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Ochorenia aorty

Ochorenia periférnych ciev

4.5.2020

Ochorenia aorty

Aortové choroby

Periférne artériové ochorenie 

(PAO)
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Ochorenia aorty 

Ochorenia aorty môžu byť vrodené (koarktácia, 
zdvojenie aortálneho oblúku, pravostranný aortálny 

oblúk), vrodené s pozdejšou manifestácíou (Marfanov 
syndróm), alebo získané (ateroskleróza, aneuryzma, 

disekcia, zápaly, traumy).

Aortové postihnutia
charakteristiky

Predstavujú význanú časť morbidity a 
mortality. 

Incidencia narastá (starnúce populácie).

Diagnostika sa v posledných desaťročiach 
veľmi zlepšila. 

Nové terapeutické možnosti 
(kardiochirurgia)
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Ochorenia aorty

Cystická degenerácia médie

Aortoskleróza

Zápalové ochorenia

Trauma

Špecifické postihnutia

Aneuryzma aorty/dissekcia

Koarktácia aorty

Posihnutie spojiva

Genetické - Hereditárne
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Ochorenia spojiva

Marfanov syndróm
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Ochorenia spojiva

Ehlers-Danlosov syndróm
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Ochorenia spojiva

Loeys-Dietzov  syndróm
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Cystická degenerácia médie

Nekróza hladkých svalových buniek a 

apoptóza.

Degenerácia elastických vlákoen v médii. 

Oslabenie steny aorty – náchylnosť na 

tvorbu a dissekciu .

Genetické/ familiárne/ kongenitálne: 

(Marfanov sy, Ehlers-Danlosov sy, Loeys-

Dietzov sy).

Exogénne rizikové faktory: 

hypertenzia+starnutie  
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Atheroskleróza aorty

A. hrá dôležitú úlohu v AS oblúku aorty, 

descendens hrudnej a abdominálnej 

aorty.

AS môže oslabiť stenu aorty – náchylnosť 

na  aneuryzmu aorty a neskôr dissekciu.

Známe rizikové faktory AS – AS plak –

tvorba trombu a riziko embolizácie
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Ateroskleróza

Je najčastejšie ochorenie aorty a veľkých tepien. Vyvíja sa pomaly, 
hlavné rizikové faktory sú fajťenie, hypertenzia, hyperlipidémia, rodinná 

predispozíciae, diabetes mellitus, obezita, mužské pohlavie, stres. 
Mikroskopicky sú žlté inklúzie a prúžky lipidov pod intimou, 

extracelulárne lipidy spôsobujú fibrózu a kalcifikácie s následným 
rozšířením procesu do medie. V RTG obraze je dilatovaná, vinutá, 
kalcifikovaná aorta. Najčastějšie komplikácie sú aneuryzma aorty, 
aterosklerotický vred a obstrukcia, môže dôjst tiež k embolizácii 

aterosklerotických hmôt.
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Zápalové ochorenia aorty

Výskyt izolovane, alebo v kontexte  
systémových ochorení (zápalové 

vaskulitídy).

Zahrňujú aj infekčné/neinfekčné 
príčiny

Zápaly aorty

Relatívne vzácna autoimunitné, alebo 
systémové ochorenia (Takayasuova 

arteritída, obrovskobunečná temporálna 
Hortonova arteriitída).
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Zápalové postihnutia aorty

Veľkobunková arteritída (Hortonova 

temporálna arteritída)

Takayashuova arteritída

Syfilitická aortitída

Iné typy zápalových aortitíd (systémové)

Mykotické aneuryzmy
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Diagnostika

Anamnéza

Fyzikálne vyšetrenie

Neinvazívne:

ECG: nešpecifické zmeny ST-T

RTG

Echokardiografia

CT/MRI

Invazívne: 

Aortografia/angiografia

Liečba

Antiimpulzová (betablokátory)

Kardiochirurgia
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Aneuryzma aorty

Aneuryzma je rozšírenie aorty o viac než 50 % (fyziologicky má 
ascendentná aorta priemer 25 - 38 mm, brušná 17 - 28 mm). 

Výskyt narastá s vekom a býva častejšia u mužov. Pravé
aneuryzmy zahrňujú všetky 3 vrstvy cievnej steny, nepravé -
„falošné“ aneuryzmy sú výsledkom ruptúry cievnej steny, je 

ohraničené adventíciou. Najčastejšou príčinou je ateroskleróza, 
hypertenzia, úrazy, vzácně mykotické alebo luetické postihnutie. 

