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Základné epidemiologické dáta 
NCMP 

  
= 1. najčastejšia príčina invalidizácie 
= 3. najčastejšia príčina smrti 

WHO, 1999 



Patofyziológia iCMP 

Pokles perfúzie mozgového tkaniva 



Penumbra 

Infarkt 



Zóny mozgového infarktu  

Zóna s normálnym prietokom (50-60 ml/min/
100g), 
zóna reaktívnej hyperémie – je podmienená 
aktiváciou kolaterálneho tepenného riečiska, 
zóna ischemickej penumbry (10-20 ml/min/
100g) a 
zóna ireverzibilného poškodenia (<10 ml/min/
100g) – nekrotická zóna. 



Patofyziológia 

Intracelulárne 

   ↑ laktát 
   ↓ ATP 
   ↑ K+ 

   ↑ Ca++ 

                     ROS, NOS 

Extracelulárne 

↑ excitačné aminokyseliny 
Zápal (endotel, zápalové bunky) 
           ↑ proteázy 
           ↑ cytokíny 

Cytotoxický edém  
Vazogénny edém 
Porušenie integrity bunky  

Smrť bunky 



Nekróza v.s. penumbra 



Faktory ovplyvňujúce reverzibilitu 

Miera redukcie perfúzie 
Čas (rýchlosť vzniku, doba trvania) 
Funkčnosť kolaterálneho riečiska 
Ostatné faktory: 

    - glykémia 
    - telesná teplota 
    ... 



ETIOPATOGENÉZA 



Adolescenti a mladší dospelí Stredný vek 
Tehotenstvo a puerperium Aterotrombóza a embólia 
S estrogénom asociovaný infarkt Kardiogénna embólia 
Migréna Disekujúca aneuryzma 
Cievne malformácie Fibromuskulárna dysplázia 
Predčasná ateroskleróza 
Arteritídy Vysoký vek 
Chlopňové chyby Aterotrombotická obliterujúca choroba 
Kosáčikovitá anémia Embolicko-okluzívna choroba 
Antifosfolipidový syndróm Status lakunaris 
Deficiencia proteínu C Multiinfarktová encefalopatia 
Iné koagulopatie Binswangerova choroba 
Moya-Moya,Takayasuova choroba 
Disekcia tepny 
Amyloidová angiopatia 

Zoznam príčin vzniku ischemickej CMP. (Upravené podľa Roppera, 2005) 



Najčastejšie príčiny 

Aterotrombóza 
Kardioembólia 
Mikroangiopatia 



Aterotrombóza 



Aterosklerotický plát - vývoj 



Ateroskleróza v.s. aterotrombóza 



Ateroskleróza v.s. aterotrombóza 



Embolizácia typu artery to artery 



Kardioembolická iCMP 



Rizikové faktory CMP 



Neovplyvniteľné 
Vek > 55 
Rasa- čierna, hispánci 
Mužské pohlavie 
Nízka pôrodná váha (<2500g) 
CMP/TIA v rod.anamnéze 

Ovplyvniteľné, dobre zdokumentované 
Arteriálna hypertenzia (>140/90) 
Nikotinizmus 
Diabetes mellitus 
Fibrilácia predsiení 
Dilatačná kardiomyopatia 
Ochorenie chlopní 
(mitrálny prolaps, stenóza, 
inf.endokarditída..) 
Intrakardiálne kongenitálne defekty 
(FOP,aneuryzma septa..) 
Infarkt myokardu (akútny) 
Hypercholesterolémia 
Zníženie HDL cholesterolu 
Vyšší pomer intima/media 
Asymptomatická stenóza karotíd 
Postmenopauzálna substitucná terapia 
Zvýšený príjem Na (viac jako 2,3g) 
Znížený príjem K (menej ako 4,7g) 
Fyzická inaktivita 
Nadváha (BMI>25) a Obezita (BMI>30) 
Obezita - abdominálna (driek: 
muži>102cm, ženy>88cm) 
Kosáčikovitá anémia 



Ovplyvniteľné, menej zdokumentované, potenciálne rizikové faktory 
Metabolický syndróm (TAG>1,7mmol/l;HDL-chol<1mmol/l; 

     Glu nalačno>6,1 mmol/l;TK>130/85;obvod pása muži>102,ženy>88) 
Alkohol - viac ako 5 nápojov/deň 
Alkohol - viac ako je bežné 
Drogy (amfetamíny, kokaín, heroin) 
Hormonálna antikoncepcia 
Poruchy dýchania v spánku (SAS) 
Migréna 
Hyperhomocysteinémia 
Vysoká hladina Lipoproteinu (a)- Lp(a) 
Vysoká hladina Lipoprotein asociovanej fosfolypázy - Lp-PLA2 
Trombofilný stav 
Zápalové procesy (periodontitída, Camp. pneumonie,CMV,H.Pylori+) 
Akútny infekčný stav- respiračný, urologický... 
Stres 
Socioekonomické faktory 

(Upravené podľa Goldsteina, 2006) 


