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ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

extrakcia O2 
v pokoji: 8-12 ml /100 ml krvi

3X

10X

viac ako

viac ako



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

zásobovanie myokardu krvou

Ako ovplyvní prietok 
koronárnym riečiskom 
srdcová frekvencia ?

https://gfycat.com/slushybackblackandtancoo
nhound



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

zásobovanie myokardu krvou

intramyokardiálne artérie

diastola

systola

https://gfycat.com/ampleeverlastingcrab



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

zásobovanie myokardu krvou

diastola

subepikardiálna vrstva
väčšia kapilarizácia

subendokardálna vrstva
vyšší prietok krvi & 
vyššia spotreba O2



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

DETERMINANTY KORONÁRNEHO PRIETOKU

• plniaci tlak (aortálny tlak – tlak v pravej komore)

koronárny prietok stály pri aortálnom tlaku 40-60 
mmHg

- aortálny tlak < 40 mmHg   ↓ prietoku
- tlak v intrakoronárnych artériách 10 – 20 mmHg 

zastavenie toku krvi

• srdcová frekvencia (trvania diastoly)

súčin srdcovej frekvencie a systolického tlaku =
klinický ukazovateľ požiadavky myokardu na O2

prietok:
v pokoji - 250 ml/min
fyz. záťaž - 1250 ml/min

5-6 x 
zvýšenie



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

DETERMINANTY KORONÁRNEHO PRIETOKU

• funkčný stav myokardu a jeho metabolická  aktivita
• koronárna autoregulácia
• stav cievneho endotelu

uvoľňovanie metabolitov – vazodilatácia:
⁻ ↑ frekvencia a vnútrokomorový tlak
⁻ ↓ dodávky O2 bez poklesu tlaku
⁻ ↑ CO2 v arteriálnej krvi nezávisle 

na spotrebe O2

Adenozín
ukazovateľ energetického stavu buniek
polčas účinku 2-10 s
dilatátor pri hypoxii myokardu

Prostacyklíny
vazodilatácia a inhibícia agregácie trombocytov

TXA2
NO
Endotelín 1



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

DETERMINANTY KORONÁRNEHO PRIETOKU

• neurohumorálna kontrola

sympatiková inervácia - vo svalových vláknach
predsiení a komôr, SA uzle, AV uzle a v Purkyňových
vláknach
- ↑ kontraktility a frekvencie srdca
parasympatiková inervácia – predsiene, SA a AV 
uzol
- ↓ frekvencie, postupu el. aktivácie cez AV uzol a     

Pukyňove vlákna, kontraktility predsiení

• extravaskulárna kompresia myokardu



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

choroba srdca spôsobená nedostatkom O2 – ischémia predstavuje 
nedostatok  O2 spôsobený neadekvátnou perfúziou pre konkrétnu situáciu

• prítomná bez klinických príznakov
• klinicky sa manifestujúca 

z patofyziologického hľadiska:
1. Angina pectoris

klinický syndróm založ. na subjektívnych symptómoch

2. Ischémia myokardu
funkčný stav myokardu spôsobený neadekvátne nízkou perfúziou voči potrebe + 
nedostatočné odvádzanie metabolitov – po čase ireverzibilné poškodenie 
myokardu

3. Koronárna choroba
anatomická porucha epikardiálneho segmentu koronárnych artérií najčastejšie 
spôsobená aterosklerózou



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

spotreba O2 v myokarde je determinovaná

• frekvenciou srdca

• kontraktilitou

• napätím steny srdca 

(priamo úmerné k objemu komory a tlaku v komore, nepriamo úmerné hrúbke komory)

autoregulačné
mechanizmy

spotreba O2



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

koronárny prietok je determinovaný: 

tlakovým gradientom medzi intramyokardiálnymi koronárnymi artériami
• diastolický tlak v aorte a komore

↓ tlakového rozdielu medzi aortou 
a komorou počas diastoly  -
↓ perfúzia koronárneho riečiska

↓diastolický tlak v aorte

↑ diastolický tlak v komore

- hypertenzia
- obštrukčná kardiomyopatia



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

koronárny prietok je determinovaný: 