Klinika

• Klinický obraz

• Aneuryzma brušnej aorty býva dlho asymptomatické a je náhodne zistené 
ako pulzujúca rezistencia pri palpácii brucha, alebo pri ultrazvukovom, či 
RTG vyšetrenie. Aneuryzma v hrudnej lokalizácii sa prejavuje útlakom na 
okolité štruktúry - stridorom a kašľom pri útlaku trachey či bronchu, chrapo-
tom pri tlaku na n. recurrens, dysfagiou pri útlaku ezofagu, syndrómom hor-
nej dutej žily. 

• Komplikácie 

• Môžu byť nástenná trombóza s embolizáciou do periférie, život ohrozujúce 
sú ruptúra, riziko stupa s veľikosťou aneuryzmy - v prípade hrudnej aorty 
nad 70 mm, u brušnej aorty nad 60 mm. Prejavuje sa krutou bolesťou podľa 
miesta lokalizácie, hemoragickým šokom. 

• Diagnostika:nález na RTG snímke hrudníka, brušnej, alebo transtorakálnej 
ultrasonografii musí byť potvrdený transezofageálnou echokardiografou,CT, 
MRI, alebo retrográdnou aortrografiou. 

• Liečba

• Chirurgická - u veľkých a symptomatických aneuryziem a jednoznačne v 
prípade ruptúry.
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Disekcia aorty

Znamená odtrhnutie intimy na podklade krvácania do médie 
aorty. Vzniknú tak dva lúmeny - pravý (pôvodný) a nepravý 
(disekčný kanál), ktoré sú oddelené vlajúcou intimou. Podľa 
lokalizácie a rozsahu postihnutia aorty rozdeľuje De Bakey 

disekciu na 3 typy - typ I, kedy disekcia postihuje prakticky celú 
aortu, typ II s postihnutím ascendentnej aorty a typ III 

s lokalizácíou v descendentnej aorte. Stanfordská klasifikácia  
rozoznáva 2 typy - typ A (proximálny) a typ B (distálny). 

Dg a liečba

• Etiopatogenéza

• rozoznávame disekcie traumatické a neutraumatické, ktoré vznikajú na podklade 
patologického procesu v médii (cystická degenerácia médie u Marfanovho, alebo 
Ehlersovho-Danlosovho syndrómu), príčiny: vek nad 60 let a hypertenzia. 

• Klinický obraz

• Akútna disekcia: náhle vzniknutý, ťažký stav, s krutou, trhavou bolesťou, kde lokalizá-
cia a propagácia závisia na mieste vzniku a šírení disekcie so známkami obštrukcie 
tepien odstupujúcích z aorty (deficit pulzu na horných alebo dolných končatinách, na 
karotídách, s príznakmi ischemického postihnutia orgánov - obraz cievnej mozgovej 
príhody, akútneho infarktu myokardu, renálneho zlyhania, akútne ischémie končati-
ny). Pri postihnutí anulu aorty vzniká aortálna regurgitácia, tamponáda sa zistí pri 
komunikácii s perikardiálnou dutinou, častý je šokový stav. 

• Diagnostika

• Pri echokardiografii je vidieť obraz dilatovanej aorty s dvojitým lúmenom a vlajúcou 
intimou. Potvrdenie: transezofageálna echokardiografia špirálové CT. 

• Liečba

• Je treba okamžitý presun na kardiochirurgické pracovisko. Urgentní operácia je nutná 
vždy u proximálního typu akútnej disekcie. U distálnej lokalizácie je možné počkať za 
podmienok sledovania pacienta a intenzívnej liečby. Cieľom farmakoterapie je zníže-
nie systolického tlaku pod 100 mm Hg intravenóznym podaním vazodilatancií (nitrá-
tov, nitroprussidu sodného) a betablokátorov.
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Periferne arteriálne ochorenia

PAO – okluzívne ochorenie

ICHDK 

Vyšetrenie periférnych artérií

• A.temporalis

• A.carotis

• A.subclavia

• A.axillaris

• A.cubitalis

• A.ulnaris

• A.radialis

• Aorta

• A.femoralis

• A.poplitea

• A.tibialis posterior

• A.dorsalis pedis
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Pulzy

• Frekvencia  (P.frequens vs P.rarus)

• Rytmus  (P.regularis vs P.irregularis)

• Napätie  (P.durus vs P.mollis)

• Veľkosť (P.altus vs P.parvus)

