně adaptovat 

kolaterální cévní zásobení. Další možnou příčinou je pokles srdečního 

výdeje (Kalvach, 1997). 
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Riziko CMP u pacientů s asymptomatickou stenózou ICA > 50% je  

2 - 3%/rok, u symptomatických stenóz 10-25% v průběhu 3 let  (The 

European Carotid Surgery Trialists’ Collaborative Group, 1998). 

 

7.2  Rizikové faktory CMP  

Rizikové faktory cévních mozkových příhod se v zásadě významněji 

neliší od rizikových faktorů aterosklerózy, proto se jim nebudeme na 

tomto místě hlouběji věnovat. 

 

FAKTORY NEOVLIVNITELNÉ (Špinar, 2003) 

• věk 

• pohlaví (větší prevalence u mužů zejména v mladších 

věkových kategoriích. Nad 70 let již v počtech onemocnělých 

CMP převládají ženy) 

• genetická zátěž (rodinné faktory zahrnující dietetické 

zvyklosti, interpersonální vztahy apod., dále hereditární 

metabolické poruchy jako například familiární 

hypercholesterolemie) 

• meteorologické faktory (bylo poukázáno na větší incidenci 

ischemických CMP při nízkých, nebo naopak extrémně 

vysokých teplotách, přičemž největší význam měla rychlost 

změny teploty) 

• rasa a geografické podmínky - souvisí spíše se 

socioekonomickým statutem. 

 

FAKTORY OVLIVNITELNÉ (Špinar, 2003) 

• hypertenze - zvyšuje riziko ischemické CMP 2-4 násobně. 

Ale i hypotenze, pokud je akutní, může odhalit již stávající 

ložiskovou, doposud kompenzovanou, poruchu prokrvení. 

• onemocnění srdce - nedostatečný minutový výdej nebo 

embolizace 

• ateroskleróza 

• diabetes melitus 
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• hyperlipidemie, zejména vysoká hladina LDL 

• kouření - kuřáci mají oproti nekuřákům až 2x větší 

úmrtnost při CMP 

• obezita  

• alkohol - malá významnost a spíše zprostředkované 

působení 

• hormonální antikoncepce 

• hematokryt - zvyšuje viskozitu krve 

• TIA 

• vysoká hladina CRP  

 

 

7.3 Vztah stupně aterosklerozy a klinické syptomatiky. 

 

ARS pláty v oblasti ACC a ACI jsou etiopatogenickým faktorem až 

30% CMP; působí buďto embolizací, nebo hemodynamickým účinkem 

při stenóze  > 70 %. Vyšší riziko CMP mají pláty s nižší echogenitou, 

nebo nerovným povrchem, zejména při ztrátě kontinuity endotelové 

vrstvy a obnažení nitra plátu (Školoudík, 2003). Velikost vzniklé stenózy 

má význam především u hemodynamických iktů. Pro vznik embolizace 

je rozhodujícím faktorem struktura plátů, heterogenita (el-Barghouty, 

1996), jeho povrch (Bassiouny , 1989; Kessler, 1995; Steinke, 1992), 

echogenita a obsah lipidů. Měkký plát s nízkou denzitou je nebezpečný 

již při menší míře stenózy, naopak kalcifikovaný plát je i přes svou 

velikost relativně bezpečný (O'Holleran, 1987; Imparato, 1983; Steinke, 

1992; Tegos, 2001). Tegos (2001) hledal vztah mezi echogenitou plátu a 

lokalizací projevené ischemie; hypoechogenní pláty způsobovaly 

především renální symptomatiku, hyperechogenní byly většinou 

asymptomatické, pro pláty způsobující cerebrovaskulární symptomatiku 

platilo, že patří mezi středně echogenní.   

Také krvácení do plátu je rizikovým faktorem cévní příhody 

(Imparato, 1983), na kterém se ale všichni autoři neshodují (Bassiouny, 

1989; Kessler, 1995). Krvácení se vyskytuje častěji u plátů většího 
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rozsahu, echolucentních, obsahujících více lipidů, méně fibrózní hmoty 

a kalcifikací. Takové pláty jsou již primárně náchylné k ruptuře 

(Gronholdt, 1997; Park, 1998; Sterpetti, 1991).  

 Nebezpečné pláty jsou tedy pláty většího rozsahu, hypoechogenní, 

obsahující převážně  lipidy, heterogenní, případně s hemoragií a 

především pláty s ulcerovaným povrchem. Naproti tomu relativně 

bezpečné jsou pláty hyperechogenní, kalcifikované, malého rozsahu a  

s hladkým povrchem. 

U ulcerovaného plátu riziko embolizace závisí na velikosti stenózy (od 

26% do 73% v rozsahu 75-95% stenózy), u hladkého plátu nehraje míra 

stenózy tak významnou roli (Eliasziw, 1994). 

 Srovnáváním klinické symptomatiky, CT nálezu a charakteristiky 

plátu zjišťujeme, že s teritoriálními ikty korelují heterogenní pláty  

s nerovným povrchem (AbuRahma, 1999; el-Barghouty, 1996; Kessler, 

1995; Sterpetti, 1991). Pláty stenozující přívodnou arterii o více než 50% 

způsobují teritoriální i lakunární ikty (způsobují hemodynamické 

změny), u plátu s hladkým povrchem nalezneme na CT nejčastěji 

normální nález (Kessler, 1995). 
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8. Terapie aterosklerózy 

 

Ateroskleróza se rozvíjí od mládí, časná stadia jsou zachytitelná i  

v batolecím věku. Měla by být ovlivňována nejlépe již  

v asymptomatickém stadiu (Kalvach, 1997). 

 Progrese plátu o více než 0,5mm za rok se považuje za známku 

aktivity onemocnění a volá po intenzivním terapeutickém přístupu 

(Školoudík, 2003).  

Terapie aterosklerózy lze rozdělit na metody konzervativní a invazivní. 

Zatímco konzervativní metody jsou v podstatě totožné pro aterosklerózu 

vyskytující se v různých tělesných lokalizacích, radikální odstraňování 

obstrukcí v karotickém řečišti má svá specifika.  

Vzhledem k extrémní vulnerabilitě tkáně tímto řečištěm sycené je 

třeba všechna preventivní (častěji sekundárně preventivní) opatření 

zvažovat včas a s rozhodností, avšak též s maximálním ohledem na 

rizika a benefit pacienta. 

 

8.1 KONZERVATIVNÍ TERAPIE 

 

Cílem konzervativní terapie je zastavit další progresi aterosklerózy a 

stabilizovat pláty. Při dlouhodobé léčbě hypolipidemiky a 

antihypertenzivy může dojít dokonce k regresi  IMT. 

• Odstranění rizikových faktorů 

Eliminace rizikových faktorů a úprava životního stylu, redukce váhy a 

zvýšení pohybu je základem, na němž lze stavit další farmakologické 

intervence. Klíčovou se zdá redukce kouření, kdy zanechání tohoto 

návyku může normalizovat endoteliální funkce během několika měsíců 

(Klener, 1998, Kalavch, 1997).  

• Antiagregační léčba 

Je zaměřená proti shlukování krevních destiček, tedy proti nárůstu 

trombu v situaci, kdy dojde k porušení kontinuity endotelové vrstvy a 

obnažení subendoteliálních struktur. 
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 K léčbě obvykle přistupujeme v rámci sekundární prevence po 

proběhlé TIA nebo iktu, primárně v případě kumulace rizikových 

faktorů aterosklerózy, nebo při náhodném průkazu sklerotických změn. 

Existuje celá řada antiagregačních preparátů. Nejznámější a 

nejpoužívanější jsou Kyselina acetylsalicilová (ASA), Indobufen, 

Dipyridamol, Tiklopidin a Klopidogrel. 

Do procesu agregace zasahují v různých místech. Látky podporující 

vznik c AMP (cyklický adenosin monofosfát) nebo c GMP (cyklický 

guanosin monofosfát) blokují aktivaci trombocytu (stabilizátory 

trombocytu), látky inhibující tromboxan syntázu nebo cyklooxygenázu 

znemožňují vznik tromboxanu A2 přímo, nebo znemožněním vzniku 

jeho prekurzoru, kyseliny arachidonové (blokátory aktivace). Dalšími 

možnostmi jsou blokátory adheze trombocytu (ve vývoji) nebo blokátory 

agregace (používají se antagonisté destičkových glykoproteinových 

receptorů IIb/IIIa (GPIIb/IIIa)). Podrobnější výčet preparátů a jejich 

vlastností a indikací by přesahoval rozsah této práce (Klener, 1998, 

Kalavch, 1997). 

• Léčba hyperlipidemie  

Na prvním místě nutno zdůraznit dietoterapii zahrnující snížení 

příjmu veškerých tuků na 30%, nasycených pak na 10%. Denní příjem 

cholesterolu by neměl překročit 300 mg. Součástí režimových opatření 

je léčba pohybem.  

Z medikamentózních  prostředků používáme statiny (např. 

simvastatin, fluvastatin), které mají účinek hypolipidemický  

i protizánětlivý. Používají se především při převažující 

hypercholesterolemii, stejně jako Iontoměniče - pryskyřice 

(cholestyramin, colestipol). Druhé jmenované v pořadí brání vstřebávání 

cholesterolu přímo ve střevě vazbou na sebe a stejným mechanismem 

mohou vést ke střevnímu dyskomfortu a objemné stolici. Při 

hyperlipidemii s převažující složkou triacyglycerolů sáhneme po látce ze 

skupiny fibrátů (fenofibrát, bezafibrát). V Neurologické ultrazvukové 

studii (2002) byl prokázán nižší růst plátu při terapii statiny (0,07 

mm/r) než při terapii fibráty (0,18mm/r). 
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Nelze zapomínat na rodinnou terapii, která zahrnuje jednak změnu 

habituálních návyků, jednak screening na familiární formy 

dyslipoproteinemií (Klener, 1998, Kalvach, 1997). 

• Léčba hypertenze  

 Stejně jako u terapie dyslipidemií je třeba na prvním místě jmenovat 

nemedikamentózní metody léčby. Sem patří restrikce sodíku a zvýšený 

přívod draslíku v potravě, redukce tělesné hmotnosti, omezení alkoholu 

a zákaz kouření, pravidelná fyzická aktivita a cvičení izotonického 

charakteru, zlepšení poměru mezi nasycenými a nenasycenými tuky  

v potravě, změnu životosprávy, relaxace, autogenní tréning apod. Cílem 

je snížení TK na hodnoty nižší než 140/90 mm Hg. Při neúspěchu, a  

v praxi zpravidla rovnou, přistupujeme k farmakoterapii, kdy 

postupujeme od méně razantní monoterapie dle odpovědi k více účinné 

terapii vícero preparátů současně. Antihypertenziva lze rozdělit na  

4 základní skupiny, jsou to diuretika, látky interferující s adrenergním 

systémem,  vazodilatačně působící preparáty a látky zasahující do renin 

angiotensinového systému (Klener, 1998, Kalavch, 1997). 

• Léčba dalších metabolických poruch 

Dekompenzovaný diabetes melitus a hyperglykemie jsou rizikovým 

faktorem rozvoje aterosklerózy. Proto by samozřejmostí měly být snaha 

o maximální možnou kompenzaci této metabolické poruchy (Klener, 

1998, Kalavch, 1997). Dalším samostatným rizikovým faktorem je 

hyperhomocysteinemie (Špinar, 2003).  

 

8.2 DEZOBLITERAČNÍ METODY 

 

Dezobliterační metody patří mezi více či méně radikální metody léčby 

aterosklerotických změn. Jedná se o úplné odstranění 

aterosklerotického plátu, nebo zmenšení jím způsobené stenózy 

angioplastikou nebo zavedením stentu. Oba tyto výkony jsou pro 

pacienta  zatěžující a mají jistá rizika vzniku komplikací. Proto se 

provádějí pouze v případě převažujícího benefitu pro pacienta - tedy 

pokud výkonem dojde k nezanedbatelné redukci rizika ischemické cévní 
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příhody. Jedná se tedy především o stenózy vyšších typů.  Otázkou  

vhodnosti indikace výkonu u jednotlivých stupňů onemocnění se 

zabývala řada multicentrických studií. 

 

8.2.1 KAROTICKÁ ENDARTEREKTOMIE (CEA) 

 

První karotická endarterektomie byla provedena v roce 1954 

Eascottem, častěji citovaná je plastika tepny, kterou  provedl v 1953 

DeBakey (DeBakey, 1996). Boom nastal mezi lety 1974 a 1985, kdy jich 

bylo již provedeno kolem 1 000 000 (Barnett, 1991). Množily se 

pochybnosti o indikačních kriteriích a smysluplnosti výkonů  

v porovnání s množstvím perioperačních komplikací. Bezpečnost a 

užitečnost endarterektomií byla zkoumána v několika multicentrických 

randomizovaných studích s přísnými vstupními kriterii a vlastní definicí 

výpočtu míry zúžení - "NASCET" - North American Symptomatic Carotid 

Endarterectomy Trial (Barnett, 1998; The North American Symptomatic 

Carotid Endarterectomy Trial Collaborators, 1991),  "ECST" - European 

Carotid Surgery Trial (The European Carotid Surgery Trialists’ 

Collaborative Group, 1991, 1996 a 1998; Donnan, 1998), "VA-CSP-309" 

- Veterans Affairs Cooperative Carotid Trial (Mayberg, 1991) a "ACAS" -

Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study (Executive Committee for 

the Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study, 1995; Connors, 1999).   

Maximální benefit z provedení CEA mají pacienti se symptomatickou 

stenózou ACI vysokého stupně (70-99% NASCET, 80-99% ECST), kde 

lze pozorovat snížení rizika ischemické cévní příhody o 17% (NASCET), 

či 11,6% (ECST, VA-CPS-309). Sporná je indikace endarterektomie  

u pacientů s nižším stupněm symptomatické stenózy (50-69% NASCET) 

(Barnett, 1998) a asymptomatických se stenózou > 60%, u kterých byla 

zjištěna redukce rizika iktu v následujících 5ti letech o 5,9% (Connors, 

1999; Wong, 1997). 

