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Štruktúrne zmeny ciev pri rozvoji aterosklerózy



• rozvoj aterosklerózy = aterogenéza
• difúzne multisystémové chronické zápalové ochorenie - postihuje cievy, 

imunitný a metabolický systém

• má rôzne lokálne a systémové prejavy
• kľúčový problém - dysfunkcia endotelu a subendotelová retencia 

aterogénnych lipoproteínov bohatých na cholesterol

• vývoj plaku až do vzniku plaku náchylného k ruptúram a ulceráciám má svoje 
zvláštnosti – individuálne riziko u pacienta

• prítomnosť plaku - základ pre vytvorenie aneuryzmy cievy stredného až 
väčšieho priesvitu

Ateroskleróza (AS)



• dysregulácia cytokínov a rastových faktorov (napr. IL-1, IL-6, PDGF a VEGF) -
molekuly vývoja plaku, proliferácie fibroblastov, syntézy extracelulárnej 
matrix (ECM)

• proces aterotrombogenézy má dve obdobia 
- obdobie aterogénne (prevažne prebiehajúce do 4 decénia) 
- obdobie trombogénnych komplikácií

• od lokalizácie porúch a genetického vybavenia, kedy sa, a akým spôsobom sa 
začnú klinicky manifestovať

• najčastejšie sa dôsledky aterosklerózy prejavujú v piatej až šiestej dekáde 
života, ale aj mladší vek..

• pri prvej akútnej príhode vyvolanej aterosklerózou zomiera 50% postihnutých, 
z nich 25% okamžite - na 1. mieste AS koronárnych ciev

Ateroskleróza



Vznik aterosklerózy (AS)

Najdôležitejšie procesy v patogenéze AS:

1. poškodenie endotelu,

2. zmenená štruktúra a funkcia lipoproteínov,

3. oxidačný stres - LDL → oxLDL, nedostatočná antioxidačná ochrana,

4. klonová proliferácia hladkosvalových buniek,

5. chronické infekcie,

6. autoimunitná odpoveď,

7. ??? úloha vasa vasorum (aké má dôsledky nedostatočná výživa cievnej 

steny?..)



Vznik aterosklerózy

= remodelácia artériovej cievnej steny a lokalizovaný chronický zápal

Predispozičné oblasti pre vývoj AS plakov- vetvenia (bifurkácie), ohyby, 
zúženia tepien
plaky často v brušnej aorte, v artéria iliaca, epikardiálnej časti koronárnych 
artérií, hrudníkovej aorte, arteria femoralis, arteria poplitea, karotídach, vo 
vertebrálnych, bazilárnych a cerebrálnych artériách

• biofyzikálne javy spojené s prúdením krvi 
(významný patogenetický faktor vzniku 
aterosklerózy)

• Odlišné hemodynamické pomery v porovnaní 
s vénami



Šmykové napätie (shear stress)

- za normálnych podmienok má hodnotu 2-3 kPa.s/L
- venuly 0,1-0,5 kP.s/L
- Hodnoty šmykového napätia (1-5 kPa.s/L) protektívny účinok = malá cievna 
priepustnosť, inhibícia apoptózy, udržovanie tvaru cievy a inhibícia expresie 
adhezívnych molekúl

- senzory napätia = kaveoly s lipidovými raftami obsahujúcimi eNOS, G-
proteíny, iónové kanály a receptorové tyrozínkinázy – prenášajú signál 
z povrchu endotelových buniek na transkripčné faktory → regulačné oblas  
promótorov = regulujú expresiu génov

• hodnoty nad 8,0 kPa.s/L môžu mať priamy poškodzujúci účinok
• nízke hodnoty šmykového napätia majú patologické následky



Šmykové napätie
(shear stress)

Nízke hodnoty šmykového napätia majú patologické následky
- pri zníženom krvnom tlaku
- pri agregácii erytrocytov vo venulách
- pri krvnej stáze v určitých častiach artérií 

- vetvenie a ohyby = poruchy v laminárnom prúdení krvi (spätné a 
vírivé prúdy), → dilatácia  → zníženie šmykového napätia

pri poklese šmykového napätia na hodnoty 0,2-1,0 kPa.s/L
↓

Prevládajú prozápalové a adhezívne vlastnosti endotelu

Šmykové napätie - ↑ produkciu NO a PGI2 (endotelové bunky) – protektívny pri AS



Šmykové napätie (shear stress)

- predpokladá sa, že na tvorbe takýchto látok sa zúčastňuje najmenej 11 000 génov



Vznik aterosklerózy

Lokálne hemodynamické sily ako fyzikálny faktor pri trombogenéze

1. ako modulátory endotelovej funkcie - znížením koncentrácie VD prostacyklínu
a NO, alebo zvýšením koncentrácie VK endotelínu

2. ako modulátory krvnej zrážanlivosti - aktivácia trombocytov, tvorbu trombínu, 
procesy fibrinolýzy

VD
VK



Ateroskleróza ako problém artérií

Ateroskleróza  /  Arterioskleróza  (ROZLIŠOVAŤ TERMÍNY !)

