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• Mozog - závislý na dodávke glukózy a kyslíka

• jeho hmotnosť predstavuje len 2% hmotnosti tela, ale
spotrebuje 15% minútového srdcového objemu.

• Mozgová spotreba kyslíka je 3,5 ml/100 g mozgového
tkaniva, resp. 50 ml/min pre celý mozog, čo predstavuje
15 – 20% spotreby celého tela.

• Spotreba glukózy je 5,5 mg/100 g mozgového tkaniva,
resp. 75 mg/min pre celý mozog.

Regulácia mozgovej cirkulácie



• Pre zabezpečenie týchto nárokov mozgu je potrebný
stály mozgový prietok krvi (Qc) v rozmedzí:

50 – 60 ml/100 g mozgového tkaniva/min

• Prísun krvi do konečného vetvenia mozgových ciev –
minútový objem je závislý od cerebrálneho perfúzneho
tlaku (CPP, cerebral perfusion pressure) a cerebrovaskulárnej
rezistencie (Rc):

Qc = CPP / Rc

Regulácia mozgovej cirkulácie



• Mozgová cievna rezistencia (Rc) je daná hlavne
odporom mozgových ciev a hemoreologickými
parametrami

 zdravé mozgové cievy sú elastické (pružné)

 za patologických okolností – ↑ rezistencia -
ateroskleróza, arteriálna hypertenzia, cukrovka

 u týchto ochorení výrazné zníženie perfúzneho tlaku má
za následok nedokrvenie mozgu.

• Hemoreologické parametre (viskozita, denzita krvi) –
zhoršenie - dehydratácia, hlavne u starých ľudí.

Regulácia mozgovej cirkulácie



• Cerebrálny perfúzny tlak (CPP) predstavuje rozdiel
medzi stredným arteriálnym tlakom (MAP) a tlakom v
intrakraniálnych žilách, ktorý je totožný s
intrakraniálnym tlakom (ICP):

CPP = MAP – ICP (mm Hg)
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Regulácia mozgovej cirkulácie

OBR. 1. Stály prietok krvi mozgom v rozmedzí 60 - 150 mmHg
arteriálneho tlaku zaisťovaní mozgovou autoreguláciou.

• Autoregulačné mechanizmy - zabezpečované hlavne
elasticitou kapilár; vazodilatáciou



Regulácia mozgovej cirkulácie
• Mozgový prietok ovplyvňuje aj koncentrácia

arteriálneho pCO2

• Pokles lokálneho perfúzneho tlaku pod dolnú hranicu
autoregulácie vyvolá zníženie regionálneho mozgového
prietoku

• Kompenzačnou reakciou na udržanie potreby kyslíka je
zvýšenie extrakcie O2 z pretekajúcej krvi (z hodnoty 0 -
0,5 až skoro na hodnotu 1).



Regulácia mozgovej cirkulácie
• Tento stav zníženého krvného prietoku a zachovaného

metabolizmu sa nazýva núdzovou, alebo kritickou
perfúziou, niekedy aj ako zóna hroziacej ischémie

• Vzhľadom k zvýšenej extrakčnej rezerve kyslíka v tomto
štádiu nedochádza ku vzniku klinických príznakov.

• Pri ďalšom poklese perfúzneho tlaku dochádza ku
vzniku ischémie mozgu.



Patofyziológia ischémie mozgu
• Pokles mozgového prietoku pod 20-22 ml/100g

mozgového tkaniva/min. (funčkný prah)

• funkčné reverzibilné zmeny – metabolická porucha

• štruktúra tkaniva zostáva v tejto fáze ešte intaktná,
neuróny prežívajú

• trvá len niekoľko hodín (4,5 - 8 h) a prevencia šírenia
metabolickej poruchy v tomto štádiu môže zmenšiť
infarkt – terapeutické okno



Patofyziológia ischémie mozgu
• Pokles mozgového prietoku pod 10 ml/100g

mozgového tkaniva/min. na dobu približne 5 minút
(infarktový prah)

• ireverzibilné zmeny – špirála ischemickej smrti

• nastáva zánik neurónov a vzniká mozgový infarkt
(mozgový iktus, mozgová porážka, náhla alebo akútna
cievna mozgová príhoda; CMP)



Patofyziológia ischémie mozgu

ČAS POPIS DEJA
8 sek Žiadny kyslík

10 – 12 sek Bezvedomie

30 – 40 sek Vymiznutie odozvy na EEG

3 – 4 min Spotrebovaná glukóza, začína 
nekróza buniek, smrť buniek 

8 – 9 min Smrť mozgu (výnimka: 
hypotermia)

• Špirála ischemickej smrti



Patofyziológia ischémie mozgu
• dôsledkom je mozgový infarkt



Patofyziológia ischémie mozgu
• Anatomicky zásobujú mozog

artérie vertebrobazilárneho a
karotického riečiska, v mozgu sa
z vetvičiek formuje Willisov
okruh A. cerebri posterior



Patofyziológia ischémie mozgu
• ireverzibilné poškodenie na bunkovej úrovni



Patofyziológia ischémie mozgu
Schematické znázornenie postupnosti patologických mechanizmov 

aktivovaných ischémiou mozgového tkaniva.