• frekvenciou srdca 

tachykardia skracuje diastolu –
↓ trvanie efektívneho 
koronárneho prietoku 



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

anémia 

znížená dodávka O2 myokardu pre zníženú kapacitu krvi pre O2

1 g hemoglobínu =  1,34 ml O2
norma 15-16 g Hb v 100 ml krvi
100 ml krvi                = 20 ml O2

↓ ako 8 g Hb/100 ml krvi



RIZIKOVÉ FAKTORY ICHS

ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

pohlavie, vek, 
príslušnosť k etnickej skupine



RIZIKOVÉ FAKTORY ICHS

• vysoký krvný tlak
hypertenzia trvajúca 10 a viac rokov – korelácia s výskytom ICHS
osoby stredného veku so SBP ↑ o 20 mmHg – o 60 % vyššia mortalita

• hladina cholesterolu
včasný ukazovateľ  hladina 
↑ LDL – korelácia s výskytom infarktu myokardu
↓ HDL – pri zvýšenej hladine triglyceridov

• zvýšené BMI
často v kombinácii s hypertenziou alebo diabetom mellitus 

• nesprávna dieta
vysoký obsah nasýtených mastných kyselín v strave , spotreba NaCl 
priaznivý vplyv vlákniny v potrave, vegetariánska dieta, vysoký prísun vit. C a E, 
betakaroténu

ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA



RIZIKOVÉ FAKTORY ICHS

• fajčenie
poškodenie cievneho endotelu - agregácia trombocytov
zvýšená hladina fibrinogénu

• hladina koagulačných faktorov
↑ plazmatická hladina fibrinogénu 

– progresia chorôb artérií, rizikový faktor infarktu myokardu a mozgovej príhody
– vek, genetická predispozícia, užívanie orálnych kontraceptív, menopauza, 

obezita, diabetes, stres, infekcie, nízka telesná hmotnosť v kojeneckom veku
zvyšuje viskozitu krvi
ukladanie fibrínových depozitov v kardiovaskulárnom systéme
↑ plazmatická hladina faktora VII
↑ hladina dvojreťazcovej formy - ↑ riziko ICHS
priamy vzťah medzi faktorom VII a trombínom – aktivita faktora VII – meradlo 
stupňa koagulability
↓ hladiny antitrombínu III, antikoagulačných faktorov závislých od vit. K

• nedostatočná fyzická aktivita

ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA



ATEROSKLERÓZA

ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

forma chronického zápalu s účasťou nepriaznivo modifikovaných 
lipoproteínov, makrofígv, T-lymfocytov, endotelových buniek, buniek 
hladkých svalov ciev 

- vznik komplexných lézií v cievnej stene - PLAKY

aterosklerotický plak
v cievnej stene

- s obštrukciou lumenu cievy
- bez obštrukcie lumenu cievy

kašovité jadro 
(atero – kaša, sclerosis – tuhnutie)

s obsahom hydroxyapaptitu



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

ATEROSKLERÓZA

klinická manifestácia 
- v okamihu keď relatívne benígne zmeny progredujú do aterotrobmbózy
- najčastejšie v V. – VI. dekáde života
- dlhodobý vývoj s obdobiami relatívnej stability a obdobiami rýchlej 

evolúcie patologického procesu



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

Plaky – miesto vytvárania trombov:
- poškodenie endotelu na fibrotickej čiapke plaku
- vytvorenie štrbiny v čiapke plaku – prienik krvi do lipidového jadra plaku – trombogénna

mixtúra (obsah jadra plaku, lipidy, kolagén, tkanivový faktor) – trombus v rozmeroch 
lumenu cievy 

trhlina endotelu 
pôsobením fyzikálnych faktorov

- ↑ / ↓ systolického tlaku
- ↑ prietoku krvi
- prestavba plaku - ↓ počtu SMC, 

↑ počtu makrofágov a 
proinflamačnej aktivity

nestabilný plak – taký v ktorom 
prebieha prestavba alebo trombóza 



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

ATEROSKLERÓZA

klinická manifestácia aterosklerotického postihnutia koronárneho riečiska 
= ICHS