Arterioskleróza - medioskleróza (Mönckebergovu mediokalcinózu)
- častejšie u pacientov s diabetes mellitus, dnou a chronickou 

renálnou insuficienciou spojenou so sekundárnym 
hyperparatyreoidizmom

- hyperplázia alebo hypertrofia hladkosvalových buniek
- akumulácia matrixových proteínov v intime a/alebo v médií s depozíciou alebo 
bez depozície lipidov → zhrubnu e a stuhnutosť steny artérie



Anatómia - Stavba ciev

• tunica intima - endotelové bunky (dlaždicový epitel), subendoteliálne 
väzivo, riedke spojivo - hladký povrch
• tunica media - najsilnejšia vrstva, bunky hladkej svaloviny, kolagénne a 
elastické vlákna
• tunica adventitia (externa) - väzivový obal z kolagénnych a elastických 
vlákien, nervové vlákna



Endotelové bunky v patogenéze aterosklerózy

- poškodenie endotelovej monovrstvy má za následok dysfunkciu 
endotelu

- apoptóza rozvíja proces aterosklerózy
- apoptotické telieska - fagocytóza

- zápal

- mikročastice - úlomky endotelových buniek, trombocytov 
a leukocytov

- počet sa zvyšuje pri viacerých chorobách vrátane pacientov 
s koronárnymi syndrómami







Progenitorové cirkulujúce endotelové bunky

- z kostnej drene, z tkanivových kmeňových buniek alebo z transformovaných 
krvných monocytov

- kľúčový význam pri udržovaní integrity endotelu
- prevencia - aterosklerózy a trombotických komplikácií
- u pacientov s koronárnymi chorobami je počet významne znížený
(vyčerpanie zásob v kostnej dreni, znížená mobilizácia do cirkulácie alebo znížené 
prežívanie)

- farmakologické zvýšenie počtu a funkčnej aktivity - statíny



Hlavné funkcie endotelu

• regulácia cievneho tonusu, prietoku krvi a krvného tlaku

• regulácia priepustnosti cievnej steny pre cirkulujúce molekuly a leukocyty

• regulácia hemostázy a funkcie trombocytov 

• tvorba a udržiavaní medzibunkovej hmoty

• výmena informačných signálov s cirkulujúcimi krvnými elementmi, 

hormónmi, regulačnými a výkonnými molekulami imunitného systému



Hlavné funkcie endotelu

fyziologické procesy

poškodzujúce odpovede

Endotelová dysfunkcia (ED) má úlohu v patogenéze 
- hypertenzia
- ateroskleróza
- diabetes mellitus
- septický šok
- syndróm dychovej tiesne dospelých
- hypoxicko-reperfúzny syndróm
- zápalové choroby
- viaceré neurodegeneračné a ďalšie choroby.



Retinopatie

- zmeny na úrovni stien malých krvných ciev (ruptúra, 
hemorágie) 
- mikroaneuryzmy
- neovaskularizácia – fragilné cievy

- často na úrovni kapilár - únik krvi do sietnice



Diabetická Retinopatia

- 3. miesto ako príčina slepoty bez závistlosti od veku
- prevencia: kontrola krvnej glukózy
- zvýšené riziko: hypertenzia a hyperlipidémia pri DM
- 2 skupiny : nonproliferatívna a proliferatívna



Neproliferatívna retinopatia

Proliferatívna retinopatia





Angiogenéza  vs. NeovaskularizáciaNeovaskularizácia – novotvorba ciev

Angiogenéza – vývin ciev rastom existujúcej cievnej 
štruktúry



Angiogenéza  vs. Vaskulogenéza

Vaskulogenéza – embryonálne - hemangioblast (mezodermálny pôvod)



Regulácia priepustnosti endotelu

CEZ ENDOTEL 
...Obojsmerný transport (výživné, odpadové látky, signálne molekuly a dýchacie 
plyny) medzi cytoplazmou a priľahlými bunkami cievnej steny prebieha cez 
endotel..

2 hlavné dráhy
• membránový vezikulárny systém (pinocytické vezikuly)
• medzibunkové spojenia medzi susednými bunkami

TESNÉ SPOJENIA (<25Ǻ)
„tight junctions“ (Zonula occludens)

KOMUNIKAČNÉ SPOJENIA (20Ǻ) 
„gap junctions“ (Macula communicans)

ADHERENTNÉ SPOJENIA (40Ǻ) 
„adherens junctions“ (Zonula adherens)



The 2013 Nobel Prize in Physiology or Medicine
jointly to

James E. Rothman, Randy W. Schekman 
and Thomas C. Südhof

for their discoveries of machinery regulating vesicle traffic, 
a major transport system in our cells

