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Abstrakt
Cíl: Tato práce si klade za cíl sledovat a charakterizovat odpověď krevního tlaku (TK) při
dynamické zátěži během zátěžového vyšetření na bicyklovém ergometru u zdravých
mladých jedinců. Metodika: Studie se zúčastnilo celkem 40 jedinců ve věku 20-29 let
(18 můžu a 22 žen). Všichni absolvovali zátěžový test do maxima kombinovaným
protokolem. První stupeň intenzity zátěže odpovídal 1 W/kg a další stupně byly
stupňovitě zvyšovány o 0,5 W/kg. Na posledním stupni se intenzita zátěže zvyšovala
kontinuálně až do maxima. Během vyšetření byl auskultačně měřen krevní tlak (TK)
pomocí digitálního nertuťového tonometru, monitorována srdeční aktivita a tepová
frekvence (TF) pomocí EKG. Výsledky: Jednotlivé průměrné vzestupy systolického
krevního tlaku (STK) se při stoupající intenzitě zátěže zmenšují, nejvýrazněji u skupiny,
která absolvovala nejvyšší stupeň zátěže, než pokračovala „ramping“ fází do maxima, a
to 3 W/kg. Průměrný vzestup STK nepřesahuje 30 mm Hg při navýšení intenzity 1
W/kg. Průměrný STK v maximu u mužů je 199 ± 13,5 mm Hg a u žen 186 ± 10,9 mm Hg.
Dle našich výsledků STK nekoreluje s intenzitou zátěže v maximu. Hodnoty STK jsou
oproti mužům u žen nižší na všech stupních zátěže. Závěr: Z naměřených hodnot
vyplývá, že vzestup STK není lineární a že se stoupající intenzitou zátěže se křivka
oplošťuje.
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Abstract
Aim: The aim of this study is to observe and describe blood pressure response (BP) to
dynamic exercise during the clinical exercise testing on a cycle ergometr in young
healthy adults. Methods: Forty subjects (18 men and 22 women) aged 20-29 years
took part in this study. All of them completed the laboratory combined maximal
exercise testing. The initial workload of 1 W/kg body weight was followed by the next
stages with 0,5 W/kg workload increase every 3 minutes. There was the ramp
continuous workload increase at the last stage up to a maximum. Blood pressure was
monitored by the auscultatory non-automted mercury-free sphygmomanometer,
cardiac activity and heart rate were monitored by ECG. Results: Single average rises of
systolic blood pressure (SBP) are lower with every workload increase of 0,5 W/kg. In
the group of subjects, that completed the highest workload stage (3 W/kg) before
continuing the „ramping-up“ phase up to maximum, this trend was most obvious. The
average rise of SBP does not exceed 30 mm Hg at workload increase of 1 W/kg. The
average SBP at the maximum was 199 ± 13,5 mm Hg for men and 186 ± 10,9 mm Hg
for women. Maximum SBP does not correlate with the maximum workload according
to our results. Exercise SBP is lower in women than in men at all exercise stages.
Conclusion: Our results showed that the exercise SBP rise is not linear and that the
curve flattens with the workload increase.
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SEZNAM ZKRATEK
ACSM

American College of Sports Medicine

AAMI

American Association for the Advancement of Medical Instrumentation

ADH

antidiuretický hormon

ANS

autonomní nervový systém

BHS

British Hypertension Society

CO

cardiac output, minutový (srdeční) výdej

DTK

diastolický krevní tlak

ESH

European Society of Hypertension

HKK, DKK

horní, dolní končetiny

IBP

International biological program

IPA-Q

International Physical Activity Questionnaire

LHK, LDK

levá horní, dolní končetina

NO

oxid dusnatý

PAR-Q

Physical activity readiness Questionnaire

PTK

pulzní krevní tlak

PHK, PDK

pravá horní, dolní končetina

pO2, pCO2

parciální tlak O2, parciální tlak CO2

RAAS

renin-angiotensin-aldosteronový systém

RPM

rotation per minute

SAT

střední arteriální tlak

SD

směrodatná odchylka

STK

systolický krevní tlak

SV

stroke volume, systolický objem
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TPR

total peripheral resistance, celkový periferní odpor

TF

tepová frekvence

TK

krevní tlak

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

VO2, VO2max spotřeba kyslíku, maximální spotřeba kyslíku
WHO

World Health Organization, světová zdravotnícká organizace
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ÚVOD
Určení fyziologické odpovědi krevního tlaku během dynamické zátěže je již
desítky let cílem mnoha vědeckých studií. Jelikož měření krevního tlaku je nedílnou
součástí laboratorního zátěžového vyšetření, je znalost reakce krevního tlaku na
vzestup intenzity zátěže záhodná.
Autoři studií se snaží nalézt jednotnou definici a hranici pro vzestup krevního
tlaku s přibývající intenzitou zátěže. Od jasné charakteristiky vzestupu si slibují možnost
přeneseně zhodnotit adekvátnost reakce srdce a periferního cévního řečiště na akutně
změněné podmínky v dynamické zátěži.
Dosavadní výsledky studií jsou nekonzistentní. Je to dáno jednak širokou škálou
faktorů, které ovlivňují krevní tlak během zátěže, a pak jistě rozdílnými podmínkami
a protokoly, které jsou pro určení reakce krevního tlaku používány.
V této práci si klademe za cíl shrnout poznatky, které jsou s touto
problematikou spojeny. Nepochybně sem patří i popsání způsobů a možností měření
krevního tlaku. Hlavní částí práce je experimentální část. Ta má za cíl získat souhrn
hodnot krevního tlaku u mladých zdravých jedinců během dynamické zátěže na
bicyklovém ergometru, která je vztažená na tělesnou hmotnost, a charakterizovat tuto
reakci krevního tlaku. Jde o pilotní studii, která směřuje k vytvoření optimálního
protokolu pro budoucí získávání referenčních hodnot vzestupu TK v zátěži na větším
vzorku populace.
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1 PŘEHLED POZNATKŮ
1.1

Krevní tlak
Pojmem krevní tlak (TK) označujeme nejčastěji tlak krve v tepnách systémového

oběhu. I v této práci budeme krevní tlak používat v tomto smyslu. Je to fyziologický
parametr, jehož hodnoty se v různých částech krevního řečiště a za různých podmínek
mění. Jde o tlak, kterým působí protékající krev na stěnu cévy. Každý stah levé srdeční
komory (srdeční systoly) během vypuzovací fáze vžene směrem do periferního krevního
řečiště určitý objem krve (systolický objem, stroke volume, SV). Cévy však na tuto
náhlou změnu krevní náplně reagují tak, že krev „zadrží“. To znamená, že elastická aorta
v sobě určitým roztažením ukládá objem krve a spolu s jejími hlavními větvemi funguje
jako pružník. Arteriální systém je rezervoár tlakové energie. Tlaková vlna pak s dalšími
srdečními

systolami

putuje

dále

do

vzdálenějších

větví

cévního

řečiště

v charakteristických pulzech, které jsou tvořeny rytmickým roztažením cévní stěny při
srdeční systole a následným zpětným rázem, smrštěním cévy, v průběhu srdeční
diastoly tlačícím krev dále. Takto se udržuje proud krve i během diastoly. Jinými slovy
kinetická energie srdeční systoly je uložena v cévách jako potenciální energie. Tato
potencionální energie je hnací silou pro tok krve z arteriol dále do kapilár, kde je již
průtok krve plynulý. (McArdle et al., 2015, str. 307; Silbernagl et Despopoulos, 2004, str.
188).
Tlaková vlna (tepová vlna) se šíří arteriálním řečištěm různou rychlostí. V aortě
je rychlost 3-5 m/s a v arteria radialis 5-12 m/s. Čím je cévní stěna méně poddajná, tím
je vyšší rychlost tepové vlny. Pro vznik tlakové vlny musí srdce v klidových podmínkách
vykonat ještě kromě systolické práce pro vypuzení krve z komor zhruba 20% práce
navíc, aby došlo k roztažení cév (pružníku). Pro urychlení této vlny (při požadavcích na
vyšší tepovou frekvenci, například v zátěži) jsou tyto nároky na srdeční práci vyšší.
Rychlost tepové vlny není stejná s rychlostí proudu krve. (Silbernagl et Despopoulos,
2004, str. 190, 202)
V aortě v klidových podmínkách je rychlost proudu krve přibližně 18 cm/s. Tato
rychlost se liší podle fáze srdeční revoluce, na začátku vypuzovací fáze dosahuje
8
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maxima až 1 m/s. Rychlost proudu krve za konstantního průtoku je nepřímo úměrná
k celkové ploše průřezu (průsvitu) cév. V tepnách odstupujících z aorty se rychlost
proudu tedy snižuje, jelikož se mění velikost průřezu. Ve velkých tepnách se rychlost
snižuje přibližně na 5 cm/s. A nejmenší je rychlost v kapilárách, které mají celkový
průřez až 1000krát větší než je průřez aorty, tedy rychlost je přibližně 100krát menší.
(Ganong, 2005, str. 583)

1.1.1 Systolický krevní tlak
Jde o tlak, který vytvoří protichůdné působení periferního odporu cévní stěny
proti objemu krve, která byla vypuzena komorovou systolou, konkrétně během
vypuzovací fáze. Systolický krevní tlak (STK) je tedy nejvyšší tlak, který je srdcem
vytvořen během systoly, a jeho klidové hodnoty se pohybují mezi 100-140 mmHg.
(Ganong, 2005, str. 588; Silbernagl et Despopoulos, 2004, str. 206)

1.1.2 Diastolický krevní tlak
V průběhu relaxační fáze levé komory (srdeční diastoly) krevní tlak v cévním
řečišti klesá a nejnižších hodnot dosahuje během systolické napínací fáze, kdy aortální
chlopeň je stále uzavřena. Tato hodnota je nazývána jako diastolický krevní tlak (DTK).
Hodnoty DTK se v klidu pohybují přibližně okolo 60-90 mm Hg. DTK charakterizuje
periferní odpor krevního řečiště a podmiňuje ho elasticita cév. Jde také o tlak, pod
kterým krev proudí z arteriol do kapilár. (Ganong, 2005, str. 588; Silbernagl et
Despopoulos, 2004, str. 206).

1.1.3 Střední arteriální tlak
Hodnoty krevního tlaku STK/DTK se u zdravých mladých normotenzních jedinců
v klidu pohybují okolo 120/80 mm Hg (McArdle et al., 2015, str. 309). Používáme také
průměrnou hodnotu těchto dvou tlaků, nazýváme ji střední arteriální tlak (SAT). Jelikož
delší časový úsek v srdečním cyklu zaujímá diastola, je SAT nižší než aritmetický průměr.
V klidových podmínkách se používá výpočet dle vzorce SAT=DTK+[⅓(STK-DTK)].
V podmínkách zátěže, kdy se diastola zkracuje významněji vůči systole, lze jeho přesný
výpočet stanovit integrací plochy pod tlakovou křivkou (Ganong, 2005, str. 588).
V klidových podmínkách je jeho hodnota přibližně 93 mm Hg u zdravých mladých
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jedinců. SAT vyjadřuje míru tlakového zatížení arterií a srdce. Tento tlak je důležitý pro
prokrvení periferie. Střední arteriální tlak není v celém krevním řečišti stejný. Směrem
od aorty k arteriím a arteriolám klesá. V arteriolách má hodnotu 30-38 mm Hg
a tlaková amplituda (rozdíl STK a DTK) se snižuje až k hodnotě 5 mm Hg na konci
arteriol (Ganong, 2005, str. 588). Pulzní proud krve se tedy přeměňuje na kontinuální
proudění v cévních kapilárách. (Silbernagl et Despopoulos, 2004, str. 188, 206)
Hodnoty SAT v různých místech krevního řečiště jsou také ovlivněny gravitací.
U stojícího dospělého člověka pod úrovní srdce je SAT vyšší, ve velkých arteriích nohy až
180 mm Hg a na úrovni hlavy je ve velkých arteriích SAT přibližně 62 mm Hg. (Ganong,
2005, str. 589)

1.1.4 Krevní tlak ve vztahu ke krevnímu oběhu
Lze říci, že krevní tlak odpovídá minutovému srdečnímu výdeji (cardiac output,
CO) a celkovému odporu periferního řečiště (total peripheral resistance, TPR). Vztah
mezi těmito dvěma proměnnými je přímá úměra a je vyjádřen rovnicí TK=COxTPR.
Minutový srdeční výdej (CO) jako součin tepové frekvence (TF) a systolického
objemu (SV) v dynamické zátěži stoupá. Toto zvýšení je úměrné zvýšené spotřebě O2.
Stoupá zároveň TF a SV. Tento vzestup je největší na začátku zátěže při posunu
z klidových hodnot a následuje plató fáze, kdy dojde k vyrovnání krevního zásobení
s metabolickými požadavky. Největší poddíl na změně má vzestup TF, vzestup SV je
spíše mírný. Oproti statické zátěži však je tento nárůst SV výrazný (Ganong, 2005, str.
634).
Celkový periferní odpor ve velkém oběhu tvoří hlavně malé arterie a arterioly
(ze 47%), žilní systém pouze 7% (Silbernagl et Despopoulos, 2004, str. 186). Velké
změny v periferním odporu probíhají při zátěži, kdy dochází k redistribuci krevního
oběhu a vazodilataci cév kosterního svalstva. V zátěži tedy odpor periferního řečiště
klesá, zvláště při usilovné práci klesá dramaticky. Výše uvedený hemodynamický vztah
TK=COxTPR převedeme do situace dynamické zátěže. Tudíž při usilovné dynamické
práci, kdy periferní odpor klesne až 5krát (z klidových hodnot 18,7 mm Hg/l/min klesá
na 3,71 mm Hg/l/min) a minutový srdeční výdej stoupá přibližně 6krát (z klidových
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5 l/min stoupá např. na 35 l/min u vytrvalostně trénovaného jedince), je výsledkem
vzestup krevního tlaku, respektive jeho střední arteriální hodnoty (SAT). (McArdle et al.,
2015, str. 309)
Dle Hagenova-Poiseuilleova zákona (R=(8·l·ƞ)/(π·r4); R-proudový odpor, l-délka
trubice, ƞ-viskozita tekutiny, r-vnitřní průměr trubice) a předpokladu, že délka cév je
konstantní a viskozita krve se zásadně nemění, závisí krevní průtok (F=(PA-PB)/R; F průtok, PA-PB – tlakový rozdíl mezi konci trubice, R-proudový odpor) hlavně na
tlakovém gradientu a poloměru cévy, konkrétně na jeho čtvrté mocnině.
Zdvojnásobením poloměru cévy se výrazně sníží odpor a průtok cévou se zvětší 16krát.
Tudíž i malé změny průměru cév mají rozhodující vliv na regionální průtok krve
a potažmo změny v průsvitu cév mají významný vliv na krevní tlak. (Ganong, 2005, str.
585; Silbernagl et Despopoulos, 2004, str. 188)

1.2

Regulace krevního oběhu v zátěži
Hlavním úkolem krevního oběhu je udržet dostatečné zásobování tělesných

orgánů, především zásobování srdce a mozku. V průběhu dynamické zátěže se zvyšují
ještě metabolické nároky pro kosterní svalstvo (dodávka O2 a odvod metabolitů), které
musí být také krevním oběhem zajištěny. Za tímto účelem musí mechanismy krevního
oběhu udržovat minutový srdeční výdej a tlakový gradient.
Kromě změny tepové frekvence, systolického objemu, periferního odporu, změn
ve využití rezervy krve uložené v žilách a celkového objemu cirkulující krve dochází také
k redistribuci krve. Krev se přesouvá z orgánů, které během zátěže mají nízkou prioritu
pro zásobení, do orgánů, které mají zvýšené požadavky. Tím je právě v zátěži hlavně
aktivní kosterní sval, srdce a mozek (Le et al., 2008). Dalším orgánem, kam je krev
během zátěže částečně distribuována, je kůže, a to z důvodu nutné termoregulace.
Zvýšené požadavky na průtok krve kosterním svalem během zátěže jsou zajišťovány
také změnou průsvitu cév a změnou extrakce kyslíku přímo v aktivních svalech.
Všechny tyto výše zmíněné změny cirkulace jsou výsledkem mnoha regulačních
mechanismů, které působí na lokální úrovni dle aktuálních podmínek nebo na
systémové centrální úrovní dle pokynů z řídícího centra v prodloužené míše (McArdle et
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al., 2015, str. 327). Všechny změny cirkulace se logicky projevují v různé míře na
hodnotách krevního tlaku. Tyto mechanismy budou popsané v následujících kapitolách,
rozdělili jsme je na lokální a systémovou úroveň.

