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NESTABILNÝ ATEROSKLEROTICKÝ PLÁT A AKÚTNE
KORONÁRNE SYNDRÓMY
GAVORNÍK P.

UNSTABLE ATHEROSCLEROTIC PLAQUE AND ACUTE
CORONARY SYNDROMES

Acute coronary syndromes (unstable angina pectoris, acute myocardial infarction, sudden cardiac death) participate significantly in cardiovascular and general morbidities and mortalities.
Their common pathogenetic mechanism resides in the disturbance of the integrity of atherosclerotic plaque by a fissure, rupture, or ulceration and the origin of unstable atherosclerotic plaque by the formation of thrombi, which together with vasoconstriction, causes a varying degree of the dynamic obstruction of
the coronary artery. Thrombogenesis takes place in coincidence
with the factors of vascular wall, rheologic, thrombotic (proaggregatory and procoagulatory), and antithrombotic (antiaggregatory and anticoagulatory-fibrinolytic) factors. The formation
of unstable atherosclerotic plaque is a critical point of the dissociation of both stable and unstable myocardial ischaemiae.
The prevention and therapy of atherosclerosis must be complex, namely antiatherogenic, however most of all endothelium-protective, or cellulo-protective, antilipidogenic and antithrombogenic. They cannot be alternative; one therapy will
not substitute another. Regarding the importance of even residual thrombosis and thrombin, new antithrombotic substances are being intensively investigated. (Fig. 1, Ref. 100.)
Key words: atherosclerosis, atherogenesis early and late, unstable atherosclerotic plaque, dynamic obstruction of coronary artery, acute coronary syndrome.

Akútne koronárne syndrómy (nestabilná angina pectoris,
akútny infarkt myokardu, náhla srdcová smr) sa významnou mierou zúèastòujú na kardiovaskulárnej aj celkovej morbidite a mortalite. Ich spoloèným patogenetickým
mechanizmom je poruenie integrity aterosklerotického
plátu fisúrou, ruptúrou, èi ulceráciou a vznik nestabilného
aterosklerotického plátu s tvorbou trombu, èo spolu s vazokonstrikciou spôsobí rôzny stupeò dynamickej obtrukcie
koronárnej artérie. Pri trombogenéze sa uplatòujú faktory
cievnej steny, reologické faktory, trombotické (proagregaèné, prokoagulaèné) a antitrombotické (antiagregaèné a antikoagulaèno-fibrinolytické) faktory. Vznik nestabilného
aterosklerotického plátu je kritickým bodom disociácie stabilnej a nestabilnej ischémie myokardu.
Prevencia a lieèba aterosklerózy musí by komplexne antiaterogénna, predovetkým vak endotelprotektívna, resp.
celulárnoprotektívna, antilipidogénna a antitrombogénna.
Nesmie by alternatívna: jedna nenahradí inú. Vzh¾adom
na dôleitos aj reziduálnej trombózy a trombínu sa intenzívne skúmajú nové antitrombotické látky. (Obr. 1, lit.
100.)
K¾úèové slová: ateroskleróza, aterogenéza vèasná a neskorá,
nestabilný aterosklerotický plát, dynamická obtrukcia koronárnej artérie, akútne koronárne syndrómy.
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Ateroskleróza koronárnych artérií sa etiopatogenézou aj morfologicky podstatne neodliuje od aterosklerotických zmien ostatného tepnového systému èloveka. Je urèite najèastejou príèinou
vetkých foriem ischemickej choroby srdca, vrátane tzv. akútnych
koronárnych syndrómov, t.j. instabilnej angina pectoris, akútneho
infarktu myokardu a náhlej srdcovej smrti (9, 40, 42).
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala aterosklerózu ako variabilnú kombináciu zmien v intime tepien, ktoré

pozostávajú z fokálnej akumulácie lipidov, krvi a krvných produktov, spojivového tkaniva i kalciových depozitov a ktoré sú spojené so zmenami v médii tepien (95).
Napriek tomu, e sa charakterizuje ako generalizované, systémové, obliterujúce ochorenie tepien, aterosklerotické zmeny (atheré  kaovitá hmota, skléros  tvrdý), sa nachádzajú najmä
v predilekèných oblastiach (ohyby, krútenie, vetvenie tepien), ktoré
sa funkène aj truktúrne odliujú od oblastí tepnovej steny nenáchylných na vznik aterosklerotických lézií. Ateroskleróza má teda
urèitú fokálnu topografiu, èo poukazuje aj na význam hemodynamických faktorov v aterogenéze (81, 82).