klinická manifestácia aterosklerotického postihnutia 
• karotických a mozgových artérií – tranzitórny ischemický atak alebo 

cievna príhoda
• perif. tepien dolých končatín – končatinové ischémie, nekrózy



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

Angina pectoris

syndróm spôsobený prechodnou 
ischémiou myokardu

- diskomfort a bolesť v centre hrudníka

- indukovaná fyzickou záťažou alebo
emočným stresom

- interindiviaduálna variabilita bolesti

- vznik bolesti je náhly a trvá v 
priemere 3 – 10 min

- ustupuje spontánne alebo po 
nitroglyceríne

slabosť

hypotenzia

synkopa

nauzea

potenie
úzkosťarytmia



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

Angina pectoris

> ako na 50 % zúžený lúmen 1-3 
hlavných vetiev koronárneho riečiska 
- zachovaná funkcia ĽK
- stenóza – zmnož. SMC
- plak dlhodobo bez zmien

stabilná angína
(chronická stabilná angina pectoris)

nestabilná angína

> ako na 50 % zúžený lúmen 1-3 
hlavných vetiev koronárneho riečiska 
- tvorba mikrotrombov
- nestabilný plak
- aktivácia trombocytov –

vazokonstrikcia
- poškodenie endotelu



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

> ako na 50 % zúžený lúmen 1-3 
hlavných vetiev koronárneho riečiska 
- zachovaná funkcia ĽK
- stenóza – zmnož. SMC
- plak dlhodobo bez zmien

> ako na 50 % zúžený lúmen 1-3 
hlavných vetiev koronárneho riečiska 
- tvorba mikrotrombov
- nestabilný plak
- aktivácia trombocytov –

vazokonstrikcia
- poškodenie endotelu



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

Angina pectoris

variantná angina pectoris
(Prinzmetalova angina pectoris)

vyvolaná spazmom koronárnych artérií
- na EKG – ST elevácia – totálna oklúzia
- vysoká hladina endotelínu počas 

záchvatu bolesti
- vyúsťuje do arytmie/infarktu 

myokardu
- u pac. tendencia k vazospazmom
- pac. často trpia na migrénu alebo 

Raynaudov fenomén

nočná angina pectoris
(dekubitálna)

- vyvolaná chladom alebo tachykardiou pri zaspávaní 
alebo vyšším napätím steny ĽK  pri zvýšení EDV pri 
polohe v ľahu

- často sa bolesť objavuje pravidelne v urč. hodinu 



ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA

Angina pectoris

silent ischemia (asymptomatická ischémia)

- u pac. so stabilnou chronickou anginou pectoris
- pri 24 hod. sledovaní EKG – periodické epizódy depresie ST segmentu
- bez subjektívnych symptómov
- výskyt epizód koreluje s fyzickou záťažou, ráno pri zvýšení TK

angina pectoris pro normálnom angiografickom obraze koronárneho riečiska

- subjektívne symptómy bez detekcie zmien koronárneho riečiska
- bolesti podobné angíne z iných príčin
- silní fajčiari, ženy užívajúce kontraceptíva
- možnosť výskytu trombu v časti koronárneho riečiska v dôsledku zmien 

hemokoagulácie

syndróm X

- stav, pri ktorom sa klinicky manifestuje angina pectoris s pozit. záťažovým testom ale 
normálnym arteriogramom koronárneho riečiska (u žien stredného veku)

- hypoxia myokardu – porucha mikrocirkulácie (cievy < 100 µm) 



INFARKT MYOKARDU

anemická nekróza kardiomyocytov vznikajúca v dôsledku ischémie 
vyvíjajú sa po uzávere koronárnej artérie

ohraničená reg. nekróza

• transmurálny IM
• nontrnsmurálny IM

difúzna nekróza



INFARKT MYOKARDU

anemická nekróza kardiomyocytov vznikajúca v dôsledku ischémie 
vyvíjajú sa po uzávere koronárnej artérie

mortalita cca. 30%
• 50% ľudí umiera počas 1. hodiny po

akútnom IM najmä na komorovú 
fibriláciu



INFARKT MYOKARDU

Etiológia 

uzáver koronárnej artérie / vetvy:

• trombus ateroskleroticky zmenenej 
artérie

• spazmus s/bez aterosklerózy
• embolický uzáver koronárnej a.
• infekčná endokarditída
• trombus v ĽP, ĽK
• reumatická mitrálna chlopňová 

chyba
• umelé srdcové chlopne



INFARKT MYOKARDU

normálne koronárne aa.:
• kontúzia koronárnych aa.