1.2.1 Lokální regulace krevního oběhu
1.2.1.1 Lokální regulace průsvitu cév
Důležitým mechanismem regulace závislým na lokálních podmínkách tkáně je
reflexní vazodilatace cév na podkladě zvýšení metabolismu tkáně, při kterém se zvýší
spotřeba O2. Zvýšení metabolismu se pojí i s nárůstem, potažmo přebytkem
metabolických produktů (CO2, H+, ADP, AMP atd.), který působí právě vazodilatačně na
stěnu cévy. Dochází k rozšíření prekapilárních svěračů a relaxaci arteriol, následnému
zvětšení prokrvení tkáně a odplavení metabolitů (Silbernagl et Despopoulos, 2004, str.
212). Ve vztahu k dynamické zátěži je tento způsob regulace průsvitu cév významný.
Hromadění iontů K+ má také prokazatelnou vazodilatační aktivitu, stejně tak k
vazodilataci přispívá hromadění laktátu. Vzestup teploty v aktivních svalech má přímý
vazodilatační efekt. (Ganong, 2005, str. 597)
Endotel cévy produkuje řadu vazoaktivních látek, mezi ně patří prostaglandiny,
tromboxany, oxid dusnatý (NO) a endoteliny.
Jednou z hlavních vazoaktivních látek je lokálně působící oxid dusnatý (NO)
syntetizovaný z argininu. Ten je uvolňován cévním endotelem a jeho tvorba je
aktivována vzestupem intracelulární koncentrace Ca2+. Vzestup koncentrace Ca2+ je
potencován střižným stresem, acetylcholinem a bradykininem (Ganong, 2005, str. 598),
dále také adenosintrifosfátem (ATP), histaminem a endotelinem-1 přes receptor ETB
(Silbernagl et Despopoulos, 2004, str. 212). NO v hladké svalovině cév působí
vazodilatačně (Ganong, 2005, str. 598).
Endotelin-1 produkovaný endotelem působí prostřednictvím různých typů
receptorů, převážně působí ale vazokonstrikčně právě přes jiný receptor (ETA), který je
ve svalovině cév a dalších tkáních, např. v přítomnosti angiotensinu II nebo
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antidiuretického hormonu působí, jak uvádí Silbernagl et Despopoulos (2004, str. 212)
právě vazokonstrikčně
V zátěži je hemodynamika v aktivních svalech řízena z velké části právě těmito
výše uvedenými lokálními parametry. Mnohonásobně se zvětšuje průřez cévního
řečiště, ale rychlost proudu krve analogicky klesá. Pokles pH, zvýšená koncentrace CO2
a zvýšení tělesné teploty posouvají disociační křivku hemoglobinu doprava, O2 se tedy z
krve uvolňuje více. Roste extrakce kyslíku ve tkáních (a-vO2 diference). Tento vzestup je
závislý na mikrovaskularizaci aktivních svalů, na schopnosti svalových vláken generovat
energii aerobně (oba tyto parametry vypovídají o adaptaci na zátěž) a samozřejmě také
na samotné intenzitě zátěže. (McArdle et al., 2015, str. 352)

1.2.1.2 Lokální regulace srdečního výdeje
Srdeční výdej jako výsledek tepové frekvence a systolického objemu je během
zátěže regulován. Tepová frekvence je řízena spontánní depolarizací sinoatriálního uzlu.
Je ale dále regulována, a to především systémově, působením sympatiku
a parasympatiku. Principy tohoto systémového řízení budou popsány v dalších
kapitolách. Větší efekt na kontraktilitu má však lokální parametr, kterým je protažení
svalových vláken myokardu na konci diastoly řídící se Frank-Starlingovým zákonem
a ovlivněné různými faktory (silnější stahy síní, zvětšený celkový objem krve, zvýšený
žilní tonus, zvýšená aktivita kosterních svalů, zvýšení negativity nitrohrudního tlaku).
(Ganong, 2005, str. 573)
Pozitivní účinek na kontraktilitu myokardu má také samo zvýšení tepové
frekvence, potažmo zkrácení času, po který může mezi jednotlivými akčními potenciály
srdečního stahu vytékat Ca2+ zpět do extracelulárního prostoru. (Silbernagl et
Despopoulos, 2004, str. 194)

1.2.2 Systémová regulace krevního oběhu
Systémová regulace spočívá v řízení pomocí nervových a hormonálních
mechanismů. Také sem zařazujeme řízení změn objemu cirkulující krve a redistribuci
krve.
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Nervové regulační mechanismy prostřednictvím autonomního nervového
systému (sympatiku a parasympatiku) ovlivňují průsvit cév a srdeční výdej. Jde o jejich
vzájemnou souhru. Na regulaci v zátěži se nejvíce podílí sympatikus. Činnost sympatiku
je ovlivňována informacemi z mnoha receptorů, které jsou v krevním řečišti a zpětně
přes řídící centrum vysílají pokyny k srdci a cévám.
Jednou úrovní centra jsou vazomotorická centra v prodloužené míše, která jsou
řízená retikulární formací z hypotalamu. Obě tyto úrovně řízení jsou pod neustálou
kontrolou z mozkové kůry (Trojan et Langmeier, 2003, str. 205). Tato kontrola může
ovlivňovat kardiovaskulární centra již v předzátěžové anticipatorní fázi a nejvíce
v časném začátku zátěže a to jak z pohledu zvýšení tepové frekvence tak vazodilatace
ve svalech (McArdle et al., 2015, str. 330).
Aferentní složka jdoucí do řídících center je zprostředkována pomocí
centrálních a periferních chemoreceptorů reagující na změny parciálního tlaku O2
(pO2), CO2 (pCO2) a změny pH. Periferní receptory jsou umístěny v oblouku aorty a u
karotické bifurkace a reagují na změny parciálního tlaku O2. Centrální chemoreceptory
jsou v prodloužené míše a reagují na změny parciálního tlaku CO2 a změny pH. Při
vzrůstu pCO2 a acidóze jsou stimulovány vazokonstrikční centra. (Trojan et Langmeier,
2003, str. 208)
Vedle chemoreceptorů se podílí na aferentaci do řídících center také
mechanoreceptory registrující krevní tlak a krevní průtok. Baroreceptory

jsou

umístěné v oblouku aorty a v karotickém sinu, další mechanoreceptory jsou v levé
srdeční komoře, pravé síni a v žilách. Jejich funkce je popsána v kapitole o systémové
regulaci srdečního výdeje.
Hormonální regulace je zajišťována pomocí katecholaminů

adrenalinu

a noradrenalinu, tyto hormony působí buď přímo na svalovinu cév nebo lokálně
uvolňují vazoaktivní látky (Silbernagl et Despopoulos, 2004, str. 212). Pro přímý efekt
hormonů na svalovinu cév existuje několik typů receptorů (α1; α2; β1; β2) s rozdílným
efektem. Receptory α1 jsou v odporových cévách, receptory β1 jsou v srdci a β2 jsou
v cévách kosterního svalstva a koronárních arteriích. Při působení noradrenalinu
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i adrenalinu na α-receptory dochází k vazokonstrikci, při působení adrenalinu na βreceptory dochází k vazodilataci (Trojan et Langmeier, 2003, str. 208). Během
krátkodobé pohybové aktivity je tato regulace spíše minoritní oproti rychlé nervové
sympatické aktivitě působící přímočaře na srdce a cévy, jak je rozvedeno v následující
kapitole (McArdle et al., 2015, str. 336).
Dále je v zátěži aktivován renin-angiotenzin-aldosteronový systém, jelikož
dochází k poklesu průtoku krve ledvinami. Na základě toho se vyplavuje renin a ten
spouští další kaskádu reakcí. Fyzická aktivita také silně stimuluje sekreci
antidiuretického hormonu (ADH) s to za účelem udržet si konstantní objem tekutiny
a předejít dehydrataci. Tyto regulace budou popsány dále v kapitole o systémové
regulaci objemu krve.

1.2.2.1 Systémová regulace průsvitu cév
Průsvit cév je kromě lokálních mechanismů také pod řízením autonomního
nervového systému (ANS). Všechny cévy kromě kapilár a venul mají hladkou svalovinu,
do které vedou postgangliová nervová vlákna ze sympatické části ANS. Vlákna vedoucí
k arteriím a arteriolám a prekapilárním sfinkterům regulují průtok krve a vlákna vedoucí
k vénám mění objem krve skladované v žilách. (Ganong, 2005, str. 602)
Jde o 2 typy zakončení - adrenergní vlákna a cholinergní vlákna. Noradrenalin
hraje hlavní roli v adrenergních vláknech působících vazokonstrikci, která vedou do
všech cév. Snížením aktivity těchto vláken pak dochází naopak k vazodilataci. Odporové
cévy (menší arterie a arterioly) kosterních svalů kromě této inervace mají i cholinergní
vlákna, která jsou vazodilatační. Vazodilatace cév v aktivních svalech je dána z větší části
snížením

aktivity

vazokonstrikčních

adrenergních

vláken

spíše

než

aktivací

vazodilatačních cholinergních vláken (McArdle et al., 2015, str. 330; Ganong, 2005., str.
602). Velmi důležitou úlohu při vazodilataci cév však hrají lokální metabolické faktory
popsané v předchozích kapitolách.
Z hlediska regulace průsvitu cév hormonálním řízením uvádíme působení
hormonů adrenalinu, noradrenalinu a angiotensinu II. Malá koncentrace adrenalinu
vyvolává spíše vazodilataci aktivací β-receptorů a větší koncentrace tohoto hormonu
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prostřednictvím

α-receptorů.

Vazodilatace

indukovaná

adrenalinem způsobí snížení celkového periferního odporu a redistribuci krve do
kosterního svalstva. Působení noradrenalinu způsobí vazokonstrikci a nárůst
periferního odporu, tedy i vzestup TK (Trojan et Langmeier, 2003, str. 209). U 17
triatlonistů byl měřeny hladiny plasmatického adrenalinu, noradrenalinu a kortisolu při
bicyklové ergometrii (Soria et al., 2015). Hladina adrenalinu se z průměrné hodnoty
v klidu 30 pg/ml navýšila po 10 minutách zátěže s intenzitou 2 W/kg na 35 pg/ml.
Během dalšího trvání a navyšování intenzity zátěže hladina rostla výrazněji, po dalších
10 minutách s intenzitou 2,5 W/kg vzrostla na 68 pg/ml a s každým dalším navýšením
o 0,5 W/kg po 10 minutách už rostla hladina přibližně dvojnásobně. Toto doplňuje
tvrzení knihy McArdle et al. (2015, str. 336), že hladiny těchto hormonů vzrůstají až po
určité době trvání zátěže a tedy jejich role v prvních minutách není tak významná.
Při navázání angiotenzinu II na endotelovou buňku cévy se uvolní již zmíněný
endotelin-1, který pak působí na okolní svalovinu cévy vazokonstrikčně. Brothers et al.
(2006) prokazuje, že při zátěži je ale v aktivním svalu tento vazokonstrikční efekt
angiotenzinu II potlačen. Angiotenzin II působí zároveň na hypotalamus, který
prostřednictvím kardiovaskulárního centra v prodloužené míše systémově vzbuzuje
vazokonstrikci cév (Silebrnagl et Despopoulos, 2004, str. 184). Angiotensin II pomáhá ke
snížení citlivosti baroreflexů (Ganong, 2005, str. 461).

1.2.2.2 Systémová regulace srdečního výdeje
Systémové řízení krevního oběhu je založeno na informacích, které jsou
získávány z baroreceptorů v aortě a v karotických sinech, z baroreceptorů ve vena cava
a v srdečních síních a z baroreceptorů v levé srdeční komoře. Tyto vstupní informace
jsou

vyhodnocovány

v prodloužené

míše

a

v

pons

Varoli.

Kardioexcitační

a kardioinhibiční centra mozkového kmene pak vysílají eferentní impulsy do srdce
pomocí autonomního nervového systému (Silbernagl et Despopoulos, 2004, str. 214).
Při tělesné práci působí toto oběhové centrum pomocí sympatických vláken na srdce
pozitivně chronotropně (zvýšení tepové frekvence) a pozitivně inotropně (zvětšení
kontraktility). Adrenalin uvolněný z nadledvin kolující v krvi jako hormon spouští
podobnou reakci, ta je však opožděnější. (McArdle et al., 2015, str. 331)
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V zátěži srdeční výdej stoupá, z klidových hodnot 5 l/min se navýší u netrénovaných
osob přibližně 4krát (20 l/min), u trénovaných osob přibližně 6krát (30 l/min) a
u elitních vytrvalců až 8krát (40 l/min). Jak již bylo zmíněno v dynamické zátěži dochází
k navýšení srdečního výdeje hlavně díky vzestupu TF. Nárůst systolického objemu není
tak výrazný. Právě ve vzestupu CO při dynamické zátěži ale existují rozdíly mezi
trénovaností jedinců. Již v klidových podmínkách můžeme vidět větší systolický objem
u trénovaných osob. U zdravých jedinců je maximální tepová frekvence „podobná“,
tudíž rozdíly mezi jednotlivci v maximálním minutovém srdečním výdeji jsou způsobeny
právě rozdílným systolickým objemem. Ten je u trénovaných osob až o 50% větší (160
ml) než u jedinců se sedavým životním stylem (100 ml), u elitních sportovců může
dosahovat na 210 ml. (McArdle et al., 2015, str. 344)
Fritszche (1999) popisuje, že při delší dynamické zátěži s konstantní intenzitou
60 % maximální spotřeby kyslíku (VO2max) trvající 60 minut systolický objem klesá. SV
se snížil o 13 % (mezi 15. a 55. minutou), zato tepová frekvence se zvýšila o 11 %. Tento
jev je nazýván jako kardiovaskulární drift a pokles SV je vysvětlován vzestupem TF, se
kterým je spojeno zkrácení času pro plnění srdečních komor v diastole. V této studii
není brán zřetel na zdatnost jedinců.
Existují takzvané homeostatické oběhové reflexy (cévní reflexy). Na tomto
principu funguje baroreflex kompenzující krátkodobé změny TK, například při změnách
polohy těla. Při náhlém poklesu TK se napětí stěny cévy sníží a sníží se tak i aktivita
baroreceptorů. Snížením této aktivity se aktivuje sympatický systém, který zvýší
tepovou frekvenci a kontraktilitu myokardu a zároveň navodí konstrikci tepenného
i venózního řečiště. A TK je tak opětovně zvýšen. Toto relativně krátkodobé ovlivnění
tlaku je uplatňováno například při vertikalizaci z horizontální polohy do stoje (Silbernagl
et Despopoulos, 2004, str. 216). Naopak akutní výrazný vzestup TK aktivuje
depresorické centrum v pons Varoli, které skrze nervus vagus snižuje srdeční výdej
a snížením tonu sympatiku dojde k vazodilataci cév a tak i k poklesu periferního odporu
řečiště. Tyto oběhové reflexy mají za účel stabilizovat konstantní hodnotu TK. Nereagují
na dlouhodobé zvýšení krevního tlaku a naopak chronickou hypertenzi spíše stabilizují.
Centrum pro řízení krevního oběhu je v blízkosti dechového centra v pons Varoli, je tak
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částečně vysvětlován i vzestup TK při poklesu PO2 a vzestupu PCO2 (Silbernagl et
Despopoulos, 2004, str. 216).
Při fyzické aktivitě při vzestupu TK tento mechanismus (baroreflex) také reguluje
hodnotu tlaku avšak s jinými „přenastavenými“ cílovými hodnotami TK než v klidu. Toto
„přenastavení“ je zajištěno změnou citlivosti baroreceptorů, změnou jejich
zpětnovazebných mechanismů a změnou aktivity kontrolního centra v prodloužené
míše. Funkce baroreceptorů je tedy významný faktor, který hraje roli při regulaci TK
v zátěži. (McArdle et al., 2015, str. 333)

1.2.2.3 Systémová regulace objemu krve
Regulaci celkového objemu zajišťují ledviny společně se žilním systémem.
Zvýšenou aktivitou sympatiku dochází k venokonstrikci, tudíž k využití kapacitních
rezerv krve, která je v klidových podmínkách ve venózním řečišti uložená. Zvětšením
objemu cirkulující krve se zvyšuje venózní návrat do srdce, který působí na srdeční
výdej, jak bylo popsáno v předchozí kapitole.
Během zátěže je průtok krve ledvinami snížen z pohledu celkové distribuce krve.
Tudíž i glomerulární filtrace a tvorba primární moči může být snížena. Důsledkem
snížení průtoku krve ledvinami je v zátěži aktivován renin-angiotenzin-aldosteronový
systém (RAAS). Enzym renin, který je ledvinami vyplavován, spouští kaskádu reakcí
vedoucích ke zvýšení hladin angiotensinu II a angiotensinu III. Tyto hormony stimulují
vazokonstrikci arteriálního řečiště a zároveň stimulují tvorbu aldosteronu (v kůře
nadledvin). Ten potencuje reabsorbci sodíku a vylučování draslíku ledvinami a tím
způsobuje zvětšení objemu plasmy a zvýšení TK. Pro vyjádření efektu aldosteronu je
však potřeba pohybová aktivita delší 45 minut. (McArdle et al., 2015, str. 423)
Zároveň během zátěže je silně stimulována produkce antidiuretického hormonu
(ADH), která tak doplňuje ostatní objem šetřící regulační mechanismy. Produkce ADH
roste hlavně na základě zvýšené osmolality plasmy, sníženého objemu extracelulární
tekutiny a zvýšené tělesné teploty. Jeho vyšší plasmatické hladiny se objevují při
náročných aktivitách (např. 5 min intenzivní zátěže na bicyklovém ergometru, běh do
schodů) na rozdíl od lehké zátěže pod 40 % maximálního výkonu na bicyklovém
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ergometru (Wade, 1984). Pro tento vzestup není rozdíl mezi trénovanými
a netrénovanými jedinci. (McArdle et al., 2015, str. 443)
Osmolalita plasmy je ovlivněna stavem hydratace a koncentrace angiotensinu II.
Wade (1984) cituje svoji studii Wade et Claybaugh (1980), kdy se vypitím 300 ml vody
před zátěží snížila plasmatická hladina ADH o 72 % v maximální zátěži.