U pacientů s nižším stupněm stenózy již endarterektomie na základě 

multicentrických studií indikována není (Wong, 1997). Je totiž nutno 

počítat s rizikem komplikací, ischemické ložiskové léze nebo smrti 
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během operace nebo v krátké době po ní. Toto riziko se pohybuje mezi 

0,6% - 9,7% s mediánem 4,05% v jednotlivých zveřejněných studiích 

(Ackerstaff, 2000; Arnold, 1997; Barnett, 1998; Connors, 1999; 

Cunningham, 2002; Donnan, 1998; Ecker, 2003; Executive Committee 

for the Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study, 1995; Goldstein, 

1997; Halm, 2003; Mayberg, 1991; McCabe, 2005; Phatouros, 2000; 

Spencer, 1997; The European Carotid Surgery Trialists’ Collaborative 

Group, 1991, 1996 a 1998; The North American Symptomatic Carotid 

Endarterectomy Trial Collaborators, 1991; Wong, 1997). Podle několika 

autorů (Halm, 2003; Goldstein, 1997; Rothwell, 1996; Wong, 1997) je 

perioperační riziko u pacientů se symptomatickými stenózami vyšší než 

u pacientů asymptomatických, (dle Rothwella až o 40%). Riziko 

komplikací během operace je vyšší u pacientů, jimž se zároveň provádí 

aortokoronární bypass (Halm, 2003), při použití shuntu (Spencer, 

1997), dále u pacientů majících diabetes melitus, hypertenzi, kouřících, 

starších, nebo majících pouze nižší stupeň stenózy či symptomatickou 

stenózu (Cunningham, 2002). Velké studie s přísnými vstupními kriterii 

nepřipustily k výkonu takovéto rizikové pacienty s komorbiditami. 

Naopak jako rizikový faktor se neprokázaly morfologie plaku či použití 

štěpu při CEA. 

Porovnání rizikovosti výkonu NASCET (resp. ACAS) přijatých a 

odmítnutých pacientů prováděli Lepore (2001) a Wennberg (1998), kteří 

u pacientů nesplňujících kriteria vstupu do velkých studií zjistili 

operační riziko 3,6% vs 1,5% (resp. 1,4% vs 0,6%) u těch, kteří by tato 

kriteria splnili. 

Zajímavým, ale důležitým rizikovým faktorem perioperačních 

komplikací, je malý počet endarterektomií provedený na daném 

chirurgickém pracovišti za rok (O'Neill, 2000). Také podle Rothwella 

(1996) riziko výkonu kolísá dle pracoviště, zatímco z hlediska času je od 

r. 1980 stacionární.  

Dalším možným perioperačním rizikem je hyperperfuzní syndrom, 

charakterizovaný abnormálně vysokými průtokovými rychlostmi v ACM, 

klinicky se projevující bolestí hlavy nebo podobně jako cévní mozková 
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příhoda (Goldstein, 1997). Hyperperfuzní syndom byl korelován s 29% 

perioperačních deficitů (Cunningham, 2002). Rizikem pro rozvoj 

takového syndromu je preoperačně redukovaná CO2 reaktivita 

intrakraniálního řečiště (Fujimoto, 2004).  

Vyšetřením kognitivních funkcí před- a pooperačně Heyer (1998) 

nalezl u 80% ze 120 pacientů zhoršení po stránce verbálních a 

paměťových  testů, u 60% zase k zlepšení výkonu a to v exekutivních a 

motorických funkcích. 

Během výkonu je nutné dočasně omezit krevní zásobení mozkové 

tkáně. K monitoraci její vitality se při lokální anestezii používá přímé 

sledování neurologického nálezu. Při celkové anestezii potom je volbou 

použití EEG (elektroencefalografie) a SSEP (somatosenzorické evokované 

potenciály), jejíž použití je limitováno použitím barbiturátů během 

narkózy (Arnold, 1997). TCD (transkraniální dopplerovské vyšetření) 

monitorování umožňuje zachytit snižování a zvyšování průtoků 

hlavními tepnami při dočasných uzávěrech tepen, také zachycuje tzv.  

mikroembolizace uvolněnými částkami nebo vzduchem (Müller, 2000). 

Mezi těmito dvěma lze na TCD těžko rozlišovat (Ringelstein, 1998). 

Čerstvá ischemická ložiska bezprostředně po výkonu lze odhalit MR 

DWI (difusně vážené MR zobrazení) (Feiwell, 2001; Forbes, 2001; 

Müller, 2000). 

Mezi komplikace se obvykle nezapočítávají ischemie bez klinického 

korelátu. Forbes (2001) pátral po tzv. tichých iktech; ve studii zahrnující 

18 pacientů nenalezl postoperačně žádné čerstvé ischemické změny na 

DWI. Müller (2000) se svou početnější kohortou (77 osob) rovněž 

nenalezl u žádného z probandů změnu na DWI, ovšem 5 z jeho pacientů 

vykazovalo klinické známky iktu. U těchto pacientů bylo během výkonu 

na TCD zachyceno větší množství embolizací oproti ostatním. To je  

v souladu s pozorováním Spencerovým (1997), v jehož kohortě 500 

pacientů s provedenou CEA bylo zachyceno 24 klinických příhod,  

z nichž bylo 54% asociováno se záchytem mikroembolizací, 29% bylo 

přičteno na vrub hyperperfuzního syndromu, v 17% naopak 

hypoperfuzi. Dle Ackerstaffa (2000) je prediktivním faktorem iktu více 
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než 90% snížení průtokových rychlostí v ACM a 100% vzestup PI  

v ACM. 

 

8.2.2  ANGIOPLASTIKA (AP) / STENTOVÁNÍ 

 

Intraluminální výkony jsou v kardiologii běžné, zatímco v neurologii 

není zatím jejich pozice pevně ukotvena. Důvodem je současný malý 

počet prací srovnávajících její bezpečnost a užitečnost v porovnání  

s CEA, která je v současné době metodou volby, zejména u pacientů  

s nekomplikovanou stenózou vysokého stupně a u pacientů bez 

chirurgických rizik. Stále více se však využívá endovaskulárního řešení 

pro pacienty, kteří nejsou z rozličných důvodů k otevřenému výkonu 

indikováni. Takovými mohou být například pacienti s restenózami, 

postradiačními stenózami, s dlouhými nebo distálně lokalizovanými 

stenózami (Fox, 2002; Lucertini, 2003; Yadav, 1996). Balonová 

angioplastika s nebo bez použití stentu je pro pacienta komfortní, 

provádí se bez anestezie a odpadají komplikace s poraněním nervu  

v místě operační rány (Higashida, 2004). Poprvé byla provedena v roce 

1980 Kerberem.  

Rizikem během výkonu je zejména možnost disekce stěny či 

embolizace mikropartikulí (ateromy, cholesterolovými krystaly, tromby, 

destičkovými agregáty) (Bladin, 1998; Crawley, 1997; Markus, 1994). 

Složení embolizovaných mikropartikulí bylo korelováno s morfologickým 

složením plátu (Gaunt 1996) a s klinickými projevy iktu (Levi, 1997; 

Muller, 1998; Spencer, 1997). Oproti tomu závislost mezi počtem 

embolů a klinickými projevy iktu nenalezli van Heesewijk (2002) a 

Crawley (1997), jejichž studie měly ovšem menší rozsah. Možností 

snížení rizika tvorby koagul je volba použití stentu potaženého 

biologicky aktivním materiálem (Sztriha, 2004; Higashida, 2004). 

Použití stentu poněkud snižuje možnost následného vyšetření barevným 

dopplerem; toto je možno kompenzovat použitím echokontrastní látky 

(Yoshida, 2003). Další, dnes již běžnou možností je použití distální 

balonové protekce, která zmenšuje riziko embolizace detritu (Martin , 
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2001; Mas, 2004; Whitlow, 2002), avšak na druhou stranu 

endovaskulární výkon činí složitějším a zvyšuje tak celkově jeho 

rizikovost (disekce tepny, zachycení vodícího vlákna) (Cremonesi, 2003). 

Podle Sztrihy (2004) dochází k rozvoji většiny (64%) komplikací až po 

ukončení výkonu; takovým komplikacím distální balonová protekce již 

zabránit nemůže. 

Zaznamenanými rizikovými faktory rozvoje komplikací byly tyto: 

symptomatická stenóza, absence hypercholesterolemie (Qureshi, 2000), 

délka plátu > 11,2 mm, nebo obecně délka stenózy (Mathur, 1998; 

Qureshi, 2000) a nakonec vícečetné stenózy (Mathur, 1998). Naopak 

rizikem se neprokázaly: stupeň stenózy (Qureshi, 2000), přítomnost 

stenózy také kontralaterálně (Sabeti, 2004). Sporným faktorem je věk, 

který jako rizikový faktor popsal Mathur (1998) a Roubin (2001), 

zatímco Qureshi (2000) prokazatelnou závislost nenalezl. 

Frekvence záchytu perioperačních komplikací se v jednotlivých 

studiích pohybovala od 0% do 17,8% s mediánem 5,33% (Berkefeld, 

2002; Fox, 2002; Gil-Peralta, 1996; Groschel, 2005; Higashida, 2004; 

Kastrup, 2003; Malek, 2000; Mathur, 1998; McCabe, 2005; 

Nadareishvili, 2001; Qureshi, 2000; Roubin, 2001; Sabeti, 2004; 

Sztriha, 2004; van Heesewijk, 2002; Whitlow, 2002; Wholey, 1998). 

Vyššího počtu komplikací (až 17,8%) dosahovaly studie zaměřené na 

pacienty, kteří byli pro svou rizikovost odmítnuti k provedení 

endarterektomie (Malek, 2000; Mathur, 1998; Nadareishvili, 2001). 

Dle Sztrihy (2004) jsou ve vyšším riziku při výkonu symptomatičtí 

pacienti oproti asymptomatickým (4,8% vs 3%). 

 

8.2.3 Porovnání endaretektomie a angioplastiky 

 

Největší studií je CAVATAS (Carotid and Vertebral Artery 

Transluminal Angioplasty Study), ze které jsou doposavad jen 

krátkodobé závěry, svědčící pro větší množství restenóz do jednoho roku 

oproti CEA (McCabe, 2005). Signifikantní rozdíl v rizikovosti výkonů 

vůči CEA v této studii nebyl nalezen (Endovascular versus surgical 
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treatment in patients with carotid stenosis in the Carotid and Vertebral 

Artery Transluminal Angioplasty Study, 2001), stejně jako jej nenalezli 

ve svých menších pracech autoři Gröschel (2005) a Roubin (2001). 

Crawley (1997) nalezl v porovnání s CEA větší záchyt mikroembolizace, 

bez pozdější korelace s ložiskovým deficitem. Obdobné závěry, totiž že 

stentování není rizikovější než CEA, plynou z diskutabilní (Thomas, 

2005) studie SAPPHIRE (Stenting and Angioplasty with Protection in 

Patients at High Risk for Endarterectomy Investigators) (Yadav, 2004), 

randomizující především asymptomatické pacienty s jedním, nebo více 

rizikovými faktory. 

 

8.3 ZÁVĚRY MULTICENTRICKÝCH STUDIÍ 

 

NASCET - North American Symptomatic Carotid Endarterectomy 

Trial, 

Studie byla zahájena v roce 1987 a soustředila se výhradně na terapii 

symptomatických stenóz. Porovnávala snížení rizika opakování 

ischemické cévní příhody u větve léčené konzervativně (1300 mg ASA 

denně) a chirurgicky. Do úvahy byla zavzata četnost perioperačních 

komplikací. Probandi byli mladší než 80 let, měli ACI stenózu 30 - 99% 

ověřenou angiograficky,  v anamnéze TIA nebo malý iktus v předchozích 

120 dnech.  

V chirurgické větvi byla provedena unilaterální, nebo oboustranná 

endarterektomie (první byla provedena na symptomatické straně). 

V roce 1991 byla pro jednoznačně lepší výsledky u operované větve 

přerušena randomizace pro pacienty s 70-99% stenózou. Pacientů  

s touto mírou zúžení bylo do té doby randomizováno 331 do větve 

konzervativní a 328 do chirurgické. 

V chirurgické větvi byla do 30ti dnů od výkonu zaznamenána M/M 

(morbilita a mortalita) 5,8% (2,1 pro velký iktus, 0,6 smrt),  

v konzervativní do 30 dnů od zahájení randomizace 3,3% (0,3 pro velký 

iktus a 0,9 pro smrt). Během dalšího dvouletého sledování bylo riziko 

velkého iktu (nebo smrti) u chirurgické větve 1,6%/rok, zatímco u 
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konzervativní 12,2%/rok.  Sečteme li rizika do 30 dnů a do dvou let, 

docházíme k výsledku 9% u chirurgické větve , 26% u konzervativní 

větve. Již po dvou letech tedy dochází u chirurgické větve k 17% snížení 

rizika smrti nebo iktu. 

Dále byli randomizováni pouze pacienti se stenózou ACI 30-69%.  

Ve skupině 50-69% stenóz byly výsledky následující. V chirurgické 

větvi (N = 1108) bylo riziko M/M do 30 ti dnů 6,7% (2,8% smrti),  

v následujících pěti letech 15,7%, v konzervativní skupině pak 2,4% 

(smrt 1,4%) do 30ti dnů,  22,2% do pěti let. Z těchto výsledků vyplývá 

potřeba operovat 15 nemocných s touto velikostí stenózy k zabránění 

vzniku jednoho iktu, avšak dle studie by se i v tomto případě mělo 

operovat. 

Ve skupině 30-49% stenóz bylo v operačním období a následném 5ti 

letém sledování u konzervativní větve riziko smrti/iktu 18,7%,  

v chirurgické pak 14,9 - výsledek však nebyl statisticky významný. 

Závěry studie vyznívají jednoznačně pro indikaci CEA u pacientů se 

stenózou ACI 70-99%,  ve skupině 50-69% pouze na pracovištích, kde je 

dlouhodobá M/M < 6%. Pod 50% již indikace k chirurgickému řešení 

nevzniká. 