• nepomer medzi ponukou a 
dodávkou O2

• aortálna stenóza, insuficiencia

• otrava CO

• tyreotoxikóza

• erytrocytóza

• trombocytóza

• diseminovaná intravaskulárna
koagulácia

Etiológia 



INFARKT MYOKARDU

neateroskleroticky zmenené 
cievy:

• arteritída

• metabolické ochorenia - zhrubnutie 
cievnej steny

• mukopolysacharidózy

• amyloidóza

• disekcia aorty, koronárnej a.

Etiológia 



INFARKT MYOKARDU

1. Transmurálny IM (Q-MI or STEMI)
• kompletná alebo permanentná trombóza koronárnej a. 

• presahuje celú hrúbku myokardu (endokard → epikard)

2. Subendokardiálny IM (non-Q MI, NSTEMI)
• čiastočný alebo krátkodobý kompletný uzáver koronárnej artérie 

• lokálne  krvný prítok pre zúžené koronárne artérie

• nekróza subendokardiálna +/- intramurálna, bez postihnutia
subepikardia

• EKG: depresia ST (neúplný / dočasný uzáver), inverzia T vlny

• ECHO: dočasná hypokinéza



INFARKT MYOKARDU

Patofyziológia

ruptúra aterosklerotického plaku turbulentné prúdenie krvi

dysfunkcia endotelu
adhézia, aktivácia, 
agregácia trombocytov

↑ thromboxán A2
↑ fibrinogén
↑ serotonín
↑ ADP 
↑ platelet activating factor

aktivácia  kaskády zrážania krvi

tvorba fibrínu

okluzívny trombus

Infarkt myokardu

vazodilatačné,
antitrombotické

látky



INFARKT MYOKARDU

Patologické zmeny 

včasná fáza (do 6. hod. od objavenia príznakov):
• koronárna oklúzia → 20 min.: kardiomyocyty sú po reperfúzii schopné 

kompletnej reparácie

• po 20 min. → nekróza: 

endokard → epikard

stred → periféria ischemického ložiska 



INFARKT MYOKARDU

včasná fáza (do 6. hod. od objavenia príznakov):
• 4 – 12 h. (6 h.): rozvoj nekrózy

• upchávanie malých ciev ateromatóznym materiálom – zhoršenie 
kolaterálneho obehu

• liečebná intervencia má najväčšiu pravdepodobnosť priaznivo zmeniť 
priebeh

Patologické zmeny 



INFARKT MYOKARDU

čas zmeny

0 s uzáver tepny

5 s porucha relaxácie komory (porucha repolarizácie,  ATP)

6 s porucha kontraktility steny komory

15 s  ejekčnej frakcie,  TK

20 s počiatočné zmeny EKG

25 s klinické znaky ischémie – angina pectoris

6 min  laktátu v koronárnom sínuse

20 min nekróza kardiomyocytov troponínov, myoglobínu v koronárnom 
sínuse

2 – 4 hod  troponínov, myoglobínu, CK-MB v periférnej krvi

Patologické zmeny 



INFARKT MYOKARDU

adaptačná fáza (po 6. hod. od objavenia príznakov):
• remodelácia myokardu – geometrická prestavba komory

• expanzia infarktu: akútne natiahnutie komory, stenčenie, 
dilatácia komory
↓ vývrhový objem 
aneuryzma komory
ruptúra septa, komory (apex)