Etiopatogenéza aterosklerózy zostáva do detailov stále neobjasnená, hoci sa problematike aterosklerózy v posledných desaroèiach venuje na celom svete obrovská pozornos.
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Hypotézy a teórie o patogenéze aterosklerózy sa postupne
vyvíjali zdôrazòovaním rôznych mechanizmov; za hlavné tri sa
povaujú:
1. Inkrustaèná alebo trombogénna teória von Rokitanskeho
z roku 1852 (93), ktorú neskôr (roku 1946) modifikoval Duguid
(29), povauje za k¾úèový mechanizmus trombózu.
2. Insudaènú, infiltraènú alebo lipidovú (lipidogénnu) teóriu
formuloval roku 1855 Virchow (91) a roku 1913 Anièkov a Chalatow (8), ktorí za podstatu procesu povaujú infiltráciu tepnovej
steny lipidmi.
3. Teória odpovede na pokodenie (response to injury), ktorú
opakovane reformuloval (aj na základe ïalích hypotéz) Rose roku 1993 (76), vysvet¾uje, e spúacím mechanizmom aterosklerózy je pokodenie endotelu (funkèná a organická celulárna porucha) a e k ateroskleróze vedú následné procesy.
V súèasnosti mono kontatova, e tieto tri hlavné a ïalie
hypotézy mono integrova do jednotnej multifaktoriálnej teórie
(9, 41). Na základe epidemiologických, experimentálnych a klinických prác sa pri vzniku a vývoji aterosklerózy predpokladá
súèinnos viacerých rizikových faktorov a mechanizmov.
Rizikové faktory sa definujú ako zvyky, èrty a abnormality
spojené so zvýenou náchylnosou k aterosklerotickému tepnovému procesu a s jeho predèasným vznikom (83). Rizikové faktory aterosklerózy, resp. ischemickej (koronárnej) choroby srdca sú
ve¾mi poèetné (dokázaných a suspektných je u okolo 300), za
hlavné sa vak povaujú poruchy metabolizmu tukov (dyslipoproteinémie), hypertenzia a fajèenie.
Vèasná aterogenéza
Vo vèasných, ale aj v neskorých fázach aterogenézy sa zúèastòujú prinajmenom tieto faktory a mechanizmy (9, 41):
1. Vaskulárne pokodenie
Vaskulárne pokodenie je kritickým mechanizmom evolúcie,
progresie, klinickej manifestácie a komplikácií aterosklerózy (31,
49, 76). Na základe mnohých experimentálnych a klinických údajov vypracovali Ip a spol. roku 1990 (58) patofyziologickú klasifikáciu vaskulárneho pokodenia, ktorá rozoznáva tri typy vaskulárneho pokodenia.
I. typ pokodenia  dysfunkcia endotelu je následkom funkènej alterácie endotelových buniek, bez významných morfologických zmien. Vyvola ho môu viaceré rizikové faktory. Spôsobuje
abnormálny vazomotorický tonus so sklonom k vazokonstrikcii
a zvýenú priepustnos pre lipidy a monocyty (76, 84).
II. typ pokodenia  je charakterizovaný denudáciou endotelu
a pokodením intimy (bez lézie lamina elastica interna a médie),
buï s trombózou alebo bez trombózy. Je výsledkom najmä pôsobenia toxických látok z akumulovaných makrofágov. Uvo¾nenie viacerých rastových faktorov podporuje fibromuskulárnu odpoveï.
III. typ pokodenia  je charakterizovaný denudáciou endotelu s pokodením intimy aj médie. Vzniká poruením integrity
aterosklerotickej lézie, spravidla fisuráciou, s následnou intraluminálnou trombózou  èo sa klinicky môe prejavi akútnymi
koronárnymi syndrómami. Pri tomto type pokodenia vzniká niekedy len (intra)murálna trombóza menieho rozsahu, ktorej fibromuskulárna organizácia môe spôsobova pomalú progresiu aterosklerózy  klinicky èasto asymptomatickú (58).

2. Akumulácia monocytov, tvorba makrofágov a cytolýza
Z prác experimentálnej aj spontánnej aterogenézy je známe, e
monocyty prechádzajú cez endotel, akumulujú sa v subendotelovom
priestore intimy, kde fagocytózou lipidov sa transformujú na makrofágy a penové bunky (76, 81, 82). Výskyt monocytov v intime sa
povauje za jednu z najvèasnejích zmien aterosklerózy (58, 84).
