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Teoretická časť 
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Anatómia 

Najdôležitejšie koronárne (vencovité) tepny: 

 Odstupujú priamo z aorty 

 Ľavá koronárna artéria 

– Ramus interventricularis anterior (RIA) 

– Ramus circumflexus 

 Pravá koronárna artéria 

 

Srdce sa plní v diastole (na rozdiel od iných orgánov) 

 

ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Ilustroval Ivan HELEKAL, ilustroval 

Jan KACVINSKÝ, ilustroval Stanislav MACHÁČEK. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-3817-8 
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Anatómia 
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Histológia 

 Stena koronárnej artérie = 3 vrstvy 

1. Tunica intima: je krytá endotelom, ktorý má antitrombotické vlastnosti 

2. Tunica media: tvorená hladkou svalovinou, ktorá reguluje priesvit cievy 

3. Tunica externa (adventitia): má elastické vlastnosti  

Tunica externa 

(adventitia) 

Tunica media 

Tunica intima 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa, José CARNEIRO a Robert O. 

KELLEY.Základy histologie. Jinočany: H & H, 1997. ISBN 80-85787-37-7. 

Tunica intima 

Tunica media 

Tunica externa 

(adventitia) 
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Biochémia 

 Cholesterol 

 dôležitá molekula v ľudskom tele 

 z menšej časti je syntetizovaná v pečeni, z väčšej časti ju prijímame v 

potrave zo živočíšnych tukov 

 tvorí neodmysliteľnú súčasť bunkových membrán 

 je to prekurzor steroidných hormónov, žlčových kyselín a vitamínu D 

 

 „Dobrý“ vs. „zlý“ cholesterol 

 cholesterol sa vyskytuje vo forme lipoproteínových častíc  

– LDL cholesterol (low density lipoprotein) = „zlý cholesterol“ – podlieha oxidácii a 

hromadí sa v stene ciev (ateroskleróza) 

– HDL cholesterol (high density lipoprotein) = „dobrý cholesterol“ – dokáže 

transportovať cholesterol zo steny ciev do pečene a iných orgánov, kde dochádza 

k metabolizmu (chráni pred aterosklerózou) 

ROBERT K. MURRAY .. [ET AL.]. Harper's biochemistry. 24th ed. 

Stamford, Ct: Appleton & Lange, 1996. ISBN 0838536115. 
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Biochémia 

 Troponín 

 Molekula nachádzajúca sa v kardiomyocyte 

 Bráni kontaktu aktínu a myozínu 

 Po väzbe vápnika sa táto inhibičná funkcia deaktivuje, aktín sa spojí s 

myozínom a dochádza ku kontrakcii 

 Rozlišujeme troponín T, troponín I a troponín C 

 Prvé dva troponíny stanovujú biochemické laboratória 

 Sú markerom odumretia (nekrózy) kardiomyocytu 

ROBERT K. MURRAY .. [ET AL.]. Harper's biochemistry. 24th ed. 

Stamford, Ct: Appleton & Lange, 1996. ISBN 0838536115. 
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Patológia a patofyziológia 

1. Ateroskleróza (AS): proces ukladania cholesterolu v 

stene cievy s následnou tvorbou AS plátu 

 

2. Stabilita plátu: faktory rozhodujúce o tom či bude AS plát 

stabilný, alebo vulnerabilný 

 

3. Aterotrombóza: proces ruptúry (prasknutia) AS plátu s 

následnou aktiváciou trombocytov a vytvorením trombu 

 

SPERELAKIS, Nick. Heart physiology and pathophysiology. 4th ed. San 

Diego, Calif.: Academic Press, 2001. ISBN 0126569754. 
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Ateroskleróza 

 Veľmi zložitý a stále nie celkom pochopený proces ukladania 

cholesterolu v stene cievy (tunica intima) s následnou formáciou AS 

plátu 

 

 Zjednodušene sa jedná o tieto fázy 

1. Proces prenikania LDL-cholesterolu cez endotel do intimy 

a) Hypercholesterolémia 

b) Hypertenzia 

c) Fajčenie 

d) Diabetes mellitus 

 

 

 

 

 

 

SPERELAKIS, Nick. Heart physiology and pathophysiology. 4th ed. San 

Diego, Calif.: Academic Press, 2001. ISBN 0126569754. 
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Ateroskleróza 

2. Oxidácia LDL cholesterolu, čo znemožňuje reverzné vychytávanie 

pomocou HDL 

 

 

 

 

3. Fagocytóza LDL cholesterolu makrofágmi prostredníctvom 

scavenger receptorov – tvorba penových buniek 

 

SPERELAKIS, Nick. Heart physiology and pathophysiology. 4th ed. San 

Diego, Calif.: Academic Press, 2001. ISBN 0126569754. 
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Ateroskleróza 