 

ECST - European Carotid Stenosis Trial 

Sledováni byli pacienti s 0-99% stenózou, kteří v posledních 6ti 

měsících prodělali TIA, amaurosis fugax nebo malý iktus. Studie byla 

zahájena v roce 1981, první výsledky byly publikovány v roce 1991.  

Posuzovány byly výsledky získané srovnáním chirurgické a 

konzervativní terapie u skupiny pacientů se stenózou 0-29% a 70-99%. 

Ve druhé zmiňované skupině (70-99%) byla prokázána jednoznačná 

výhoda chirurgického řešení oproti konzervativnímu postupu. 

Hodnoceno bylo pouze riziko těžkého invalidizujícího iktu nebo smrti.  

V chirurgické větvi do 30 dnů toto riziko dosahovalo 7,5%, dále jen 

2,8%, po třech letech celkem 12,3%,  

v konzervativní po dvou letech 16,8%, po třech letech 21,9%.  

Ve skupině 0-29% stenóz přínos EA prokázán nebyl. 
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Reanalýza studie publikovaná v roce 2003 přinesla další hodnocení 

všech zahrnutých velikostních skupin celkem 3018 pacientů. Velikost 

stenózy byla přehodnocena podle parametrů NASCET, vyřazeni byli 

pacienti s preokluzivní stenózou - u nich se efekt výkonu nepotvrdil.  

V chirurgické větvi bylo ve skupině 70-99% stenóz prokázáno snížení 

rizika smrti nebo iktu do 5ti let 21,2%, ve skupině 50-69% 5,7%,  pro 

skupinu 30-49% efekt operace nebyl prokázán a pacienti se stenózou 0-

29 byly jako skupina výkonem poškozeni. 

 

ACAS - Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study 

Studie hodnotící efekt CEA u pacientů s asymptomatickými 

stenózami. Zařazeno bylo 828 nemocných bez symptomatologie ze 

strany postižené stenózou (25% pacientů měli TIA nebo malý iktus  

z druhé strany). Studie prokázala redukci rizika iktu již ve skupině 

větších než 60% stenóz a to na 4,8% v chirurgické skupině oproti 10,6% 

u skupiny léčené konzervativně. Studie ukázala vyšší redukci rizika iktu 

u mužů (69%) než u žen (16%). Velikost stenózy byla prokazována 

ultrazvukem. Studie je považována za diskutabilní. 

 

ACST - Asymptomatic Carotid Stenosis Trial 

Randomizováno bylo 3120 doposavad asymptomatických pacientů  

s nejméně 60% stenózou krkavice dle USG. Riziko smrti nebo iktu do  

3 dnů od výkonu bylo v chirurgické větvi 3,1%. Celkové riziko 

jakéhokoliv iktu v následujících letech bylo v chirurgické větvi 6,4% ku 

11,8% ve větvi konzervativní, riziko těžkého iktu nebo smrti 2,1% ku 

4,2%. Rozdělením celé kohorty pacientů na skupinu se stenózou větší a 

menší než 80% bylo dosaženo dalších výsledků. Pacienti se stenózou 

>80% měli riziko iktu do 5ti let (30ti denní období po výkonu 

nezapočítáno)  

v chirurgické větvi 2,1% vs 9,5% v konzervativní, zatímco pacienti se 

stenózou <80% 3,2% vs 9,6%. Překvapivě konzervativně léčení pacienti 

přes rozdílnou velikost stenózy nejevili rozdílnou míru rizika. Potvrdil se 

větší efekt EA pro muže než pro ženy. Velmi překvapivě nebyla 
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prokázána vyšší rizika u pacientů s echolucentními aterosklerotickými 

pláty 

 

8.3.1 Doporučení American Heart Association (zjednodušeno) 

Doporučení je založeno na analýze dostupných studíí s přihlédnutím  

k jejich validitě. Indikace závisí na stupni chirurgického rizika, které je 

vyplívá ze zdravotního stavu pacienta a počtu komplikací na daném 

chirurugickém pracovišti.  V plné šíři jsou je v českém překladu uvádí 

Hradílek (2002). 

 

Doporučení léčebného postupu u pacientů s proběhlou TIA nebo 

CMP 

Konzervativní terapie:  

• Ovlivnění rizikových faktorů, antiagregace:  k. acetylsalicylová, 

clopidogrel, ticlopidine, v případě prokázané kardioembolizace 

antikoagulační terapie. 

 

Chirurgická léčba:  

• 70-99% stenózy: je indikována CEA 

• 50-69% stenózy: CEA by měla být zvážena. Výsledný efekt byl 

prokázán, je nižší, zejména u žen a pacientů, kteří měli pouze 

amaurosis fugax. Zvážit by se mělo individuální riziko pacienta 

a pracoviště.. 

• <50% stenózy: CEA není indikována - není z ní profit 

 

Doporučení terapie asymptomatických karotických stenóz  

Endarterektomie je doporučená u pacientů se stenózou větší než 

60%, s nízkým stupněm chirurgického rizika (do 3%), dále s životní 

prognózou delší než 5 let a to bez ohledu na nález v krkavici 

kontralaterální. Menší sílu doporučení má výkon u pacientů  

s ulcerovanou stenózou> 50%. U pacientů s vyšším stupněm 
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chirurgického rizika (3-5%) je jako možná indikace stenóza větší než 

75%, u pacientů s rizikem >10% již výkon indikován není. 
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8.4 - ULTRAZVUKOVÁ STUDIE ÚČINKŮ REKANALIZACE   

Změny hemodynamických parametrů po provedení 

rekanalizačního výkonu 

 

8.4.1 Teoretický úvod 

 

Provedením výkonu odstraňujícího nebo eliminujícího zúžení tepny 

očekáváme zajištění adekvátního přísunu krve v zásobené oblasti. 

Otázkou je, nakolik dochází také k normalizaci hemodynamických 

parametrů. V postiženém řečišti se obvykle začal rozvíjet kolaterální 

oběh, periferie je navyklá na jiný charakter přítoku a výkon sám tepnu 

poznamená, buďto jizvou v případě CEA, nebo ještě výrazněji 

provedením angioplastiky nebo dokonce zavedením stentu. 

 

8.4.2 Metodika 

 

Zpracovávali jsme data získaná od 81 pacientů, kterým byl proveden 

některý z dezobliteračních výkonů. Jejich průměrný věk byl 66 let (SD  

= 9,46). 

Prvním typem ošetření stenózy byla karotická endarterektomie (CEA). 

Byla provedena 55 pacientům, jejich průměrný věk byl 63,98 (45-87) 

let, SD 9,4, průměrná velikost odstraněné stenózy 72,8% (50-95%)  

SD 9,94. Ve skupině bylo 38 mužů ve věku 45-78 let, průměrně 64,32, 

SD 9,1, s průměrnou stenózou 75,8% (60-95%), SD 9,9 a 17 žen, věku 

49-87 let, průměrně 63,17, SD 9,61, s průměrnou stenózou 67,86% 

(50-80) SD 7,4. Věkové rozložení pacientů a zastoupení různých 

velikostí stenózy ukazují histogramy - grafy 8.1 a 8.2. 
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Graf  8.1 Histogram - zastoupení endarterektomovaných v jednotlivých věkových 
skupinách. 
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Graf 8.2 Histogram - zastoupení endarterektomovaných mužů a žen ve skupinách 
podle velikosti stenózy. 

 

Druhá skupina byla ošetřena angioplastikou se zavedením stentu.  

V této skupině bylo 26 osob věku 51- 82 let, průměrný věk byl  70,46 

let, SD 8,2, průměrná velikost stenózy  72,95%, SD 9,96, z toho 16 

mužů, průměrný věk 69,18 let (51-82), SD 8,35, jejich  průměrná 

stenóza byla 73,46% (50-90), SD 10,44, dále 10 žen, průměrný věk 72,5 

let (55-81) SD  7,53, průměrná stenóza 72,2 % (60-90), SD 9,16. 

Zastoupení věkových skupin četnosti různých stupňů stenózy  

u skupiny stentovaných ukazují histogramy - grafy  8.3 a 8.4. 
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Graf  8.3 - Histogram zastoupení stentovaných osob v jednotlivých věkových 
skupinách. 
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Graf 8.4 Histogram - zastoupení stentovaných mužů a žen ve skupinách podle 
velikosti stenózy. 

 

Mezi skupinou endarterektomovaných a stentovaných byl prokázán 

signifikantní rozdíl ve věku (CEA pacienti jsou mladší (63,98 vs 70,46 

let), nebyl prokázán signifikantní rozdíl ve velikosti odstraněné stenózy. 

Porovnání skupiny CEA a stentovaných dle věku a velikosti stenózy 

ukazují histogramy - grafy  8.5 a 8.6. 
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Graf 8.5 - Histogram - srovnání zastoupení stentovaných a endarterektomovaných 
osob v různých věkových skupinách. 
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Graf 8.6 - Histogram - zastoupení endarterektomovaných a stentovaných osob ve 
skupinách podle velikosti stenózy. 

 

Pacienti byly vyšetřeni týmž způsobem jako v předcházejících dvou 

uvedených studiích. Zpracována byla data získaná před výkonem v 84% 

případů do dvou měsíců před provedenou rekanalizací (v 52%  

do 1 měsíce), po výkonu (v 82% do jednoho měsíce), v prvním 

kontrolním období, spadajícím v 78% do 4-8 měsíců po výkonu a v naší 

studii ho označujeme jako 6m. Poslední kontrola, v našem souboru 

označovaná jako 12m byla v 75% případů provedená mezi 10-14 

měsícem. 

Data byla analyzována v prostředí MS Excel a jeho analytickými 

doplňky. Použita byla regresní analýza, dvouvýběrový a párový T Test. 
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8.4.3 Výsledky 

 

Seznam použitých zkratek, zastupujících časové údaje v tomto oddíle. 

• před - vyšetření provedené před výkonem (průměrně 1 měsíc) 

• po -  vyšetření provedené po výkonu (do 2 měsíců) 

• 6m - vyšetření provedené 4-8 měsíců po výkonu 

• 12m - vyšetření provedené 10-14 měsíců po výkonu 

 

8.4.3.1 ACC - společná karotida 

 

PSV v ACC 

Byl nalezen signifikantní nárůst PSV v ACC u pacientů po provedené 

CEA. U stentovaných pacientů změna signifikatní významný nebyla 

(tab. 8.1). V 6 a 12 měsících po výkonu se již průtokové hodnoty 

neměnily. Sledovali jsme také, jakým způsobem se velikost odstraněné 

stenózy odrazí na velikosti změny PSV v ACC. Závislost však nebyla 

signifikantní, ani nejevila jednoznačný trend. 

 

ACC PSV před po 6m 12m před-po p* 
CEA  

průměr 0,49 0,55 0,54 0,55 -0,07 0,030155 
SD 0,17 0,19 0,16 0,16 0,22  
min 0,16 0,21 0,25 0,28 -0,73  
max 0,79 1,03 1,17 0,96 0,44  

STENT       
průměr 0,44 0,43 0,43 0,37 0,01 0,386107 

SD 0,19 0,18 0,18 0,16 0,20  
min 0,18 0,18 0,20 0,19 -0,40  
max 0,97 0,94 0,86 0,72 0,49  

* hodnota p se vztahuje k signifikanci rozdílu před- a pooperačního vyšetření 
Tab. 8.1 - PSV v ACC - přehled naměřených hodnot. 

 

Následující tabulka (tab. 8.2) ukazuje signifikanci rozdílu PSV  

u skupiny endarterektomované a stentované pro jednotlivá časová 

období. Předoperačně není v PSV mezi skupinami signifikantní rozdíl,  

v pooperačním období si endarterektomovaná skupina stále udržuje 

oproti stentované vyšší rychlosti.  
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ACC PSV před po 6m 12m před-po 
CEA 0,49 0,55 0,54 0,55 -0,07 

STENT 0,44 0,43 0,43 0,37 0,01 
rozdíl 0,05 0,12 0,11 0,18 -0,08 
p*= 0,29 0,005178 0,024485 0,012 0,067077 

* hodnota p se vztahuje k rozdílu hodnoty pro skupinu stentovanou a 
endarterektomovanou. 
Tab. 8.2 - Signifikance rozdílu PSV endarterektomovaných a stentovaných při 
kontrolách v různých časech. Vývoje PSV ve sledovaných časových obdobích je 
zachycen v grafu 8.7. 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

před po 6m 12m

čas (kontroly)

P
S

V
 (

m
/s

)

CEA

STENT

 
Graf 8.7 - Vývoj PSV v ACC po endarterektomii nebo zavedení stentu. 

 

EDV v ACC 

EDV v ACC po odstranění stenózy v bulbu u pacientů z CEA skupiny 

signifikantně narostla, zatímco u stentovaných poklesla (tab. 8.3, graf 

8.8). Tabulka 8.4 ukazuje signifikanci rozdílu EDV u skupiny 

endarterektomované a stentované pro jednotlivá časová období. 

Předoperačně není mezi skupinami signifikantní rozdíl, signifikatně 

vyšší EDV nacházíme v ACC skupině v prvním a třetím kontrolním 

období. 
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ACC EDV před po 6m 12m před-po p=* 
CEA       

průměr 0,10 0,14 0,13 0,15 -0,04 3,42E-05 
SD 0,05 0,07 0,07 0,05 0,07  
min 0,00 0,00 0,00 0,07 -0,26  
max 0,21 0,34 0,32 0,29 0,08  

STENT       
průměr 0,10 0,07 0,10 0,09 0,03 0,010176

SD 0,05 0,04 0,05 0,07 0,05  
min 0,00 0,00 0,02 0,01 -0,06  
max 0,29 0,13 0,22 0,24 0,19  

* hodnota p se vztahuje k signifikanci rozdílu před- a pooperačního vyšetření 
Tab. 8.3 - EDV v ACC - přehled naměřených veličin. 
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Graf 8.8 - Vývoj EDV v ACC po endarterektomii nebo zavedení stentu. 

