
PAO- periférne artériové 
ochorenie - z angl.  - PAD,  PAOD  -

peripheral artery (obliterative) disease

◼ PAO DK, PAO HK, 

◼ PAO karotických artérií z angl. CAD –
carotid artery disease  

◼ PAO renálnych artérií,

◼ PAO splanchnických artérií

◼ Ochorenia aorty

◼ CAD – CORONARY ARTERY DISEASE





PAO DK nie je benígne ochorenie –
5-ročná mortalita 

1American Cancer Society. Cancer Facts and Figures – 1997. 

2Kampozinski RF, Bernhard VM. In: Vascular Surgery (Rutherford RB, ed).  Philadelphia, PA: WB Saunders: 1989;chap 53.
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Funkčná klasifikácia PAO končatín 
podľa Fontainea (1954) (upravená)

I. štádium asymptomatické
• subjektívne bez bolestí (môže byť  pocit chladu, či 

parestézie)
• objektívne šelest nad tepnami

II. štádium klaudikačné
• IIa - klaudikačná vzdialenosť je väčšia ako 200m
• IIb - klaudikačná vzdialenosť je menšia ako 200m
• IIc - klaudikačná vzdialenosť je menšia ako 50m



Funkčná klasifikácia PAO podľa 
Fontainea (upravená)

III.štádium pokojových bolestí

• IIIa - členkový tlak vyšší ako 50 mm Hg
(resp.prstový tlak vyšší ako 30 mm Hg)

• IIIb - členkový tlak 50 mm Hg a menej
(resp.prstový tlak 30 mm Hg a menej)

• Od štádia III b – KKI – často progreduje do 

IV.št. (IVb – nekróza so šírením)

IV.štádium trofických defektov

• IVa - štádium nekrózy (ohraničenej)

• IVb - štádium šíriacej sa nekrózy či gagrény



Etiologická klasifikácia PAO končatín

-Ateroskleróza tepien dolných 
končatín (obliterujúca ateroskleróza)
- Primárne a sekundárne vaskulitídy postihujúce 
tepny horných a dolných končatín
- Cystická degenerácia adventície
- Fibromuskulárna dysplázia
- Kompresívne syndrómy (napr.entrapment syndróm 
a.poplitea)
- Traumy a disekcie
- Fyzikálne faktory (vibrácie, chlad, vlhkosť)
- Iatrogénne podmienené zúženie či uzáver 
končatinových artérií
- Trombózy či embólie končatinových tepien 
(zriedkavá príčina, častejšie spôsobujú akútnu 
končatinovú ischémiu)



CLAUDICATIO  INTERMITTENS  (CI)

dá sa dg na základe anamnézy

Klaudikačná bolesť je charakterizovaná 
typickou námahovou bolesťou, objavujúcou 
sa počas chôdze, ktorá prinúti pacienta 
spomaliť, krívať až zastaviť, pričom 
bolesť spontánne ustúpi po zastavení do 
niekoľko minút (priemerne za 1-4 minúty) 
a pacient je schopný pokračovať ďalej v 
chôdzi. 



Klaudikačná bolesť - charakteristika

Claudicatio intermittens - bolesť vznikajúca   v 
dôsledku hypoperfúzie pracujúcich kostrových 
svalov pod miestom zúženia či uzáveru tepny, 
ustupujúca v kľude (v stoji)
Klaudikácie sú vždy o etáž nižšie ako je 
postihnutie tepnového systému DK.
Pri zúžení brušnej aorty sú klaudikácie v 
gluteálnych svaloch (dif.dg. - LIS), pri 
postihnutí iliackých tepien v stehne, pri 
obštrukcii femorálnej a/alebo popliteálnej 
tepny v lýtku a pri zúžení tepien predkolenia v 
nohe (distálne nožné klaudikácie diabetikov)



DIF. DG. KLAUDIKAČNEJ BOLESTI

• Venózne klaudikácie pri HŽT
• Bolesť pri akútnej končatinovej ischémii

• Pokojové bolesti pri PAO DK

• Spinálne pseudoklaudikácie (napr. bolesť 
pri prolapse medzistavcovej platničke, 
bolesť vzniká  pri pohybe, mizne zmenou 
polohy)

• Štartovacie bolesti pri artróze
• Bolesť pri VAS a pri neurolog.ochor.