4. Zápalová aktivita penových buniek provokuje migráciu hladkých 

svalových buniek z medie do intmy 

 

 

 

 

 

5. Vytvorenie AS plátu pozostávajúceho z penových buniek, buniek 

hladkej svaloviny a spojiva (najmä kolagénu) 

 

SPERELAKIS, Nick. Heart physiology and 

pathophysiology. 4th ed. San Diego, Calif.: 

Academic Press, 2001. ISBN 0126569754. 
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Stabilita AS plátu 

 AS pláty delíme na stabilné a vulnerabilné 

 

1. Stabilné AS pláty 

 obsahujú veľa kolagénu a buniek hladkého svalstva 

 často vytvárajú závažnú stenózu (zúženie) cievy 

 hrubá fibrotická čiapka 

 nemajú však tendenciu praskať a vytvárať trombus 

2. Nestabilné (vulnerabilné) AS pláty 

 vznikajú popraskaním penových buniek čo má za následok zápalovú 

reakciu a uvoľnenie enzýmov rozpúšťajúcich spojivo 

 obsahujú málo kolagénu a buniek hladkého svalstva – sú „krehké“ 

 tenká fibrotická čiapka 

 majú tendenciu praskať (ruptúra AS plátu) a vytvárať trombus = akútny 

koronárny syndróm 

 
SPERELAKIS, Nick. Heart physiology and pathophysiology. 4th ed. San 

Diego, Calif.: Academic Press, 2001. ISBN 0126569754. 
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Stabilita AS plátu 

 Rozdiel v hrúbke fibrotickej čiapky 

SPERELAKIS, Nick. Heart physiology and pathophysiology. 4th ed. San 

Diego, Calif.: Academic Press, 2001. ISBN 0126569754. 



Aterotrombóza 

 Proces ruptúry (prasknutia) fibrotickej čiapky s následnou aktiváciou 

trombocytov a vytvorením trombu 

 

 

SPERELAKIS, Nick. Heart physiology and pathophysiology. 4th ed. San 

Diego, Calif.: Academic Press, 2001. ISBN 0126569754. 
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Aktivácia doštičiek I. fáza 

 Z prasknutého endotelu sa uvoľňuje VonWilebrandov faktor, ktorý 

spôsobuje adhéziu a aktiváciu doštičiek 

 Doštičky obsahujú GP receptory schopné väzby na kolagén, ktorý sa 

pri ruptúre AS plátu obnaží (trombocyty s ním prichádzajú do kontaktu) 

 Obnažením subendoteliálnych vrstiev sa aktivuje vonkajšia aj vnútorná 

cesta koagulačnej kaskády, ktorej poslednými krokmi sú aktivácia 

faktora X, ktorý následne mení protrombín na trombín (pri artériových 

tromboch menej dôležitá) 

 

 Doštičky sú teda aktivované kontaktom s kolagénom, 

VonWilebrandovým faktorom a trombínom 

 

 

KAUSHANSKY, Kenneth. Williams hematology. Ninth edition. New York: 

McGraw-Hill, 2015. ISBN 0071833005. 
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Aktivácia doštičiek II. fáza 

1. Konformačná zmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sekrécia troch hlavných aktivátorov agregácie samotnými doštičkami 

A. Tromboxan A2 

B. Adenosin difosfát (ADP) 

C. Trombín 

 

 

KAUSHANSKY, Kenneth. Williams hematology. Ninth edition. New York: 

McGraw-Hill, 2015. ISBN 0071833005. 
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Aktivácia doštičiek III. fáza 

3. Tromboxan, ADP a trombin aktivujú receptory GP IIb/IIIa vďaka 

čomu dochádza k prepojeniu jednotlivých trombocytov fibrinogenom 

KAUSHANSKY, Kenneth. Williams hematology. Ninth edition. New York: 

McGraw-Hill, 2015. ISBN 0071833005. 
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Aktivácia doštičiek IV. fáza 

4. Stabilizácia trombu: Obe cesty koagulačnej kaskády vedú k produkcii 

Faktoru Xa, ktorý aktivuje protrombín na trombín a ten polymerizuje 

vlákna fibrinogénu na fibrínovú sieť – vzniká pevný trombus 

 

KAUSHANSKY, Kenneth. Williams hematology. Ninth edition. New York: 

McGraw-Hill, 2015. ISBN 0071833005. 
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Artériový vs vénový trombus 

 Krvný tok v artériach je rýchly, preto sa tu uplatňuje skôr agregácia 

prostredníctvom doštičiek. Jedná sa o tzv. biele tromby, ktoré sú 

zložené prevažne z trombocytov. Z antitrombotickej liečby volíme 

antiagregačnú (proti doštičkám) 

 

 Krvný tok vo vénach resp. fibrilujúcej predsieni je pomalý. K dispozícii 

je dostatok času na prebehnutie zložitej koagulačnej kaskády skôr, 

než sa koag. faktory odplavia. Jedná sa o tzv. červené tromby, ktoré 

sú zložené prevažne z erytrocytov, ktoré sa zachytili vo fibrínovej sieti. 