1.2.3 Další faktory ovlivňující krevní oběh
Krevní tlak může být ovlivněn také faktory, které nejsou vyvolány jen
zvýšeným metabolismem při svalové práci. Patří sem jednak známý efekt bílého pláště,
fenomén, kdy je zvýšený TK a TF ve chvíli, kdy měření je prováděno ve zdravotnickém
prostředí. Je to způsobeno nervozitou a stresem, se ketrými k vyšetřování dotyčný
přistupuje.
Dále také musíme počítat s emocemi a psychickými faktory, které vedou
k excitaci a změně tonu sympatiku a parasympatiku už před započetím zátěže při
uvědomování si a anticipování pohybové aktivity. Například běžci před během na 60
yardů měli ještě před vystartováním tepovou frekvenci již na 74 % z tepového rozpětí
mezi klidem a nejvyšší TF během běhu. Nárůst TF před během dlouhým 2 míle byl 33 %
(McArdle et al., 1967). Emoce a potažmo sympatikotonní reakci krevního oběhu
vyvolají i negativní pocity jako je vnímání jakékoliv bolesti, nepříjemné pocity spojené
například s distenzí močového měchýře nebo s nepohodlným usazením na sedle
ergometru. Máček et Vávra (1988, str. 45) popisují rozdíl mezi těmito pozitivními
aktivními emocemi (tendence k útoku, boji, touha po vítězství) a negativními emocemi
(nepříjemné tísnivé okolnosti, strach, tréma, obavy). Pozitivní emoce potencují
v bazální amygdale dominantní produkci adrenalinu a negativní emoce v centrální
amygdale dominantní produkci noradrenalinu.
TK v zátěži ale již není tak citlivý na emoční vlivy (efekt bílého pláště,
anticipování aktivity) ani na okolní vlivy, jako je například mluvení a ruch kolem jedince,
tak jako mají vliv na klidový TK (Sharman, 2008).
Odpověď kardiovaskulárního systému očekáváme i po konzumaci kofeinu,
taurinu a dalších stimulantů, které jsou například v energetických nápojích. Plasmatické
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hladiny adrenalinu a noradrenalinu jsou po 30 minutách po jejich konzumaci významně
vyšší, což má za následek zvýšení tepové frekvence při 3 minutovém step testu (Cavka
et al., 2015). Pesta et al. (2013) shrnuje studie popisující vliv nikotinu a alkoholu na
sympatikoadrenální systém. Cituje studie, které prokazují, že nikotin zvyšuje tepovou
frekvenci, zvyšuje kontraktilitu srdce, zvyšuje TK během lehké fyzické aktivity. Alkohol
naopak zpomaluje srdeční kontrakci a je celkové ergolytický (zhoršující sportovní
výkon). Ovlivňuje také koordinační schopnosti, to se však na bicyklovém ergometru
výrazně neprojevuje snížením výkonnosti.

1.3

Klidový krevní tlak a jeho měření
K postupu pro určení klidového TK se vyjadřuje mnoho světových

zdravotnických společností a autorů (Filipovský et al., 2012; Chobanian, 2003; McArdle
et al., 2015; O‘Brien et al., 2005; Pescatello et al., 2014; Pickering et al., 2004).
Standardizace těchto klinických postupů je prováděna za účelem získání jednotných
hodnot, které se pak používají pro diagnostiku a klasifikaci hypertenze a dalších
onemocnění.
Podmínky, které by měly být při určení klinických hodnot klidového TK, jsou
následující. Pacient by měl sedět 5 minut na židli se zádovou opěrkou, nezkříženými
dolními končetinami, opřenými chodidly na zemi a s horními končetinami uloženými
v úrovni srdce. Měřený by neměl posledních 30 minut před měřením požít kofein nebo
kouřit cigaretu. Měření TK je nutné opakovat minimálně dvakrát při jedné návštěvě
v intervalu alespoň 1 minuty a určit průměr těchto hodnot (Filipovský et al., 2012;
Pescatello et al., 2014, str. 45; Pickering et al. 2004). McArdle et al. (2015, str. 311)
uvádí pravidlo, že pokud při jednom měření tlak převyšuje hodnoty 140/90 mm Hg, je
třeba počkat 10 minut a měření opakovat a pracovat pak s průměrem těchto hodnot.
Během první návštěvy je nutné změřit TK na obou horních končetinách a zaznamenána
je hodnota vyšší (Filipovský et al., 2012; Pescatello et al., 2014, str. 45;). Pokud se STK
liší o více než 20 mm Hg a DTK o více než 10 mm Hg, měla by být osoba dále
kardiovaskulárně dovyšetřena (O’Brien et al., 2005; World Health Organization, 2015).
Je vyžadováno měření s kalibrovanými pomůckami při standartních podmínkách
minimálně ze dvou návštěv.
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Krevní tlak v zátěži

1.4.1 Odpověď krevního tlaku v průběhu dynamické zátěže
Obecnou formulí je to, že systolický krevní tlak v dynamické zátěži stoupá
a diastolický zůstává beze změny či s malým poklesem (Fletcher et al., 2001; Ganong,
2005, str. 634; McArdle et al., 2015, str. 318; Pescatello et al., 2014, str. 146). K této
změně obou hodnot dochází na základě několikanásobně zvětšenému srdečnímu výdeji
a kvůli změně periferního odporu, obě tyto změny jsou potencovány zvětšením
metabolických nároků hlavně kosterního svalstva.
Fyziologickým stavem je, když je krevní oběh schopný akomodovat toto
navýšení srdečního výdeje pomocí aktivní vazodilatace cév a pasivní distenze
poddajných arterií. Tato distenze má určitý limit, který se u jedinců se sníženou
compliance cév blíží více ke klidové distenzi (předpětí) cévy. Překročením tohoto limitu
je céva nucená k prudkému navýšení tuhosti. Proto u zdravých mladých jedinců, oproti
např. starším jedincům a jedincům s aterosklerózou, je nárůst srdečního objemu
doprovázen menším nárůstem STK při zvyšování zátěže (Sharman et LaGerche, 2015).
Jinými slovy, při snížené compliance cév je vzestup TK při dynamické zátěži vyšší než
u zdravých jedinců.
V první fázi dynamické zátěže ve vzpřímené pozici dochází hlavně ke zvýšení
srdečního výdeje a to z důvodu zvýšení tepové frekvence a zvětšení systolického
objemu na základě Frank-Starlingova mechanismu. Zvyšování srdečního výdeje při
pokračování v zátěži je primárně z důvodu zvyšování už jen tepové frekvence. Pokud
zůstává intenzita zátěže konstantně submaximální pod ventilačním anaerobním
prahem, ustavuje se rovnovážný stav během několika minut po započetí této intenzity.
Například vzestup spotřeby kyslíku dosahuje rovnovážného stavu do 2-3 minut (Máček
et Radvanský, 2011, str. 16; McArdle et al., 2015, str. 163). Tepová frekvence, srdeční
výdej a ventilace pak zůstávají relativně konstantní. (Fletcher et al., 2001)
Pokud je tento rovnovážný stav udržován déle, může krevní tlak lehce postupně
klesnout a to z důvodu pokračující vazodilatace arteriol v aktuálně aktivním svalech
a v kůži z důvodu termoregulace. (McArdle et al., 2015, str. 319)
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Pokud se ale zátěž stupňuje dále, dochází k vazokonstrikci ve většině oběhových
systémech kromě aktivního svalstva, myokardu a mozku. V těchto tkáních naopak
dochází k mohutné vazodilataci. Stoupá tedy srdeční výdej (v maximu až 6krát), krevní
průtok svaly (dle typu zátěže), extrakce kyslíku (v maximu až 3krát), STK, SAT a tepová
amplituda. Celkový periferní odpor klesá. DTK, jak bylo již zmíněno, zůstává nebo může
klesat. (Fletcher et al., 2001)
Z klidových hodnot, kdy minutový srdeční výdej je přibližně 5 l/min a TK 120/80
mm Hg (SAT= 93 mm Hg), lze při usilovné dynamické zátěži zvýšit hodnoty až například
na 35 l/min a TK 210/90 mm Hg (SAT=130 mm Hg). STK stoupá úměrně se zvýšením
spotřeby O2 a s navýšením krevního průtoku. Vzestup McArdle et al. shrnuje tak, že po
iniciálním prudkém vzestupu z klidových hodnot roste STK lineárně s intenzitou zátěže.
(McArdle et al., 2015, str. 309, 320)
Konkrétní vzestup STK popisují jen některé prameny. Pescatello et al. (2014, str.
144) a Forman et al. (2010) uvádí obvyklý vzestup 10 ± 2 mm Hg/MET a čím víc se
intenzita zátěže blíží k maximu, může se křivka vzestupu oplošťovat. Nordgren et al.
(1994) udává pro vzestup u adolescentů hodnotu 19,5 (18,8-20,1) mm Hg/W/kg.
Zároveň dodává, že rozdíl ve vzestupu nebyl mezi pohlavími signifikantní.
Máček et Radvanský (2011, str. 74) uvádí možnost výpočtu hraničního vzestupu
STK jako přičtení 30 mm Hg ke klidovému STK na každý W/kg intenzity zátěže. Pokud
jde o intenzitu zátěže např. 3 W/kg, pak hraniční hodnota STK je pro vyšetřovaného
s klidovým STK 120 mm Hg potom tedy 210 mm Hg (klidový TK+(3*30)). Autor ale
dodává, že jde o velmi tolerantní mez. Kromě maximálního dosaženého TK se měří i TK
v průběhu testu na jednotlivých stupních zátěže. Tento výpočet lze použít jak pro
výpočet hranice pro maximální STK, tak pro hraniční TK na jednotlivých zátěžových
stupních.
Studie Singh et al. (1999) stanovuje hranici pro abnormální vzestup tlaku jako
hodnotu TK, která je větší než 95. percentil všech naměřených hodnot na 2. stupni
protokolu dle Bruce (tzn. na běžeckém pásu sklon 12 %, rychlost 4 km/hod, 7 MET).
Tato hranice pro maximální STK je pro ženy ve věku 20-24 let 190 mm Hg a DTK 93 mm
Hg. Toto uvádíme jako příklad pro možnost určení hranice abnormálního vzestupu STK.
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I další studie používají tento způsob, tedy určení hranice abnormálního vzestupu TK
podle hodnot na 95. percentilu ve skupině naměřených jedinců (Daida et al., 1996;
Gottdiener et al. 1990; Hacke et Weisser, 2015). Každá studie však dochází k různým
hodnotám STK.
Pokles v STK o více než 10 mm Hg a také nenavýšení STK při stoupající
dynamické zátěži (takzvaná námahová hypotenze) charakterizuje neschopnost
srdečního výdeje „naplnit“ dilatované krevní řečiště a je prognostickým znakem, jelikož
je spojen se závažnými poruchami kardiovaskulárního systému (Sharman et LaGerche,
2015). Objevuje se u pacientů s chlopenními vadami, kardiomyopatií, obstrukční
změnou aortálního oblouku a závažnými arytmiemi. Dále může být známkou
myokardiální ischemie, dysfunkce levé komory a jiných přidružených situací. Také se
pokles objevuje u pacientů s aorto-koronárním bypassem. Další příčinou mohou být
farmakologická antihypertenziva, usilovná prolongovaná zátěž nebo také neadekvátní
vagová aktivita (mdloba, synkopa). (Fletcher et al., 2001; Pescatello et al., 2014, str.
146)
Menší vzestup TK nebo i mírný pokles na prvním zátěžovém stupni může být
z důvodu předchozí již proběhlé sympatické reakce při anticipování pohybové aktivity
a s tím spojeným vzestupem STK ještě před započetím zátěže. (Menghini et al., 1995)
Sharman et LaGerche (2015) shrnují vědecké prameny vyjadřující se ke vzestupu
TK v zátěži a popisují možné příčiny abnormální odpovědi TK a jejich následky (Tabulka
1.). Tuto tabulku doplňujeme o poznatky z dalších studií (Tabulka 2.).
Právě průběhem vzestupu STK se bude zabývat tato diplomová práce.
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hypotenze

abnormalita

možné příčiny

možné následky

1) pokles >10 mm Hg (stabilně
pod předzátěžové hodnoty)
při
zvyšující
se
zátěži
doprovázený dalšími příznaky
ischemie myokradu

dysfunkce levé srdeční komory,
ischemie
myokardu
nebo
obstrukce aortálního odtoku

zvýšené
kardiovaskulární
riziko a riziko
úmrtnosti

2) pokles >20 mm Hg od
nejvyšší hodnoty TK během
testu.

hypertenze
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3) neschopnost vzestupu STK
při zvyšující se intenzitě zátěže
1) maximální hodnota STK
≥210 mm Hg (pro muže), ≥190
mm Hg (pro ženy)
2) maximální hodnota DTK
≥210 mm Hg (pro muže i ženy)
3) data pro průběžný vzestup
v submaximální zátěži jsou
omezená, ale STK ≥150 mm
Hg při zátěži 5 MET je uváděn
jako hranice pro rozlišení
abnormality (Kokkinos et al.,
2002)

abnormální
sympatikotonická
odpověď, onemocnění plicních
tepen, obstrukce ve venózním
řečišti, β-blokátorová medikace

pre-existující
hypertenze,
maskovaná hypertenze, porušený
glukózový
metabolismus,
dyslipidemie, kuřáctví, vyšší BMI,
snížená poddajnost aorty a
velkých
tepen,
porušená
endoteliální funkce
zvýšení reflexní vazokonstrikce
prostřednictvím zvýšené aktivity
metaboreceptorů,
zvýšení
sympatikotonnní vazokonstrikce
v aktivních
svalech,
pokles
dostupnosti prostaglandinů a
oxidu dusnatého

zvýšené
kardiovaskulární
riziko a riziko
úmrtnosti
větší výskyt
orgánového
poškození
z důvodu
hypertenze
(albuminurie,
hypertrofie levé
srdeční komory)

Tabulka 1. Souhrn definic abnormálních odpovědí TK na zátěž, její možné příčiny a důsledky; STK-systolický krevní
tlak, DTK-diastolický krevní tlak, BMI-body mass index, MET-metabolický ekvivalent, přeloženo autorkou práce
(Sharman et LaGerche, 2015)

hypotenze

abnormalita
1) pokles pod předzátěžové
hodnoty (Le et al., 2008)
2) nízký STK <140 mm Hg při
maximální zátěži (Gupta et al.
2007; Irving et al., 1977; Le et al.,
2008)

možné příčiny
obstrukce aortální chlopně,
velká periferní vazodilatace,
mitrální regurgitace, maligní
tachyarytmie (Let e al.,
2008)

možné následky
kardiovaskulární
riziko:
ischemie
myokardu,
infarkt
myokardu (Le et al.,
2008)

hypertrofie levé srdeční
komory (Gottdiener et al.,
1990; Lauer et al., 1992)

hypertenze (Singh et
al., 1999, Le et al.,
2008)

porušená
schopnost
periferní
vazodilatace
v zátěži (Singh et al., 1999)

cévní
mozková
příhoda (Kurl et al.,
2001)

3) vzestup <20 až 30 mm Hg –
neuvedeno při jakém vzestupu
zátěže (Fletcher et al., 2001)
hypertenze

1) vzestup STK a DTK nad 95.
percentilem (Singh et al., 1999)
2) vzestup STK >19,7 mm
Hg/min-při navyšování intenzity
zátže o 20 W/min (Kurl et al.,
2001)

Tabulka 2. Souhrn dalších definic abnormálních odpovědí TK na zátěž, její možné příčiny a důsledky. STK-systolický
krevní tlak, DTK-diastolický krevní tlak
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1.4.2 Maximální hodnoty krevního tlaku v dynamické zátěži
Prameny se také liší při určení limitů pro normální TK v maximu či submaximu.
Převážně je uváděna hranice STK 210 mm Hg pro muže a 190 mm Hg pro ženy. Pro obě
pohlaví je hranice DTK na 110 mm Hg. (Lauer et al., 1992)
Jedním z důvodů proč, byla tato hranice určena byl poznatek z Framinghamské
studie, kdy jedinci s TK nad touto hranicí měli o 10 % větší tloušťku levé srdeční komory
(left ventricular mass) (Lauer et al., 1992). Toto potvrzuje i studie Gottdiener et al.
(1990) a dokládá, že 14 jedinců z celkových 22 s STK v maximu větším než 210 mm Hg
mělo hypertrofii levé komory, oproti skupině jedinců s maximálním tlakem pod 210 mm
Hg, kde byl pouze 1 jedinec z celkových 17, jehož levá komora byla hypertrofovaná.
Zároveň hodnoty blízké těmto (STK 218 mmhg pro muže a 188 mm Hg jsou určené jako
95. percentil pro jedince mladší 30 let (Daida et al., 1996). Obě tyto studie odvozují své
závěry ze zátěžového testu na běžeckém pásu.
Máček et Vávra (1988, str. 257) obecně píší, že není asi prospěšné pro
organismus, aby při tělesném cvičení nebo sportovním výkonu stoupaly hodnoty
systolického tlaku větší měrou přes 200 mm Hg a to ani u zdravých osob. Toto tvrzení
chápeme však spíše tak, že není vhodné, aby s takovým STK prováděla osoba
pohybovou aktivitu pravidelně.
McArdle et al. (2015, str. 320) zmiňuje publikaci (Bouchard et al., 1994), kde je
uvedeno, že v maximální zátěži STK u trénovaných jedinců s vysokou aerobní kapacitou
může STK vzrůst nad hodnotu 200 mm Hg. Máček et Radvanský (2011, str. 74) dodávají,
že u sportujících extrémně zdatných jedinců naměříme občas v maximální zátěži
i podstatně vyšší hodnoty (až 260 mm Hg). Jde o takovou maximální intenzitu zátěže,
kterou nezdatní jedinci nejsou schopni ani krátkodobě tolerovat. Také dochází
k případům, kdy naopak mladý trénovaný jedinec dosáhne např. 200 mm Hg při
intenzitě zátěže 20 MET, tedy hodnotu STK, kterou může dosáhnout méně trénovaný
jedinec při zátěži s intenzitou 6 MET. Velký rozdíl je pak ve schopnosti vazodilatace
a poddajnosti cév u jednotlivých osob (Sharman et LaGerche, 2015).
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Překročení prahu 250 mmHg STK nebo 115 mm Hg DTK je bráno jako kriterium
pro ukončení zátěže (Pescatello et al., 2014, str. 146).
Na druhé straně nedostatečný vzestup STK při maximální zátěži může být spojen
s těžkou kardiovaskulární poruchou a omezenou ejekční frakcí (Le et al., 2008). Tento
nefyziologický stav je spojen se změnami na EKG. Gupta et al. (2007) porovnával
vzestup STK z klidových hodnot do maxima (při protokolu na běžeckém pásu) a uvádí,
že po rozdělení jedinců ve věku 59 ± 12 let na skupinu se vzestupem STK ≤43 mm Hg
a se vzestupem STK ≥44 mm Hg, byl ve skupině s nižším vzestupem signifikantně
výraznější výskyt úmrtí z kardiovaskulárních příčin.