Vezikulárny transportný systém



Endotelová dysfunkcia

1. ↑ expresia adhezívnych molekúl pre leukocyty (najmä neutrofily) a trombocyty,

2. ↑ produkcia cytokínov (najmä prozápalové, rastové faktory),

3. zmenená priepustnosť pre plazmové proteíny a lipoproteíny,

4. zmeny v rovnováhe medzi prokoagulačnými a fibrinolytickými procesmi,

5. zmena v udržiavaní cievneho tonusu v prospech vazokonstrikcie (!!!),

6. expresia HLA antigénov II. triedy – antigén-prezentujúce bunky, imunitné 

procesy

Endotelovú dysfunkciu charakterizuje

Prítomnosť ktorýchkoľvek 2 z uvedených zmien možno 
považovať za preukazný znak endotelovej dysfunkcie…



Ateroskleróza ako sekundárny následok pôsobenia oxidačného 
stresu – reaktívne intermediáty kyslíka (ROI)

* oxidácia lipoproteínov v stene artérií,
* zníženie vazodilatačnej schopnosti odstraňovaním NO
* stimulácia proliferácie hladkosvalových buniek
* aktivácia zápalového procesu = ↑tvorba prozápalových 
cytokínov, adhezívnych molekúl

Oxidačný stres





• aktivita endoteliálnej NO syntázy (eNOS) je riadená 
intracelulárnym Ca2+.

• eNOS – endoteliálny konstitutivny enzým (neustále 
exprimovaný) na rozdiel od inducibilnej iNOS z CHSB

• NO spôsobuje vazodilatáciu cez stimuláciu guanylátcyklázy a 
produkciu cGMP

Oxid dusnatý (NO)

Arginín NO + citrulín

O2 + NADPH NADP+



Hlavnou príčinou ED je biologický nedostatok NO…

↑ oxidačný stres 
I

inaktivácia NO
I

↑ agregácia trombocytov a adhézii monocytov na cievny endotel
↑ expresia von Willebrandovho faktoru a tkanivového faktoru =  

protrombogénny stav

Zvýšeny oxidatívny stres a tvorba oxidových aniónov spôsobujú oxidáciu 
LDL... (strata apoB100 na LDL = hepatocyty neschopné vychytávať LDL z 
obehu)

Endotelová dysfunkcia



oxidačný stres
- znižuje biologickú dostupnosť oxidu dusnatého minimálne dvoma 

mechanizmami

• priamou inaktiváciou prostredníctvom interakcie so superoxidom
• nepriamo inaktiváciou endotelovej NOS v lipidových raftoch pôsobením 

oxidovaného LDL

K oxidačnému stresu 
prispievajú aj ROI 
produkované neutrofilmi 
adherovanými na endotel (pri zápale) - k dysfunkcii endotelu a vzniku AS..

LOX-1
NF-kB



Oxidačný stres

- poškodenie buniek a ich štruktúr (DNA, proteínov, bunkových membrán)
- laboratórne stanovenie = informácia o možnej aktivite ATS procesu

Oxidanty – odber elektrónu/elektrónov z látok a tým ich oxidujú
- voľné radikály s nespáreným elektrónom (superoxid, hydroxylový radikál)
- reaktívne molekuly odvodené od kyslíka (peroxid vodíka, singletový 

kyslík, kyselina chlórna) alebo od dusíka (oxid dusnatý, kyselina 
peroxidusitá)

- reaktívne molekuly - reaktívne intermediáty kyslíka (ROI) alebo dusíka 
(RNI)

oxidanty

antioxidanty



Oxidačný stres
Zdroje oxidantov
• endogénne:

fyziologické procesy (mitochondriová respirácia, kaskáda kys. arachidónovej) 
patofyziologické procesy (zápal, fagocytóza, poischemická reperfúzia)

• exogénne faktory vzniku oxidantov v organizme - cigaretový dym, ionizujúce 
žiarenie, ultrafialové svetlo, ozón, xenobiotiká vrátane niektorých liečiv

ROI - schopné aktivovať NF-kB (= transkripčný faktor, spúšťa transkripciu mnohých 
zápalových génov v endotelových a hladkosvalových bunkách)

Antioxidanty - inaktivujú / obmedzujú pôsobenie oxidantov
- enzýmy (superoxiddismutáza, kataláza, peroxidázy)
- nízkomolekulové látky (tokoferoly, karotenoidy, kyselina askorbová, glutatión)
- niektoré proteíny (ceruloplazmín, feritín)



• absorpcia mastných kyselín (MK) do buniek a ich inkorporáciu do membrán
• uvoľnenie MK z endogénnych triacylglycerolov (TG) a membránových 

fosfolipidov účinkom (fosfo)lipázy
• oxidácia MK karnitínovým cyklom mitochondrii

Na povrchu endotelových buniek je aktívny enzým lipoproteínlipáza (LPL), ktorý 
hydrolyzuje lipoproteíny s bohatým obsahom TG a zabezpečuje energiu 
priľahlému svalovému tkanivu...