PAO – POKOJOVÁ BOLESŤ

• Charakter bolesti: vzniká v horizontálnej 
polohe a prinúti pac. posadiť sa a zvesiť nohy 
z postele, kedy vďaka zvýšenému 
hydrostatickému tlaku dôjde ku zvýšeniu 
prietoku a bolesť zmizne.                       
Ischemická bolesť sa chôdzou nezlepší. 

• Lokalizácia bolesti: v oblasti prstov, dorza a 
stupaje, v prípade chron. PAOO  
neprekračuje talokrurálny kĺb 



Bolesť pri akútnej ischémii

◼ Bolesť vzniká náhle, je lokalizovaná pod miestom 
uzáveru (ak je spôsobená embóliou môže uzáver 
vzniknúť na intaktnej cieve, pri trombóze spravidla 
vzniká na ateroskleroticky poškodenej tepne a teda 
je často predchádzaná klaudikáciami)

◼ Končatina je bledá, neskôr cyanotická, perif.pulz. 
pod miestom uzáveru nie sú hmatné, objavujú sa 
parestézie, neskôr anestézia, svalová obrna, šok.

◼ Pri podozrení na akútnu ischémiu -ihneď podať               
10 000 IU heparínu sc. + odoslať na hospitalizáciu



Základné dg. metódy PAO

Anamnéza

Fyzikálne vyšetrenie (inšpekcia farby kože a 
posúdenie integrity  kože, palpácia periférnych 
pulzov, palpácia kožnej teploty,  auskultácia 
šelestov nad aortou a veľkými tepnami)

Funkčné skúšky (Prusíkov, Ratschowov test)

Určenie členkovo - brachiálneho tlakového indexu
(ABI - ankle-brachial pressure index)

Laboratórne testy (krvný obraz, krvná 
zrážanlivosť, biochemické ukazovatele)



ABPI - ABI - index systol. tlaku 
členok/rameno

ukazovateľ kardiovaskulárneho rizika

hodnota menej ako 0,9 je markerom PAO 
a zároveň difúznej aterosklerózy

hodnota indexu koreluje s angiograficky 
zistenou závažnosťou ochorenia

Hodnota pod 0,5 znamená závažnú 
ischémiu a je spojená s dvojnásobnou 
mortalitou oproti pac. s ABI viac ako 0,5



Špeciálne prístrojové vyšetrovacie 
metódy PAO

ZOBRAZOVACIE:
• neinvazívne: farebná duplexná sonografia 

CT angiografia

MR angiografia

Termografia

invazívne: angiografia (DSA)
intravaskulárny ultrazvuk

angioskopia 

OSTATNÉ – pletyzmografické, vyšetrenie mikrocir-
kulácie a ďalšie ....



ovplyvnenie rizikových faktorov AS

pohybová liečba (kinezioterapia), iné RHB 
postupy (reflexné vazodilatačné kúpele)

farmakologická liečba

radikálna liečba zameraná na 
„znovuotvorenie zúženého lúmenu“ (PTA, 
stenty, bypassy)

amputácie

Liečba PAO





Liečba I. štádia PAO

V prvom rade ovplyvňujeme rizikové faktory
• pacient musí prestať fajčiť a redukovať 
nadváhu

• dôležité je tiež celkové zvýšenie fyzickej 
aktivity, vrátane dostatku chôdze, ale aj 
kondičných cvičení, nakoľko pravidelná 
fyzická aktivita sa považuje za protektívny 
faktor aterogenézy 

• všetci pacienti s diagnostikovaným ochorením 
by mali dostávať farmakologickú liečbu



Liečba II. - klaudikačného št. PAO

U všetkých pacientov:

• liečba či modifikácia akcelerujúcich RF AS:

LDL menej jako 2,59 mmol/l

TK menej jako 140/90 mm Hg

HbA1c menej jako 7,0%

• antiagregačná liečba (ASA, klopidogrel)