1.4.3 Pozátěžová odpověď krevního tlaku
Po ukončení dynamické zátěže je fyziologickou odpovědí pokles STK. Po zátěži
očekáváme návrat k hodnotám před zátěžovým testem. Fletcher et al. (2001) uvádí, že
tento návrat proběhne přibližně za 6 minut a to na základě vagové reaktivace, která
sníží tepovou frekvenci. Snížení je výraznější u trénovaných lidí a slabší u jedinců
v dekondici. Co se týče pozátěžové reakce tepové frekvence, pokud je pokles menší než
12 tepů za 1 minutu „cooling down“ aktivity nebo menší než 22 tepů po 1 minutě
strávené v leže na zádech, je to považováno za abnormální zpomalenou zotavovací
odpověď tepové frekvence (Pescatello et al., 2014, str. 144).
Pozátěžová hypotenze je většinový jev. Jde o pokles TK na hodnoty, které jsou
nižší než předzátěžové. Tento pokles TK není zatím jasně vysvětlen a může trvat několik
hodin po ukončení PA. Jedním z možných příčin je redistribuce krevního objemu do
viscerálních orgánů a žilního rezervoáru kosterního svalstva. Tudíž se sníží preload
srdečních síní a následně se sníží objem vypuzený v systole. (Dujic et al., 2006)
Tento pokles může být i překotný ve vzpřímené pozici z důvodu nahromadění
krve v žilním řečišti a také z důvodu zpoždění zpětného fyziologického zvýšení cévní
rezistence, které má za úkol vyrovnat náhlé snížení srdečního výdeje po ukončení
zátěže. K této situaci dochází při náhlém ukončení zátěže a po uložení na záda by se měl
TK normalizovat. (Fletcher et al, 2001)
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Naopak pokud pokles TK chybí nebo dokonce TK stoupá, může jít o rizikový
faktor úmrtnosti. Návrat k hodnotám před zátěžovým testováním platí i pro DTK.
Výjimkou jsou pacienti farmakologicky ovlivnění vasodilatátory, blokátory kalciových
kanálů, inhibitory angiontensin-konvertujících enzymů, α a β adrenergními blokátory.
Jejich odpověď TK v zátěži je utlumena právě těmito látkami a nelze ji předpovídat.
(Huang et al, 2008; Pescatello et al., 2014, str. 146)

1.4.4 Krevní tlak při zátěžovém testování
Obecně

prostřednictvím

zátěžového

vyšetření

a

monitorování

funkcí

kardiovaskulárního systému máme možnost objevit abnormality, které se neprojevují
v klidových podmínkách. Měření TK v průběhu zátěžového vyšetření je důležité jednak
kvůli bezpečnosti vyšetřovaného při stupňování k submaximálním až maximálním
intenzitám zátěže, ale také společně s monitorací EKG, tepové frekvence a dalších
parametrů získáváme představu o adekvátní reakci kardiovaskulárního systému na
zátěž. (Fletcher et al., 2001; Sharman et LaGerche, 2015)
Neadekvátní odpověď TK při zátěžovém vyšetření se v posledních letech jeví jako
klinický symptom nezávislý na hodnotách klidového TK a je používán pro určení
zvýšeného kardiovaskulárního rizika jedince (Sharman et LaGerche, 2015). Někteří
považují nepřiměřenou reakci TK spíše za jakýsi preklinický stav předcházející
hypertenzi (Lima et al., 2013).
Přestože měření TK během zátěžového testu je nedílnou součástí vyšetření,
existují stále nedostatky ve výkladu fyziologické reakce TK na dynamickou zátěž
a rozpory ve výsledcích populačních studií. Tento konflikt v datech je pravděpodobně
zapříčiněn použitím různých metodik měření, různých protokolů zátěžových testů,
různých populačních skupin a v neposlední řadě také nejasnou definicí pro abnormální
odpověď TK v dynamické zátěži. (Le et al., 2008)
Z toho vyplývá, že je vždy nutné popsat protokol zvyšování zátěže, typ
dynamické zátěže a další proměnné, které mohou zásadním způsobem ovlivnit
sledované fyziologické hodnoty.
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Před testem je nutné znát předzátěžové referenční hodnoty jednak, abychom
určili, zda v testování můžeme pokračovat, a abychom mohli adekvátně posuzovat
odpověď TK na zátěž. Může se jednat o hodnotu klidového tlaku, která má své
náležitosti a zásady pro její určení, a nebo o referenční předzátěžové hodnoty, jejichž
metodika měření není striktně určena.
Po skončení dynamické zátěže (zvláště v protokolech obsahujících usilovnou
zátěž) následuje „cool-down fáze“, kdy osoba ještě vykonává dynamickou aktivitu na
lehkém stupni zátěže. Během ní stále monitorujeme hodnoty TK a TF a to i po jejím
skončení v v průběhu zotavení. Tato fáze postupného zklidnění je důležitá z hlediska
udržení plynulého krevního průtoku žilním systémem i po ukončení usilovné rytmické
svalové aktivity, která velkým dílem přispívala k žilnímu návratu během zátěže.
(McArdle et al., 2015, str. 312)

1.4.5 Krevní tlak indikující ukončení zátěžového testu
Pokyny vydané American College of Sports Medicine (ACSM) (Pescatello et al.,
2014, str. 87) určují situace, ve kterých je z bezpečnostních důvodů nutné zátěžový test
ukončit. Patří sem pokles STK o více než 10 mm Hg při zvyšující se zátěži a pokud STK
klesne pod hodnotu TK, který byl naměřen na začátku testu v klidu. Podle pokynů by se
test měl ukončit, pokud STK vystoupá nad hodnoty 250 mm Hg nebo DTK nad hodnoty
115 mm Hg. Tato hranice je určena experty vzhledem k ohrožení mozkových
a srdečních cév (Sharman et LaGerche, 2015), tyto hodnoty se také ukazují jako
bezpečné pro pacienty s abdominálním aortálním aneurysmatem do průměru 6 cm
(Best et al., 1998).
Zátěžový test by dále měl být předčasně ukončen v případě, že měřený pociťuje
těžké příznaky anginy pectoris, pokud proband vykazuje známky nízké perfuze jako je
cyanóza, bledost, nauzea, stav zmatení, pokud osoba pociťuje výraznou dušnost, sípání,
točení hlavy, pokud má osoba křeče svalů nebo klaudikační obtíže, pokud dojde
k poklesu TF při zvýšení zátěže, pokud pacient cítí palpitace nebo výraznější změny
v srdečním rytmu. V pokynech jsou také vyjmenované změny na EKG indikující
k ukončení zátěžového testu. A samozřejmě je test ukončen při fyzických nebo
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verbálních známkách nepřiměřeného vyčerpání nebo na probandovo požádání.
(Pescatello et al., 2014, str. 87, 131)

1.5

Měření krevního tlaku
Zlatým standardem pro určení přesného krevního tlaku je měření pomocí intra-

arteriálního katetru. Tato metoda je však invazivní a je využívaná spíše při operacích.
Pro klasická klinická vyšetření v klidu i v zátěži je nutné využít neinvazivní způsob
měření. Pro tyto účely existuje řada metod. Mezi dodnes nejrozšířenější způsoby
neinvazivního měření patří auskultační a oscilometrická metoda. (Kapse et Patil, 2013)
Měření můžeme provádět manuálně ovládanými pomůckami (rtuťový nebo
aneroidní tonometr) nebo automatickými (elektronickými) přístroji. Elektronické měřicí
přístroje nejčastěji pracují na oscilometrickém principu. Obecnou výhodou takového
měření je eliminování potencionálního efektu bílého pláště a možnost samoměření
v domácím prostředí bez nutné přítomnosti zdravotnického personálu. Většina
epidemiologických studií je však stále založena na měření klasickou auskultační
metodou s použitím manuálního tonometru.
Zlatým standardem pro klinické měření TK je stále vyškolená zdravotní sestra
nebo jiný zdravotník používající rtuťový tonometr a určující hodnoty na základě
fonendoskopem slyšitelných Korotkovových fenoménů nad arteria cubitalis. Použití
tohoto postupu je doporučováno i pro měření TK v zátěži (Le et al., 2008). Bohužel je
tato metoda v některých případech zpochybňována z důvodu nevyhnutelných
nepřesností kvůli vlastní variabilitiě TK a kvůli „efektu bílého pláště“. Tato metoda může
být také samozřejmě zatížená chybou samotného zdravotníka. Proto je nutné vyloučit
všechny možná rizika pro chybovost, které auskultační metody s sebou nesou.
Examinátoři striktně musí dodržovat stanovené postupy a tonometry musí být
v dobrém technickém stavu. (Pickering et al., 2004)

1.5.1 Auskultační metody
Jde o techniky využívající Korotkovových zvukových fenoménů, které byly
popsány již v roce 1905. Nejčastěji je krevní tlak auskultační metodou měřen na paži,
konkrétně na brachiální arterii. V odborné literatuře je kladen velký důraz na
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sjednocení a dodržování doporučovaných postupů při měření TK. V této práci jsme se
řídili převážně doporučujícím stanoviskem vydaným společností American Heart
Asociation (AHA) v roce 2004 (Pickering et al., 2004).
K zachycení zvukových fenoménů se používá fonendoskop umístěný na kubitální
jamce nad brachiální arterií. Manžeta s nafukovacím polštářkem, která naléhá na paži
a stlačuje brachiální arterii, musí odpovídat obvodu paže vyšetřované osoby. Dolní okraj
manžety by měl být přibližně 1 palec (2,5 cm) vzdálený od kubitální rýhy (McArdle et
al., 2015, str. 310). Přívodné hadičky vedoucí do polštářku jsou na mediální straně paže
a směřují souběžně s osou předloktí. Šířka nafukovacího polštářku odpovídá přibližně
40% obvodu paže a délka polštářku 80% obvodu paže (Chobanian, 2013). Při
nedodržení správných rozměrů naměřené hodnoty výrazně nad/podhodnocují TK
v arteria brahialis, malý rozměr nadhodnocuje a větší rozměr naopak podhodnocuje
hodnoty TK (Badeli et Assadi, 2014). Jelikož se manžety vyrábí ve standartizovaných
velikostech, můžeme se řídit doporučením AHA Scientific Statement (Pickering et al.,
2004) - při obvodu paže 22-26 cm používáme manžetu 12x22 cm, při obvodu 27-34 cm
manžetu 16x30 cm a při obvodu paže 35-44 cm manžetu velikosti 16x36 cm. Upevnění
manžety se liší dle typu, zapíná se buď na suchý zip, nebo starší variantou je pevné
podvlečení volného konce látkové manžety. Připojený tonometr (modul s odečítací
stupnicí) je v úrovni srdce měřené osoby a na maximální vzdálenost 1 m od osoby, která
měření provádí. Membrána fonendoskopu musí mít plný kontakt s kubitální jamkou.
A horní končetina je volně svěšená podél těla. Je tím vyloučena izometrická kontrakce
svalů HK.
Manžeta je měřící osobou natlakována pomocí pryžového balónku na určitou
hodnotu. Ta by měla přesahovat očekávaný systolický krevní tlak minimálně o 30 mm
Hg nad první Korotkovův fenomén. V tuto chvíli je průtok krve distálně od manžety
v arterii uzavřen. Ve stetoskopu není pulz slyšitelný. Pak je tlak pomalu z manžety
odpouštěn. Doporučená rychlost (Pickering et al., 2004) je 2-3 mm Hg/s a v bodě, kdy
se vyrovná tlak v manžetě krevnímu tlaku v arterii, je slyšitelný první Korotkovův
fenomén (1. fáze Korotkovových fenoménů) a následné další pulsy při každém srdečním
stahu. Podle ukazatele (hladina rtuti, ručička nebo LED dioda) je ze stupnice tonometru
odečtena hodnota STK, tedy v bodě prvního úderu, který byl na membráně
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fonendoskopu slyšitelný. Jelikož je arteriální tepna částečně deformována, je proudění
krve turbulentní a proto ve fonendoskopu slyšitelné. Měřící osoba dále upouští tlak
v manžetě. V případě měření v zátěži může být tato rychlost větší, můžeme manžetu
rychle upustit až na hodnotu 10 mm Hg nad předchozí změřený DTK (Sharman et
LaGerche, 2015). Zvuky se v průběhu upouštění stávají nejprve hlasitějšími a poté jsou
postupně tlumeny (4. fáze Korotkovových fenoménů) až úplně vymizí. Ve chvíli, kdy je
slyšen poslední úder (5. fáze Korotkovových fenoménů), je odečtena hodnota tlaku
diastolického. V této fázi již není tepna manžetou deformována a turbulentní proudění
se změnilo zpět v laminární. Slyšitelnost zvukových fenoménů je tedy zanedbatelná.
Následně je manžeta vypuštěna do nulového tlaku a obě hodnoty (STK a DTK) jsou
zaznamenány, případně sděleny pacientovi. Hodnoty měřené v klidu by měly být
určeny s přesností na 2 mm Hg. Pro hodnoty klidového TK není doporučováno
zaokrouhlovat po 5 mm Hg (World Health Organization, 2005).
Pozornost na rychlost upouštění tlaku v manžetě je kladen proto, aby nemohlo
dojít k posunutí a případnému ztracení hodnoty 1. Korotkovova fenoménu při měření
STK ve smyslu snížení této hodnoty. To stejné hrozí i při určování hodnot DTK ale ve
smyslu nadhodnocení DTK (Pickering et al., 2004). Tato chyba je pravděpodobnější při
nižších tepových frekvencích, zatímco při vyšší tepové frekvenci toto riziko klesá.
Měření tlaku by nemělo být zbytečně prodlužováno, následkem prolongovaného
přeškrcení tepny může být následné zvýšení TK. (Ganong, 2005, str. 590; Pickering et
al., 2004)
Mezi nejčastější chyby při měření auskultační metodou je zařazováno špatné
zvolení velikosti manžety, nedodržení časových odmlk mezi jednotlivými měřeními,
odpouštění tlaku v manžetě příliš rychle, nezměření TK na obou horních končetinách,
neodstranění rušivých elementů (rušících měřícího i měřeného). Během měření je
zakázáno mluvit a také hodnoty zaokrouhlovat (Tholl et al., 2004). Velkým zdrojem
chyby je takzvaná „terminal digit preference“, která je popisována jako podvědomá
tendence měřící osoby k naměření určitých hodnot TK. Tak, že zaokrouhlí k nějakému
číslu a to buď podvědomě nebo na základě předchozích měření (Frohlich, 1988).
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Wheatley et al. (2013) srovnával výsledky měření intra-arteriálně a auskultačně během
zátěžena na bicyklovém ergometru. Uvádí, že STK i DTK přímo změřený invazivně
v arteria radialis byl vyšší ve všech případech (v klidu, na 40 % maximální intenzity
zátěže a 75 % maximální intenzity zátěže). Tyto rozdíly pro STK byly 22 mm Hg, 31 mm
Hg a 27 mm Hg postupně pro klid, 40 % a 75 % intenzitu zátěže. Rozdíly pro DTK byly
menší a to 5 mm Hg, 7 mm Hg a 17 mm Hg (Obrázek 1.).

Obrázek 1. Rozdíly hodnot STK a DTK naměřených intra-arteriálně (nepřerušovaná linie) a auskultačně
(přerušovaná linie). Hodnoty pro klid (rest), 40 % (low 3, 6, 9) a 75 % (mod 3, 6, 9) a maximální intenzitu zátěže
(Wheatley et al., 2013)

Během zátěže se neinvazivně (auskultačně) získané hodnoty DTK mohou lišit od
invazivně změřeného DTK až o 30 mm Hg (Tuka et Matoulek, 2015). Sagiv et al. (1999)
porovnával měření TK pomocí intra-arteriálního katetru a pomocí auskultační metody
během dynamické aktivity na bicyklovém ergometru (Wingate Anaerobic Test). Oproti
předchozí studii uvádí, že při maximální aktivitě neinvazivně naměřené hodnoty STK
vysoce korelovaly s intra-arteriálně naměřenými hodnotami STK (r=0,87); (neinvazivní
měření 197±11 mm Hg, intra-arteriální měření 191±9 mm Hg). Hodnoty DTK však
s intra-arteriálním DTK nekorelovaly (r=0,36). Jeho závěrem je, že měření DTK během
anaerobní dynamické zátěže pomocí neinvazivního měření není validní a naopak
přesnost měření hodnot STK je dostačující. Tento fakt je obecně přijímaný.
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1.5.1.1 Měření krevního tlaku během laboratorního zátěžového
testu
Referenční hodnoty TK před zátěžovým testem se dle doporučení ACSM
(Pescatello et al., 2014, str. 79) získávají v leže na zádech a v klidové pozici, ve které
bude test prováděn (vsedě na ergometru, v případě běžeckého pásu ve stoji). Nelze
však mluvit o hodnotách klasického klidového TK.
První částí zátěžového testu by měla být „warm-up fáze“, to znamená na
takovém stupni zátěže, aby se dotyčný seznámil s cyklickým pohybem pedálů, navykl si
na předepsanou kadenci otáček a připravil pohybový aparát na vyšší intenzity zátěže.
Kromě této úvodní fáze by měl specifický protokol obsahovat další stupně s kontinuální
zátěží trvající 2-3 minuty, při kterých je dosaženo rovnovážného stavu. Počet těchto
stupňů se může lišit. Tepová frekvence je zaznamenávána minimálně 2krát na každém
stupni zátěže a to na konci druhé a třetí minuty. V průběhu jednotlivých stupňů se TK
měří vždy v posledních 45 s daného stupně. Měření TK je opakováno v případě výrazné
hypotenzní nebo hypertenzní změny. Při kombinovaném protokolu do maxima je
poslední stupeň v podobě rampově stoupající intenzity zátěže do maximálního úsilí.
Měření TK je provedeno v posledních sekundách zátěže, případně ihned po ukončení
zátěže do 5 tepů (Máček et Radvanský, 2011, str. 74). Po skončení zátěže je TF a TK
monitorován každé 2 minuty. Po dobu minimálně 6-8 minut (Fletcher et al., 2001).
Měřená osoba má během doby, kdy je měřen TK, horní končetinu uvolněnou,
rukou se nedrží madla ergometru. Dlaň může být volně položená v supinaci na madle
nebo volně svěšena podél těla. Pro omezení zvuků, které během měření v zátěži na
bicyklovém ergometru mohou mást vyšetřujícího, je nutné dbát na umístění
fonendoskopu v kubitální jamce. Někteří autoři uvádí možnost připevnit hlavici
fonendoskopu k paži elastickým obvazem (Lightfoot et al., 1996). Další možností je
položení horní končetiny na rameno vyšetřující osoby, toho způsobu se využívá spíše při
vyšetření na běžeckém pásu (Sharman et LaGerche, 2015).
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1.5.2 Rtuťový tonometr
Rtuťové tonometry jsou používány jako zlatý standard pro klinické neinvazivní
měření TK. V současnosti se ale tato situace mění.
Podoba konstrukce a mechanismus zůstávají v posledních padesáti letech stejné.
Výhodou rtuťových tonometrů je, že rozdíly mezi jednotlivými typy a výrobci jsou
zanedbatelné, protože všechny pracují na stejném jednoduchém principu. Rtuť si
zachovává své fyzikální vlastnosti nezávisle na čase. Ostatní části měřidla však mohou
podléhat opotřebení. Jde hlavně o nepružnost pryžových částí a praskliny. Dále byly
zjištěny nedostatky jako zanesení zúžených částí hadiček, nedostatek rtuti v rezervoáru
a nenulová hladina rtuti při vypuštěné manžetě (Mion et al., 2000). Proto je
vyžadováno jejich kalibrování a servisování v pravidelných intervalech (World Health
Organization, 2005).
Jedním z hlavních důvodů, proč se situace s používáním rtuťových tonometrů
komplikuje, je toxicita rtuti. A to jak riziko při úniku při rozbití tonometru tak při jeho
likvidaci po ukončení používání tonometru (O’Brien, 2001). Jejich použití ve
zdravotnictví je v některých zemích již zakázáno a jsou postupně nahrazovány jinými
variantami měřičů. Nevýhodou rtuťových tonometrů je snadné znehodnocení při pádu
nebo i drobných otřesech s přístrojem při transportu. I proto je důležité dodržovat
pravidelné kontroly přístrojů.
Kvalita a přesnost měření TK není dána jen technickými limitacemi měřidla.
Závisí samozřejmě na samotném provedení vyšetřující osobou. Kromě zásad popsaných
v předchozí kapitole, které se týkají všech auskultačních měření, je důležité nastavení
stupnice rtuťového tonometru. Měřící osoba musí dbát na to, aby hleděla kolmo na
číselnou stupnici a odečetla tak správné hodnoty TK. Zásadní je samozřejmě praxe
v měření TK.