Endotel a lipidový metabolizmus



Funkcia lipoproteínov je závislá 

• od zloženia jednotlivých lipoproteínových tried

(cholesterol, TAG, cholesterolové estery, fosfolipidy a hlavne apolipoproteíny)

• aktivít metabolizujúcich enzýmov (syntézy a degradácie cholesterolu)

• od stavu receptorov (B, BE-receptory)

Aterogénny lipidový profil

Transport v krvi:
VOLNÉ MASTNÉ KYSELINY (VMK)

sa viažu na albumín

CHOLESTEROL (CH), TRIACYLGLYCEROLY (TAG) A FOSFOLIPIDY
sú transportované vo forme lipoproteínových komplexov.



Chylomikróny – tvorba v čreve, odburávanie pečeň

VLDL – tvorba v pečeni, transport TAG do tkanív  IDL 

LDL – cholesterol, v tkanivách LDL-receptor

HDL – viaže cholesterol z periférnych tkanív a prenáša do pečene

LDL/HDL – aterogénny index

Hodnoty: Celkový cholesterol 4,5-5.2 mmol/l

HDL-cholesterol      >0,9 najlepšie nad 1,6 mmol/l

LDL-cholesterol       <3,4 mmol/l

Triglyceridy              <2,3 mmol/l

Aterogénny lipidový profil



- koncentrácia LDL cholesterolu v krvnom sére nižšia ako 2,6 mmol/l 
fyziologická

- pri liečbe pacientov s ICHS sa za tzv. cieľovú sa pokladá 
koncentrácia 2,2 mmol/l

- normálna - 2,6 až 3,2
- hranične zvýšená - 3,4 až 4,1
- vysoká - 4,1 až 4,9
- nad 4,9 mmol/l je veľmi vysoká

- koncentrácia HDL cholesterolu nižšia ako 1 mmol/l je nízka
- jeden z hlavných faktorov urýchľujúcich vznik ICHS
- nad 1,6 mmol/l je vysoká a z hľadiska vzniku ICHS pôsobí 

protektívne

Aterogénny lipidový profil



LDL častice - rozhodujúce pre prísun cholesterolu do periférnych 
tkanív
- koncentráciu LDL v krvi určuje najmä rýchlosť jeho väzby na 
hepatálne LDL receptory (rozpoznávajú N-koncovú doménu v molekule 
apo B-100)
- expresiu receptorov spätnoväzbovo regulujú intracelulárne hladiny 
cholesterolu

- trieda LDL je štrukturálne, funkčne i patogenicky nehomogénna
- LDL z viacerých podtried

- najaterogénnejšie častice sú tzv. vysokodenzné LDL - tzv. B-vzor LDL
ich množstvo – inverzný vzťah k HDL-C a priamoúmerný ku TAG

pri koncentráciách HDL-C pod 1,0 mmol/l a TAG nad 1,65 mmol/l ich 
množstvo predstavuje až polovicu celej triedy LDL

Aterogénny lipidový profil



- medzi sérovou hladinou LDL a mortalitou na srdcovocievne 
choroby (osobitne ICHS) existuje priama závislosť

- medzi hladinou HDL a mortalitou je závislosť nepriama
- osoby s vysokou koncentráciou LDL-C alebo nízkou 

koncentráciou HDL-C majú aj vyššie riziko ťažkého 
aterogénneho poškodenia kardiovaskulárneho systému

- aj v HDL triede existujú podtriedy (HDL2, HDL3), z ktorých každá 
má iný aterogénny potenciál

- o aterogenicite, resp. antiaterogenicite rozhoduje ich vzájomný 
pomer

kniha – Hyperlipoproteinemie
doc. Oravec

Aterogénny lipidový profil

Rozsiahle info 
ku lipoproteinom 
E-knihy LFUK
Doc. Oravec  



Tukové prúžky (rozpadom penových buniek) - prvostupňovým impulzom je 
oxidačná modifikácia lipidovej zložky a apolipoproteínu B (apo B) v LDL častici

Vlastnosti oxidovaného LDL - závisia od stupňa oxidácie:
• minimálne modifikovaný LDL (mmLDL) - receptory na hepatocytoch sú schopné  

vychytávať (zachovaný apoB na LDL)
• oxidačne modifikovaný LDL (oxLDL) - apo B fragmentovaný, hepatocyty 

nevychytávajú takto oxidačne poškodené LDL častice

Faktory organizmu:
• antioxidačna ochranu
• stupeň chemickej modifikácie

• Modifikácia LDL prebieha v ECM, nie v plazme !!!

• oxLDL – odpratávacie receptory na makrofágoch a hladkosvalových bunkách = 
dávajú vznik penovým bunkám

AS a oxidačná modifikácia LDL



HDL má silný protektívny účinok proti vzniku AS
• schopnosť odstraňovať nadbytočný cholesterol z periférnych tkanív
• antioxidačné vlastnosti - nosič sérovej paraoxonázy, esterázy
(degraduje - biologicky inaktivuje niektoré oxidované fosfolipidy)

NO     - aterogénne
- ateroprotektívne účinky

Vazodilatačné pôsobenie malých koncentrácií NO (produkcia najmä eNOS) 
je ateroprotektívne..