 

ACC EDV před po 6m 12m před-po 
CEA 0,10 0,14 0,13 0,15 -0,04 

STENT 0,10 0,07 0,10 0,09 0,03 
rozdíl 0,00 0,07 0,03 0,06 -0,07 
p*= 0,714019 3,26E-06 0,216138 0,020563 1,09E-05 

* hodnota p se vztahuje k rozdílu hodnoty pro skupinu stentovanou a 
endarterektomovanou. 
Tab. 8.4 - Signifikance rozdílu EDV endarterektomovaných a stentovaných při 
kontrolách v různých časech. 

 

Přestože po zavedení stentu průměrná EDV v celé skupině poklesá, 

míra poklesu se paradoxně signifikantně (p=4,55E-05) zmenšuje  

v závislosti na velikosti odstraněné stenózy. Závislost je malá a klinicky 
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nevýznamná, neboť každých odstraněných 10% stenózy EDV zmenší 

pokles jen o 0,8 mm/s (graf 8.9). Při malém počtu vyšetřených osob 

může být dílem náhody. Pro CEA signifikantní závislost nebyla 

nalezena. 
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Graf 8.9 - Závislost velikosti rozdílu EDV (po - před stentováním) v ACC na velikosti 
odstraněné stenózy. 

 

RI v ACC 

Po odstranění stenózy ACI jsme nalezli signifikantní pokles RI v CEA 

skupině, zatímco u stentovaných RI signifikantně vzrostl. V dalším 

vývoji však RI v této skupině silně kolísá. Výstup naměřených hodnot je 

uveden v tab. 8.5 a grafu 8.9. 

 

ACC IR před po 6m 12m před-po p=* 
CEA       

průměr 0,79 0,75 0,76 0,73 0,04 0,004757 
SD 0,08 0,09 0,08 0,14 0,09  
min 0,67 0,58 0,61 0,07 -0,33  
max 1,00 1,00 1,00 0,87 0,25  

STENT       
průměr 0,75 0,83 0,75 0,79 -0,05 0,002911 

SD 0,10 0,10 0,08 0,10 0,18  
min 0,55 0,67 0,63 0,67 -0,32  
max 1,00 1,00 0,95 0,96 0,68  

* hodnota p se vztahuje k signifikanci rozdílu před a pooperačního vyšetření 
Tab. 8.5 - RI v ACC - přehled naměřených hodnot. 
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Graf 8.9 - Vývoj RI v ACC po endarterektomii nebo stentování. 
 

Následující tabulka (tab. 8.6) ukazuje signifikanci rozdílu RI ve 

skupině endarterektomované a stentované pro jednotlivá časová období.  

 

ACC RI před po 6m 12m před-po 
CEA 0,79 0,75 0,76 0,73 0,04 

STENT 0,75 0,83 0,75 0,79 -0,05 
rozdíl 0,03 -0,08 0,01 -0,07 0,08 
p*= 1,991257 0,000546 0,646188 0,236786 0,038159 

* hodnota p se vztahuje k rozdílu hodnoty pro skupinu stentovanou a 
endarterektomovanou. 
Tab. 8.6 - Signifikance rozdílu RI endarterektomovaných a stentovaných osob při 
kontrolách v různých časech. 

 

Předoperačně není mezi skupinami signifikantní rozdíl v RI, 

signifikatně vyšší RI má stentovaná skupina pouze v časném 

pozákrokovém období. Signifikance změny RI v ACC v závislosti na 

velikosti odstraněné stenózy nebyla prokázána ani u jedné ze 

sledovaných skupin. 

 

PI v ACC 

Po odstranění stenózy ACI jsme nalezli signifikantní pokles PI  

u skupiny endarterektomované, zatímco nárůst u skupiny stentované. 

Výstup naměřených hodnot je uveden v tabulce 8.7 a grafu 8.10. 

Tabulka 8.8 ukazuje signifikanci rozdílu PI u skupiny 

endarterektomované a stentované pro jednotlivá časová obdobích. 
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Předoperačně není mezi skupinami signifikantní rozdíl v PI, signifikatně 

vyšší PI má stentovaná skupina pouze v časném pozákrokovém období. 

 

ACC IP před po 6m 12m před-po p=* 
CEA       

průměr 1,80 1,54 1,70 1,62 0,26 5,99E-05 
SD 0,46 0,40 0,51 0,42 0,42  
min 1,17 0,91 1,03 0,89 -1,27  
max 2,89 3,00 3,07 2,83 1,17  

STENT       
průměr 1,66 1,87 1,63 1,59 -0,06 0,028896 

SD 0,48 0,42 0,38 0,31 0,51  
min 1,04 1,18 1,00 1,20 -0,96  
max 2,74 2,87 2,32 2,14 1,15  

* hodnota p se vztahuje k signifikanci rozdílu před a pooperačního vyšetření 
Tab. 8.7 - PI v ACC - přehled naměřených veličin. 
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Graf 8.10 - Vývoj PI v ACC po endarterektomii nebo stentování. 

 

ACC PI před po 6m 12m před-po 
CEA 1,80 1,54 1,70 1,62 0,26 

STENT 1,66 1,87 1,63 1,59 -0,06 
rozdíl 0,14 -0,33 0,07 0,03 0,31 
p* = 0,241351 0,002155 0,683925 0,856441 0,00656 

* hodnota p se vztahuje k rozdílu hodnoty pro skupinu stentovanou a 
endarterektomovanou. 
Tab. 8.8 - Signifikance rozdílu EDV endarterektomovaných a stentovaných osob při 
kontrolách v různých časech. 

 

Signifikantní závislost míry změny hemodynamických indexů v ACC, 

RI ani PI, na velikosti odstraněné stenózy v bulbu nebyla prokázána. 
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ACC souhrn 

Po CEA nacházíme v ACC tyto singifikantní změny: 

• nárůst PSV  

• nárůst EDV  

• pokles PI i RI 

Po zavedení stentu nacházíme v ACC tyto změny 

• nesignifikantní pokles PSV 

• pokles EDV, úměrný velikosti odstraněné stenózy - opačný trend 

• nárůst PI i RI 

Je tedy zřejmé že hemodynamické změny v ACC nabývají u obou 

skupin protichůdného trendu. 

 

8.4.3.2 ACI - vnitřní karotida 

 

PSV v ACI 

Po odstranění stenózy ACI jsme nalezli signifikantní pokles PSV  

v obou ošetřených skupinách (tab. 8.9, graf 8.11). Závislost míry 

poklesu PSV na velikosti odstraněné stenózy se nepodařilo prokázat. 

 

ACI PSV před po 6m 12m před-po p=* 
CEA       

průměr 2,03 0,71 0,88 0,90 1,31 5,24E-16 
SD 0,83 0,42 0,43 0,36 0,82  
min 0,64 0,2 0,24 0,4 -0,35  
max 4,02 1,99 2,26 1,82 3,1  

STENT       
průměr 1,67 0,60 0,67 0,46 1,08 1,98E-06 

SD 0,89 0,29 0,33 0,18 0,85  
min 0,28 0,19 0,25 0,26 -0,47  
max 3,59 1,4 1,32 0,77 2,48  

* hodnota p se vztahuje k signifikanci rozdílu před a pooperačního vyšetření 
Tab. 8.9 - PSV v ACI - přehled naměřených veličin. 
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Graf 8.11 - Vývoj PSV v ACI po endarterektomii nebo stentování. 
 

Tabulka 8.10 ukazuje signifikanci rozdílu PSV u skupiny 

endarterektomované a stentované pro jednotlivá časová období. V tomto 

parametru jsme zaznamenali rozdíl již v předoperačních hodnotách. 

Vyšší průtokové rychlosti vykazovali pacienti indikovaní  

k endarterektomii.  Po operaci se PSV v obou skupinách téměř 

vyrovnala, aby v CEA skupině při následujících kontrolách docházelo 

postupně k opětovné elevaci. 

 

ACI PSV před po 6m 12m před-po 
CEA 2,03 0,71 0,88 0,90 1,31 

STENT 1,67 0,60 0,67 0,46 1,08 
rozdíl 0,35 0,11 0,21 0,44 0,23 
p*= 0,04615 0,08246 0,051486 0,004818 0,13422 

* hodnota p se vztahuje k rozdílu hodnoty pro skupinu stentovanou a 
endarterektomovanou. 
Tab. 8.10 - Signifikance rozdílu PSV endarterektomovaných a stentovaných při 
kontrolách v různých časech 

 

EDV v ACI 

Po odstranění stenózy ACI jsme nalezli signifikantní pokles EDV   

v obou skupinách (tab. 8.11, graf 8.12). 
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ACI EDV před po 6m 12m před-po p*= 
CEA       

průměr 0,67 0,20 0,27 0,29 0,47 5,47E-16 
SD 0,43 0,14 0,16 0,14 0,43  
min 0,00 0,00 0,05 0,11 -0,30  
max 1,97 0,67 0,92 0,56 1,61  

STENT       
průměr 0,44 0,17 0,17 0,13 0,27 4,87E-05 

SD 0,26 0,12 0,08 0,04 0,28  
min 0,00 0,03 0,06 0,07 -0,34  
max 0,88 0,63 0,34 0,19 0,67  

* hodnota p se vztahuje k signifikanci rozdílu před a pooperačního vyšetření 
Tab. 8.11 - EDV v ACI - přehled naměřených veličin. 
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Graf 8.12 - Vývoj EDV v ACI po endarterektomii nebo stentování. 
 
Tabulka 8.12 ukazuje signifikanci rozdílu EDV v ACI ve skupině 

endarterektomované a stentované pro jednotlivá časová období.  

I v tomto parametru jsme zaznamenali rozdíl již v předoperačních 

hodnotách, stejně jako u PSV, pacienti indikovaní k CEA vykazovali 

vyšší rychlost. Po výkonu se obě hodnoty srovnaly, avšak při další 

kontrole EDV v CEA skupině opět vzrostla. Závislost velikosti poklesu 

EDV na velikosti odstraněné stenózy se nepodařilo prokázat. 
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ACI EDV před po 6m 12m před-po 

CEA 0,67 0,20 0,27 0,29 0,47 
STENT 0,44 0,17 0,17 0,13 0,27 
rozdíl 0,24 0,03 0,10 0,16 0,20 
p*= 0,004043 0,14503 0,006719 7,26E-06 0,019969 

* hodnota p se vztahuje k rozdílu hodnoty pro skupinu stentovanou a 
endarterektomovanou. 
Tab. 8.12 - Signifikance rozdílu EDV endarterektomovaných a stentovaných při 
kontrolách v různých časech. 
 

RI v ACI 

Odstranění stenózy se v bulbu neprojevilo signifikantně na indexu 

rezistence (tab. 8.13, graf 8.13). 

 

ACI RI před po 6m 12m před-po p*= 
CEA       

průměr 0,69 0,72 0,71 0,67 -0,03 0,126406 
SD 0,11 0,08 0,07 0,08 0,14  
min 0,44 0,55 0,55 0,54 -0,41  
max 1,00 1,00 0,87 0,82 0,36  

STENT       
průměr 0,74 0,73 0,74 0,70 0,01 0,838822 

SD 0,10 0,07 0,06 0,06 0,10  
min 0,56 0,55 0,60 0,59 -0,12  
max 1,00 0,91 0,84 0,79 0,27  

* hodnota p se vztahuje k signifikanci rozdílu před a pooperačního vyšetření 
Tab. 8.13 - RI v ACI - přehled naměřených veličin. 
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Graf 8.13 - Vývoj RI v ACI po endarterektomii nebo stentování. 
 

Tabulka 8.14 ukazuje signifikanci rozdílu RI v ACI u skupiny 

endarterektomované a stentované pro jednotlivá časová období.  
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K signifikantnímu rozdílu mezi RI obou skupin nedošlo v žádném 

časovém období. 

 

ACI RI před po 6m 12m před-po 
CEA 0,69 0,72 0,71 0,67 -0,03 

STENT 0,74 0,73 0,74 0,70 0,01 
rozdíl -0,04 -0,01 -0,03 -0,03 -0,04 
p*= 0,0566280,3448050,125671 0,2022520,134287 

* hodnota p se vztahuje k rozdílu hodnoty pro skupinu stentovanou a 
endarterektomovanou. 
Tab. 8.14 - Signifikance rozdílu RI endarterektomovaných a stentovaných při 
kontrolách v různých časech 

 
PI v ACI 

Pouze ve skupině endarterektomovaných došlo po odstranění stenózy  

k signifikantnímu nárůstu indexu pulzatility (tab. 8.15, graf 8.14). 

Závislost míry tohoto nárůstu na velikosti odstraněné stenózy se 

prokázat nepodařilo. 

 
ACI PI před po 6m 12m před-po p*= 
CEA       

průměr 1,24 1,44 1,37 1,24 -0,20 0,010493 
SD 0,34 0,41 0,38 0,33 0,52  
min 0,57 0,93 0,84 0,8 -1,88  
max 2,03 2,86 2,64 2,27 0,9  

STENT       
průměr 1,36 1,46 1,43 1,37 -0,09 0,131414 

SD 0,29 0,30 0,23 0,27 0,36  
min 0,92 0,84 1,14 0,94 -0,75  
max 1,86 2,14 1,93 1,86 0,52  

* hodnota p se vztahuje k signifikanci rozdílu před a pooperačního vyšetření 
Tab. 8.15 - PI v ACI - přehled naměřených veličin. 
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Graf 8.14 - Vývoj PI v ACI po endarterektomii nebo stentování. 

 

Následující tabulka (tab. 8.16) ukazuje signifikanci rozdílu PI v ACI  

u skupiny endarterektomované a stentované pro jednotlivá časová 

období.  

K signifikantnímu rozdílu mezi PI obou skupin nedošlo v žádném 

časovém období. 

 

PI ACI před po 6m 12m před-po 
CEA 1,24 1,44 1,37 1,24 -0,20 

STENT 1,36 1,46 1,43 1,37 -0,09 
rozdíl -0,12 -0,02 -0,06 -0,14 -0,11 
p*= 0,066462 0,410075 0,247627 0,15852 0,144628 

* hodnota p se vztahuje k rozdílu hodnoty pro skupinu stentovanou a 
endarterektomovanou. 
Tab. 8.16 - Signifikance rozdílu PI endarterektomovaných a stentovaných při 
kontrolách v různých časech. 