1.5.3 Digitální nertuťový tonometr
Jelikož je tendence právě rtuťové tonometry nahrazovat nertuťovými měřidly,
byly vyvinuty digitální auskultační tonometry (nazývané také jako nertuťové,
bezrtuťové tonometry). Tento tonometr obsahuje elektronický převodník statického
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tlaku, ten převádí signál do barografu, který vizuálně připomíná klasickou stupnici na
rtuťovém tonometru (hladinu rtuti nahrazují LED diody). Některé typy dokonce
umožňují pomocí tlačítka na nafukovacím balónku označit měřící osobou na stupnici
přístroje hodnoty slyšených Korotkovových fenoménů manuálně. To pak eliminuje
jednu z největších nepřesností auskultačního měření a to „terminal digit preference“
(Pickering, 2003). (World Health Organization, 2005)
Jako první s těmito tonometry vstoupila na trh značka A&D (typ UM 101). Dnešní
další hlavní zástupci jsou tonometry značky Accoson, Accusphyg a TNO. Tonometr
značky Accoson prošel validační studií (Graves et al., 2004), která použila mezinárodní
protokol (International Protocol for validation of blood pressure measuring device in
adults) vydaný společností European Society of Hypertension (ESH) (O’Brien et al.,
2002).
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2 CÍLE A HYPOTÉZY
Cílem této studie je zhodnotit reakci krevního tlaku na dynamickou zátěž u mladých
zdravých jedinců. Dynamickou zátěž bude představovat zátěžové vyšetření do maxima
kombinovaným protokolem na bicyklovém ergometru.
Budeme zjišťovat, zda je vzestup STK lineární nebo má jeho vzestup jinou
pravidelnost (funkci) a zda můžeme použít hraniční hodnotu vzestupu STK 30 mm Hg
při navýšení zátěže o 1 W/kg. Vedlejším záměrem je zjistit, zda existuje vztah mezi
reakcí krevního tlaku a pohlavím.
Hypotézy:
1)

Systolický krevní tlak stoupá lineárně se zvyšující se intenzitou zátěže.

2)

Systolický krevní tlak stoupá do 30 mm Hg s každým navýšením intenzity zátěže
o 1 W/kg.

3)

Hodnoty STK jsou na jednotlivých stupních zátěží nižší u žen než u mužů.
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3 METODIKA VÝZKUMU
Zátěžová vyšetření probíhala od prosince 2015 do března 2016. Měření byla
provedena na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství (Fakultní nemocnice
Motol v Praze) v jedné ze zátěžových laboratoří. Vždy se tedy jednalo o stejnou
místnost, byl použit stejný bicyklový ergometr, stejný tonometr, stejný fonendoskop,
stejný přístroj pro monitoraci EKG. Vyšetření vedla vždy stejná osoba, tou byla autorka
práce.

3.1. Účastníci studie
Studie se zúčastnilo 40 probandů. Šlo převážně o studenty 2. lékařské fakulty UK
a další jedince z věkové kategorie 20-29 let. Zúčastnilo se 18 mužů a 22 žen.
Charakteristika souboru je shrnuta v Tabulce 3.

věk (roky)
váha (kg)
výška (cm)
BMI (kg/m2)
věk (roky)
váha (kg)
výška (cm)
BMI (kg/m2)

Charakteristika souboru probandů
pohlaví
počet
průměr
18
24,0
18
78,0
M
18
182,6
18
23,4

Ž

22
22
22
22

24,9
64,7
170,9
22,2

SD

min

max

2,6
8,9
4,4
2,7

21
62
176
19,0

29
97
189
30,1

1,1
9,4
7,5
3,1

23
50
156
17,7

27
92
187
30,2

Tabulka 3. Charakteristika souboru probandů, muži (M), ženy (Ž), body mass index (BMI)

Jednalo se o zdravé normotenzní jedince. V souboru nejsou osoby s žádným
chronickým kardiovaskulárním onemocněním a s žádnou medikací ovlivňujcí činnost
kardiovaskulárního aparátu. Ve skupině nebyl žádný kuřák. Před samotným měřením
byla na 24 hodin vyloučena konzumace alkoholu, kofeinu, energetických nápojů
a požadována abstinence nikotinu. Testovaní se také měli v den testování vyvarovat
náročné fyzické aktivitě a 2 hodiny před vyšetřením nejíst větší porci stravy. V den
vyšetření neměli mít jedinci moč ani příliš světlou ani tmavou, abychom orientačně
zajistili optimální stav hydratace.

37

Diplomová práce

Reakce krevního tlaku na dynamickou zátěž
u zdravých mladých jedinců

Byla odebrána základní zdravotní anamnéza. Zdůrazněna byla otázka na
farmakologickou medikaci. Také byla zjištěna jejich pravidelná sportovní aktivita
a celková pohybová aktivita v posledních sedmi dnech.
Všichni testovaní vyjádřili souhlas s účastí ve studii formou podepsání
informovaného souhlasu (Příloha 1.).

3.2. Použité přístroje a nástroje
Zátěžové vyšetření bylo prováděno na bicyklovém ergometru značky ergoline
GmbH (typ ergoselect 50). Brzdící systém je řízen pomocí mikroprocesoru na principu
vířivých proudů. Má možnost manuálního nastavení zátěže po 5 W. Displej ergometru
je řešen tak, že má 2 části. Na hlavním displeji směrem k vyšetřujícímu se zobrazuje
aktuální zátěž (ve Wattech), počet otáček za minutu (rotation per minute, RPM)
a případně celkový čas zátěže (v minutách). A na druhém digitálním displeji směrem
k vyšetřovanému se zobrazuje pouze hodnota RPM.
Monitorace EKG byla prováděna pomocí přístroje BTL-08LC ECG, který umožňuje
dvanácti svodový záznam EKG. Tento přístroj byl propojen se softwarem, který
zaznamenává celý průběh měření a tudíž umožňuje zpětné dohledání například
maximální tepové frekvence. Byly použity elektrody Kendall s „patentkovým“
konektorem a s hydrogelem redukujícím impedanci povrchu kůže během aplikace.
Čas byl měřen na jednodisplejové digitální stolní časomíře. Takto byly měřeny
časové úseky pro jednotlivé stupně zátěže. Celkový čas zátěžového vyšetření (od
začátku dynamické zátěže po dosažení maxima) byl měřen na klasických sportovních
stopkách.
Byla použita Borgova škála subjektivního vnímání zátěže. Má stupně 6 až 20
a kromě číslic je také doplněná o slovní vyjádření stupňů. Tabulka (Příloha 2.) byla
umístěna v dostatečné velikosti a vzdálenosti před vyšetřovaným. Se stupnicí
a principem hodnocení byl každý seznámen před započetím zátěže na ergometru.
Dotazník International Physical Activity Questionnaire (IPA-Q, Příloha 4.)
postihuje souhrnnou týdenní pohybovou aktivitu. Je určen pro lidi ve věku 15-69 let.
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Byla použita jeho dlouhá administrovaná verze, která dělí fyzické aktivity na
volnočasové, aktivity v práci (škole) a aktivity při péči o domácnost a děti, aktivity na
zahradě, při přesunech, nákupech atd.) Výstupem tohoto dotazníku je hodnota v METminut/týden (den) a rozděluje respondenty na kategorie s nízkou, střední a vysokou
úrovní fyzické aktivity. Jeho anglická verze společně s manuálem k vyhodnocení je
veřejně dostupná na webové adrese www.ipaq.ki.se. Dotazník je přeložen do českého
jazyka (Sigmund et Sigmundová, 2011, str. 158).
Dotazník Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q, Příloha 3.) byl použit
za účelem vyloučení základních zdravotních rizik před započetím fyzické aktivity. Je
běžně používán pro autotestování jedinců, kteří chtějí začít s pohybovou aktivitou,
a v případě zjištěného rizika doporučuje konzultaci s lékařem. Dotazník je určený pro
lidi ve věku 15-69 let. Dotazník byl administrovaný a autorkou přeložen z anglického
jazyka.

3.3. Měření krevního tlaku
Pro měření TK byl použit digitální nertuťový tonometr značky Accoson , typ
Greenlight 300 od americké firmy AC Cossor & Son Ltd. Tento typ tonometru je vyráběn
ve Velké Británii, kde byl také vyvíjen na Univerzitě v Newcastelu. Jde o alternativu ke
rtuťovému tonometru, kde rtuť je nahrazena silikonovým čipem s elektronických tlak
detekujícím systémem. Jde tedy o nepřímou auskultační metodu měření TK.
Tento tonometr provádí při každém spuštění autokalibraci k nulové hodnotě
tlaku. Při neaktivitě s vypuštěnou manžetou pod 20 mm Hg se po 1 minutě sám vypne
a při dalším spuštění dochází znovu k autokalibraci, i přes případný zbytkový tlak
v manžetě. Tento tonometr má další prvky, které napomáhají co nejpřesnějšímu
změření TK. Je měřena rychlost vypouštění tlaku v manžetě, která sleduje doporučení
AHA (Pickering et al., 2004), která by měla být 2-3 mm Hg/s. Rychlost je kontrolována
a signalizována světelnou diodou umístěnou na okraji číselné stupnice. Hlavní kruhovitá
číselná stupnice má rozsah 0-300 mm Hg a je rozdělena na díly po 2 mm Hg. Tento
tonometr byl validován v roce 2004 a splnil požadavky dané mezinárodním protokolem
vytvořeným European Society of Hypertension (ESH) (Graves et al., 2004). Jeho validace

39

Diplomová práce

Reakce krevního tlaku na dynamickou zátěž
u zdravých mladých jedinců

v současné době probíhá i na našem pracovišti. Péče o konkrétní tonometr, na kterém
všechna měření byla prováděna, je v souladu s doporučením od výrobce.
Byly použity 3 velikosti nafukovacích manžet o rozměrech 23 x 13 cm, 31 x 13
cm a 31 x 15 cm. Pro obvod paže do 30 cm byla použita manžeta 23 x 13 cm, pro obvod
do 33 cm 31 x 13 cm a pro obvod nad 33 cm manžeta s rozměry 31 x 15 cm. Gumový
vak je v bavlněném obalu, jehož volný konec zároveň slouží k podvlečení a těsnému
upevnění manžety na paži.
Pro měření byl použit jednohlavý fonendoskop značky Spirit (typ CK-A603T).

3.4. Protokol testování
Měření bylo prováděno v odpoledních hodinách v samostatné místnosti se
stabilní pokojovou teplotou a možností přístupu čerstvého vzduchu. Proband byl
oblečen do půli těla ve sportovním oblečení (ženy se sportovní podprsenkou) a ve
sportovní obuvi.
Na začátku vyšetření (po sdělení základních informací o studii, vysvětlení
struktury celého vyšetření a podepsání informovaného souhlasu) byl vyplněn dotazník
PAR-Q. Dotazník zjišťuje obecně připravenost a potencionální rizika pro fyzickou
aktivitu. Pokud byly všechny odpovědi negativní, tedy nebylo zjištěno riziko, které by
nedovolovalo započetí fyzické aktivity bez konzultace s lékařem, pokračovalo se dále ve
vyšetření. Testovanému byly změřeny antropometrické údaje, na lékařských
mechanických vahách tělesná hmotnost a výška a pásovou mírou obvod pravé paže
(přes největší obvod svalstva při volně visící relaxované horní končetině).
Poté se proband položil do horizontální polohy na lehátko. Pro monitoraci EKG
mu bylo připevněno 6 unipolárních prekardiálních hrudních svodů a 4 klasické klipsové
končetinové elektrody na zápěstí a kotníky. Podle obvodu paže byla vybrána
a připevněna správná velikost manžety pro měření TK. Následně byla odebrána základní
zdravotní anamnéza. Po 10 minutách v této poloze byl auskultačně změřen
a zaznamenán TK na pravé horní končetině. Tyto hodnoty a všechny ostatní další byly
zaznamenány do záznamového archu zátěžového protokolu (Příloha 5.).
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Jedinec se přesunul na bicyklový ergometr, byla nastavena optimální výška sedla
a madel pro horní končetiny. Končetinové elektrody byly přesunuty do modifikace dle
Masona et Likara (1966) - elektrody pro horní končetiny na laterálním úhlu lopatek
a pro dolní končetiny na crista iliaca (Obrázek 2.). V této pozici byl po 3 minutách
změřen TK na levé horní končetině a poté na pravé horní končetině a zaznamenána
hodnota TF. Další hodnoty TK již byly měřeny na PHK. Obrázek 2. a Obrázek 3. dokreslují
popis vyšetření.