Molekulové mechanizmy adhézie a migrácie monocytov do
tepnovej steny nie sú presne známe, ale zúèastòujú sa na nich napríklad niektoré adhezívne glykoproteíny na povrchu monocytov
a niektoré chemotaktické faktory, napríklad monocytový chemotaktický proteín-1 (MCP-l). Vzh¾adom na mitogenézu môu makrofágy produkova makrofágový rastový faktor (macrophage-derived growth factor  MDGF).
Za kritický membránový receptor zodpovedný za príjem LDLcholesterolu v makrofágoch sa povauje najmä scavenger receptor, ktorý nie je spätnoväzbový a kontantne prijíma modifikované, oxidované nízkodenzitné lipoproteíny (LDL) a lipoproteín a (Lp(a)) do makrofágov (9, 41, 78, 81, 82, 98). To vyvoláva
alteráciu a detrukciu (cytolýzu) týchto buniek s uvo¾nením vo¾ných kyslíkových radikálov, enzýmov (napríklad kolagenázy, elastázy) a ïalích látok, ktoré môu spôsobi II. a III. typ vaskulárneho pokodenia (58).
3. Akumulácia lipidov
Charakteristickým znakom vèasnej aterosklerózy je ukladanie (depozícia) cholesterolu a jeho esterov v tepnovej stene (58,
84) ako následok dysbalancie influxu a efluxu cholesterolu. Vaskulárnu akumuláciu cholesterolu regulujú dva hlavné mechanizmy: prvý mechanizmus je aktívny a závisí od pecifických receptorov v membráne tepnových buniek, druhý je pasívny a nezávisí
od receptorov (8, 9, 41, 57, 61, 86, 88, 91)
Na interakcii medzi plazmatickými lipoproteínmi a bunkami sa
zúèastòuje nieko¾ko pecifických membránových receptorov: receptor LDL (apoB/E), receptor chylomikrónových zvykov (apoE), receptor B-VLDL, receptor acetyl-LDL (scavenger) a HDL-receptor (9). Je u dobre známe, e deficit aktivity LDL-receptorov, ako
je to pri familiárnej hypercholesterolémii, je spojený s vysokými
hladinami LDL v krvi a predèasným vznikom aterosklerózy. Zvýenie plazmatickej hladiny LDL môe indukova vaskulárne pokodenie I. typu (58) a pasívny alebo aktívny (od receptorov nezávislý)
vstup do tepnovej steny, kde sa natívne alebo modifikované LDL
inkorporujú do makrofágov a/alebo do extracelulárnej matrice (9,
41, 57, 76, 81, 82, 86). Monocyty/makrofágy prijímajú aktívne LDL
cestou LDL-receptora len ve¾mi pomaly, bez tvorby depozít cholesterolu. Na druhej strane sa chemicky modifikované alebo oxidované LDL rýchlo prijímajú acetyl-LDL (scavenger receptormi aj BVLDL-receptormi za vzniku penových buniek. Zistilo sa, e vetky
hlavné bunky tepnovej steny môu modifikova natívne LDL do
formy rozpoznate¾nej scavenger receptormi (9).
Excesívna akumulácia modifikovaných LDL vyvoláva potom
kaskádu zmien spôsobujúcich II. a III. typ vaskulárneho pokodenia (58).
4. Trombocyty a rastové faktory
V oblasti vaskulárneho pokodenia nastáva adhézia a agregácia trombocytov s uvo¾nením viacerých látok, vrátane trombocytového rastového faktora (platelet-derived growth factor 
PDGF), èo je hlavný stimulátor migrácie, akumulácie a proliferá-
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cie hladkých svalových buniek, resp. rastu aterosklerotických lézií, na èom sa zúèastòujú aj ïalie rastové faktory a mechanizmy
(14, 15, 41).
Význam trombocytov v trombogenéze opisujeme ïalej.
5. Proliferácia hladkých svalových buniek
Hladké svalové bunky (myocyty) vyjadrujú rôzny fenotyp.
V mladých vyvíjajúcich sa tepnách majú schopnos proliferova
a syntetizova (syntetický typ) ve¾ké mnostvo kolagénu, elastínu a glykoproteínov. V tepnách dospelého èloveka je ich hlavnou
funkciou regulácia tenzie tepnovej steny (kontraktilný úèinok),
môu sa vak modulova naspä do syntetického typu, a tak sa
zúèastòova na aterogenéze (9, 37, 41).