 

ACI souhrn 

Po CEA nacházíme v ACI tyto změny: 

• pokles PSV i EDV 

• nárůst PI 

Po zavedení stentu nacházíme v ACI tyto změny 

• pokles PSV i EDV 
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8.4.3.3 ACE - vnější karotida 

 

PSV v ACE 

Po odstranění stenózy v bulbu nedošlo v žádné ze skupin  

k signifikantním změnám PSV v ACE (tab. 8.17). 

 

ACE PSV před po 6m 12m před-po p=* 
CEA       

průměr 1,08 1,04 1,11 1,24 0,04 0,347321 
SD 0,53 0,51 0,53 0,67 0,60  
min 0,17 0,16 0,33 0,44 -1,44  
max 3,02 2,3 2,9 2,96 1,69  

STENT       
průměr 1,07 1,00 1,04 0,94 0,13 0,449818 

SD 0,65 0,65 0,47 0,78 0,68  
min 0,45 0,18 0,38 0,39 -1,31  
max 3,2 2,59 2,08 2,5 1,47  

* hodnota p se vztahuje k signifikanci rozdílu před a pooperačního vyšetření 
Tab. 8.17 - PSV v ACE - přehled naměřených veličin. 

 

Tabulka 8.18 ukazuje signifikanci rozdílu PSV v ACE ve skupině 

endarterektomované a stentované pro jednotlivá časová období.  

K signifikantnímu rozdílu mezi PSV obou skupin nedošlo v žádném 

časovém období. 

 

PSV ACE před po 6m 12m před-po 
CEA 1,08 1,04 1,11 1,24 0,04 

STENT 1,07 1,00 1,04 0,94 0,13 
rozdíl 0,01 0,04 0,07 0,29 -0,08 
p*= 0,470482 0,394951 0,340119 0,330766 0,304205 

* hodnota p se vztahuje k rozdílu hodnoty pro skupinu stentovanou a 
endarterektomovanou. 
Tab. 8.18 - Signifikance rozdílu PSV endarterektomovaných a stentovaných při 
kontrolách v různých časech. 

 

EDV v ACE 

Pouze po zavedení stentu do ACI jsme zaznamenali v ACE 

signifikantní nárůst EDV (tab. 8.19). 
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ACE EDV před po 6m 12m před-po p*= 
CEA       

průměr 0,14 0,16 0,15 0,16 -0,02 0,171547 
SD 0,10 0,11 0,12 0,16 0,11  
min 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,32  
max 0,56 0,46 0,43 0,67 0,32  

STENT       
průměr 0,13 0,17 0,13 0,16 -0,05 0,032242 

SD 0,17 0,38 0,10 0,17 0,39  
min 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,79  
max 0,89 1,98 0,4 0,54 0,55  

* hodnota p se vztahuje k signifikanci rozdílu před a pooperačního vyšetření 
Tab. 8.19 - EDV v ACE - přehled naměřených veličin 

 

Tabulka 8.20 ukazuje signifikanci rozdílu EDV v ACE ve skupině 

endarterektomované a stentované pro jednotlivá časová období.  

K signifikantnímu rozdílu mezi EDV obou skupin nedošlo v žádném 

časovém období. 

 

ACE 
EDV před po 6m 12m před-po 
CEA 0,14 0,16 0,15 0,16 -0,02 

STENT 0,13 0,17 0,13 0,16 -0,05 
rozdíl 0,01 -0,01 0,02 0,00 0,03 

p*= 
0,37951

2 
0,43378

2 
0,28964

3 
0,48710

7 
0,3734

5 
* hodnota p se vztahuje k rozdílu hodnoty pro skupinu stentovanou a 
endarterektomovanou. 
Tab. 8.20 - Signifikance rozdílu EDV endarterektomovaných a stentovaných při 
kontrolách v různých časech. 

 

RI v ACE 

Pacienti, jimž byl pro stenózu ACI zaveden stent, měli po výkonu 

signifikantně vyšší RI v ACE (tab. 8.21). Tabulka  8.22 ukazuje 

signifikanci rozdílu RI v ACE ve skupině endarterektomované a 

stentované pro jednotlivá časová obdobích. Pouze při první kontrole byl 

mezi skupinami signifikatní rozdíl mezi skupinami - pozorovali jsme 

vyšší RI u stentované skupiny. 
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ACE RI před po 6m 12m před-po p*= 
CEA       

průměr 0,78 0,78 0,78 0,81 -0,01 0,21346 
SD 0,10 0,09 0,11 0,10 0,09  
min 0,58 0,52 0,52 0,59 -0,18  
max 1,00 1,00 1,00 1,00 0,42  

STENT před po 6m 12m před-po  
průměr 0,81 0,85 0,82 0,86 -0,04 0,009062 

SD 0,09 0,09 0,09 0,13 0,07  
min 0,70 0,73 0,69 0,65 -0,24  
max 1,00 1,00 1,00 1,00 0,04  

* hodnota p se vztahuje k signifikanci rozdílu před a pooperačního vyšetření 
Tab. 8.21 - RI v ACE - přehled naměřených veličin. 

 

ACE RI před po 6m 12m před-po 
CEA 0,78 0,78 0,78 0,81 -0,01 

STENT 0,81 0,85 0,82 0,86 -0,04 
rozdíl -0,03 -0,06 -0,04 -0,05 0,03 
p*= 0,080631 0,007269 0,138114 0,162809 0,105335 

* hodnota p se vztahuje k rozdílu hodnoty pro skupinu stentovanou a 
endarterektomovanou. 
Tab. 8.22 - Signifikance rozdílu RI endarterektomovaných a stentovaných při 
kontrolách v různých časech. 

 

ACE souhrn 

Po CEA nacházíme v ACE tyto změny: 

• žádné signifikantní změny 

Po zavedení stentu nacházíme v ACE tyto změny 

• vzestup EDV a RI 
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Přehled vývoje průtokových parametrů v karotickém řečišti po 

odstranění stenózy  ACI ukazuje tabulka 8.23 (v tabulce jsou uvedeny 

pouze změny prokázané se signifikancí p <0,05). 

 

 ACC ACI ACE 
PSV ↑ ↓  

EDV ↑ ↓  

RI ↓   C
E

A
 

PI ↓ ↑  

PSV  ↓  

EDV ↓ ↓ ↑ 

RI ↑  ↑ 

S
T

E
N

T
 

PI ↑   
Tab. 8.23 - Přehled signifikantních změn v průtokových parametrech  
v karotickém řečišti po provedení CEA nebo zavedení stentu do stenotické ACI. 
 

8.4.3.4 - Srovnání průtokových parametrů před a po výkonu s 

hodnotami zjištěnými na zdravých osobách. 

 

Následující kapitola si bere za cíl částečně objasnit, nakolik se 

pooperační průtokové parametry  přibližují zdravé populaci. 

Srovnání skupiny operovaných a zdravých znesnadňoval mimo jiné i 

věkový rozdíl obou skupin, který činil přibližně 6 let v porovnání s CEA 

skupinou a 12 let při porovnání se stentovanými. Skupina zdravých 

byla v obou případech mladší. Proto byly její průtokové parametry 

upraveny s využitím údajů o míře poklesu v průběhu života, získaných 

právě na této skupině. Vzhledem k riziku narůstající chyby již nebylo 

prováděno srovnání skupin dvouvýběrovým t testem a zhodnocení míry 

normalizace po dezobliteraci bude jen pohledem na graf - tedy 

orientační  

 

Normalizace průtokových parametrů v cervikálním karotickém 

řečišti po provedení endarterektomie. 

Ve společné karotidě dochází po endarterektomii k částečné úpravě 

patologicky nízkých PSV a EDV.  PSV se zvýší, ale stále zůstává 

poněkud nižší než u zdravých; EDV v následném vývoji kolem normální 
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hodnoty osciluje. V ACI dochází k výraznému snížení předoperačně 

navýšených PSV a EDV, které ale pooperačně nedosáhnou normálních 

hodnot a v následném období se spíše dále zvyšují. V ACE po 

počátečním malém poklesu patologicky vysoké PSV dochází v dalším 

průběhu k dalším elevacím. Patologicky vysoká EDV se prakticky 

nemění (tab. 8.24, graf 8.15, 8.16, 8.17). 

 

zdraví stenóza v ACI 

CEA zdraví 58 let
zdraví 
64let před po 6m 12m 

PSV 0,63 0,58 0,49 0,55 0,54 0,55 
SD 0,21  0,17 0,19 0,16 0,16 

EDV 0,14 0,13 0,1 0,14 0,13 0,15 
SD 0,06  0,05 0,07 0,07 0,05 
RI 0,78 0,78 0,79 0,75 0,76 0,73 
SD 0,09  0,08 0,09 0,08 0,14 
PI 1,82 1,83 1,8 1,54 1,7 1,62 

A
C

C
 

SD 0,41  0,46 0,4 0,51 0,42 
PSV 0,65 0,62 2,03 0,71 0,88 0,9 
SD 0,22  0,83 0,42 0,43 0,36 

EDV 0,2 0,19 0,67 0,2 0,27 0,29 
SD 0,08  0,43 0,14 0,16 0,14 
RI 0,68 0,69 0,69 0,72 0,71 0,67 
SD 0,1  0,11 0,08 0,07 0,08 
PI 1,3 1,32 1,24 1,44 1,37 1,24 

A
C

I 

SD 0,37  0,34 0,41 0,38 0,33 
PSV 0,79 0,77 1,08 1,04 1,11 1,24 
SD 0,27  0,04 0,51 0,53 0,67 

EDV 0,11 0,1 0,14 0,16 0,15 0,16 
SD 0,07  0,1 0,11 0,12 0,16 
RI 0,85 0,86 0,78 0,78 0,78 0,81 

A
C

E
 

SD 0,07  0,1 0,09 0,11 0,1 
Tab. 8.24 - Porovnání před- a pooperačních průtokových parametrů 
endarterektomovaných osob se zdravými, před a po korekci hodnot věkem. 
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Graf 8.15 - Normalizace průtokových rychlostí v ACC po provedení CEA.  
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Graf 8.16 - Normalizace průtokových rychlostí v ACI po provedení CEA. 
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Graf 8.17 - Normalizace průtokových rychlostí v ACE po provedení CEA. 
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Normalizace průtokových parametrů v cervikálním karotickém 

řečišti po provedení angioplastiky se zavedením stentu 

Patologicky snížená EDV v ACC se u stentovaných pacientů po 

výkonu ještě více sníží. Enormně vysoké PSV i EDV v ACI po operaci  

u stentovaných dosahuje prakticky normálních hodnot, v následujícím 

vývoji kolísá. V ACE mají pacienti se stenózou vysoké PSV i EDV, které 

po výkonu nejeví zásadnější trend (tab. 8.25, graf 8.18, 8.19, 8.20). 

 

zdraví stenóza v ACI 
STENT zdraví 58 letzdraví 70let před po 6m 12m 

PSV 0,63 0,54 0,44 0,43 0,43 0,37 
SD 0,21  0,19 0,18 0,18 0,16 

EDV 0,14 0,11 0,1 0,07 0,1 0,09 
SD 0,06  0,05 0,04 0,05 0,07 
RI 0,78 0,79 0,75 0,83 0,75 0,79 
SD 0,09  0,1 0,1 0,08 0,1 
PI 1,82 1,84 1,66 1,87 1,63 1,59 

A
C

C
 

SD 0,41  0,48 0,42 0,38 0,31 
PSV 0,65 0,6 1,67 0,6 0,67 0,46 
SD 0,22  0,89 0,29 0,33 0,18 

EDV 0,2 0,18 0,44 0,17 0,17 0,13 
SD 0,08  0,26 0,12 0,08 0,04 
RI 0,68 0,69 0,74 0,73 0,74 0,7 
SD 0,1  0,1 0,07 0,06 0,06 
PI 1,3 1,34 1,36 1,46 1,43 1,37 

A
C

I 

SD 0,37  0,29 0,3 0,23 0,27 
PSV 0,79 0,76 1,07 1,00 1,04 0,94 
SD 0,27  0,13 0,65 0,47 0,78 

EDV 0,11 0,09 0,13 0,17 0,13 0,16 
SD 0,07  0,17 0,38 0,1 0,17 
RI 0,85 0,87 0,81 0,85 0,82 0,86 

A
C

E
 

SD 0,07  0,09 0,09 0,09 0,13 
Tab. 8.25 - Porovnání před- a pooperačních průtokových parametrů stentovaných se 
zdravými před a po korekci hodnot věkem. 
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Graf 8.18 - Normalizace průtokových rychlostí v ACC zavedením stentu do ACI. 
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Graf 8.19 - Normalizace průtokových rychlostí v ACI zavedením stentu do ACI. 
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Graf 8.20 - Normalizace průtokových rychlostí v ACE zavedením stentu do ACI. 
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Tabulka 8.26 ukazuje přehledně rozdíly mezi hemodynamickými 

parametry zdravých (korigované příslušným věkem) a pooperačními 

hodnotami endarterektomovaných a stentovaných. Záporné číslo 

znamená, že pooperační hodnota byla nižší než u skupiny zdravých. 

Hodnoty těchto rozdílů jsou vyneseny v grafu 8.21.  

 

 CEA STENT 
PSV -0,03 -0,11 
EDV 0,01 -0,04 
RI -0,03 0,04 A

C
C

 

PI -0,29 0,03 
PSV 0,09 0,00 
EDV 0,01 -0,01 
RI 0,03 0,04 A

C
I 

PI 0,12 0,12 
PSV 0,27 0,24 
EDV 0,06 0,08 

A
C

E
 

RI -0,08 -0,02 
Tab. 8.26 - Rozdíly mezi  pooperačními hodnotami hemodynamických parametrů 
endarterektomovaných resp. stentovaných osob a hemodynamickými parametry 
zdravých (korigovanými příslušným věkem). Rychlosti jsou uvedeny v m/s. 
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Graf 8.21 - Rozdíly mezi pooperačními hodnotami průtokových parametrů 
endarterektomovaných resp. stentovaných osob a příslušným věkovým rozdílem 
korigovanými hodnotami zdravých. Příslušné parametry zdravých si lze představit jako 
= 0. Sloupce v záporné polovině grafu znázorňují hodnoty nižší než příslušné hodnoty 
zdravých. Rychlosti jsou uvedeny v m/s. 
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8.4.3.5 - Změny průtokových rychlostí po dezobliteračním výkonu 

na neoperované straně 

 

Na následujících grafech můžeme pozorovat pooperační vývoj PSV a 

EDV v ACC (graf 8.22) a v ACI (graf 8.23) na neoperované straně.  