Obrázek 2. Umístění EKG končetinových elektrod

Obrázek 3. Měření TK

Podrobný popis protokolu zátěžového vyšetření následuje v další kapitole. Po
ukončení dynamické zátěže, po fázi „cool-down“ byly hodnoty TK a TF měřeny ještě ve
2 minutových intervalech během následujících 10 minut po ukončení „cool-down“ fáze.
V této poslední fázi měření byl testovaný stále sedící na bicyklovém ergometru.
V úplném závěru testování osoba vyplnila českou verzi dotazníku International
Physical Activity Questionnaire (IPA-Q, Příloha 4.) monitorující fyzickou aktivitu
v posledních 7 dnech. Byla použita jeho dlouhá verze, která je volně dostupná
a nevyžaduje zvláštní oprávnění k použití.
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3.5. Protokol zátěžového vyšetření
Po získání referenčních hodnot TK a TF před zátěží vleže a vsedě na ergometru
byla zahájena dynamická zátěž. Byl použit kombinovaný protokol do maxima. Šlo
o stupňovité zvyšování zátěže (3 minutové stupně s konstantní intenzitou dávkovanou
podle tělesné hmotnosti pacienta) a v poslední fázi byla intenzita zátěže kontinuálně
zvyšována („ramping“ fáze) do maxima. Po této maximální intenzitě zátěže následoval
„cool-down“ a 10 minutová zotavovací fáze.
První stupeň zátěže odpovídal intenzitě 1 W/kg (pro osobu vážící 70 kg tedy 70
W), testovaný si udržoval kadenci šlapání mezi 60-70 otáčkami/min (rotation per
minute, RPM). Tato zátěž trvala přibližně 3 minuty do dosažení rovnovážného stavu.
Měření TK bylo započato přibližně 30 s před koncem každého stupně zátěže. Po
změření TK byla zapsána hodnota aktuální TF. Každý stupeň zátěže hodnotila
vyšetřovaná osoba svoje subjektivní vnímání intenzity pomocí 15 stupňové škály dle
Borga (stupně 6-20) (Příloha 2.).
Další stupně zátěže byly vždy o 0,5 W/kg navýšeny. Takto proběhlo 3 až 5 stupňů
s konstantní intenzitou zátěže a ve chvíli, kdy proband označil zátěž jako stupeň větší
než 15 dle Borga, následovala „ramping“ fáze. V této fázi byla přidávána zátěž
kontinuálně každých 5 sekund nárůstem o 10 W. Testovanému bylo dovoleno zvýšit
RPM na vyšší hodnoty. Ty dosahovaly přibližně 80-100 otáček/min. Takto se zátěž
zvyšovala až do chvíle, kdy nebyl šlapající schopen udržet stálou úroveň RPM
a subjektivně pociťoval maximální zátěž a pocit vyčerpání. V tomto bodě byl změřen TK.
Nejvyšší dosažená hodnota TF byla zpětně určena z počítačového záznamu EKG, který
byl po celou dobu monitorace ukládán. Testovaný znovu určil na Borgově škále
subjektivní intenzitu zátěže v maximu.
Následovalo přibližně 30-60 sekund jako „cool-down“ fáze, kdy byla nastavena
zátěž na 0,5-1 W/kg. Poté již vyšetřovaný zůstal vsedě na ergometru po dobu dalších 10
minut a každé 2 minuty mu byl změřen TK a hodnoty TF.
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3.6. Zpracování výsledků
Výsledky byly zaneseny a pro účely dalšího zpracování upraveny v programu
Microsoft Excel 2007 pro Windows. Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí
programu Statistica 13 (Dell Inc., USA, 1984-2015).
Byla zpracována základní popisná charakteristika souboru (věk, výška, váha,
BMI) s aritmetickým průměrem, minimální, maximální hodnotou a směrodatnou
odchylkou (SD).
Jelikož námi používaný bicyklový ergometr umožňuje stupňování zátěže pouze
po 5 W, nebylo možné přesně nastavit zátěž vztaženou na hmotnost jedince. Například
na stupni s intenzitou zátěže 1 W/kg měl jedinec vážící 68 kg nastavenu intenzitu zátěže
70 W, tudíž pro jeho osobu 1,02 W/kg. Abychom získali hodnotu STK přesně na 1 W/kg,
1,5 W/kg atd., interpolovali jsme naměřené hodnoty STK k těmto celočíselným
intenzitám zátěže.
Dále jsme vypočítali jednotlivé vzestupy STK mezi předchozími stupni zátěže,
tedy po 0,5 W/kg. Následně jsme také dopočítali vzestup mezi dvěma zátěžovými
stupni, tudíž vzestup intenzity o 1 W/kg.
Pro určení průběhu vzestupu STK jsme provedli regresní analýzu pomocí
adjustovaného koeficientu determinace, kde jsme jednotlivé průběhy porovnávali
s lineární křivkou (přímkou) a kvadratickou křivkou (parabolou). Pro porovnání
rozdílných reakcí dle pohlaví jsme použili analýzu rozptylu ANOVA s opakovanými
měřeními a Post Hoc test, abychom určili, na kterých stupních zátěže je rozdíl
významný. Hladina statistické významnosti byla stanovena na p<0,05. Pro zhodnocení
vztahu maximální dosažené zátěže a maximální hodnoty STK jsme použili korelační
analýzu a vytvořili rozptylový graf.
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4 VÝSLEDKY VÝZKUMU
Všech 40 jedinců podstoupilo zátěžové vyšetření kombinovaným protokolem na
bicyklovém ergometru. Byly zaznamenány hodnoty STK, DTK a TF před zátěží a na
jednotlivých stupních zátěže (vleže, na ergometru, 1 W/kg, 1,5 W/kg, 2 W/kg, 2,5
W/kg, 3 W/kg, v maximu).
U žádné osoby se předzátěžový TK na LHK a PHK nelišil o více než 10 mm Hg.
Všechna měření TK pak probíhala na pravé paži.
Naměřené hodnoty jsme grafickým posouzením vyhodnotili a vyřadili jsme
1 jedince prezentujícího se odlehlými hodnotami.
Dále jsme vyřadili hodnoty maximálního STK u jedinců, jejichž TF v maximu byla
mimo interval 2 SD od průměrných hodnot daných normami pro českou populaci
(Máček et Vávra, 1988). Pro definici maximální zátěže se dále používá stupeň
subjektivního hodnocení zátěže dle Borga. Pescatello et al. (2014, str. 151) uvádí, že
jedinec musí hodnotit intenzitu zátěže stupněm větším než 17, aby zátěž mohla být
považována za maximální. Dohromady kritéria maximální zátěže nesplnilo 7 jedinců.
Jejich hodnoty maximálního STK nebyly tedy zařazeny. Maximální hodnota STK nebyla
také použita u jedince, při jehož měření TK v maximu došlo k uvolnění natlakované
manžety a měření tedy nemohlo být dokončeno.
V Tabulce 4. jsou uvedeny průměrné hodnoty STK a TF pro předzátěžová
měření, v leže a vsedě na ergometru. Pro muže je průměrný TK naměřený vleže po 10
minutách v klidu 118/76 mm Hg a pro ženy 109/72 mm Hg. Vsedě na ergometru po 3
minutách byly hodnoty TK pro muže 120/76 mm Hg a pro ženy 114/76 mm Hg.
Směrodatné odchylky jsou uvedeny v tabulce.
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Hodnoty STK, DTK a TF před zátěží
pohlaví

STK v leže
DTK v leže
TF v leže
STK na ergometru
DTK na ergometru
TF na ergometru
STK v leže
DTK v leže
TF v leže
STK na ergometru
DTK na ergometru
TF na ergometru

počet

M

17
17
17
17
17
17

průměr
117,8
75,5
62,1
119,7
76,4
73,8

Ž

22
22
22
22
22
22

109,1
72,1
71,5
113,5
75,6
81,5

SD
7,0
7,3
11,4
8,6
7,9
14,4
10,7
6,8
12,6
7,4
5,4
13,9

Tabulka 4. Předzátěžové hodnoty systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg], diastolického krevního tlaku (DTK)
a tepové frekvence (TF) u mužů (M) a žen (Ž)

4.1. Vzestup STK v dynamické zátěži
Naší první hypotézou je to, že vzestup STK je v zátěži lineární. Na krabicovém
grafu (Obrázek 4.) jsou znázorněné průměrné hodnoty STK před zátěží a na
jednotlivých stupních zátěže. Jejich shrnutí obsahuje Tabulka 5.
Hodnoty STK před zátěží a při stoupající intenzitě zátěže
na bicyklovém ergometru
220

200

mm Hg

180

160

140

120

100

80
vleže
1 W/kg
2 W/kg
3 W/kg
na ergometru
1,5 W/kg
2,5 W/kg

Mean
Mean±SD
Mean±1,96*SD

Obrázek 4. Hodnoty systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] před zátěží a při stoupající intenzitě zátěže do
submaxima na bicyklovém ergometru
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Hodnoty STK před zátěží a při stoupající intenzitě zátěže
na bicyklovém ergometru
počet
průměr
SD
min
39
112,9
10,2
85
39
116,2
8,5
104
39
137,6
12,7
114
39
153,2
14,4
128
39
167,1
14,2
143
23
175,8
15,4
152
7
184,4
14,7
162

max
128
135
167
193
197
208
203

Tabulka 5. Hodnoty systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] před zátěží a při stoupající intenzitě zátěže do
submaxima na bicyklovém ergometru

Všichni jedinci neabsolvovali všechny stupně zátěže až do 3 W/kg. Rozdělili jsme
je proto na 3 skupiny podle toho, kolik počátečních stupňů zátěže absolvovali, než
začala „ramping“ fáze do maxima. Jsou to jedinci do 3 W/kg (7 osob), jedinci do 2,5
W/kg (16 osob) a jedinci do 2 W/kg (16 osob). V Tabulce 6. jsou průměrné vzestupy
oproti předchozímu stupni. To znamená vzestupy mezi polohou vleže a vsedě na
ergometru před zátěží a pak s navyšováním intenzity zátěže. První nárůst intenzity
zátěže je o 1 W/kg a další již o 0,5 W/kg.
Vzestup STK oproti předchozímu stupni
dosaženo stupně
na ergometru -D- vleže
1 W/kg -D- na ergometru
1,5 W/kg -D- 1 W/kg
2 W/kg -D- 1,5 W/kg
2,5 W/kg -D- 2 W/kg
3 W/kg -D- 2,5 W/kg
na ergometru -D- vleže
1 W/kg -D- na ergometru
1,5 W/kg -D- 1 W/kg
2 W/kg -D- 1,5 W/kg
2,5 W/kg -D- 2 W/kg
na ergometru -D- vleže
1 W/kg -D- na ergoemetru
1,5 W/kg -D- 1 W/kg
2 W/kg -D- 1,5 W/kg

počet

3 W/kg

7
7
7
7
7
7

průměr
-0,6
25,6
19,2
11,1
6,3
5,5

SD

2,5 W/kg

16
16
16
16
16

4,1
18,9
14,2
14,6
10,9

6,1
8,2
9,5
7,0
5,0

2 W/kg

16
16
16
16

4,2
21,6
15,7
14,6

9,8
11,7
11,7
8,5

5
11,6
10,5
5,0
6,1
4,8

Tabulka 6. Průměrné vzestupy systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] před zátěží a při stoupající intenzitě
zátěže do submaxima, jedinci jsou rozděleni do 3 skupin podle intenzity zátěže, které dosáhli před “ramping” fází,
delta (-D-)
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V této Tabulce 6. je zřetelně vidět, že při navyšováním intenzity zátěže po 0,5
W/kg se jednotlivé vzestupy zmenšují a to u všech 3 skupin a že tedy průměrný vzestup
není lineární. Regresní analýzou s adjustovaným koeficientem determinace jsme
srovnali křivku každého jedince vykreslenou na grafech (Obrázek 5., Obrázek 6.,
Obrázek 7.) s lineární funkcí a kvadratickou funkcí. Ve všech 3 případech byl průměrný
adjustovaný koeficient vyšší u kvadratické funkce. To znamená, že se průměrná křivka
blížila tvaru paraboly než tvaru přímky, tedy oplošťovala se. Nejvýznamněji se
oplošťovala u skupiny absolvující intenzitu zátěže 3 W/kg (průměr adjustovaných
determinant pro lineární funkci je 0,696142 a pro kvadratickou funkci (parabolu) je
0,903878). Čím blíže je tento determinant k hodnotě 1, tím více odpovídá křivka
vzestupu dané funkci. Tvary křivek pro průměrné hodnoty každé skupiny jsou na
Obrázku 8.
Tímto platnost naší Hypotézy 1, že STK stoupá lineárně se zvyšující se intenzitou
zátěže, nepotvrzujeme a navrhujeme průběh tohoto vzestupu jako kvadratický,
parabolicky se oplošťující.

Hodnoty STK před zátěží a při stoupající intenzitě zátěže
u jedinců absolvujících 5 počátečních stupňů zátěže
220

200

mm Hg

180

160

140

120

100
vleže

1 W/kg
na ergometru

2 W/kg
1,5 W/kg

3 W/kg
2,5 W/kg

Obrázek 5. Hodnoty systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] před zátěží a při sotupající intenzitě zátěže do
submaxima u jedinců absolvujících 5 počátečních stupňů zátěže
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Hodnoty STK před zátěží a při stoupající intenzitě zátěže
u jedinců absolvujících 4 počáteční stupně zátěže

220

200

180

mm Hg

160

140

120

100

80
vleže

na ergometru

1 W/kg

1,5 W/kg

2 W/kg

2,5 W/kg

Obrázek 6. Hodnoty systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] před zátěží a při soupající intenzitě zátěže do
submaxima u jedinců absolvujících 4 počáteční stupně záteže

Hodnoty STK před zátěží a při stoupající intenzitě zátěže
u jedinců absolvujících 3 počáteční stupně zátěžě
200

180

mm Hg

160

140

120

100

80
vleže

na ergometru

1 W/kg

1,5 W/kg

2 W/kg

Obrázek 7. Hodnoty systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] před zátěží a při stoupající inetnzitě zátěže do
submaxima u jedinců absolvujících 3 počáteční stupně zátěže
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Průměrné hodnoty STK před zátěží a při stoupající intenzitě zátěže
podle dosažené intenzity zátěže před "ramping" fází

190

180

170

mm Hg

160

150

140

130

120

110
na ergometru

1,5 W/kg
1 W/kg

2,5 W/kg
2 W/kg

3 W/kg

do 2 W/kg
do 2,5 W/kg
do 3 W/kg

Obrázek 8. Průměrné hodnoty systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] před zátěží a při stoupající intenzitě
zátěž e do submaxima, jedinci jsou rozděleni do 3 skupin podle intensity zátěže, které dosáhli před “ramping” fází

4.2. Průměrný vzestup krevního tlaku na 1 W/kg
Další hypotézou bylo to, že systolický krevní tlak stoupá do 30 mm Hg s každým
navýšením zátěže o 1 W/kg. Vypočítali jsme průměrné rozdíly STK při vzestupu
intenzity zátěže o 1 W/kg (v našem případě šlo o rozdíl STK mezi dvěma zátěžovými
stupni). Výsledky jsou shrnuty v Tabulce 7. a na krabicovém grafu (Obrázek 9.). Mezi
předzátěžovým stupněm vsedě na ergometru a intenzitou zátěže 1 W/kg je průměrný
rozdíl STK 21,6 ± 10,3 mm Hg, mezi 1 W/kg a 2 W/kg je průměrný vzestup o 29,7 ±
12,21 mm Hg a mezi 2 W/kg a 3 W/kg je průměrný vzestup už jen o 11,8 ± 9,2 mm Hg.
Souhlasíme tedy, že průměrně STK vzroste maximálně o 30 mm Hg při zvýšení intenzity
zátěže o 1 W/kg, ale se stoupající intenzitou zátěže je tento vzestup menší. Jelikož jde
ale o průměrný vzestup, musíme vzít v úvahu šíře intervalů dané směrodatnými
odchylkami uvedenými v Tabulce 7. Někteří jedinci tedy měli vzestup STK větší než 30
mm Hg při nárůstu intenzity zátěže o 1 W/kg.
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1 W/kg -D- na ergometru
2 W/kg -D- 1 W/kg
2,5 W/kg -D- 1,5 W/kg
3 W/kg -D- 2 W/kg

Vzestup STK při navýšení intenzity zátěže o 1 W/kg
počet
průměr
SD
39
21,6
10,3
39
29,7
12,2
23
23,0
8,5
7
11,8
9,2

Tabulka 7. Průměrný vzestup systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] při navýšení intenzity zátěže o 1 W/kg,
delta (-D-)

Vzestup STK při navýšení intenzity zátěže o 1 W/kg
60
50

mm Hg

40
30
20
Mean
Mean±SD
Mean±1,96*SD

10
0

3 W/kg -D- 2 W/kg

2,5 W/kg -D- 1,5 W/kg

2 W/kg -D- 1 W/kg

1 W/kg -D- na ergometru

-10

Obrázek 9. Průměrný vzestup systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] při navýšení intenzity zátěže o 1 W/kg,
delta (-D-)

Uvádíme také průměrnou hodnotu pro vzestupu STK na 1 W/kg. Vypočítali jsme
ji jako rozdíl mezi STK vsedě na ergometru před zátěží a maximální hodnotou STK
v zátěži a ten jsme vydělili maximální dosaženou intenzitou zátěže (W/kg). Průměrný
vzestup vychází 17,2 ± 3,4 mm Hg/W/kg. Jde ale o velmi orientační hodnotu, jelikož
z předešlých výsledků je zřejmé, že vzestup STK lineární není.
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4.3. Hodnoty systolického krevního tlaku v dynamické zátěži
u mužů a žen
Poslední hypotézou je to, že hodnoty STK jsou na jednotlivých stupních zátěže
nižší u žen než u mužů. Výsledky analýzy rozptylu ANOVA s opakovanými měřeními říká,
že hodnoty STK jsou u můžů a u žen statisticky rozdílené na hranici významnosti 5 %
(p=0,0228).
Post Hoc analýza (LSD testem) říká, že na hladině významnosti 5 % se statisticky
významně liší tyto hodnoty v leže před zátěží (p=0,0234) a na stupních zátěže
s intenzitou 1,5 W/kg (p=0,0269) a 2 W/kg (p=0,0216), v grafu označeno hvězdičkou
(Obrázek 10.). Jelikož na vyšších stupních zátěže (2,5 W/kg a 3 W/kg) nemáme
dostatečný počet hodnot, neanalyzovali jsme tyto další stupně.
Hodnoty STK před zátěží a při stoupající intenzitě zátěže u mužů a u žen
190
180
170
160

mm Hg

150
140
130
120
110
100
90
vleže

na ergometru

1 W/kg

1,5 W/kg

2 W/kg

muži
ženy

Obrázek 10. Průměrné hodnoty systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] před zátěží a při stoupající intenzitě
zátěže do maxima na bicyklovém ergometru u můžu (modře) a u žen (červeně)
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Další tabulka shrnuje průměrné hodnoty STK u žen a u můžů (Tabulka 8.). U žen
jsou všechny průměrné hodnoty STK nižší než u mužů. Tedy potvrzujeme Hypotézu 3,
že hodnoty STK žen jsou na jednotlivých stupních intenzity zátěže nižší než u mužů.
Vleže mají ženy STK o 8,7 mm Hg nižší, vsedě na ergometru před zátěží o 6,2
mm Hg nižší, v zátěži s intezitou 1 W/kg o 3,2 mm Hg nižší, s intenzitou 1,5 W/kg o 8,4
mm Hg nižší, s intenzitou 2 W/kg o 8,4 mm Hg nižší, s intenzitou 2,5 W/kg o 17,7 mm
Hg nižší, s intenzitou 3 W/kg o 13,5 mm Hg nižší. V maximu je průměrné STK o 13 mm
Hg nižší u žen. Jelikož ne všichni jedinci (zvláště ženy) absolvovali stupně s intenzitou
zátěže 2,5 W/kg (23 z 39) a 3 W/kg (7 z 39), nemá informace o vzájemných rozdílech
STK na těchto stupních takovou váhu jako informace o rozdílech na nižších stupních
zátěže, které absolvovali všichni probandi (17 mužů, 22 žen).

vleže
na ergometru
1 W/kg
1,5 W/kg
2 W/kg
2,5 W/kg
3 W/kg
v maximu
vleže
na ergometru
1 W/kg
1,5 W/kg
2 W/kg
2,5 W/kg
3 W/kg
v maximu

Hodnoty STK před zátěží a při stoupající intenzitě zátěže
na bicyklovém ergometru
u mužů a u žen
pohlaví
počet
průměr
SD
min
17
117,8
7,0
17
119,7
8,6
17
139,2
10,8
17
157,9
12,5
M
17
172,0
14,1
13
183,5
15,2
6
186,3
15,1
15
198,6
13,5

Ž

22
22
22
22
22
10
1
16

109,1
113,5
136,0
149,5
163,2
165,8
172,8
185,6

10,7
7,4
14,0
13,6
13,1
8,6
10,9

max
108
105
127
134
150
162
162
180

128
130
167
177
197
208
203
230

85
104
114
135
143
152
173
160

125
135
164
185
187
179
173
195

Tabulka 8. Souhrn průměrných hodnot systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] před zátěží a při stoupající
intenzitě zátěže na bicyklovém ergometru u mužů (M) a žen (Ž)

4.4. Maximální hodnoty systolického krevního tlaku v zátěži
Do grafu (Obrázek 11.) jsme vynesli hodnoty STK v maximu ve vztahu
k maximální intenzitě zátěže vztažené k tělesné hmotnosti. Korelační analýza vyjadřuje
vztah mezi intenzitou zátěže v maximu (W/kg) a STK v maximu. Pearsonův korelační
koeficient pro tento vztah je r=0,39 a hodnota p=0,029. Průměrné hodnoty STK pro
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muže a ženy jsou shrnuté v Tabulce 8. v předchozí kapitole. Korelační koeficient
a potažmo vztah mezi STK v maximu a maximální intenzity zátěže (W/kg)
nepovažujeme za významný.
Korelace intenzity zátěže (W/kg) a STK v maximu
r=0,39; p=0,029
240
230
220

mm Hg

210
200
190
180
170
160
150
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

W/kg

6,5

7,0

0,95 Conf.Int.