Z antitrombotickej liečby volíme antikoagulačnú (proti koag. faktorom) 

KAUSHANSKY, Kenneth. Williams hematology. Ninth edition. New York: 

McGraw-Hill, 2015. ISBN 0071833005. 
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Klinická časť 
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Delenie AKS 

 Akútny koronárny syndróm je akútna ischémia (nedokrvenosť) 

myokardu, ktorá vzniká na podklade aterotrombotickej komplikácie 

koronárnej cievy 

 Infarkt myokardu je nekróza kardiomyocytov na podklade ischémie  

1. Nestabilná angína pectoris 

 Akútna ischémia myokardu bez elevácie troponínu (upchatá je časť cievy, 

nedochádza k nekróze kardiomyocytov) 

2. Akútny infarkt myokardu bez elevácie ST segmentu – NSTEMI 

(nonstemi) 

 Akútna ischémia myokardu s eleváciou troponínu (upchatá je časť cievy) 

 Ischemická je len najvnútornejšia vrstva myokardu (subendokardiálna 

ischémia) 

3. Akútny infarkt myokardu s eleváciou ST segmentu – STEMI 

 Akútna ischémia myokardu s eleváciou troponínu (upchatá je celá cieva) 

 Ischemické sú všetky vrstvy myokardu (transmurálna ischémia) 

 

 

2015 ESC Guidelines: Acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation 



Symptómy AKS 

 Bolesť na hrudníku, ktorá môže vyžarovať do horných končatín a krku 

 Bolesť medzi lopatkami, alebo v nadbrušku 

 Spotenie, zvracanie, pocit na odpadnutie, bezvedomie 

2015 ESC Guidelines: Acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation 



Diagnostika 

1. Symptómy 

2. EKG 

 Prítomnosť ST elevácie/depresie/negatívnej T vlny 

3. Biochemické vyšetrenie 

 „High sensitivity“ Troponin T, alebo Troponin I 

 Kreatinkináza – MB (CK – MB) 

 Myoglobín 

4. Echokardiografia 

 Poruchy kinetiky: hypokinéza/akinéza/dyskinéza 

5. Selektívna koronarografia 

 

2015 ESC Guidelines: Acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation 
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EKG 
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• Kľúčom k úspechu je korektná EKG diagnostika 

 

• Pozor na atypický EKG obraz STEMI 

• LBBB (najmä v kombinácii s konkordantnými ST zmenami, alebo 

diskonkordantné STE > 4mm 

• Stimulovaný rytmus s podobnými pravidlami ako LBBB 

• Hlavný kmeň alebo viaccievne poškodenie (prekordiálne STD s 

STE v aVR) 

• Inferobazálny (zadný) STEMI (STD vo V1-3 alebo V2-5) 
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Zadný „STEMI“  
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Zadný STEMI - verzia 2 
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Selektívna koronarografia (SKG)  

 Vyšetrenie sa uskutočňuje na katetrizačnej sále 

 Prostredníctvom art. femoralis/art. radialis sa zavedie katéter až do 

ústia ľavej a pravej koronárnej tepny 

 Po vpravení jódovej radiokontrastnej látky sa skiaskopicky (RTG) 

zobrazí priesvit koronárnych ciev aj s prípadnou stenózou 

 Ak to nález a klinický stav vyžaduje, pristúpi sa k perkutánnej 

koronárnej intervencii (PKI) 

 PKI spočíva buď v nafúknutí balóna v zúženej cieve, alebo v 

implantácii stentu, ktorý okrem rozšírenia cievy zabezpečí aj jej 

stabilizáciu, vďaka čomu nedochádza k re-stenóze 

 

2015 ESC Guidelines: Acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation 
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Selektívna koronarografia (SKG)  
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Terapia 

A. Farmakologická 

1) Antitrombotická 

a) Antiagregačná 

b) Antikoagulačná 

2) Trombolytická 

3) Anti-ischemická 

4) Dlhodobá 

 

B. Intervenčná - Perkutánna koronárna intervencia 

 

C. Operačná – Koronárny bypass 

2015 ESC Guidelines: Acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation 
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Antitrombotická terapia pri AKS 