Vysoké koncentrácie NO (produkcia iNOS) - najmä v makrofágoch, 
významne prispievajú k oxidačnej modifikácii LDL a vzniku aterosklerózy !!!

AS a oxidačná modifikácia LDL



Fenotypy
• z morfologického hľadiska sú to epiteloidné a vretenovité
• z funkčného hľadiska kontraktilný a sekrečný (syntetický) fenotyp

Kontraktilné HSB - receptory pre vazoregulačné mediátory (katecholamíny, 
angiotenzín II, leukotriény, prostaglandíny, endotelín-1, NO,..)
Sekrečný fenotyp – nadobúdajú vplyvom prozápalových signálov

- produkujú kolagénu, elastické vlákna, proteoglykány  
- náchylnejšie na apoptózu (kompenzácia proliferáciou..) 

oxLDL – nízke koncentrácie – mitogénny efekt 
- vysoké koncentrácie – apoptický efekt 

zvýšená proliferácia HSB - jeden zo spúšťacích faktorov aterosklerózy..

Cievne hladkosvalové bunky (HSB) 

↑ proliferácia HSB



Prvé zmeny - adhézia cirkulujúcich mononukleárnych buniek na 
poškodený endotel a transendotelový prienik do intimy
 aktivácia makrofágov a ich pohlcovanie oxLDL – vznikajú penové 

bunky (LDL-aterogénny fenotyp B – množstvo determinované 25 
% genetické faktory, 75 % úzka korelácia s TG)

 makrofágy rozpoznávajú modifikované LDL (po oxidácii, ale aj 
glykácii, acetylácii a chlorinácii)

Prvou makroskopickou zmenou - tukové prúžky = 1. stupeň  
aterogenézy

Štruktúrne zmeny ciev pri ateroskleróze





• zhrubnutie intimy a subendotelová akumulácia buniek s vysokým 
obsahom lipidov = penové bunky (prevažne MF, ale aj HSB)

• lipidy (najmä cholesterol) sú prítomné aj extracelulárne
• signály pre zvýšenú proliferáciu a diferenciáciu HSB

Fibrózny (väzivový) plak
- fibrózna čiapka - najvrchnejšia vrstva plaku – zložky: endotel; HSB, MF, 

T-lc, penové bunky, ECM, IFN-γ z T-lc !!!
- na okrajoch čiapky sú novovytvorené cievne kanáliky
- jadro plaku - nekrotický materiál (celulárny debris), extracelulárne 

lipidy s cholesterolovými kryštálikmi, menšie množstvo penových 
buniek, príp. depozity zlúčenín vápnika

- Fisúry - v plaku alebo na okraji = miesto kde sa začína tvoriť trombus
- fisúry na okraji plaku - miesto prestupu krvi (hemorágie) do vnútra 

plaku
- ruptúra a následnej trombóza - vzniká aterotrombóza s prípadnými 

klinickými prejavmi

Štruktúrne zmeny ciev pri rozvoji aterosklerózy



Ruptúra aterosklerotických plakov

Fibrózna čiapka 

- zložky: makrofágy, T-lymfocyty, ECM – kolagén, proteoglykány
- stenčenie fibróznej čiapky – v dôsledku porušenia rovnováhy medzi produkciou 

a degradáciou kolagénu, pokles HSB
(kolagén – zvyšuje odolnosť plaku)
- produkcia kolagénu - od množstva a aktivity HSB (IFN-γ inhibuje tvorbu 

kolagénu)
- IFN-γ aktivuje makrofágy – tie zvýšia tvorbu matrix metaloproteináz (MMP) = 

odbúravajú zložky ECM - kolagén, proteoglykány a elastín

Matrixové metaloproteinázy (MMP) - proteolytické enzýmy
- vo fibróznej čiapke - MMP-1, MMP-3, MMP-2 a MMP-9 
- v plaku sú aj inhibítory matrixových proteáz – TIMP-1 až TIMP-3

Poškodenie plaku - ak rovnováha medzi MMP a TIMP sa posunie v smere 
proteolýzy...

zápal v plaku !!!!! výrazne naruší stabilitu



Včasné štádium tvorby aterosklerotického plaku – fibrózna čiapka a HSB
Zdroj: Hulín et al., 2009 (kniha: Patofyziológia)





Ruptúra aterosklerotických plakov

- veľkosti a konzistencie ateromatózneho jadra

- stabilný plak -pomalšie sa vyvíjajúci plak obsahuje viac ako 70 % 
fibrózneho tkaniva

- zväčšenie objemu vnútorného nekrotického jadra priamo koreluje 
so zraniteľnosťou plaku !!!

- nestabilný plak – ak mäkké jadro tvorí viac ako 40 % obsahu plaku
- jadro plaku obsahuje zmes bohatú na lipidy; estery cholesterolu ↑ 

mäkkosť
Zraniteľnosť plaku úzko súvisí aj s koncentráciou lipidov a ich 
oxidačných produktov v cirkulácii.