Obrázek 11. Korelace mezi maximálním systolickým krevním tlakem (STK) [mm Hg] a maximální intenzitou zátěže
[W/kg]; plná čára-regresní křivka, přerušovaná čára- konfidenční interval

V Tabulce 9. uvádíme průměrné hodnoty maximální dosažené intenzity zátěže
pro muže a ženy. Intenzitu zátěže uvádíme hodnotou vztaženou k tělesné hmotnosti
(W/kg) a zároveň absolutní hodnotou (W).
Intenzita zátěže dosažená v maximu
pohlaví
W/kg v maximu
W v maximu
W/kg v maximu
W v maximu

počet

M

16
16

průměr
5,0
391

Ž

16
16

4,1
259

SD

min

max

0,7
52

3,9
330

6,5
530

0,9
49

2,7
170

5,6
340

Tabulka 9. Maximální dosažená intenzita zátěže u mužů (M) a žen (Ž)

Stejně tak, jako jsme určili korelaci mezi maximálním STK a intenzitou zátěže
vztaženou na hmotnost (Obrázek 11.), vyjádřili jsme vztah mezi maximálním STK
a absolutní intenzitou zátěže (ve Wattech) (Obrázek 12.). Korelační koeficient pro tyto
dvě porměnné je r=0,39 a hodnota p=0,032. Ani zde nevidíme významnou korelaci
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stejně jako při srovnání maximálního STK k intenzitě zátěže vztažené na tělsnou
hmotnost.
Korelace intenzity zátěže (W) a STK v maximu
r = 0,39; p=0,032
240
230
220

mm Hg

210
200
190
180
170
160
150
150

200

250

300

350

400

450

500

W

550

0,95 Conf.Int.

Obrázek 12. Korelace mezi maximálním systolickým krevním tlakem (STK) [mm Hg] a maximální intenzitou zátěže
[W]; plná čára-regresní křivka, přerušovaná čára- konfidenční interval

STK v maximu podle pohlaví
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Obrázek 13. Hodnoty systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] v maximální intenzitě zátěže, rozdělené podle
pohlaví
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Na dalším grafu jsme rozdělili maximální hodnoty STK podle pohlaví (Obrázek
13.). Korelace mezi STK a intenzitou zátěže je pro muže nižší (r=0,04) a pro ženy vyšší
(r=0,32).
Dále jsme rozdělili hodnoty STK v maximu do 3 skupin podle toho, kolik jedinci
absolvovali stupňů zátěže (Obrázek 14.). Korelace mezi STK a intenzitou zátěže je pro
skupinu do 2 W/kg (r=0,51), pro skupinu do 2,5 W/kg (r=0,23) a pro skupinu do 3 W/kg
(r=0,50). Ani tento vztah nepovažujeme za významný.
Vztah intenzity zátěže a STK v maximu
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Obrázek 14. Hodnoty systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] v maximální intenzitě zátěže, rozděleno podle
počtu absolvovaných stupňů submaximální zátěže

Ani v jednom z předchozích případů nenacházíme významnou korelaci mezi STK
a intenzitou zátěže v maximu.
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5 DISKUZE
Výsledky naší studie se snaží doplnit situaci, která je doposud v oblasti zátěžové
fyziologie neuzavřená. Z nashromážděné odborné literatury se nám nepovedlo získat
jasnou konkrétní představu o fyziologické reakci TK při dynamické zátěži na bicyklovém
ergometru.
Nevýhodou je, že velké studie zahrnující tisíce probandů jsou aplikované na
americkou populaci a tím pádem jsou prováděné na běžeckém pásu, který je
v amerických zemích převážně používán k zátěžovému testování (Criqui et al., 1983;
Daida et al., 1996; Gupta et al., 2007; Kokkinos et al., 2002; Lima et al., 2013; Singh et
al., 1999, Wolthuis et al., 1997). V Evropských zemích je používaný spíše bicyklový
ergometr, to platí i pro Českou republiku. I zde jsou rozdíly mezi studiemi, které právě
bicyklový ergometr používají, a to kvůli různorodosti v použitých zátěžových
protokolech a zvolené metodice.
Výsledky studií poukazují většinově pouze na počáteční klidové hodnoty a pak až na
maximální hodnoty TK (Gläser et al., 2013; James et al., 1980;). Některé studie
vyhodnocují také TK i v nižších a submaximálních intenzitách zátěže, ale například jen
v anaerobním prahu (Itoh et al., 2012) nebo například hodnotí zátěž bez ohledu na
váhové rozdíly probandů (Basset et al., 1998; Fazio et al., 2005; Menghini et al., 1995;
Miyai et al., 2002), vztahují vzestup TK na změny tepové frekvence (Wanne et Haapoja,
1988) a nebo na časovém trvání zátěže (Filipovský et al., 1992; Kurl et al., 2001). Dále
se tyto studie liší ve skupině zkoumané populace (věkem, rasou, atd.).

5.1. Porovnání výsledků s ostatními studiemi
V naší studii jsme chtěli získat data použitelná pro pracoviště, která pro zátěžové
testování používají stupňovaný protokol s přepočtem intenzity zátěže na tělesnou
hmotnost, tedy ve W/kg. Jako podobné se jeví pouze tyto tři zdroje- Hacke et Weisser
(2015), Nordgren et al. (1994), Máček et Vávra (1988).
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5.1.1. Mezinárodní biologický program (1968-1974)
Výsledky, které byly získány v rámci Mezinárodního biologického programu (IBP,
International biological program), který probíhal v letech 1968-1974, přinesly
referenční hodnoty zátěžových parametrů naší zdravé populace ve věku 12-55 let.
Jejich část (naměřená na Katedře tělovýchovného lékařství Fakulty dětského lékařství
Univerzity Karlovy v Praze) byla publikována v roce 1988 (Máček et Vávra, 1988). Jde
tedy čistě o naši populaci. Přestože jde o referenční hodnoty staršího data, jsou dodnes
používány. Jejich obnova je plánována a pracuje se na ní (Radvanský et al., 2012).
Tento program byl vyhlášen organizací UNESCO společně s WHO a měl dokumentovat
zdravotní, funkční, výživový a antropologický stav populace, který by sloužil jako základ
pro srovnávání dalších údajů v budoucnosti. Tuto diplomovou práci považujeme za
snahu o jejich první srovnání s dnešní populací a zároveň za pilotní studii, na základě
které navrhneme optimální protokol pro získávání budoucích nových referenčních
hodnot naměřených na větším vzorku populace.
V Tabulce 10. jsou uvedeny právě hodnoty krevního tlaku z této původní studie.
Zvýrazněny jsou hodnoty pro věkovou kategorii 25 let, která koresponduje s naším
výběrem jedinců. Při porovnání s naší tabulkou průměrných hodnot STK (Tabulka 8.)
zjišťujeme, že námi naměřené hodnoty v zátěži jsou vyšší v rozmezí 4-9 mm Hg na
stupních s intenzitou zátěže 1 W/kg, 1,5 W/kg a 2 W/kg. Průměrné hodnoty STK
v maximu se liší o 29 mm Hg u mužů a o 24 mm Hg u žen. Bohužel nemůžeme srovnat
směrodatné odchylky, jelikož Tabulka 10. tyto hodnoty neobsahuje.
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Tabulka 10. Hodnoty krevního tlaku v klidu a při stoupající zátěži na bicyklovém ergometru [mm Hg] (Máček et
Vávra, 1988)

Při srovnání jednotlivých vzestupů STK mezi zátěžovými stupni vidíme určitou
podobnost s našimi výsledky. Rozdíl mezi předzátěžovou hodnotou STK a STK při
intenzitě 1 W/kg je u mužů 18 mm Hg a u žen 16 mm Hg (v naší studii u mužů 19,5 mm
Hg a u žen 22,5 mm Hg). Při navýšení intenzity na 1,5 W/kg je vzestup o 11 mm Hg
u můžů a 10 mm Hg u žen (v naší studii 18,6 mm Hg u mužů a 13,5 mm Hg u žen). Při
dalším navýšení intenzity na 2 W/kg je vzestup o 9 mm Hg u mužů a 11 mm Hg u žen
(v naší studii 14,1 mm Hg u mužů a 13,7 mm Hg u žen). Podobnost vidíme hlavně
v průběhu vzestupu (Obrázek 15.). A to takovou, že při absolvování zátěže pouze do
stupně s intenzitou 2 W/kg nedochází k takovému oploštění křivky vzestupu jako tomu
je při pokračování do dalších 0,5 Wattových stupňů, kdy se křivka vzestupu parabolicky
oplošťuje u námi naměřených jedinců (Obrázek 4.)
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Srovnání našich a IBP výsledků
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Obrázek 15. Srovnání vzestupu systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] mezi výsledky naší studie a IBP
výsledků.

U mužů i žen jsou hodnoty STK naměřené v rámci IBP na posledních 2 stupních
(1,5 W/kg a 2 W/kg) nižší než námi naměřené hodnoty. Stejný trend je i v maximu.
Nižší submaximální i maximální hodnoty STK oproti našim hodnotám si vysvětlujeme
rozdílným protokolem, který byl v IBP použit. Jelikož v rámci IBP byla měřena i VO2,
byly stupně zátěže 6 minutové a mezi jednotlivými stupni byly 1-2 minutové pauzy.
Tudíž celkový čas až do dosažení maxima byl výrazně delší než v naší studii. Průměrný
celkový čas našeho vyšetření byl 14 ± 3 minuty. Zatímco orientačně celkový čas
v protokolu IBP jsme odhadli na 25 min.
Můžeme tedy předpokládat větší vazodilataci cév kůže z důvodu termoregulace
při déle probíhající zátěži, jednak na jednotlivých dílčích stupních a také v maximu.
Simmons et al. (2011) měřili rychlost průtoku krve v arteria brachialis a v kožních
cévách paže při dynamické zátěži na bicyklovém ergometru na mužích ve věku 28 ± 4
roky. Změřili, že konduktance kožních cév (průtok v cévách kůže na paži/ SAT v cévách
na paži) byla v 15. minutě na 38 % a v 30 minutě na 55 % z maximální konduktance
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změřené na maximální intenzitě zátěže při bicyklové ergometrii. Také změřili, že po 15
minutách zátěže na 120 W se průměr brachiální arterie zvýšil z klidových hodnot 4,22 ±
0,1 mm na 4,39 ± 0,1 mm. Po 30 minutách na stejné zátěži se arterie pak dilatovala na
4,69 ± 0,11 mm. V této studii nešlo o stupňovaný protokol, ale o kontinuální zátěž na
120 W. Tedy nešlo o podobnou maximální intenzitu zátěže, které dosahovali jedinci
v našem a IBP protokolu. Nicméně očekáváme, že termoregulační nároky byly při
maximální intenzitě zátěže větší, a proto i vazodilatace a zvýšení konduktance kožního
krevního řečiště po 25. minutě byli větší než po 15. minutě minimálně tak, jako studie
Simmons et al. uvádí. Tudíž periferní odpor cév byl nižší a následně i STK byl nižší.

5.1.2.

Studie Nordgren et al. (1994)
Švédská studie Nordgren et al. (1994) obsahuje 2 skupiny probandů. Jde

o zdravé adolescenty a adolescenty s insulin dependentním Diabetem mellitem.
Nordgren et al. používá kontrolní skupinu zdravých jedinců čítajících 44 mužů a 44 žen
(s průměrným věkem 17 ± 3 roky) pro určení referenčních hodnot pro STK v průběhu
dynamické zátěže. Intenzita zátěže na bicyklovém ergometru byla vztažena na tělesnou
hmotnost a průměrný vzestup byl 19,5 (18,8-20,1) mm Hg/W/kg. Tento vzestup nebyl
mezi pohlavími statisticky významně rozdílný. Rozdílná byla pouze maximální zátěž (3,8
± 0,4 W/kg pro muže a 3,1 ± 0,4 W/kg pro ženy).
Při porovnání s výsledky této studie a na základě našeho zjištění, že jednotlivé
vzestupy STK se liší s přibývající intenzitou zátěže (viz Tabulka 7. a Obrázek 9.),
nemůžeme s touto hodnotou souhlasit. Největší průměrný vzestup se u našich
probandů ukázal mezi 1 W/kg a 2 W/kg a to vzestup o 29,7 ± 12,2 mm Hg.
A s přibývající intenzitou zátěže blížící se k maximu (mezi 2 W/kg a 3 W/kg) byl
průměrný vzestup na 1 W/kg již zase menší a to 11,8 ± 9,2 mm Hg.
Přesto, kdybychom chtěli dopočítat průměrnou hodnotu vzestupu mezi
předzátěžovým STK a STK v maximu, vychází nám hodnota 17,2 ± 3,4 mm Hg/W/kg.
Tato hodnota se pak blíží k té, kterou uvádí Nordgren et al. (1994). Srovnávání našich
výsledků a výsledků norské studie je však do jisté míry nevhodné, jelikož jde o jinou
věkovou skupinu (adolescenty). A jak dokazují ostatní studie (Daida et al. 1996, Máček
et Vávra, 1988; Wanne et Haapoja, 1988), je vliv věku na odpověď STK v zátěži značný.
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Studie Hacke et Weisser (2015)
Další studií, která je blízká našemu zátěžovému protokolu, je německá studie

Hacke et Weisser (2015). Tato studie byla provedena na jedincích ve věku 12- 17 let. Na
bicyklovém ergometru byli probandi zatížení 1 W/kg a dále přidáváním 0,5 W/kg po
každých 3 minutách. Zátěž není vztažena k tělesné hmotnosti jedince stejným
způsobem jako v naší studii. Jelikož výkonnost není proporcionální k hmotnosti, byla
v případě jedinců s nadváhou a obezitou zátěž vypočítána podle tabulkového 50.
percentilu pro tělesnou hmotnost vztaženou k jejich věku a pohlaví. V naší studii jsme
tento faktor nebrali v potaz. V našem souboru jsou 2 jedinci v kategorii nadváhy (BMI
25-29,9 kg/m2) a 2 jedinci na dolní hranici kategorie obezita I. stupně (30-34,9 kg/m2).
Na grafu převzatém ze studie Hacke et Weisser (2015) znázorňujícím průměrné
hodnoty STK a ± 1 SD (Obrázek 16.) je zřetelný rozdíl mezi děvčaty a chlapci. I naše
studie potvrdila, že existuje rozdíl mezi hodnotami STK v zátěži u můžu a žen. I další
studie potvrzují, že ženy mají nižší STK v dynamické zátěži oproti mužům (Itoh et al.,
2013)

Obrázek 16. Průměrné hodnoty systolického krevního tlaku v klidu a v průběhu stupňovaného zátěžového
vyšetření u chlapců a dívek (Hacke et Weisser, 2015)
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Tento rozdíl si vysvětlujeme několika důvody. Jednou příčinou může být nižší STK
u žen již v klidu před zátěží. Vliv antropometrických rozdílů (výška, povrch těla) na STK
v maximu potvrzuje studie James et al. (1980) ve smyslu menší výška, menší STK
a menší povrch těla, menší STK. Dále také některé studie považují za možnou příčinu
rozdílné hormonální mechanismy, konkrétně vliv pohlavních hormonů.
Studie Rogers et Sheriff (2004) provedli výzkum na laboratorních krysách, kdy
zkoumali vliv estrogenu na cévní stěnu během dynamické zátěže na běžeckém pásu.
U ženského (samičího) pohlaví byl SAT v dynamické zátěži nižší oproti mužskému
pohlaví (mužům). U samiček po ovariektomii naopak SAT byl vyšší oproti samičkám
s ovárii. Tyto rozdíly byly autory přisuzovány právě estrogenním účinkům majícím vliv
na odezvu cév při působení NO a prostacyklinů, jelikož vliv autonomního nervového
systému byl při pokusu omezen farmakologicky.
Reckelhoff (2001) shrnuje další možné příčiny, kam řadí vliv testosteronu na
vyšší TK u mužů oproti ženám. Cituje studie, které takto vysvětlují například fakt, kdy
u prepubertálních dětí byl nárůst klidového TK podobný ve vztahu k přibývajícímu věku,
ale u postpubertálních chlapců byl již klidový TK vyšší oproti stejně starým dívkám.
Další možnou příčinou by mohl být fakt, že absolutní hodnota intenzity zátěže
(nevztažená na hmotnost jedince) je u žen v převážné většině menší, protože
i hmotnost žen je ve většině případů menší. To znamená, že stejná intenzita zátěže 1,5
W/kg znamená pro 60kilovou ženu 90 W a pro 80kilového muže 120 W. Abychom
zjistili, zda je mezi muži a ženami rozdíl v STK na stejné absolutní hodnotě intenzity
zátěže, dali jsme do vztahu právě STK a absolutní intenzitu zátěže.
Uvedeno na příkladu pro stupeň s intenzitou zátěže 1,5 W/kg (Obrázek 17.)
měly ženy převážně nižší tlak na stejné absolutní hodnotě intenzity zátěže. Například
pokud vezmeme v úvahu jedince, kteří váží 68-72 kg (4 muži a 4 ženy), tedy ti, kteří na
tomto stupni měli intenzitu zátěže 105 W, vidíme, že 3 ze 4 žen, měly STK na tomto
stupni nižší než u mužů. Tento trend však nemůžeme vyhodnotit, jelikož nemáme
dostatek jedinců obou pohlaví v jednotlivých stejných váhových kategoriích.
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Intenzita zátěže 1,5 W/kg
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Obrázek 17. Vztah systolického krevního tlaku (STK) [mm Hg] a absolutní hodnoty intenzity zátěže [W] na stupni
zátěže s intenzitou 1,5 W/kg, modře muži, červeně ženy