1. Antiagregačná (proti doštičkám): 

a) Anopyrin – inhibícia COX, vďaka čomu sa nesyntetizuje tromboxan A2 

(užíva sa dlhodobo) 

b) Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor (P2Y12 inhibítory) – inhibícia receptrou 

pre ADP (užíva sa najčastejšie 12 mesiacov) 

c) Eptifibatid, Tirofiban, Abciximab - GP IIb/IIIa inhibítory (podáva sa i.v. iba 

počas katetrizácie) 

2. Antikoagulačná (proti koagulačným faktorom): 

A. Nepriame inhibítory (iba pred, resp. počas katetrizácie) 

a) Heparín (nefrakcionovaný) – nepriamy inhibítor trombínu a FXa (1:1) 

b) Nízkomolekulárny heparín (LMWH) – nepriamy inhibítor trombínu a FXa (1:3) 

c) Fondaparinux – nepriamy inhibítor Xa 

B. Priame inhibítory 

a) Rivaroxaban (12 mesiacov), Apixaban (Xabany) – priame inhibítory FXa 

b) Dabigatran (Gatrany) – priamy inhibítor trombínu (p.o) 

c) Bivalirudín – priamy inhibítor trombínu (i.v.), (iba počas katetrizácie) 

 2015 ESC Guidelines: Acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation 
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Ďalšia farmakologická terapia 

3. Trombolytická (rozpúšťanie trombov) 

a) Streptokináza (už sa nepoužíva) 

b) Altepláza, Tenektepláza – rekombinantný tPA (používa sa miesto PKI, v 

akútnej fáze AKS) 

4. Anti-ischemická (proti nedokrvenosti) 

a) Nitroglycerin, isosorbid dinitrát (nitráty) – donory NO, spôsobujú 

vazodilatáciu 

b) Betablokátory – pôsobia proti sympatiku, hlavný efekt spočíva v 

spomalení tepovej frekvencie, čo znižuje energetické nároky a zlepšuje 

prekrvenie srdca 

5. Dlhodobá 

a) Statín vo vysokej dávke – inhibícia syntézy cholesterolu 

b) ACE – inhibítory – znižujú tlak 

 

 

 2015 ESC Guidelines: Acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation 
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Perkutánna koronárna intervencia 

 Počas SKG sa v prípade identifikácie uzatvorenej resp. zúženej 

koronárnej tepny pristupuje k tzv. perkutánnej koronárnej intervencii 

(PKI) 

 V minulosti sa PKI robilo výhradne pomocou balónu ktorý sa nafúkol v 

poškodenej cieve, čím ju rozšíril 

 Tento postup bol však spojený s poškodením cievy a následnou 

včasnou restenózou (znovu zúžením) 

 Posledné roky sa do cievy implantuje stent, ktorý je navlečený na 

balón. Nafúknutím balónu sa stent rozvinie v cieve a bráni 

opätovnému zúženiu 

2015 ESC Guidelines: Acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation 
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Balónová angioplatika vs angioplastika stentom 

 Balónová angioplastika 

 

 

 

 

 

 Angioplastika stentom 

2015 ESC Guidelines: Acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation 
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Koronárny bypass 

 Jedná sa o premostenie zúženej cievy venóznym, alebo artériovým 

štepom 

 S rozvojom intervenčnej kardiológie sa dostáva do úzadia 

Artériový štep (LIMA) 
Venózny štep (VSM) 

TUBARO, Marco. The ESC Textbook of Intensive and 

Acute Cardiovascular Care. Second Edition. Oxford: 

Oxford University Press, 2015. ISBN 9780199687039. 



Špeciálna populácia pacientov s AFib + AKS 

 Pacienti s AKS bez AFib antikoaguláciu po revaskularizácii 

nepotrebujú, na rozdiel od pacientov s AKS + AFib, ktorí ju potrebujú 

dlhodobo 



Komplikácie AKS a prognóza 

 Srdcové zlyhávanie  

 akútne – ohrozuje pacienta na živote rozvojom kardiogénneho šoku 

 chronické – znižuje pacientovi kvalitu života 

 Arytmie 

 Komorová fibrilácia/komorová tachykardia 

– ak nedôjde k okamžitej defibrilácii, môžu mať fatálne následky (náhla srdcová 

smrť) 

 Bradykardia pri AV blokáde 

– zvyčajne nemávajú tak dramatický priebeh ako komorové tachyarytmie 

 Mechanické komplikácie 

 Ruptúra srdcovej svaloviny (medzikomorové septum, voľná stena, papilárny 

sval – jeho pretrhnutím dochádza k závažnej mitrálnej regurgitácii) 

 Trombus v nepohyblivej časti myokardu (najčastejšie v hrote ľavej 

komory) 

TUBARO, Marco. The ESC Textbook of Intensive and Acute 

Cardiovascular Care. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 

2015. ISBN 9780199687039. 
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Ďakujem za pozornosť  

 