Ruptúra aterosklerotických plakov

- vzniká následkom zvýšenia vulnerabilnosti plaku

Vulnerabilnosť plaku závisí od:

- veľkosti a konzistencie ateromatózneho jadra

- hrúbky a integrity fibróznej čiapky

- zápalových zmien vo fibróznej čiapke, ktoré spôsobujú jej 

zoslabenie

- zníženia odolnosti ("zvýšenia únavy") fibróznej čiapky voči 

miestnym opakujúcim sa hemodynamickým stresom (opakované 

zmeny KT zvyšujú nestabilitu !!! )



Morfologické
štádia

AS plaku



Aterogenéza

1. Včasná fáza – hromadenie lipidov
• izolované penové bunky
• tukové prúžky = nahromadenie penových buniek
• intermediárne lézie – lipidy z odumretých penových buniek 
• ateróm – lipidové jádro tvorené extracelulárne akumulovanými 

lipidmi

2.  Neskorá fáza – intimálna proliferácia až výskyt trombózy
• fibroateróm – zvýšená syntéza kolagénnych a elastických vláken, 

vytvárajú väzivovou vrstvu nad lipidovým jadrom 
• komplikovaná lézia – kalcifikácia, ruptúra alebo exulcerácia, krvácanie 

do aterómu, vznik trombu



Zužovanie priesvitu aterosklerotickými plakmi

Nedostatočné prekrvenie orgánu → ischemie
Náhle prasknutie plaku, vytvorenie trombu → upchatie cievy –

nekróza buniek



Klinická manifestácia AS

AS prejav pri orgánovom poškodení
Najčastejšie poškodené orgány:
• srdce  ICHS  IM
• mozog  CMP 
• obličky
• dolné končatiny ICHDK
• tenké črevo



Anatómia

• mozog je zásobovaný krvou spredu dvomi  karotickými a vzadu 
dvomi vertebrálnymi artériami

• všetky vychádzejú z aortálneho oblúku



Cerebrálna ischémia

Cerebrálna ischémia = nedostatok krvi a metabolických substrátov v mozgu 
podmienený nedostatočným arteriálnym prívodom alebo venóznym odtokom

↓↓↓

narušenie cerebrálnych funkcií
reverzibilné / ireverzibilné poškodenie neurónov

Hypoxia = „len“ nedostatok kyslíka
Ischémia = nedostatok kyslíka + nedostatok energetických substrátov + 
zlyhanie odstraňovania oxidu uhličitého, laktátu a ďalších metabolitov. .



Cerebrálna ischémia

- v priebehu sekúnd indukuje závažné biochemické a 
cirkulačné zmeny (s dôsledkami na funkčnosť a neskôr 
narušenie štruktúry mozkového tkaniva)

- Určujúce faktory : 
• rozsah
• lokalizácia
• trvanie ischémie



Cerebrálna ischémia
Biochemické dôsledky ischémie
- nedostatočný prísun kyslíka a glukózy = zastavenie produkcie ATP a ohrozenie 
bunky troma základnými mechanizmami:

a) Acidóza - nedostatok energie stimuluje anaeróbnu glykolýzu a rozvíja sa 
intra- a extracelulárna acidóza (inhibuje mitochondriálnu respiráciu, 
oxidáciu laktátu, transport H+ a potencuje rozvoj cytotoxického edému)

b) Strata iónovej homeostázy - pri nedostatku ATP zlyháva aktívny transport 
Na+, K+, Ca2+ a H+ → zvýšenie extracelulárnej koncentrácie K+ a 
cytoplazmatickej koncentrácie Na+, Ca2+, H+ a Cl- = depolarizácia membrán, 
uvoľnenie excitačných aminokyselín z nervových zakončení a výrazný vzostup 
intracelulárnej koncentrácie Ca2+ a Na+





Cerebrálna ischémia

c) Porušenie integrity buniek
- Fyziologicky - rovnováha medzi neustále prebiehajúcimi anabolickými a 

katabolickými procesmi
- Narušenie produkcie ATP - prevládnu katabolické procesy → dezintegrácia 

cytoskeletových štruktúr a degradácia membránových fosfolipidov

Väčšina degradačných enzýmov je aktivovaná kalciovými iónmi =  deštrukcia 
celulárnych štruktúr - nedostatok ATP, vzostup intracelulárneho Ca2+

korelácia medzi stupňom energetickej deplécie a rozsahom ischemického 
poškodenia je veľmi nízka
→ rozhodujúcim prvkom ireverzibilného poškodenie buniek CNS je nadmerné, 
nekontrolované zvýšenie cytoplazmatickej hladiny Ca2+