5.1.4. Doporučení American College of Sports Medicine (2014),
studie Forman et al. (2010)
Doporučení pro zátěžové testování vydané ACSM (Pescatello et al., 2014, str.
144) a Forman et al. (2010) uvádějí informace, že pro vzestup STK používáme hodnotu
10 ± 2 mm Hg/MET a blížíc se k maximu se křivka vzestupu může oplošťovat.
Pro 1 MET obecně platí, že jde o klidovou spotřebu kyslíku a odpovídá 3,5
ml/min/kg. Pokud známe spotřebu kyslíku během zátěže, můžeme si zhodnotit reakci
krevního tlaku podle tohoto poměru jednoduše. Pokud VO2 v dané zátěži u jedince
neznáme, můžeme tuto hodnotu vztaženou k metabolickému ekvivalentu (MET)
pomocí následujícího přepočtu vztáhnout na zátěž prováděnou na bicyklovém
ergometru ve wattech (W). Za předpokladu, že spotřeba kyslíku stoupá lineárně se
zátěží na bicyklovém ergometru (Forman et al., 2010) a že u všech jedinců je vztah VO2
a absolutního výkonu (na ergometru) zhruba stejný (nezávisle na věku a trénovanosti,
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pouze existují 5 % rozdíly dané různou pracovní účinností) (Máček et Vávra, 1988, str.
79),

můžeme

pro

výpočet

očekávané

spotřeby

kyslíku

použít

vzorec

VO2[ml/kg/min]=12,7xzátěž [W/kg]+klidová VO2[ml/kg/min] (Máček et Radvanský,
2011, str. 11). Klidová spotřeba O2 je již zmíněná hodnota 3,5 ml/kg/min. Intenzita
zátěže 1 W/kg na bicyklovém ergometru odpovídá pak spotřebě kyslíku 16,2 ml/kg/min
(4,6 MET). Každý další vzestup intenzity zátěže o 1 W/kg tedy odpovídá 12,7ml/kg/min,
tj. 3,6 MET. Vzestup STK je tedy podle ACSM průměrně 36 mm Hg/W/kg. Při porovnání
s našimi výsledky (Tabulka 7.) jde znovu o vyšší hodnotu, než ke které jsme došli na
základě našich měření. Souhlasíme však s tvrzením, že při vyšších intenzitách zátěže se
vzestup STK oplošťuje.

5.2. Průběh vzestupu systolického krevního tlaku
Rozdělením jedinců do 3 skupin podle počtu absolvovaných zátěžových stupňů
jsme zjistili, že se průběh vzestupu STK podobá spíše parabole nežli přímce, zvláště
u jedinců, kteří absolvovali test až do intenzity zátěže 3 W/kg (Obrázek 4.). Budeme se
nyní snažit o objasnění tohoto oploštění.
V úvodní fázi zátěže (na přechodu z klidových podmínek do dynamické zátěže)
ještě nedochází k takovému nadbytku tepla produkovaného aktivními svaly. To
znamená, že cévy kůže ještě nedostávají pokyny k tomu, aby se vazodilatovaly
a odváděly teplo pomocí krve na povrch těla. Regulace průsvitu cév se tak plně
realizuje bez lokálního termoregulačního efektu a cévy kůže a podkoží jsou relativně
kontrahované. Periferní odpor se tedy významně v porovnání s dalšími fázemi zátěže
nesnižuje a díky zvyšování srdečního výdeje roste výrazněji TK, než je tomu při
pokračující zátěži v dalších minutách. To dokládá i průměrný vzestup STK o 21,6 ± 10,3
mm Hg v první 3 minutové fázi, kdy byla intenzita zátěže 1 W/kg. Musíme ale zároveň
upozornit na to, že tento první nárůst zátěže byl právě o 1 W/kg, to samozřejmě také
přispívá k prudkému nárůstu STK na prvním stupni zátěže. Další navyšování intenzity
zátěže bylo již jen o 0,5 W/kg.
Při dalším navyšování intenzity zátěže se míra oploštění lišila podle toho, kolik
stupňů zátěže jedinci absolvovali (Obrázek 8., Tabulka 6.). U skupiny do 2 W/kg byl
průměrný vzestup o 15,7 mm Hg mezi intenzitou 1 W/kg a 1,5 W/kg a 14,6 mm Hg
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mezi intenzitou 1,5 W/kg a 2 W/kg. Křivka těchto průměrných hodnot se tedy
oplošťovala minimálně. U skupiny do 2,5 W/kg byl průměrný vzestup 14,2 mm Hg mezi
intenzitou 1 W/kg a 1,5 W/kg a 14,6 mm Hg mezi intenzitou 1,5 W/kg a 2 W/kg, další
vzestup mezi intenzitou 2 W/kg a 2,5 W/kg byl už jen 10,9 mm Hg. Jejich křivka se již
oplošťuje jasně. U skupiny, která absolvovala 5 stupňů zátěže je parabolické oploštění
nejzřetelnější. Oploštění, které potvrzujeme na základě našich měření, si vysvětlujeme
snížením periferního odporu s přibývající teplem, které je aktivitou svalů produkováno
a způsobuje vazodilataci cév kůže a podkoží. Dále také již by měl být potlačen efekt
nervozity a dalších emočních vlivů, které by mohly přispívat k výraznému nárůstu TK.
U zřetelně oplošťující se křivky vzestupu STK u skupiny, která absolvovla zátěž až do
intenzity 3 W/kg, uvažujeme kromě vlivu termoregulace také o vlivu trénovanosti.
Jelikož právě subjektivní hodnocení zátěže (dle Borga) rozhodovalo o tom, kolik stupňů
zátěže budou jedinci absolvovat, považujeme za vytrvalostně zdatné ty, kteří až na
intenzitě zátěže 3 W/kg ji hodnotili jako stupeň >15. Dokládá to i jejich sportovní
anamnéza. Šlo o rekreační běžce (2 muži, 1 žena), cyklisty (1 muž) a plavce (1 muž).
Předpokládáme, že tito jedinci mají adaptované svalstvo na zvýšené metabolické
nároky právě v těchto vyšších intenzitách zátěže. Tam řadíme zvýšenou kapilární
perfuzi svalů (tím i větší celkový průřez cév), zlepšení extrakce O2 z jednotky krve, větší
a enzymaticky lépe vybavené mitochondrie svalových buněk (Máček et Radvanský,
2011, str. 28) a tudíž nemusí mít svalstvo takové nároky na přívod krve. Adaptovaní
jedinci také mají účelnější distribuci krve pro pracující svalstvo, větší srdeční minutový
výdej (díky většímu systolickému objemu) a větší činnost svalové pumpy (Máček et
Radvanský, 2011, str. 29).

5.3. Limity diplomové práce
V našem experimentu jsme měřili více parametrů (TF, DTK) a získali další údaje
o vyšetřovaných jedincích (IPAQ dotazník, pravidelná pohybová aktivita, rodinná
anamnéza, atd.). Avšak tyto údaje jsme nezahrnuli do zpracování výsledků. Konkrétně
diastolický krevní tlak byl před i během zátěže měřen. Avšak na základě studií, které
uvádí, že hodnoty DTK naměřené auskultačně během zátěže (zvláště na vyšších
intenzitách zátěže a v maximu) mají omezenou platnost (Lightfoot et al., 1996; Sagiv et
al., 1999; Wheatley et al., 2013). Proto i v naší práci jsme tyto hodnoty dále
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nezpracovávali. Nemožnost určit přesný DTK během zátěže je však velkým
nedostatkem, protože nemáme kompletní představu o reakci TK. Vyhodnocení reakce
STK by také bylo možné ve vztahu nejen k intenzitě zátěže ale také k TF. Mohli bychom
vyhodnotit

vzestup takzvaného

„dvojproduktu“

(rate-pressure product). Jde

o hodnotu, která integruje STK a TF, získáme ji vynásobením těchto dvou hodnot.
Používá se jako ukazatel spotřeby kyslíku myokardem (Le et al., 2008) a potažmo
zatížení srdce. Mohli bychom tak posoudit, zda je vzestup STK a TF (jejich
„dvojprodukt“) uměrný právě stoupající intenzitě zátěže.
Pozátěžová reakce TK a TF je další kapitolou, kterou bychom mohli
s naměřenými výsledky zpracovat. Kromě analýzy vlivu pohlaví bychom dále mohli
provést analýzu dalších možných vlivů (věku, BMI, výšky, váhy, časového trvání zátěže,
IPAQ score, anamnestických údajů, atd.). Toto však nezahrnujeme do rozsahu této
diplomové práce.
Tato práce poslouží jako zkušební studie pro vytvoření optimálního protokolu
pro budoucí získávání referenčních hodnot vzestupu TK na větším vzorku populace.
Tudíž je nyní na místě uvést naše závěry, které bychom do budoucnosti navrhovali
v protokolu vyšetření změnit nebo vylepšit.
Jako hlavní změnu v protokolu navrhujeme zařadit jako první intenzitu zátěže
0,5 W/kg. Jednak abychom dodrželi linearitu vzestupu intenzity zátěže, a potom,
abychom co nejdříve odbourali vliv psychických a okolních vlivů na TK. Na druhou
stranu doporučení AHA (Arena et al. 2007) říká, že maximálního zatížení by organismus
měl dosáhnout mezi 8. a 12. minutou, abychom předešli svalové únavě, která by
bránila dosáhnout kardiopulmonálního maxima. Přidáním dalšího stupně zátěže by se
protokol prodloužil minimálně o 3 minuty. To by znamenalo, že maxima dotyčný
absolvující postupně stupně až do 2 W/kg a následně „ramping“ fázi do maxima
dosáhne přibližně kolem 15. minuty. Jelikož ale jde o mladé jedince a přidaná intenzita
zátěže 0,5 W/kg je nízká, považujeme toto prodloužení za akceptovatelné.
Na základě zpětné vazby od probandů navrhujeme prodloužit „cool down“ fázi
na minimálně 1 minutu lehké zátěže spíše 2 minuty, aby byla dostatečně zajištěna
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plynulost krevního průtoku žilním systémem po náhlém snížení intenzity zátěže.
Změnu bychom udělali i v rychlosti navyšování intenzity zátěže v „ramping“ fázi a to na
rychlost 0,5 W/kg/min, abychom i v tomto ohledu brali zřetel na váhové rozdíly
jedinců.
V ideáním případě bychom využili ergometru, u kterého je možné nastavit
hodnotu intenzity zátěže s přesností na jednotky Wattů, abychom mohli intenzitu
dávkovat přesně k tělesné homotnosti pacienta.
V této práci jsou použité některé zdroje, jejichž rok vydání je z konce minulého
století a mohly by být tudíž považovány za zastaralé. Nedostatek recentních studií
týkajících se našeho tématu a převahu těch starších si vysvětlujeme obdobím velkého
rozmachu zátěžového vyšetřování právě ke konci minulého století, kdy panovalo veliké
nadšení pro tuto oblast medicíny. V dnešní době jsou již tyto základní poznatky brány
za popsané. Nicméně jak již bylo zmíněno, existují stále ještě relativní nedostatky.
Jak již zmiňujeme na začátku diskuze, existuje převaha studií používajících pro
dynamickou aktivitu bežecký pás. Jsme si vědomi, že nelze srovnávat tuto zátěž ve
všech ohledech, nicméně v některých případech jsme byli nuceni použít právě tuto
alternativu.
V textu nejsme jednotní v používání zkratek. Některé zkratky jsou vytvořeny
z českých názvů a spojení (TK, STK, DTK, TF, SAT atd.) a další jsou přejaty z anglického
jazyka (SV, CO, TPR). K této nejednotnosti jsme přistoupily, protože i v české literatuře
jsou tyto anglické zkratky využívány a v některých případech ani český ekvivalent
neexistuje.
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ZÁVĚR
Tato studie je jedna z mnoha, která se zabývá odpovědí krevního tlaku během
zátěže. Je však specifická tím, že detailně zkoumá jednotlivé vzestupy STK na stupních
zátěže vztažených na hmotnost jedince. Zpřesňuje tak naši znalost o reakci krevního
tlaku během zátěžového testování na bicyklovém ergometru.
Hlavním závěrem práce je charakterizování křivky vzestupu STK a to
kvadratickou funkcí. To znamená, že jde o parabolické oploštění při vzestupu intenzity
zátěže. Oploštění je nejzřetelnější u skupiny jedinců, kteří absolvovali více
submaximálních zátěžových stupňů (do 3 W/kg). Dále potvrzujeme rozdílnost STK u žen
a můžu. Ženy mají nižší průměrný STK na všech stupních zátěže. Nenašli jsme
významnou korelaci mezi maximálním STK a maximální intenzitou zátěže. Dále jsme
vypočítali velmi orientační hodnotu pro vzestup STK na 1 W/kg a to 17,2 ± 3,4 mm
Hg/W/kg.
V této pilotní studii jsme si prakticky ověřili možnosti a způsob zátěžového
vyšetření na bicyklovém ergometru, které bychom v budoucnu mohli použít pro získání
nových referenčních hodnot pro vzestup TK v dynamické zátěži u většího počtu
jedinců. To by navazovalo na referenční hodnoty získané v ČSSR v letech 1968-1974
v rámci Mezinárodního biologického programu.
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PŘÍLOHY

Informovaný souhlas
s účastí ve studii s názvem
Reakce krevního tlaku na dynamickou zátěž u zdravých mladých jedinců
Jméno:
Datum narození:
Vážená paní, vážený pane,
Vaše účast v této studii je za účelem získání vzorku hodnot krevního tlaku v dynamické
zátěži. V rámci Vaší účasti bude proveden zátěžový elektrokardiografický test. Test je
prováděn na bicyklovém ergometru a krevní tlak měřen tonometrem. Kromě krevního
tlaku je během testu monitorována srdeční aktivita pomocí EKG. Na základě získání
těchto fyziologických parametrů od skupiny probandů vytvoříme souhrn referenční
hodnot pro danou věkovou skupinu.
Protokol testování spočívá ve stupňované zátěži a cílem je dosažení maximální vámi
tolerované zátěže. Pokud během testu budete cítit jakékoliv potíže (bolest na hrudi,
extrémní bolest končetin, extrémní dušnost), sdělte toto bezodkladně vyšetřujícímu,
aby byl test případně předčasně ukončen.
Komplikace spojené s vyšetřením u zdravých mladých jedinců jsou velmi vzácné. Mezi
tyto ojedinělé případy mohou patřit mdloby/závratě, nepřiměřená dušnost, cévní
mozkové příhody, případně infarkt myokardu. Možným následkem vyšetření je také
přechodná krátkodobá únava.
V rámci přípravy bude odebrána základní zdravotní anamnéza, antropometrické údaje
(výška, váha, obvod paže), vyplníte dotazník PARQ týkající se Vaší připravenosti pro
pohybovou aktivitu. Dále také budou získány informace o Vaší současné pohybové
aktivitě pomocí dotazníku IPAQ.
Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a a srozuměn/a s průběhem vyšetření formou
tohoto informovaného souhlasu a byly mi zodpovězeny případné dotazy týkající se
zátěžového vyšetření a studie.
Dobrovolně souhlasím s mojí účastí v této studii.
Datum

Podpis

Prohlašuji, že jsem účastníka studie řádně seznámil/a s charakterem a průběhem
studie, jejími potenciálními riziky, a že jsem pravdivě odpověděl/a na všechny jeho/její
doplňující otázky.
Datum

Podpis

Příloha 1. Informovaný souhlas
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Subjektivní hodnocení zátěže dle Borga
stupeň subjektivní vyjádření
6 necítím nic
7 velmi velmi lehká
8
9 velmi lehká
10
11 lehká
12
13 trochu těžší
14
15 namáhavá
16
17 velmi namáhavá
18
19 velmi velmi namáhavá
20
Příloha 2, Borgova škála subjektivního vnímání zátěže
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Příloha 3, Dotazník PAR-Q (Canadian Society for Exercise Physiology, www.csep.ca/forms, 2002)
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Příloha 4. IPA-Q dotazník, 1.strana (Sigmund et Sigmundová, 2011)
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Příloha 4. IPA-Q dotazník, 2. strana (Sigmund et Sigmundová, 2011)
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Příloha 4. IPA-Q dotazník, 3. strana (Sigmund et Sigmundová, 2011)
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Příloha 4. IPA-Q dotazník, 4. strana (Sigmund et Sigmundová, 2011)
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Zátěžový protokol
Jméno:
datum narození:

věk:
datum
vyšetření:

váha:
výška:
BMI:
obvod paže:
PARQ:
IPAQ:
Inf. souhlas:
STK
vleže
na ergometru
1 W/Kg
1,5 W/kg
2 W/kg
2,5 W/kg
3 W/kg
MAX
čas zátěže:
cool down:
TK po zátěži

2 min
4 min
6 min
8 min
10 min
celkový čas:

Příloha 5. Záznamový arch pro zátěžové vyšetření
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DTK

TF

BORG