Patologické zmeny 



INFARKT MYOKARDU

adaptačná fáza (po 6. hod. od objavenia príznakov):
• neskorá remodelácia komory

• hypertrofia primárne nepoškodeného myokardu

• kompenzácia úbytku funkcie ľavej komory

• poruchy srdcového rytmu, zhoršenie oxygenácie

Patologické zmeny 



INFARKT MYOKARDU

Remodelácia ĽK po IM

akútny IM 
- hodiny

akútny IM 
- dni

akútny IM 
- dni -mesiace



INFARKT MYOKARDU



ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA

trvalé zvýšenie artériového krvného tlaku nad arbitrárne určené hodnoty, 
ktoré zvyšuje riziko poškodenia organizmu a od ich normalizácie možno 
očakávať zlepšenie zdravotného stavu

artériový TK = premenlivá veličina
– prispôsobuje sa okamžitej
potrebe organizmu

optimálny TK = čo najnižší TK, 
ktorý ešte zabezpečí 
dostatočnú perfúziu
tkanív a orgánov



ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA

kritérium pre stanovenie diagnózy AH u osôb starších ako 
18 rokov – opakované nemeranie hodnôt

podľa diastolického tlaku:
90 – 104 mmHg mierna AH
105 – 115 mmHg stredná AH
> 115 mmHg ťažká AH



ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA

Klasifikácia tlaku krvi (mmHg)

Kategória Systolický TK Diastolický TK

Optimálny < 120 a < 80

Normálny 120-129 a/alebo 80-84

Vysoký normálny 130-139 a/alebo 85-89

Hypertenzia 1. stupňa 140-159 a/alebo 90-99

Hypertenzia 2. stupňa 160-179 a/alebo 100-109

Hypertenzia 3. stupňa ≥ 180 a/alebo ≥ 110

Izolovaná systolická
hypertenzia

≥ 140 a < 90



ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA

SYSTÉMOVÁ ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA

↑ tuhosť artérií –
remodelácia

↑ objem 
cirkulujúcej krvi

↑ srdcový výdaj ↑ celkový cievny 
odpor 

pružníková
hypertenzia

objemová 
hypertenzia

odporová 
hypertenzia



ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA

Asymptomatické štádium
• dlhé obdobie ↑ TK bez subjekt./objekt. príznakov ak nedochádza k 

poškodeniu cievnej steny

Komplikácie
• hypertenzné poškodenie ciev – hypertrofia 

myocytov
• hypertenzná choroba srdca 

• hypertrofia ĽK
• zlyhanie ĽK

• hypertenzná choroba obličiek
• arteriolárna nefroskleróza
• glomerulárna hyperfiltrácia

• poškodenie mozgu
• krvácanie & ischémia
• hypertenzná encefalopatia

Priebeh systémovej artériovej hypertenzie



ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA

Primárna (esenciálna) hypertenzia:

• trvalé zvýšenie artériového krvného tlaku nad arbitrárne určené 
hodnoty, bez zistiteľnej príčiny

• 20% svetovej populácie
• 90–95% všetkých prípadov hypertenzií
• začiatok zvyčajne v 50 – 60 roku
• v 70-80% pozitívna rodinná anamnéza
• niektoré etniká sú náchylnejšie (Afroameričania)

Sekundárna hypertenzia
• 5 – 10% všetkých prípadov hypertenzie

• typický klinický obraz daného ochorenia (napr. Cushingov sy.)

• pacienti mladší ako 30 r. s výraznou diastolickou HT

• pacienti nereagujúci na bežnú kombinovanú terapiu

• náhle zhoršenie hypertenzie, atypický priebeh hypertenzie

• nález abnormalít v základných laboratórnych ukazovateľoch, EKG



ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA



SEKUNDÁRNA HYPERTENZIA

RENÁLNA HYPERTENZIA:
zapríčinená chorobou obličiek  (porucha vyluč. renál. vazoaktív. látok
a/alebo porucha vyluč. Na a vody)

1. Renovaskulárna hypertenzia
• ↑ sekrécia renínu ako následok ↓ perfúzie obličiek (napr. stenóza, obštrukcia 

renálnej artérie)
• ↑ cirkul. Ang II – vazokonstrikcia - ↑ cievny odpor - ↑ TK 
• retencia Na a vody - ↑ sekrécia aldosterónu - ↑ venózny návrat
• poškodenie kontralaterálnej obličky 

