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Proč mikrocirkulace? 

 Mikrocirkulace ≠ Makrocirkulace 

 

 

http://medical-dictionary. 

thefreedictionary.com/microcirculation 

Fries M et al.: Microvascular blood flow during cardiopulmonary 

resuscitation is predictive of outcome. Resuscitation. 2006;71(2):248-53.  

„… during CPR, oxygen partial pressure in 

brain tissue remains very low, recovering 

only when the return of spontaneous 

circulation is achieved. This is in contrast 

with measurements of mean arterial 

pressure and coronary perfusion pressure, 

which show substantial recovery during 

CPR…“ 

Yu J et al.: Quantitative assessment of 

brain microvascular and tissue 

oxygenation during cardiac arrest and 

resuscitation in pigs. Anaesthesia. 2013 

Jul;68(7):723-35 

  



Hodnocení mikrocirkulace metodou 

Sidestream Dark Field (SDF) 

MicroScan © Video Microscope, MicroVision 

Medical, Amsterdam, the Netherlands 

 



Návrh studie 

 Experimentální studie u prasečího biomodelu  - zařazeno 18 
zdravých prasnic o váze 50 ± 3 kg 

 Cíle: 

 Sledovat změny mikrocirkulace během srdeční zástavy a 
resuscitace pomocí metody SDF 

 Porovnat tyto změny s parametry systémové hemodynamiky 
(střední arteriální krevní tlak a průtok v karotidě) 

 Mikrocirkulace měřena na konjunktivě a sublingválně pomocí 
bedside zařízení MicroScan ©, vyhodnocení záznamů bylo 
provedeno zaslepeně po ukončení experimentů 

 Parametry mikrocirkulace stanoveny zvlášť pro kapiláry(≤ 20 µm)      
a větší cévy: celková a perfundovaná hustota cév (TVD, PVD), podíl 
perfundovaných cév (PPV) a mikrovaskulární flow index (MFI) 

 



Schéma protokolu 
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Výsledky: Změny mikrocirkulace kapilár 

během srdeční zástavy (0-3 minuty) a 

kardiopulmonální resuscitace (3-8 minut) 



Výsledky: porovnání hodnot sublingvální 

mikrocirkulace v baseline a během 

kardiopulmonální resuscitace 



Výsledky: korelace parametrů 

mikrocirkulace a  systémového oběhu 

 Střední arteriální tlak s mikrocirkulací 

během KPR koreloval  jen slabě, 

statisticky nevýznamně (ρ ≤ 0.36, n = 18).  

 Karotický průtok koreloval s mikrocirkulací 

pouze v jednom případě, a tím byla 

pozitivní korelace celkové hustoty kapilár 

pod jazykem ke karotickému průtoku v 5. 

minutě KPR (ρ = 0.56, n = 18); nicméně 

kombinovaná data z 3. a 5. minuty 

ukazovala jen velmi slabou korelaci. 

Ostatní parametry s karotickým průtokem 

korelovaly jen slabě. 
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Závěr 

 Během srdeční zástavy se mikrocirkulace na 

spojivce rychle zastavuje, ale podjazyková 

mikrocirkulace přetrvává déle.  Při KPR dosahují 

hodnoty mikrocirkulačních parametrů 59% až 85% 

oproti klidovým hodnotám.  

 Mikrocirkulace obecně nekoreluje s parametry 

systémového oběhu.   

 Naše výsledky naznačují, že SDF spektroskopie může 

být užitečná pro přímou monitoraci mikrocirkulace 

během KPR, protože nabízí přesnější informaci o 

prokrvení tkání, a tedy i kvalitě KPR. 