V grafu jsou uvedené i PSV a EDV zdravých osob. Hodnoty operovaných 

s nimi nelze srovnávat ani přestože jsme u zdravých provedli věkovou 

korekci. Důvodem je skutečnost, že i v neoperované straně byly 

přítomny stenózy různých stupňů.  

Průtokové parametry byly korigovány na věk 64 resp. 70 let, což je 

průměrný věk skupiny endarterektomovaných resp. stentovaných. 

Důvodem vyhotovení následujících grafů byla naděje pozorovat na 

nich pokles PSV i EDV v důsledku menšího pooperačního zatížení 

druhostranného řečiště. Pokles lze skutečně pozorovat ve všech 

sledovaných parametrech, signifikance (p = 0,044) však dosáhl pouze 

pokles EDV v ACC ve skupině stentovaných (z 0,9m/s na 0,6m/s po 

dezobliteraci). 
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Graf 8.22 - Porovnání průtokových parametrů v ACC před a po dezobliteraci v řečišti 
kontralaterálním k dezobliterovanému a průtokových parametrů zdravých 
(korigovaných přísl. věkem). 
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Graf 8.23 - Porovnání průtokových parametrů v ACI před a po dezobliteraci v řečišti 
kontralaterálním k dezobliterovanému a průtokových parametrů zdravých 
(korigovaných přísl. věkem). 

 

8.4.3.6 - Závislost velikosti změny sledovaných parametrů po 

dezobliteračním výkonu na věku vyšetřované osoby 

 

Závislost se podařilo prokázat ve skupině endarterektomovaných pro 

EDV, RI a PI v ACC, ve skupině stentovaných pro EDV v ACI (hraniční 

signifikance) a RI v ACE. Po endarterektomii EDV v ACC stoupá více  

u pacientů mladších, ve vysokých věkových skupinách nezřídka 

paradoxně poklesá. Nejmenší změny vykazují pacienti okolo 75. roku 

života (p = 0,0024) (graf 8.24). 
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Graf 8.24 - Závislost velikosti změny (po - před) EDV v ACC na věku 
endarterektomované osoby. 
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S přibývajícím věkem dochází ke zmenšování míry poklesu RI a PI  

v ACC po provedeni karotické endarterektomie (p = 0,019 pro RI a 0,031 

pro PI) (graf 8,25). 
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Graf 8.25 - Závislost velikosti změny (po - před) RI a PI v ACC na věku 
endarterektomované osoby. 

 

Po zavedení stentu dochází k výraznějšímu poklesu EDV v ACI  

u starších pacientů. Tato závislost je hraničně nesignifikantní (p = 

0,052) (graf 8,26). 
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Graf 8.26 Závislost velikosti změny (po - před) EDV v ACI na věku stentované osoby. 
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Po zavedení stentu RI v ACE stoupne více u mladších osob. Ve starší 

věkové kategorii pozorujeme naopak pokles RI, k nejmenším změnám  

v ACI dochází u osob cca 70 letých (p = 0,035) (graf 6,27). 
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 Graf 8.27 Závislost velikosti změny (po - před) RI v ACE na věku stentované osoby.  

 

8.4.4 Diskuse 

 

Nejvýznamnější změny v našem souboru se po dezobliteraci 

odehrávají v ACI. Velmi vysoké rychlosti v místě odstraněné stenózy se 

pooperačně sníží u obou skupin na téměř normální hodnoty. Větší 

pokles jsme zaznamenali u skupiny endarterektomovaných, kteří ale 

před výkonem také vykazovali vyšší elevace. PSV i EDV stentované 

skupiny se po výkonu více přibližovaly normálním hodnotám a také  

v následném průběhu byly více stabilní, zatímco v CEA skupině jsme 

pozorovali s odstupem nárůst obou rychlostí. Rozdíl PSV stentované a 

CEA skupiny (0,44 m/s) se při kontrole za 12 měsíců ustaluje na 

podobné hodnotě jako byl před operací (0,35 m/s) a je opět 

signifikantní, zatímco při časnějších kontrolách se průměrné hodnoty 

významně nelišily. Podobně je tomu u EDV - předoperačně vyšší 

rychlosti v CEA skupině (o 0,24m/s) jsou při kontrole po jednom roce 

od výkonu opět signifikantně vyšší, tentokrát o 0,16 m/s, a to i přes 

skutečnost, že v této skupině EDV pokleslo oproti skupině stentovaných 

o téměř dvojnásobnou hodnotu (47 cm/s vs 27cm/s). Vyšší rychlosti  

v CEA skupině tedy zřejmě nesouvisejí s druhem provedeného výkonu, 
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jako spíše s odlišnými charakteristikami obou souborů. Na prvním 

místě se nabízí  6 let věkového rozdílu mezi skupinami, který ale v řeči 

rychlostí v ACI znamená pouze 2,5 cm/s pro PSV a 1,5 cm/s pro EDV.   

Zajímavý je vývoj ve společné karotidě, kde se ukázal u obou skupin 

protichůdný trend. Při stenózujícím procesu v ACI je průtok ACC 

snížen. Ve skupině endarterektomované dochází podle našeho 

očekávání k nárůstu rychlostí, zatímco průtok ve společné karotidě 

stentované skupiny se po výkonu snížil. To platí pro PSV (která si tuto 

charakteristiku zachovala i při následujících kontrolách) i EDV (které se 

v případě zavedení stentu po počátečním poklesu vrací na původní 

předoperační hodnoty). Opačný trend jeví také hemodynamické indexy 

PI a RI, které oba po dezobliteraci klesají  v CEA skupině, zatímco ve 

skupině stentovaných se jednoznačně zvyšují. Výsledky naznačují 

možnost, že stent, coby rigidní trubice, zvyšuje rezistenci cévy.  

Jedinou prokazatelnou změnou v ACE po dezobliteraci byl nárůst 

EDV a RI ve stentované skupině.  

Naše zjištění o nárůstu PSV v ACC po CEA je v souladu se zjištěním 

Vanninenovým (1995), který nalezl po endarterektomii ACI urychlení 

toku ACC ze 143 ml/min na 233 ml/min.  

Položila jsem si otázku, zda věk neovlivňuje přímo míru změny 

průtokové rychlosti. Tento předpoklad se podařilo prokázat pouze pro 

několik parametrů. Ve skupině endarterektomovaných pro EDV, která 

stoupá více mladším, u starších paradoxně ještě více poklesá, pro RI a 

PI v ACC, klesající po výkonu větší měrou mladším než starším.  

Ve skupině stentovaných pak pro EDV v ACI, hraničně více klesající 

starším, a nakonec pro RI v ACE stoupající nejvíce u mladších a naopak 

klesající u starších. Obecně se tedy dá říci, že po dezobliteračním 

výkonu se lépe upravují průtokové parametry mladších pacientů než 

starších.  

 V celém souboru byla též vyhodnocována závislost velikosti změny 

sledovaných parametrů na velikosti odstraněné stenózy, podařilo se jí 

však prokázat pouze v jediném paradoxním případě. Byla to EDV ve 

společné karotidě. Tato hodnota po zavedení stentu poklesla, velikost 
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poklesu byla nejvyšší u nejnižších stupňů odstraněných bulbárních 

stenóz.  

Porovnáním vyšetřované skupiny s dříve analyzovanou skupinou 

zdravých můžeme posoudit, nakolik se provedením výkonu 

dezobliterovaní pacienti  přiblíží svými průtokovými parametry zdravé 

populaci. Pro tento účel byly "zdravé parametry" korigovány faktorem 

věku na hodnoty odpovídající věku skupiny endarterektomované a 

stentované.  

V našem souboru se průtokové parametry v ACC lépe korigovaly  

u skupiny endarterektomované, zatímco v ACI u skupiny stentované, a 

to i přes skutečnost že absolutní hodnoty změn průtokových parametrů 

v této skupině byly oproti skupině CEA nižší o 1/3-1/4. Trendy vývoje 

hemodynamických parametrů po dezobliteraci a porovnání vůči 

zdravým jsou v tabulce 8.27. 

 

  předope-
račně proti 
zdravým 

směr 
změny 

po 
operaci 

poope-
račně 
proti 

zdravým 

předope-
račně 
proti 

zdravým 

směr 
změny 

po 
operaci 

poope-
račně 
proti 

zdravý
m 

  CEA STENT 
ACC PSV ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 EDV ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ 
 RI ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 
 PI ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 

ACI PSV ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ 0 
 EDV ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ 
 RI 0 ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ 
 PI ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

ACE PSV ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ 
 EDV ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
 RI ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ 

Tab. 8.27 - Porovnání předoperačních a pooperačních průtokových parametrů 
endarterektomovaných, resp. stentovaných vůči hemodynamickým parametrům 
zdravých, korigovaným příslušnými věky.  
V tabulce jsou vyneseny všechny trendy bez nároku na statistickou významnost. 
Trendy s prokázanou signifikancí p < 0,05 jsou navíc vyznačeny modrou barvou.   

 

Literatura zabývající se problematikou hemodynamických změn  

v extrakraniálním řečišti je poměrně chudá. Je tomu tak snad i 

vzhledem k tomu, že sledování perioperačních komplikací, morbidity, 
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mortality a redukce rizika vzniku ischemické příhody, má pro 

rozhodnutí o indikaci nebo neindikaci jednotlivých přístupů praktičtější 

výstupy. Nicméně zejména podle změny v mozkové hemodynamice 

můžeme posoudit jaký, a zda vůbec měl provedený výkon pro pacienta 

dopad. 

Změny průtokových rychlostí zaznamenalo více autorů. Často se 

jednalo o okamžité poklesy průtokových rychlostí přímo během výkonu; 

v důsledku arteficiálních krátkodobých uzávěrů lumina např. při např. 

balonkové angioplastice, dále byl sledován jejich vztah k eventuálnímu 

rozvoji ischemie CNS (Ackerstaff, 2000; Arnold , 1997; Müller, 2000) 

Dále v literatuře nalezneme po výkonu pozorování enormně zvýšených 

průtokových rychlostí v rámci hyperperfuzního syndromu (Giller, 1995). 

Fujimoto (2004) shledal tuto komplikaci častější u pacientů, kteří měli 

preoperačně redukovanou CO2 reaktivitu. Hyperperfuzní syndrom je 

spojen s klinickým pozorováním ložiskového deficitu (Goldstein, 1997); 

ve Spencerově (1997) pozorování byl postoperační ložiskový deficit 

spojen s hyperperfuzními projevy v 19% případů (častěji, v 54%, s TCD 

záchytem mikromebolizace). Hyperperfuzi jistě lze pokládat za 

patologický, nežádoucí projev. 

Příznivý vývoj v mozkové hemodynamice po rekanalizaci pozoroval 

Reinhard (2004). Shledal nárůst střední tokové rychlosti v ACM  

z preoperačních 43,0 (±8,1) cm/s na 53,5 (±11,5) cm/s, což je návrat  

k hodnotám, které byly v jiných studiích naměřeny za fyziologických 

situací (v rozmezí 50,3 - 70 cm/s) (Ajmani, 2000; Polak , 1996; Samijob, 

1998; Ringelstein , 1990; Rubba, 1993). Prerekanalizační subnormální 

průtokové rychlosti jsou v souladu s autory české Neurosonologie 

(Školoudík, Škoda, 2003), kde je zmiňován pokles PSV v ACM  

v důsledku stenózy či okluze ACI. 

Markus (1996) měl opačné zjištění; v jeho sledování průtokové 

rychlosti  v ACM po rekanalizaci klesaly (z 46,8 ± 10,8 cm/s na 41,8 ± 

10,4 cm/s), tento pokles ale nebyl signifikantní pro velmi malý rozsah 

sledovaného souboru (pouhých 11 pacientů). Navíc se poklesy projevily 

až v průběhu měsíce po výkonu, zatímco druhý den po výkonu byly 

ještě shodné s preoperačními. 
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Soinne (2003) pozoroval pomocí MR po CEA zkrácení tranzitního času 

po podání bolu paramagnetické kontrastní látky u pacientů se 

symptomatickou stenózou, dále postoperační zvýšení mozkové perfuze  

z 58 (54-63) ml/100g/min na 65 (61-69) ml/100g/min u pacientů  

s odstraněnou symptomatickou stenózou, z 64 (61-68) ml/100g/min na 

70 (66-74) ml/100g/min u původně asymptomatických. To je v souladu 

s pozorováním Vanninenovým (1995), který nalezl zvýšení průtoku z 23 

cm/s na 37 cm/s poststenotickým úsekem ACI po rekanalizaci. 

Další zajímavé změny po rekanalizaci nalezli Visser (1997) a Reinhard 

(2004), kteří pozorovali zvýšení původně snížené CO2 reaktivity, nepřímo 

úměrně míře původního snížení. Reinhard (2004) navíc ještě pozoruje 

rychlejší normalizaci po stentování (v porovnání s CEA) a dokonalejší 

normalizaci po CEA (v porovnání s ošetření stentem). 

Hendrikse (2003) nalezl po rekanalizaci ACI formou CEA normalizaci 

zvětšeného průměru tepen Willisova okruhu (v rámci kolaterálního 

zásobení).  U pacientů, kteří měli navíc kontralaterální vnitřní karotidu 

uzavřenou, pozoroval po rekanalizaci ACI zvýšení průtoku přední 

komunikantou a také zvětšení jejího průsvitu. Rekanalizovaná ACI 

náhle začala mít dostatečný průtok i pro zásobení druhostranné 

hemisféry. 

