
STRESZCZENIE 

Celem pracy była ocena hemodynamiki mikrokrążenia z wykorzystaniem laserowej 

przepływometrii dopplerowskiej (LDF) u chorych na NT z uwzględnieniem stężenia 

homocysteiny (Hcy) oraz dobowego profilu ciśnienia tętniczego krwi. Dodatkowo 

analizowano parametry charakteryzujące mikrokrążenie skórne przy użyciu wybranych metod 

w zależności od czasu od rozpoznania oraz wybranych parametrów antropometrycznych oraz 

biochemicznych. 

Analizą objęto 44 chorych z nadciśnieniem tętniczym (NT) oraz 22 subiektywnie zdrowych 

ochotników w wieku od 23 do 74 lat dobranych pod względem płci i wieku do grupy badanej. 

Zastosowana metodologia badawcza została zaakceptowana przez Komisję Bioetyczną przy 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (decyzja z dnia 28 marca 2019 r. numer KE-

0254/97/2019) 

Z osobami, które wzięły udział w badaniu zebrano szczegółowy wywiad medyczny oraz 

przeprowadzono badanie przedmiotowe, wyliczając między innymi wskaźnik masy ciała 

(BMI) i talia-biodro (WHR). 

Krew do badań laboratoryjnych pobierano od osób pozostających na czczo z żyły 

odłokciowej. Wykonano następujące badania: morfologia krwi obwodowej, Hcy, kwas 

foliowy, witamina B12, NT-proBNP, kreatynina, eGFR, mocznik, kwas moczowy, glukoza na 

czczo, lipidogram, CRP. 

Ocena dobowego profilu ciśnienia tętniczego została przeprowadzona za pomocą aparatu 

holterowskiego Microlife WatchBP O3 AFIB, założonego na ramię, na którym uzyskano 

wyższą wartość ciśnienia tętniczego skurczowego, mierzonego bezpośrednio przed 

założeniem przy pomocy metody Korotkowa. Urządzenie zostało zaprogramowane na 

pomiary co 20 minut w ciągu dnia i co 30 minut w ciągu nocy. Doba została podzielona 

arbitralnie, przyjmując okres 7.00-23.00 za dzień, a 23.00-7.00 za noc. Po odczytaniu danych, 

przy pomocy dołączonego do sprzętu oprogramowania Microlife WatchBP Analyzer O3 

Polish, oceniane zostały parametry istotne dla postępowania klinicznego, takie jak ciśnienie 

skurczowe przeciętne w cyklu 24h (mmHg), ciśnienie rozkurczowe przeciętne w cyklu 24h 

(mmHg), nocny spadek ciśnienia rozkurczowego. 

 



Wykonano badanie pookluzyjnej reakcji przekrwiennej (PORH) wykorzystując LDF. W 

części laserowo-dopplerowskiej, wykorzystano dwukanałowy aparat do badania 

hemodynamiki mikrokrążenia moorVMS-LDF (firmy MOOR Instruments, Wielka Brytania), 

służący do oceny pomiaru spoczynkowego oraz badania PORH. Pacjentom zalecono unikanie 

kofeiny, jedzenia o wysokiej zawartości soli, alkoholu, energicznych ćwiczeń i palenia 

tytoniu i papierosów elektronicznych przez 24 godziny przed badaniem. Badanie 

przeprowadzono w cichym pomieszczeniu o stałej temperaturze około 22°C w godzinach od 

14:00 do 18:00. Czas aklimatyzacji dla pacjenta wynosił 30 minut w pozycji leżącej. Pomiar 

odbywał się w pozycji leżącej, ze wskazaniem na relaks i normalne oddychanie, prawa 

kończyna górna znajdowała się na wysokości serca. Sondę odbierającą sygnał numer 1 (Flux 

1) umieszczono 10 cm poniżej zgięcia łokciowego na części przedniej prawego przedramienia 

w linii środkowej, a sondę numer 2 (Flux 2) na opuszce prawego kciuka. Wyliczono 

następujące parametry PORH: RL, BZ, ML, T0, TR, TM, TH, ML/RL. 

 

Pacjenci z NT częściej mieli nadwagę i otyłość oraz nieprawidłowy WHR. Badania 

biochemiczne wykazały istotne różnice w poziomie cholesterolu całkowitego, LDL, mocznika 

i kwasu moczowego, które parametry były gorsze u chorych z NT. Ponadto pacjenci z NT 

mieli istotnie wyższe przeciętne wartości ciśnienia w zapisie holterowskim od ochotników.  