• statín

• kinezioterapia

• farmakoterapia vazoaktívnymi a 
hemoreologickými  látkami



Lieky predlžujúce klaudikačnú 
vzdialenosť s EBM p. TASC II
Jednoznačne dokázaný účinok :      
Cilostazol             
Naftidrofuryl
Dokázaný účinok:                                
Carnitine a Propionyl – L – Carnitine 
statíny
Lieky s nedostatočným EBM –
Pentoxyphillin, prostaglandín E1, 
buflomedil ..... 
Lieky budúcnosti – rastové ff. – VEGF, 
bFGF



CHVO a CHVI
Chronické venózne ochorenie CHVO –
zahrňuje všetky chronické žilové  choroby DK       
C0-C6 (p. klasifikácie CEAP) 

Chronická venózna insuficiencia CHVI –
tie ochorenia, pri ktorých vzniká 
venózna hypertenzia v povrchovom 
žilovom systéme – C2-C6
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Progresia CHVO  

Poškodenie
chlopní

Reflux Varikózne
vény (C2)

Remodelácia
žilovej steny

Poškodenie
kapilár

Kapilárny
únik

Edém (C3)
Kožné 
zmeny (C4)

Venózny
ulkus (C5,6)

VENÓZNA HYPERTENZIA

MAKROcirculácia MIKROcirculácia



CEAP klasifikácia CHVO

C klinická 
klasifikácia 

(triedy C0 – C6)

doplnená o asymptomatickú formu (a) a 
symptomatickú formu (s) 

E etiologická 
klasifikácia

kongenitálna (c), primárna (p), sekundárna 
(s), neidentifikovaná (n)

A anatomická 
klasifikácia

v závislosti od zasiahnutého anatomického 
úseku – povrchová (s – superficial), hĺbková 
(d – deep) alebo spojovacia (p – perforator), 
nelokalizovaná (n)

P patofyziologická 
klasifikácia

reflux (r) alebo obštrukcia (o), alebo ich 
kombinácia, alebo neidentifikovaná (n)



C0

• Subjektívne symptómy - dyskomfort DK: 
pocit ťažkých nôh, pálenie, svrbenie, 
bolesti pozdľž žíl, pocit napätia a opuchu, 
kŕče, bolesti v lýtkach v pokoji (v sede, v 
stoji) 

• Ťažkosti sa zvýrazňujú počas dňa, v sede 
a v stoji, naopak v ľahu a pri chôdzi sa 
zmierňujú



C1 – telangiektázie a retikulárne 
žily

• Telangiektázie - „zhluk“ 
permanentne rozšírených 
intradermálnych venúl s 
priemerom menej ako 1 mm 

• Retikulárne žily – dilatované, 
väčšinou vinuté tortuózne 
intradermálne vény s 
priemerom 1-3 mm 

C2 - kŕčové žily



C3 - edém

C4 – trofické 
kožné zmeny



C5 – zhojený 
vred predkolenia

C6 – čerstvý 
vred predkolenia



Skorá diagnostika

Anamnéza
Fyzikálne vyšetrenie 
Pomocné  vyš. metódy –

ultrazvukové (vreckový Doppler, DUS), 
pletyzmografické, invazívne (flebografia, 
meranie žilového tlaku), MR, CT, metódy 
na vyšetrenie mikrocirkulácie, laboratórne 
metódy



Identifikácia RF a ich eliminácia či liečba

ZÍSKANÉ RF:
1.Obezita
2.Vek   3.Gravidita
4.Zamestnanie v stoji
5.Sedavý spôsob života
6.Nosenie sťahujúceho šatstva
7.Úraz 8.Flebotrombóza
9.Nevyhovujúca obuv
10.Nedostatok vlákniny v potrave

VRODENÉ

Genetická 
predispozícia



Liečba CHV0 - komplexná
• Životospráva a ovplyvnenie RF CHVO
• Fyzikálna liečba (cievna gymnastika)
• Konzervatívna liečba                                                                       
• - kompresívne pančuchy                                         
- medikamentová liečba- venofarmaká

• Radikálne postupy                                                                     
- skleroterapia                                                               
- chirurgické operačné postupy

•