• Forma  (P.celer vs P.tardus)

• Podobnosť  (P.aequalis vs P.inaequalis) 

Všeobecné príčiny artériovej oklúzie

• 1. Intralúmenová

• 2. Intramurálna

• 3. Extramurálna

• 4. Kombinácia príčin (1 až 3)
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Vaskulárne rizikové faktory

„merateľné a nemerateľné“
Endogénne 

(neovplyvniteľné)

• 1. Vek

• 2. Pohlavie

• 3. Genetické zaťaženie

Exogénne (ovplyvniteľné)

• 1. Dyslipoproteinémie

• 2. Artériová hypertenzia

• 3. Fajčenie

• 4. Diabetes mellitus

• 5. Inzulínová rezistencia

• 6. Obezita

• 7. Telesná inaktivita

• 8. Trombofília

• 9. Hyperurikémia

• 10. Hyperhomocysteinémia

• 11. iné

Etiológia končatinovocievnych ischemických chorôb

• 1.   Ateroskleróza

• 2.   Arterioloskleróza

• 3.   Diabetická angiopatia:  3.1. Diabetická makroangiopatia

• 3.1. Diabetická mikroangiopatia

• 4.   Mönckebergova medioskleróza

• 5    Arteritídy (vaskulitídy)

• 6.   Kompresívne artériové syndrómy

• 7.   Fibromuskulárna dysplázia artérií

• 8.   Cystická degenerácia adventície

• 9.   Artériová trombóza

• 10. Artériová embólia

• 11. Traumatické a posttraumatické arteriopatie

• 12. Fyzikálne arteriopatie

• 13. Chemické a toxické arteriopatie

• 14. Iatrogénne artériové oklúzie

• 15. Disekcia

• 16. Klomplikovaná artériová aneuryzma

• 17. Artério-vénová fistula
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Klasifikácia chorôb artériového systému a mikrocirkulácie

FUNKČNÉ CHOROBY

• 1. Vazospastické 

(vazokonstriktorické)

• 1.1. Raynaudov fenomén:

• 1.1.1.  Raynaudova choroba

• 1.1.2.  Raynaudov syndróm

• 1.2. Akrocyanóza

• 1.3. Livedo reticularis

• 2. Vazodilatačné

• 2..1. Erytromelalgia

ORGANICKÉ CHOROBY
• 1. Izolúmenové

• 1.1. Mönckebergova medioskleróza

• 2. Dilatačno-ektatické

• 2.1. Aneuryzma

• 2.2. A-V fistula

• 3. Stenoticko-obliterujúce

• 3.1. Artériosklerózy:

• 3.1.1. Ateroskleróza

• 3.1.2. Arterioloskleróza

• 3.1.3. Diabetická angiopatia

• 3.2. Arteritídy

• 3.3. Kompresívne syndrómy

• 3.4. Iné

Klinicko-etiologicko-anatomicko-patofyziologická („CEAP“) klasifikácia  chronickej PAO (2009)

• C0    Latentné štádium

• C1    Asymptomatické manifestné štádium

• C2    Štádium námahovej ischemickej bolesti (prechodnej svalovej 

ischémie):

• C2a  klaudikačná vzdialenosť je väčšia ako 200 m 

• C2b  klaudikačná vzdialenosť je 50 až 200 m

• C2c   klaudikačná vzdialenosť je menej než 50 m

• C3a  Štádium  pokojovej ischemickej bolesti 

• C3b  Štádium  kritickej, pregangrénovej ischemickej bolesti

• C4a  Štádium ohraničenej gangrény

• C4b  Štádium expanzívnej gangrény

• E       Etiológia (nozologická jednotka artériovej choroby) - tab. 1

• A       Anatomická klasifikácia artériovej choroby

• P       Patofyziologická klasifikácia
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Hlavné neinvazívne angiologické pomocné vyšetrovacie metódy

• 1. Fonoangiografia

• 2. Objektívne meranie klaudikačnej vzdialenosti

• 3. Termodiagnostika (termometria; termovízia, termografia kvapalnými kryštálmi)

• 4 . Oscilografia, sfygmografia, pletyzmografia (jednoduchá a pri vénovej oklúzii)

• 5. Transkutánna ultrasonografia artérií (echovaskulografia, echoangiografia)

• 6. Rádioizotopové  angiologické vyšetrovacie metódy

• 7. Vyšetrenie mikrocirkulácie (fragilita kapilár, permeabilita kapilár, biomikroskopia)