Přes trendy, které lze z našich grafů pozorovat, signifikantní pokles 

průtokových rychlostí druhostrannou ACC a ACI po eliminaci stenózy 

se nám nepodařilo prokázat. V tom ohledu jsme nedokázali potvrdit 

výsledky Hendersonovy (2000), který nalezl u pacientů s oboustrannou 

stenózou po rekanalizaci jedné ACI významný pokles průtokových 

rychlostí na straně druhé, a to až o 84 cm/s (ve skupině odoperovaných 

70-99% stenóz). Naproti tomu další autoři, stejně jako my, nenalezli 

postoperačně žádné změny v průtoku druhostranné ACM (Reinhard, 

2004), ACC nebo ACI (Vanninen, 1995), ani v mozkové perfuzi 

(ml/100g/min). 

 

 

8.4.5. souhrn 
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Po provedení rekanalizace stenotické ACI nastávají změny, lišící se 

podle druhu provedeného výkonu. Pokud je provedena endarterektomie, 

nalézáme ve společné karotidě nárůst PSV i EDV, zatímco 

hemodynamické indexy PI a RI klesají. V ACI pak dochází ke snížení 

enormě zvýšených PSV a EDV na téměř normální hodnoty. U pacientů, 

jimž byl zaveden stent, nacházíme v ACC pokles EDV, nárůst 

hemodynamických indexů, ve vnitřní karotidě pak pokles PSV i EDV na 

prakticky normální hodnoty, ve vnější karotidě pak nastává zvýšení 

EDV a RI.  

Hodnotíme li izolovaně poměry v ACI, pozorujeme u stentované 

skupiny vyšší míru přiblížení pooperačních parametrů k parametrům 

zdravé kontrolní skupiny. 

V druhostranném řečišti jsme po dezobliteraci nenalezli změny, 

nasvědčující pro reorganizaci kolaterálního zásobení zajišťovaného touto 

tepnou. Nabízejí se dvě možnosti vysvětlení. Jednou je neúčinnost 

rekanalizace, která nemá vliv na celkové poměry v kontralaterálním 

řečišti. Jako pravděpodobnější se nám jeví možnost že kolaterální 

zásobení druhostranným řečištěm nebylo v mnoha případech utvářeno, 

čemuž nasvědčují výsledky z naší předchozí studie. 
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9. Závěry 

 

Analýzou několika set ultrasonografických vyšetření provedených na 

naší klinice jsme chtěli vytvořit co možná nejvíce ucelený  pohled na 

hemodynamiku cervikálního karotického řečiště fyziologického, 

postiženého stenózou v karotickém bulbu a na řečiště ošetřené 

některým typem rekanalizačního výkonu. Práce ověřila řadu známých 

nebo předpokládaných jevů, odhalila některé nové vztahy a přinesla 

konkrétní čísla tam, kde byly z literatury známé pouze informace  

o všeobecných trendech. 

 

 

Fyziologické karotické řečiště: 

 

1. Průměrná PSV ve společné karotidě v námi vyšetřovaném 

souboru 83 mužů a 116 žen je 0,63 m/s (SD = 0,21), PSV mužů 

(0,67 m/s, SD = 0,21) signifikantně (p = 0,00013) převyšuje PSV 

žen (0,60 m/s, SD = 0,20). Pro obě pohlaví platí, že tato hodnota 

je z celého cervikálního úseku karotického řečiště v tomto místě 

nejnižší. Tato hodnota v souvislosti s přibývajícím věkem 

signifikantně (p = 3,98E-30) lineárně poklesá o 7,2 mm/s každý 

rok. Míra poklesu průtokové rychlosti je v tomto úseku nejvyšší  

z celého vyšetřovaného řečiště, během života tak dojde ke snížení 

PSV o více než polovinu výchozí hodnoty. 

2. Průměrná EDV ve společné karotidě dosahuje 0,14 m/s 

(SD=0,06), EDV mužů (0,014. SD = 0,06) a žen (0,14, SD = 0,06) 

se signifikantně neodlišují. EDV od časné adolescence do stáří 

signifikantně (p = 2,53E-34) lineárně poklesá o 2,2 mm/s každým 

rokem. 

3. Index rezistence v ACC dosahuje průměru 0,78 (SD = 0,09); 

hodnota mužů (0,80, SD = 0,07) a žen (0,77, SD = 0,10) se 

signifikantně liší (p = 0,002998). RI v tomto úseku s věkem 

signifikantně vzrůstá (p = 0,00071) o malou hodnotu 0,0009/rok. 
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4. Index pulzatility v ACC má průměrnou hodnotu 1,82 (SD = 0,41), 

rozdíl mezi mužskou (1,95, SD = 0,43) a ženskou (1,72, SD = 

0,37) hodnotou se signifikantně liší s dosaženým p = 8,44E-09.  

V souvislosti s narůstajícím věkem se signifikantně nemění. 

5. V oblasti karotického bulbu PSV dosahuje průměrné hodnoty 

0,63 m/s (SD = 0,21), mužská (0,63 m/s SD = 0,22) a ženská 

(0,66 m/s, SD = 0,22) hodnota se statisticky významně neliší. 

PSV v karotickém bulbu poklesá o 3,7 mm/s ročně  

(p = 1,72E-07). 

6. Bulbární EDV má průměrnou hodnotu 0,20 m/s (SD = 0,08), 

EDV žen (0,21 m/s, SD = 0,08) signifikantně převyšuje EDV 

mužů (0,19 m/s, SD = 0,08) s p = 0,022184. Průměrná hodnota 

EDV poklesá o 1,8mm/s ročně (p = 7,58E-13). 

7. Průměrná hodnota indexu rezistence v karotickém bulbu je 0,68 

(SD = 0,10), mužská hodnota (0,69, SD = 0,10) se signifikantně 

neliší od ženské (0,68, SD = 0,10). RI v tomto úseku během života 

vzrůstá o 0,0012 ročně (p = 0,000191). 

8. Index pulzatility v místě karotického bulbu má průměrnou 

hodnotu 1,30 (SD = 0,37), Hodnota mužů (1,35, SD = 0,41) 

signifikantně (p = 0,017365) převyšuje hodnotu žen (1,27, SD  

= 0,08). PI v tomto úseku vzrůstá během života o 0,0033 každým 

rokem (p = 0,005093). 

9. V ACI distálně za bulbem dosahuje průměrná PSV hodnoty 0,73 

m/s, PSV mužů (0,70 m/s, SD 0,18) a žen (0,76 m/s, SD = 0,17) 

se významně liší (p = 0,001627). Pro ženy platí, že PSV dosahuje  

v tomto úseku cervikálního karotického řečiště svého maxima. 

Maximální systolická rychlost v tomto úseku poklesá o 2 mm/s 

ročně (p = 0,002362) 

10. EDV v ACI dosahuje průměrné hodnoty 0,24 m/s (SD = 0,10),  

v tomto úseku ženská hodnota (0,25 m/s, SD = 0,10) 

signifikantně (p = 0,012763) převyšuje mužskou (0,23m/s, SD = 

0,09). Jedná se zároveň o maximální průměrnou EDV zjištěnou  

v celém cervikálním karotickém řečišti u obou pohlaví. Tato 
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rychlost během života klesá o 2 mm/s každým rokem  

(p = 2,7E-11). 

11. Průměrná hodnota RI v ACI distálně od bulbu je 0,67 (SD = 0,10), 

průměrná hodnota mužů (0,67, SD = 0,11) a žen (0,66, SD = 0,09) 

se signifikantně neliší. Průměrný RI v tomto úseku dosahuje 

svého minima u obou pohlaví. Během života signifikantně vzrůstá 

o 0,0018 ročně (p = 6,91E-09). 

12. PI distálně od bulbu má průměrnou hodnotu 1,20 (SD = 0,30), 

Hodnota mužů (1,21, SD = 0,30) se signifikantně neliší od 

hodnoty žen (1,19, SD = 0,30). V tomto úseku PI dosahuje svého 

minima v rámci celého vyšetřovaného řečiště, a to u obou pohlaví. 

Během života se každoročně zvyšuje o 0,0065 (p= 2,38E-11). 

13. Průměrná PSV ve vnější karotidě dosahuje 0,79 m/s (SD = 0,21), 

mužská hodnota (0,84 m/s, SD = 0,32) signifikantně (p = 

0,001654) převyšuje ženskou (0,76 m/s, SD = 0,32). Mužská PSV 

v tomto úseku dosahuje svého maxima a je zároveň nejvyšší 

průměrnou PSV mezi všemi úseku cervikálního karotického 

řečiště u obou pohlaví. Každoročně poklesá o 2,9 mm/s (p 

 = 0,001014). 

14. V ACE EDV dosahuje průměrné hodnoty 0,11 m/s (SD = 0,07), 

průměrná hodnota mužů (0,12 m/s, SD = 0,07) se signifikantně 

neliší od průměrné hodnoty zjištěné na vzorku žen (0,11 m/s, SD 

= 0,07). EDV v tomto úseku karotického řečiště dosahuje svého 

minima, což je v souladu se znalostmi o periferním charakteru 

tohoto krevního řečiště. Každým rokem se sníží o 1,9 mm/s  

(p =4,94E-20). 

15. Index rezistence v tomto úseku dosahuje průměrné hodnoty 0,85 

(SD = 0,07), průměrná hodnota mužů (0,86, SD = 0,07) a žen 

(0,85, SD = 0,08) se signifikantně neliší. V tomto úseku RI 

dosahuje u obou pohlaví svého maxima. Každoročně vzrůstá  

o 0,0018 (p = 2,83E-15). 

16. Pulzatilní index v ACE má průměrnou hodnotu 2,37 (SD = 0,66). 

Rozdíl mezi průměrným PI mužů (2,51, SD = 0,71) a žen 2,28,  
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SD = 0,61) je signifikantně významný (p = 0,000329). PI v tomto 

úseku dosahuje svého maxima v rámci celého studovaného 

řečiště, a to u obou pohlaví. V rámci vyšetřovaného souboru se 

každoročně zvyšuje o 0,11 (p = 2,27E-07). 

17. Rozdíl mezi mírou roční změny vyšetřovaného parametru u obou 

pohlaví nebyl zjištěn v žádném ze sledovaných parametrů. 

18. V ranné dospělosti PSV ve společné karotidě převyšuje PSV  

v obou tepnách dceřinných. Tento vztah se obrací okolo 

padesátého roku života, kdy nalézáme ve dceřinných tepnách PSV 

převyšující PSV v tepně mateřské. Tento jev nenalézáme pro EDV, 

která v dceřinných tepnách převyšuje EDV v ACC bez ohledu na 

věk. 

19. Poměr PSV v ACI ku PSV v ACC je faktorem věku. Jeho průměrná 

hodnota je 1,106 (SD = 0,43). Každý rok signifikantně (p = 2,66E-

07) narůstá o 0,007. 

20. Poměr EDV v ACI ku EDV v  ACC je faktorem věku. Má 

průměrnou hodnotu 1,69 (SD = 1,73) a každým rokem 

signifikantně (p = 0,000796) narůstá o 0,02 . 

 

Cervikální karotické řečiště stižené stenózou v oblasti karotického 

bulbu. 

Srovnání karotického řečiště osob postižených výše uvedenou 

stenózou se zdravými kontrolami je zatíženo chybou, danou rozdílem  

v průměrném věku analyzovaných souborů.  

 

1. Ve společné karotidě řečiště postiženého bulbární stenózou jsme 

nalezli signifikantně nižší PSV (0,54, SD = 0,19) než v ACC 

kontrolní skupiny (0,63 m/s, SD = 0,21) (p = 3,03E-10). Rozdíl je 

jen částečně vysvětlen věkovým rozdílem obou skupin (68,07 let 

vs59,12). Byla prokázána signifikantní závislost PSV v ACC na 

velikosti stenózy v karotickém bulbu (p = 0,026). Každé procento  

o které je průsvit karotického bulbu menší, zpomalí průtok v ACC  

o 1,7 mm. 
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2. EDV v ACC u osob se stenózou karotického bulbu (0,11 m/s, SD 

= 0,10) je také signifikantně (p = 6,73E-07) nižší ve srovnání  

s kontrolní skupinou (0,14 m/s, SD = 0,06). 

3. RI v ACC sledovaného řečiště (0,80, SD = 0,09) je oproti RI 

kontrolní skupiny (0,78, SD = 0,09) signifikantně vyšší  

(p = 0,002118). 

4. PI v ACC osob zdravých (1,82, SD = 0,41) a osob se stenózou  

v bulbu (1,91, SD = 0,95) se signifikantně liší (p = 0,005356).  

5. V karotickém bulbu nacházíme u osob se stenózou tohoto úseku 

signifikantně vyšší PSV (0,97 m/s, SD = 0,69) oproti kontrolní 

skupině (0,65 m/s, SD = 0,22), p = 1,14E-16. Zároveň zde 

pozorujeme vysoký rozptyl naměřených hodnot, SD zde přesahuje 

trojnásobek stejné hodnoty kontrolní skupiny. Byla prokázána 

závislost míry urychlení PSV na velikosti stenózy. Při stenózách 

velikosti do 50% každých 10% navýší PSV o 8 cm/s  

(p = 3,91E-05). Při vyšších stenózách připadá na každých 10% 

zúžení nárůst PSV o 50 cm/s (p = 6,86E-23). 

6. Bulbární EDV osob se stenózou (0,27 m/s, SD = 0,22) 

signifikantně převyšuje EDV kontrolní skupiny (0,20 m/s, SD = 

0,08), p = 7,78E-09. Byla prokázána závislost nárůstu EDV na 

velikosti stenózy v karotickém bulbu. K signifikantnímu nárůstu 

dochází až u stenóz převyšujících 50%, potom každých 10% 

zúžení navýší EDV o 10 cm/s ( p = 1,85E-14). 

7. RI stenotiků v tomto úseku (0,71, SD = 0,09) převyšuje RI 

kontrolní skupiny (0,68, SD = 0,10), p = 1,49E-05. V závislosti na 

velikosti bulbární stenózy se RI signifikantně zvyšuje o 0,005 na 

každých 10% (p = 0,045). 