W części oceny parametrów LDF PORH badanie nie wykazało istotnych statystycznie różnic 

pomiędzy wybranymi parametrami PORH (ML i TM) pomiędzy grupą badaną a kontrolną, 

nie wykazało istotnych statystycznie różnic pomiędzy wybranymi parametrami PORH (ML i 

TM) a parametrami dobowego profilu ciśnienia tętniczego, czasem trwania choroby, 

poziomem Hcy, wskaźnikiem BMI, WHR oraz wybranymi parametrami biochemicznymi w 

grupie badanej. Badanie wykazało istotne statystycznie różnice w PORH (ML) na skórze 

przedramienia pomiędzy grupą badaną nie przyjmującą leków z grupy ACEI a grupą 

kontrolną, natomiast nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą badaną 

przyjmującą ACEI a grupą kontrolną. 

 



SUMMARY 

The aim of the study was to assess the haemodynamics of microcirculation using laser 

Doppler flowmetry (LDF) in patients with arterial hypertension (AH) considering the 

concentrations of homocysteine (Hcy) and diurnal BP profile. Moreover, the parameters 

characteristic of skin microcirculation were analysed according to the time of diagnosis and 

selected anthropometric and biochemical parameters. 

The analysis included 44 AH patients and 22 subjectively healthy volunteers aged 23 - 74 

matched for gender and age. The study design was approved by the Bioethical Commission of 

the Medical University of Lublin (Decision of March 28, 2019; No. KE-0254/97/2019). 

Detailed medical histories were taken and physical examinations were performed, inter alia 

the BMI and WHR were calculated. 

Blood was sampled from the ulnar vein on an empty stomach. The following laboratory tests 

were performed: peripheral blood counts, Hcy, folic acid, vitamin B12, NT-proBNP, 

creatinine, eGFR, urea, uric acid, fasting glucose, lipidogram, and CRP. 

The diurnal BP profile was assessed using the MicrolifeWatchBP O3 AFIB placed on the 

arm, which demonstrated a higher systolic BP measured immediately prior toplacement using 

the Korotkoff`s method. The device was programmed to take measurements every 20 minutes 

during the day and every 30 minutes during the night. The 24-hour period was arbitrarily 

divided into 7.00-23.00 for day, and 23.00-7.00 for night. After reading the data, using the 

MicrolifeWatchBP03 AFIB analyzer Polish software, the parameters relevant to clinical 

management were evaluated, such as 24-h average systolic pressure (mmHg), 24-h average 

diastolic pressure (mmHg), and nocturnal decreases in diastolic pressure. 

 

The LDF post-occlusive reactive hyperaemia (PORH) technique was used. The dual-channel 

moorVMS-LDF (MOOR Instruments,UK) was applied for evaluating resting measurements 

and PORH. Patients were advised to avoid caffeine, foods high in salt, alcohol, vigorous 

exercises and smoking tobaccoor e-cigarettes for 24 hours prior to the study. The study was 

conducted in a quiet room with a constant temperature of about 22°C between 14:00 and 

18:00. The acclimatization time for patients was 30 minutes in a supine position. The 

measurements were also carried out in the supine position, suggesting relaxation and normal 

breathing; the right upper limb was at the heart level. The probe no.1 (Flux 1) was placed 10 



cm below the elbow flexion on the front right forearm medially and the probe no. 2 (Flux 2) 

on the right thumb pulp. The following PORH parameters were calculated: RL, BZ, ML, T0, 

TR, TM, TH, ML/RL. 

 

The AH patients were more likely to be overweight or obese and have abnormal WHRs. 

Biochemical studies showed significant differences in total cholesterol, LDL, urea and uric 

acid levels, worse values of which were observed in AH patients. Moreover, patients with AH 

had significantly higher average pressure values in Holter recordings, as compared to 

volunteers.  

The assessment of LDF PORH parameters demonstrated statistically significant differences in 

the selected PORH (ML and TM) parameters between the study and the control group and no 

statistically significant differences between the selected PORH (ML and TM) parameters 

versus the parameters of diurnal BP profile, disease duration, Hcy levels, BMI, WHR and 

selected biochemical parameters in the study group. The findings revealed statistically 

significant differences in PORH (ML) on the forearm skin between the non-ACEI group and 

the control group while no statistically significant differences were shown between the ACEI 

group and the control group. 

 