Biochemické dôsledky ischémie



Cerebrálna ischémia

Cirkulačné dôsledky ischémie

• znížený prietok krvi je kompenzovaný vazodilatáciou

• spomalenie krvného toku v mikrocirkulácii - aktivácia krvných doštičiek, 
leukocytov 

zmeny v agregabilite a deformabilite erytrocytov, rozvoj lokálneho 
hyperviskozitného syndrómu, zlyhanie mikrocirkulácie ===) tkanivovej 

ischémie

• poškodenie endotelu z látok Tr, Mo, Neur - vazoaktívne látky, proteolytické 
enzýmy, voľné radikály, interleukíny a tumor-nekrotizujúci faktor 

zmeny v permeabilite kapilár, aktivácia hemokoagulačného systému ===) 
progresia ischémie a nekróza tkaniva



Funkčné dôsledky ischémie

Cerebrálna ischémia

• od stupňa redukcie prietoku 
• od trvania ischémie



Funkčné dôsledky ischémie
Cerebrálna ischémia

• od stupňa redukcie prietoku 
• od trvania ischémie

ponuka kyslíka v arteriálnej krvi prevyšuje aktuálnu potrebu mozgu 
približne dvojnásobne

ponuka glukózy až dvadsaťnásobne

Zníženie prietoku krvi až do 50 % 
fyziologickej hodnoty ľudský mozog 

toleruje bez následkov

Prekročenie kapacity:
- vyhasína elektrická aktivita neurónov v dôsledku poruchy synaptickej transmisie 
(štrukturálna integrita neurónov intaktná)
- strata celulárnej iónovej homeostázy = trvala depolarizáciu membrán a zlyhanie 
membránových funkcií - charakterizovaná rýchlym uvoľnením K+ extracelulárne a 
masívnym vtokom Ca2+, Na+, Cl- a vody intracelulárne ===) dezintegrácii a zániku 
buniek



Funkčné dôsledky ischémie
Cerebrálna ischémia

• od stupňa redukcie prietoku 
• od trvania ischémie

• pri nízkych hodnotách prietoku krvi ireverzibilné poškodenie buniek nastáva 
v priebehu niekoľkých minút

Čím je prietok vyšší, tým je časový interval medzi vznikom ischémie a rozvojom 
ireverzibilných zmien dlhší.

• Selektívna vulnerabilita - vyššia denzita receptorov pre excitačné AMK
Tolerancia jednotlivých buniek CNS voči ischémii je rozdielna:
- podľa typu buniek - najcitlivejšie sú neuróny, potom glia (astrocyty, 

oligodendroglia, mikroglia) a nakoniec endotelové bunky
- podľa oblasti mozgu - najcitlivejšia je oblasť hipokampu (CA1 zóna), ďalej 

neokortex (III., V. a VI. vrstva), thalamus (ncl. reticularis lateralis), striatum a 
cerebellum (Purkyňové bunky).



Cerebrálna ischémia

Ischemická penumbra 

- kruhovitá oblasť okolo nekrotického centra ischemického ložiska, v ktorej 
regionálny prietok krvi je zredukovaný na hodnoty medzi prahom pre zlyhanie 
synaptickej transmisie a prahom pre stratu iónovej homeostázy

- funkčná aktivita neurónov v tejto oblasti je potlačená
- metabolická aktivita potrebná pre udržanie štrukturálnej integrity zachovaná
- Rozsah ischemickej penumbry - kvality kolaterálnej cirkulácie, trvania 

hypoperfúzie a intenzity rozvoja perifokálneho ischemického edému

Klinicky význam - neuróny v tejto oblasti sú schopné počas určitého časového 
intervalu (tzv. terapeutické okno) kompletnej funkčnej reštitúcie 



Cerebrálna ischémia

Terapeutické postupy

• včasné zlepšenie perfúzie 
(selektívna trombolýza, hemoreologiká)

• ovplyvnenie mechanizmov vedúcich 
k ireverzibilnému poškodeniu

(blokátory kalciových a nátriových 
kanálov, antagonisty excitačných 
aminokyselín, modulátory 
intracelulárnej nukleotidovej 
signalizácie, lapače voľných radikálov, 
inhibítory lipoperoxidácie, modulátory 
tvorby NO, inhibítory aktivácie krvných 
doštičiek, neutrofilov a monocytov)



Cerebrálna ischémia
Diaschíza

- regionálna ischémia indukuje potlačenie funkčnej aktivity neurónov v anatomicky 
vzdialených a z hľadiska cievneho zásobenia rozdielnych, no funkčne súvisiacich 
oblastiach

- v dôsledku zániku neurónov (v ischemickom ložisku) neuróny v intaktných 
oblastiach prestanú dostávať aferentné excitačné impulzy a ich funkčná aktivita 
klesá (deaferentácia)

- pokles funkčnej aktivity → sekundárny hypometabolizmus a hypoperfúzia 

- vyskytuje sa pri fokálnej hemisférickej ischémii, kedy nastáva hypoperfúzia 
v kontralaterálnej hemisfére (skrížená cerebrálna diaschíza, transkalózna 
diaschíza) a v cerebele (cerebelárna diaschíza)