8. PI u osob s bulbární stenózou (1,41, SD = 0,50) je vyšší než stejná 

hodnota kontrolní skupiny (1,30, SD = 0,37, p = 0,000344). PI  

v tomto úseku signifikantně narůstá o 0,027 na každých 10% 

stenózy (p=0,0399). 

9. Ve vnější karotidě osob se stenózou karotického bulbu 

pozorujeme navzdory věkovému rozdílu skupin vyšší PSV oproti 
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kontrolní skupině (0,87 m/s, SD = 0,34 vs 0,79 m/s, SD = 0,27,  

p = 0,000487). 

10. EDV v ACE stenotiků (0,09 m/s, SD = 0,09) je signifikantně nižší 

než stejná hodnota kontrolní skupiny (0,11 m/s, SD = 0,07),  

p =4,56E-06. Rozdíl je částečně vysvětlitelný věkovým rozdílem 

skupin. 

11. RI v ACE stenotiků (0,90, SD = 0,09) signifikantně (p = 5,41E-12) 

převyšuje stejnou hodnotu zdravých (0,85, SD = 0,07). 

12. PI v ACE stenotiků (2,74, SD = 0,88) se signifikantně liší od PI 

kontrolní skupiny (2,37, SD = 0,66), p = 9,08E-11. 

13. Poměr PSV v ACI ku PSV v  ACC u osob se stenózou karotického 

bulbu několikanásobně přesahuje normální hodnoty. Byla 

prokázána závislost tohoto poměru na velikosti stenózy  

v karotickém bulbu. Každých 10% stenózy přidá tomuto poměru 

0,7 (p = 2,2E-32). 

14. Poměr EDV v ACI ku EDV v ACC u osob se stenózou karotického 

bulbu několikanásobně přesahuje normální hodnoty. Byla 

prokázána závislost tohoto poměru na velikosti stenózy  

v karotickém bulbu. Každých 10% stenózy přidá tomuto poměru 

0,9 (p = 3,33E-11).  

15. Frekvence záchytu sníženého nebo retrográdního toku AO se 

zvyšuje v závislosti na míře stenózy karotického bulbu. 

16. Křívka nárůstu PSV a EDV v karotickém bulbu v závislosti na 

velikosti stenózy je strmější u osob, které mají zúžením alterované 

i druhostranné řečiště. Strmost této křivky závisí na velikosti 

kontralaterální stenózy. 

17. U pacientů s pouze unilaterální stenózou se nepodařilo prokázat 

rychlostní známky rozvoje kolaterálního zásobení druhostranným 

karotickým řečištěm. Vysvětlujeme to nízkým zastoupením 

vysokých stupňů stenóz v tomto analyzovaném souboru. 

18. Konstatujeme, že pozorované hodnoty dosahují mimořádného 

rozptylu u jednotlivých osob, často jeví i protichůdné trendy, 

proto nelze výsledky tohoto výzkumu aplikovat jako jediné 
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diagnostické kriterium stanovení přítomnosti, nebo snad dokonce 

velikosti bulbárního zúžení. 

 

Karotické řečiště po provedení dezobliteračního výkonu pro 

stenózu v karotickém bulbu. 

Porovnání hodnot získaných ve skupině pacientů, jimž byla 

provedena CEA s daty skupiny stentované a skupiny zdravých hodnot je 

zatíženo chybou, plynoucí z věkového rozdílu pozorovaných skupin. 

 

1. Ve společné karotidě jsme nalezli u endarterektomovaných 

pacientů signifikantní (p = 0,030155) nárůst PSV oproti 

předoperačním hodnotám (0,55 m/s, SD = 0,19 vs 0,49 m/s, SD 

= 0,17). Ve stentované skupině průměrná PSV po výkonu 

paradoxně nesignifikantně poklesla. Endarterektomovaná 

skupina si udržuje vyšší PSV oproti stentované skupině i  

v následujícím vývoji. 

2. EDV v ACC po odstranění stenózy v bulbu u pacientů z CEA 

skupiny signifikantně narostla (0,14 m/s, SD = 0,07 vs 0,10 m/s, 

SD = 0,05), p = 3,42E-05, zatímco u stentovaných poklesla (0,07 

m/s, SD = 0,04 vs 0,10 m/s, SD = 0,05) p = 0,010176. 

Signifikantně vyšší EDV endarterektomovaných oproti 

stentovaným pozorujeme jak ihned po výkonu, tak při kontrole za 

1 rok. 

3. Po odstranění stenózy ACI jsme nalezli signifikantní pokles RI 

v ACC u CEA skupiny (0,75, SD = 0,09 vs 0,79, SD = 0,08,  

p = 0,004757), zatímco stentovaným RI signifikantně vzrostl 

(0,83, SD = 0,10 vs 0,75, SD = 0,10, p = 0,002911). Signifikantně 

vyšší RI u skupiny stentovaných oproti CEA skupině pozorujeme 

pouze při časné pooperační kontrole (p = 0,000546). 

4. Po odstranění stenózy ACI jsme nalezli signifikantní pokles PI  

v ACC ve skupině endarterektomované (1,54, SD = 0,40 vs 1,80, 

SD = 0,46, p = 5,99E-05), zatímco nárůst ve skupině stentované 

(1,87, SD = 0,42 vs 1,66, SD = 0,48, p = 0,028896). Signifikantně 
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vyšší PI ve skupině stentovaných (p = 0,002155) pozorujeme 

pouze při první kontrole po zákroku. 

5. Po odstranění stenózy ACI jsme nalezli signifikantní pokles 

PSV v karotickém bulbu v obou skupinách, z 2,03 m/s (SD = 

0,83) na 0,71 m/s (SD = 0,42) v CEA skupině, P = 5,24E-16,   

z 1,67 (SD = 0,89) na 0,60 (SD = 0,29) ve skupině stentované,  

p = 1,98E-06. Signifikantně vyšší PSV v CEA skupině pozorujeme 

již před výkonem (p = 0,04615), následně až při kontrole po 1 roce 

(0,004818). 

6. Po odstranění stenózy ACI jsme nalezli signifikantní pokles 

EDV oproti předoperačním hodnotám v obou skupinách  

(z 0,67m/s (SD = 0,43) na 0,20 m/s (SD = 0,14) v CEA skupině,  

p = 5,47E-16, z 0,44 (SD = 0,26) na 0,17 m/s (SD = 0,12) ve 

skupině stentované, p = 4,87E-0,5). EDV endarterektomovaných 

je vyšší oproti stentovaným předoperačně, pooperačně dojde ke 

krátkodobému srovnání, aby v následujícím vývoji opět CEA 

skupina stentovanou signifikantně převyšovala. 

7. Signifikantní změny v RI v bulbu po provedení ani jednoho  

z obou druhů dezobliteračních výkonů se nepodařilo prokázat. 

8. Signifikantní nárůst indexu pulzatility v karotickém bulbu se 

podařilo prokázat pouze ve skupině endarterektomovaných (1,44, 

SD = 0,41 vs 1,24, SD = 0,24, p = 0,01049).  

9. Po odstranění stenózy v bulbu nedošlo v žádné ze skupin  

k signifikantní změnám  PSV v ACE 

10. Signifikantní nárůst EDV v ACE jsme zaznamenali pouze po 

zavedení stentu do ACI (0,17 m/s, SD = 0,38 vs 0,13 m/s,  

SD = 0,17, p = 0,03224). 

11. Signifikantní nárůst RI v ACE jsme zaznamenali pouze po 

zavedení stentu do ACI (0,85, SD = 0,09 vs 0,81, SD = 0,09,  

p = 0,00906. Při první pooperační kontrole zaznamenáváme  

u stentované skupiny signifikantně vyšší RI v porovnání s CEA 

skupinou (p = 0,007269). 
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12. Porovnáním hodnot skupiny endarterektomované s hodnotami 

skupiny zdravých kontrol, korigovanými příslušným věkovým 

rozdílem, zjišťujeme následující fakta. Ve společné karotidě 

dochází po endarterektomii k částečné úpravě patologicky nízkých 

PSV a EDV.  PSV se zvýší, ale stále zůstává poněkud nižší než  

u zdravých,  EDV v následném vývoji kolem normální hodnoty 

osciluje. V ACI dochází k výraznému snížení předoperačně 

navýšených PSV a EDV, které ale pooperačně nedosáhnou 

normálních hodnot a v následném období se spíše dále zvyšují.  

V ACE po počátečním malém poklesu patologicky vysoké PSV 

dochází v dalším průběhu k dalším elevacím. Patologicky vysoká 

EDV v tomto úseku se prakticky nemění 

13. Porovnáním hodnot skupiny stentované s hodnotami skupiny 

zdravých kontrol, korigovanými příslušným věkovým rozdílem, 

zjišťujeme následující fakta. Patologicky snížená EDV v ACC u se 

u stentovaných pacientů po výkonu ještě více sníží. Enormě 

vysoké PSV i EDV v ACI po operaci u stentovaných dosahují 

prakticky normálních hodnot, v následujícím vývoji kolísá. V ACE 

mají pacienti se stenózou vysoké PSV i EDV, které po výkonu 

nejeví zásadnější trend. 

14. Signifikantní rozdíl v průtokových parametrech neoperované 

strany po dezobliteračním výkonu vůči předoperačním hodnotám 

byl zaznamenán pouze v EDV společné karotidy. Tato hodnota je 

proti předoperační signifikantně nižší (0,6 m/s vs 0,9 m/s,  

p = 0,04). 

15. Signifikantní závislost změny hemodynamického parametru po 

dezobliteračním výkonu na věku operované osoby se podařilo 

prokázat ve skupině endarterektomovaných pro EDV, RI a PI  

v ACC, ve skupině stentovaných pro EDV v ACI (hraniční 

signifikance) a RI v ACE. Kromě hraničně nesignifikantně vyššího 

poklesu EDV v ACI po zavedení stentu u starších osob docházelo 

k příznivějším hemodynamickým změnám u mladších osob. 
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13. Summary 

 

 The aim of this work was to reveal haemodynamic parameters in 

particular sections of cervical carotid bloodstream. To specify in more 

detail formerly published pieces of knowledge in mutual relations of  

individual segments and their development during aging. Thus the 

study deals with an intact bloodstream, a bloodstream affected by 

stenosis of the carotid bulb and finally with its changes after removal of 

carotid stenosis by one of the recanalizing procedures: carotid 

endarterectomy or angioplasty with stenting. 

 The first part analyzes physiologic carotid bloodstream. It 

describes normal values of haemodynamic parameters - Peak systolic 

velocity (PSV) and End diastolic velocity (EDV), resistance and 

pulsatility index (RI and PI). 

 Blood flow velocities in all parts of carotid vascular tree decrease 

with aging. This is most pronounced in Common carotid artery (CCA) 

which reduces its PSV during life to its half, while the resistance and 

pulsatility indices grow. The Internal carotid artery (ICA) ratio to CCA in 

PSV as well as in EDV increase with aging.  

 PSV in CCA in young persons is highest of the whole carotid 

vascular system. Due to its steeper decrease compared to other carotid 

segments the trajectory of this slowing crosses that of the ICA - 

approximately at the age of 50. Starting from this point the PSV in ICA 

surpasses that of the CCA and thus the blood accelerates in the 

bifurcation. We explain this phenomenon, unique in the whole body, as 

an expression of preference of the intracranial space and brain in higher 

age. 

 The second part of our study investigates changes of carotid 

haemodynamics in stenoses of the carotid bulb. We describe in this 

context the decrease of PSV and EDV in CCA and a big increase of PSV 

and EDV in the stenotic segment of ICA. The ICA/CCA ratio of PSV and 

EDV become several fold higher than normal values. We examine the 

dependence of these ratios upon the degree of bulbar stenosis. In the 
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ophthalmic artery, the most frequent way for collateral blood supply, we 

detect higher incidence of retrograde flow or decreased/stopped 

anterograde filling.  

 In persons with unilateral stenoses we did not succeede in 

identifying higher flow velocities on the unaffected side. This - in 

contrary to some other published data - could be caused by relatively 

low degrees of stenoses composing our cohort. On the other hand in our 

group of bilateral stenoses steeper slopes of growing velocities with 

growing stenoses were observed compared to this dependency in 

unilateral afflictions. 

 Dependence of flow parameters upon the rate of stenosis can be 

seen in several variables. In our opinion the PSV and EDV velocities 

have such a big dispersion in individual persons that they cannot be 

used as a reliable single diagnostic criterion of bulbar stenosis. The 

reasons why there are so different blood flow consequences to identical 

extents of carotid lumen compromises will be a matter of further 

research. 

 The last part compares haemodynamic parameters before and 

after recanalization by means of either carotid endarterectomy (CEA) or 

angioplasty with stenting (PTA). 

 In the CEA group we find a postprocedural increase of PSV as well 

as EDV in the CCA along with a decrease of PI and RI. In the ICA we 

observe a normalization of previous pathologically high values to almost 

normal parameters. 

 In patients treated by stenting we have disclosed in CCA a 

decrease of EDV, while PI and RI grew up. In ICA the postprocedural 

decrease of PSV and EDV occured according to expectation and in the 

External carotid artery (ECA) a decrease of EDV and RI was revealed. 

We have explained the differences between CEA and stenting effects on 

carotid blood flow by stiffening of the arterial walls by insertion of the 

rigid stent. In some parameters we were able to correlate the 

dependence of the rate of change upon the age of a treated person. 
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 In the ICA we have observed better normalization of 

haemodynamic parameters (compared with the healthy carotids) in the 

stented group than in the CEA group. 

 On the contralateral (not operated) side no changes were found, 

which would indicate a reorganization of collateral blood flow due to 

desobliteration. Only an EDV decrease in the CCA was apparent. 

 We discuss our findings along with a published literature. Each 

part of these investigations is introduced by a text reviewing knowledge 

on the relevant topic. 

 Individual parts of this thesis are connected by chapters oriented 

clinically so that the thesis forms an integrated view on the carotid 

stenosis including possibilities of therapeutic interventions. 
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