2. Renálna parenchýmová hypertenzia
• v dôsledku rôznych obličkových chorôb
• ↓ schopnosť vylučovať Na a vody
• ↑ TK v dôsledku ↑ intravaskulárneho objemu
• ↓ glomerulárnej filtrácie



SEKUNDÁRNA HYPERTENZIA

RENÁLNA HYPERTENZIA:
zapríčinená chorobou obličiek  (porucha vyluč. renál. vazoaktív. látok
a/alebo porucha vyluč. Na a vody)

3. Diabetická nefropatia
• hypertrofia glomerulárnych a tubulárnych elementov, akumulácia 

extracelulár. hmoty , zhrubnutie bazálnej membrány, tubulointersticiálna
fibróza, skleróza renálnych artérií

• vzájomné pôsobenie metabol. dôsledkov diabetu (hyperglykémia) + 
hemodynam. alterácia renál. cirkulácie

• ↑ permeabilita bazálnej membrány – mikroproteinúria
• hyperglykémia - ↑ syntéza kolagénu – hypertrofia epitelových buniek - ↓

filtračná plocha a glomerulárna filtrácia

4. Nádory vylučujúce renín
5. Transplantácia obličiek
• stenóza renál. artérie, rejekcia, perzistujúca sekrécia renínu z kontralaterálnej

obličky, „transplantácia hypertenzie“ spolu s obličkou



SEKUNDÁRNA HYPERTENZIA

ENDOKRINNÁ HYPERTENZIA
klinicky preukázateľné ↑ pôsobenie hormónov, ktoré

- ↑ obsah Na a vody
- ↑ srdcový výdaj
- ↑vazokonstrikciu
- majú mitogénne účinky

1. Estrogénová antikoncepcia
• 2x vyššie riziko hypertenzie (+ fajčenie, ↑ vek, obezita)
• alterácia estrogénovej rovnováhy 

2. Aldosteronizmus
• ↑ sekrécia aldosterónu – reabsorpcia Na a vody - ↑ extracelulár. objemu
• primárny aldosteronizmus – produkcia z adenómu kôry nadobličiek –

Connov syndróm
• vrodený hyperaldosteronizmus
• extraadrenálne nádory tvoriace aldosterón
• sekundárny hyperaldosteronizmus



SEKUNDÁRNA HYPERTENZIA

ENDOKRINNÁ HYPERTENZIA

3. Cushingov syndróm
• hyperfunkcia kôry nadobličiek - ↑ tvorba glukokortikoidov (kortizolu)
• stimulácia tvorby angiotenzinogénu + ↑ reaktivita ciev na vazokonstrikciu

4. Feochromocytóm
• nádory drene nadobličiek – kontinuál/intermitent. sekrécia katecholamínov
• premenlivý pomer adrenalín:noradrenalín
• zlá prognóza – masívna sekrécia katecholamínov – mozg. krvácanie, infarkt 

myokardu, poruchy rytmu

5. Hyperparatyreoidizmus
• ↑ vstup extracelulár. Ca do buniek - ↑ sekrécia noradrenalínu zo sympat. 

zakončení – zosilnenie kontrakcie cievnych myocytov, pozit. chrono- a 
inotropný účinoka

6. Metabolický syndróm
• ↑ inzulinémia + ↑ glykémia + ↑ triglyceridémia + ↓ HDL v plazme
• aterogénny proces, ↓ vazodilatačný účinok, ↑ reabsorpcia Na a vody



SEKUNDÁRNA HYPERTENZIA

GESTAČNÁ HYPERTENZIA

Artériová hypertenzia v gravidite 
- pokračovanie primárnej/sekundárnej hypertenzie z obdobia pred 

graviditou
alebo
- súčasť preeklamptického syndrómu

- vznik v III. trimestri, vmizne po pôrode

• gestačné zmeny hemodynamiky:
↑ minút. srdcový výdaj o 40% v II. trimestri - ↓ celkový cievny odpor –
↓ tlaku krvi

• endotelová dysfunkcia
v dôsledku hypoperfúzie placenty –

↓ produkcia prostacyklínu, aktivácia trombocytov, vznik fibrínových 
depozitov, vazokonstrikcia, retencia Na a vody - edémy