• 8. Funduskopia, fundusfotografia, fundusvideotechnika

• 9. Hemoreologické vyšetrenia

• 10. Transkutánne monitorovanie krvných plynov

• 11. Natívne rtg snímky končatín

Hlavné invazívne angiologické vyšetrovacie metódy

• 1. Angiografia:

• 1.1. Aortografia

• 1.2. Končatinová artériografia

• 2. Intravaskulárna angioskopia 

(artérioskopia)

• 3. Biopsia tkanív a histologické vyšetrenie
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Klinický obraz

• Akútna ischémia:

Bolesť, 

Bledosť (cyanóza), 

Chlad, 

Nehmatný pulz, 

Kolaps žíl 

• Chronická ischémia: (Fontaine) 

Klinika PAO

• Akútna ischémia:

• bolesť,bledosť(cyanóza), chlad, nehmatný 
pulz, kolabované vény. 

• Chronická ischémia: (Fontaine) 
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Klinické prejavy akútnej formy PAO („8 P“)

• 1. PAIN – náhle vznikajúca, prudká, šokujúca bolesť („ako šľahnutie bičom“)

• 2. PALLOR – bledosť kože končatiny, voskovitého vzhľadu

• 3. PARESTHESIAS – nepríjemné parestézie, strata citlivosti („mŕtva 

končatina“)

• 4. PULSELESSNESS – nehmatný pulz distálne od oklúzie. 

• 5. PARESIS – náhla slabosť a obmedzená pohyblivosť končatiny

• 6. POLAR – chlad, studená končatina

• 7. POSITION – pozitívny polohový test podľa Ratschowa

• 8. PROSTRATION – cirkulačný šok

Funkčná klasifikácia chronickej PAO podľa 

Fontainea

• 1. asymptomatické štádium

• 2. klaudikačné štádium

• 3. štádium pokojovej bolesti

• 4. štádium trofických defektov; 

gangrenózne
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Diagnostika  končatinovocievnych ischemických chorôb

• 1. Základné vyšetrovacie metódy:

• 1.1. Anamnéza

• 1.2. Fyzikálne vyšetrenie:

• 1.2.1.  Základné fyzikálne interné vyšetrenie celého človeka

• 1.2.2.  Základné fyzikálne  angiologické  vyšetrenie ciev končatín

• 1.2.3.  Funkčné cievne fyzikálne testy

• 2. Pomocné vyšetrovacie metódy:

• 2.1.  Neinvazívne angiologické  vyšetrovacie metódy (tab. 14)

• 2.2.  Invazívne angiologické vyšetrovacie metódy (tab. 15)

• 2.3.  Laboratórne vyšetrovacie metódy

PAO diagnostika

• Základné vyšetrovacie metódy:

• Anamnéza 

• Fyzikálne vyšetrenie

• Status praesens generalis

• Status praesens localis

• Základné angiologické vyšetrenie končatinových ciev

• Funkčné fyzikálne cievne vyšetrenie

• Dodatkové vyšetrovacie metódy:

• Neinvazívne angiologické vyšetrovacie metódy

• Invasívne angiologické vyšetrovacie metódy

• Laboratórne vyšetrovacie metódy
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Polohový test (Ratschow)

• 1) vľahu s eleváciou DK

• 2) pracovná fáza (2min)

• 3) posadenie so spustenými DK

• 5 sek – prvé sčervenanie

• 7 sek – žilová náplň

• plné krvné zásobenie 

ABI test (rameno-členok)

• Ankle-brachial index (ABI) test na 

predikciu závažnosti PAO. Význam: PAO 

je rizikom pre IM, CMP. 

• Norma: ABI 1.0 to 1.4. TK na členku je 

rovnaký, alebo vyšší ako na ramene, (nie 

je obliterácia, alebo blokáda krvného toku 

na DK).

• Patológia: nižší než 0.9, vyšší než 1.4.
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Spôsoby vyjadrovania hodnôt systolického tlaku krvi na dolných 

končatinách

• 1. Absolútna hodnota

• 2. Percentová hodnota (%)

• 3. Rozdielová hodnota (gradient;  mmHg)

• 4. Podielová hodnota (index; pomerné 

číslo)
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Liečba 

Nefarmakologická:

Kontrola rizikových faktorov, kinesioterapia

Farmakologická: 

cilostazol, pentoxyfylín, prostaglandíny,

antitrombotiká, statíny

Chirurgická:

angioplasttika