• V prvej fáze ischémie dochádza v dôsledku poklesu dodávky kyslíka k neurónom k zníženiu
tvorby adenozíntrifosfátu (ATP). V dôsledku nedostatku energie dochádza k spontánnej
depolarizácii nervových zakončení excitačných neurónov a tým k uvoľneniu glutamátu.
Nadmerná stimulácia glutamatergických receptorov podmieňuje procesy spojené s glutamátovou
excitotoxicitou.

• V ďalšej fáze dochádza k aktivácii imunitných mechanizmov, intraneuronálne sú aktivované
kaspázy. Výsledkom ischemizácie mozgového tkaniva je zánik neurónov.



Patofyziológia ischémie mozgu
• Ischémia mozgového tkaniva vedie aj k vzniku

mozgového edému.
• Spočiatku je to edém cytotoxický v dôsledku

intracelulárnej hyperhydratácie a s jeho postupným úbytkom
nastupuje edém vazogénny. Ten je dôsledkom porušenej
hematoencefalickej bariéry v pokročilých štádiách iktu.



Patofyziológia ischémie mozgu

Symbol ∆ vyjadruje zmenu

• Tieňovaná zóna vyznačuje oblasť, v ktorej už
kompenzačné mechanizmy nie sú účinné, a preto aj
relatívne malé zväčšenie intrakraniálneho objemu
spôsobuje výrazné zvýšenie intrakraniálneho tlaku.



Etiológia ischémie mozgu
Etiológia lokalizovanej ischémie mozgu (vyvoláva ložiskové
príznaky):

• Cievny spasmus;
• Arterioskleróza a trombóza;
• Embolizácia;
• Poruchy vlastností krvi;
• Iné ako aterosklerotické ochorenia cievnej steny.

Etiológia globálnej ischémie mozgu (poškodzuje celý
mozog):

• Pokles perfúzie mozgu pri zlyhaní cirkulácie;
• Hypoxémia pri zlyhaní respirácie;
• Oklúzia karotíd;
• Otrava CO.



Cievne mozgové príhody (CPM)
• predstavujú skupinu ochorení charakterizovanú náhle

vzniknutou a rýchlo sa rozvíjajúcou ložiskovou stratou
mozgových funkcií, následkom poruchy funkcie ciev
mozgu. Cievna porucha má buď charakter:

 ischémie (nedokrvenie; 80-85 %) alebo

 hemorágie (krvácanie; 25 %).



Cievne mozgové príhody
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Cievne mozgové príhody

Intrakraniálna vakovitá aneuryzma

Arteriovenózna malformácia

• Hemoragická CMP



Úrazy  mozgu  NIE  sú  CMP !



Epidemiológia CMP
• Incidencia – 125 – 446 /100 000 obyvateľov (Feigin V.L. et al.,

Lancet Neurol, 2009)

• SLOVENSKO

 3. najčastejšia príčina smrti

 Úmrtnosť: 100 – 200 /100 000 obyvateľov

 Incidencia: 300 – 500 /100 000 obyv. /rok



Rizikové faktory CMP

Nemodifikovateľné rizikové faktory:

• Vek

• Pohlavie

• Rasa

• Dedičnosť



Rizikové faktory ischemickej CMP
(iCMP)

• Arteriálna hypertenzia
• Poruchy metabolizmu lipidov (ateroskleróza)
• Fibrilácia predsiení
• Kardiálne ochorenia
• Diabetes mellitus
• Koagulopatie
• Syndróm obštrukčného spánkového apnoe
• Fajčenie
• Alkohol



Cievne mozgové príhody
• rozdelenie CMP do rôznych etiologických subtypov



Kardioembolický infarkt
• Fibrilácia predsiení -

zvyšuje riziko iCMP 5-6-
násobne

• Chlopňové chyby
• Predsieňový myxóm
• Operácie srdca

Aterosklerotický infarkt
• Arterio-arteriálna

embolizácia –
nestabilita AS plaku

• Lokálna trombóza –
stenóza až oklúzia tepny
AS

• Aterosklerotická
okluzívna choroba

Lakunárny infarkt
• Oklúzia malých

penetrujúcich artérií –
endoteliálne poškodenie
pri hypertenzii a DM
(mikroateróm)

iCMP



iCMP
• Ateroskleróza



Rozdelenie CMP podľa trvania 
príznakov

Tranzitórny 
(prechodný) 
ischemický 

atak

Reverzibilný 
ischemický 

neurologický 
deficit

Mozgový 
infarkt



Klinické príznaky CMP 



Klinické príznaky CMP 