- anatomický substrát transkalóznej diaschízy je corpus callosum a cerebelárnej 
diaschízy kortiko-olivo-cerebelárne dráhy



Cerebrálna ischémia

- zväčšenie objemu mozgu v dôsledku zvýšeného obsahu vody v tkanive
- štandardná reakcia mozgového tkaniva na patologické vplyvy
- z hľadiska mechanizmu vzniku - 5 základných typov mozgového edému

1. vazogénny

2. hydrostatický

3. intersticiálny

4. cytotoxický

5. hypoosmotický

Cerebrálny edém



Cerebrálna ischémia

ischémiou indukovaný edém mozgu = ischemický edém mozgu) = kombinácia 
cytotoxického a vazogénneho edému

Ischemický edém prispieva k progresii ischemického poškodenia

• lokálnou kompresiou mikrocirkulácie
• narušením vodnej a elektrolytovej homeostázy
• zvýšením intrakraniálneho tlaku
• dislokáciou častí mozgu s následnou herniáciou
• poškodením myelinizovaných vlákien (fragmentácia myelínových pošiev)

Cerebrálny edém



Cerebrálna ischémia
Globálna ischémia mozgu

= zníženie prietoku krvi v celom mozgu
Úplné zastavenie cerebrálnej cirkulácie = kompletná globálna ischémia.

2 základné typy kompletnej globálnej ischémie:
• anemická ischémia – vzniká v dôsledku prerušenia prísunu krvi (napr. pri 

zastavení činnosti srdca) 
• hyperemická ischémia – vzniká pri sťaženom venóznom odtoku (napr. pri 

strangulácii)

Globálna ischémia - tranzitórna / permanentná
(či sa prísun krvi do mozgu obnoví alebo nie..)



Cerebrálna ischémia
Globálna ischémia mozgu

Dôsledky tranzitórnej globálnej ischémie závisia :

• dĺžky trvania ischémie (reverzibilné, ireverzibilné zmeny..)
• kompletnosť ischémie a prítomnosť reziduálnej perfúzie (rozsah, funkcia)
• hladina glukózy v krvi (vyššie hodnoty glykémie zhoršujú priebeh ischémie 

= vyššia produkcia laktátu a tkanivová acidóza)
• teplota mozgu počas ischémie

hypotermia - výrazný neuroprotektívny účinok – neobjasnený mechanizmus
- redukcia cerebrálneho metabolizmu (pri teplote 22°C spotreba kyslíka je len 

25 % fyziologických hodnôt)
- spomalenie deplécie vysokoenergetických fosfátov
- zníženie tvorby voľných radikálov
- zníženie uvoľňovania excitačných neurotransmiterov



Cerebrálna ischémia
Globálna ischémia mozgu

Klinickou manifestáciou tranzitórnej globálnej ischémie je napr. synkopa

- krátkodobý prudký pokles systémového artériového tlaku na extrémne nízke 
hodnoty - náhla úplná strata posturálneho tonusu a kvantitatívna porucha 
vedomia

- návrat artériového tlaku k fyziologickým hodnotám je pri synkope rýchly, 
nevzniká trvalý neurologický deficit



Cerebrálna ischémia

- zníženia prietoku krvi lokálne pri zachovanej primeranej perfúzii ostatných 
častí mozgu

- v patogenéze sa uplatňujú 3 základné mechanizmy: trombóza, embolizácia a 
hypoperfúzia

Trombóza cerebrálnych artérií vzniká najčastejšie na podklade aterosklerózy …

Predilekčnými lokalizáciami aterotrombotického procesu v zostupnej frekvencii 
sú:
1. a. carotis interna v mieste vzniku,
2. proximálny úsek a. bazilaris a distálne časti vertebrálnych artérií,
3. kmeň a. cerebri media,
4. kmeň a. cerebri posterior distálne od a. communicans posterior,
5. a. cerebri anterior,
6. supraklinoidálny segment a. carotis interna,
7. a. subclavia, truncus brachiocephalicus, a. carotis communis.

Ložisková ischémia mozgu 



Cerebrálna ischémia

pred vznikom úplného trombotického uzáveru sú aterosklerotické lézie 
zdrojom embolov 

(doštičkovo-fibrínové agregáty, cholesterol, kalcifikované častice ateromatóznych 
plakov)

spôsobujú prechodné alebo trvalé oklúzie distálnych artérií 
= artério-arteriálna embolizácia

Ochorenia srdca = kardiogénna embolizácia (IM, chlopňové chyby a arytmie)
- koreluje s množstvom krvi, ktoré dostáva každá z hlavných cerebrálnych 

artérií
- embolizácie najmä v a. cerebri media
- veľké kardiogénne emboly - uzáver aj karotických artérií (až 20 % oklúzií a. 

carotis interna je embolického pôvodu), aj oblast a. carotis communis

Ložisková ischémia mozgu - embolizácia



Cerebrálna ischémia
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