6. Syntéza extracelulárnej matrix
Zvýenú syntézu fibrózneho tkaniva v tepnách pri ateroskleróze reguluje hladké svalstvo, ktoré je stimulované viacerými rastovými faktormi, napríklad trombocytovým rastovým faktorom 
PDGF (platelet-derived growth factor), endotelovým rastovým
faktorom  ECGF (endothelial-cell growth factor), fibroblastovým rastovým faktorom  FGF (fibroblast growth factor), makrofágovým rastovým faktorom  MDGF (macrophage-derived
growth factor), rastovým faktorom hladkého svalstva  SDGF
(smooth-muscle-cell-derived growth factor) atï. Tento proces potencuje aj nedostatok faktorov podobných heparínu  HLF (heparin-like factors), ktoré normálne produkuje intaktný endotel
a ktoré inhibujú hyperpláziu a hypertrofiu buniek médie. Fibrózne tkanivo aterosklerotických lézií sa skladá z bunkovo-fibrózneho, denzného a riedkeho fibrózneho väziva, ktoré obsahuje kolagén typu I, III s vysoko trombogénnymi vlastnosami (9, 41).
Patologickoanatomické zmeny pri ateroskleróze sa tradiène
udávajú v troch základných stupòoch (tádiách):
1. lipidové lézie  sú ploché alebo mierne vyvýené, mäkké
loiská (prúky, kvrny, pláty) ltkastej farby podmienené zvýeným obsahom lipidov;
2. fibrózne (fibrolipidové, fibromuskulárne) lézie  sú vyvýené, tuhé, belavoltkasté alebo sivé loiská (pláty) podmienené
zmnoením väziva a proliferáciou buniek hladkého svalstva;
3. komplikované lézie  sú aterosklerotické pláty so zmenami nielen v intime, ale aj v médii, s fisuráciou (ruptúrou), trombózou, nekrózou, hemorágiami, kalcifikáciami, prípadne ïalími
zmenami (85, 95).
Sekvenciu vèasných histomorfologických zmien pri spontánnej ateroskleróze opísal roku 1989 Stary (84), ktorý rozliuje pä
typov vèasných aterosklerotických lézií:
I. typ  makroskopicky je nezistite¾ný; mikroskopicky sa v intime nachádza väèí poèet makrofágov pochádzajúcich z krvných
monocytov, v cytoplazme ktorých sa nachádzajú èastice oxidovaných lipidov;
II. typ  makroskopicky zistite¾ný farbením Sudanovou IV;
mikroskopicky sú v intime u typické penové bunky. Lipidy sú
teda prevane intracelulárne, len minimálne mnostvo je extracelulárne;
III. typ  makroskopicky mierne vyvýené tukové prúky;
mikroskopicky sú dokázate¾né extracelulárne disperzne rozloené
loiská lipidov;
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IV. typ  extracelulárne uloené lipidy splývajú v makroskopicky aj mikroskopicky vidite¾né jadro  ateróm;
V. typ  fibrolipidová lézia skladajúca sa z lipidového jadra
a fibrózneho krytu (èiapky). V niektorých prípadoch s menou
akumuláciou lipidov je lézia fibromuskulárna (84, 85).
Neskorá aterogenéza  poruenie integrity aterosklerotickej
lézie a vznik nestabilného plátu
Ukazuje sa, e niektoré aterosklerotické pláty sú aj nieko¾ko
rokov stabilné a podmieòujú stacionárnu (fixnú) alebo len pomaly progredujúcu stenózu koronárnych tepien.
K lepiemu pochopeniu neskorej aterogenézy koronárnych
tepien a akútnych koronárnych syndrómov, ktoré sú prvým klinickým prejavom ischemickej choroby srdca a u 30 % chorých (79), prispeli v posledných rokoch okrem histomorfologických túdií (2, 20, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 40, 62, 89)
aj poznatky získané z angiografických (koronarografických)
túdií (2, 4, 5, 16, 23, 24, 25, 38, 48, 56, 96), angioskopických
vyetrení (60, 80, 89) a z ïalích klinických aj experimentálnych túdií.
Poruenie integrity aterosklerotického plátu (obr. 1) fisúrou
(trhlinou, puklinou), disrupciou, èi ruptúrou (prasknutím) alebo
ulceráciou fibrózneho krytu ho mení na tzv. nestabilný aterosklerotický plát s tvorbou trombu, èo spolu s vazokonstrikciou spôsobí rôzny stupeò tzv. dynamickej (instabilnej) obtrukcie koronárnej tepny (6, 18, 19, 27, 28, 37, 42, 43, 59, 64, 65). Táto môe
vyvola instabilnú ischémiu myokardu, ktorá je ïalím základným
patofyziologickým podkladom vetkých foriem akútneho koronárneho syndrómu (10, 79).
Fisúra (ruptúra) vzniká najèastejie na okrajoch plátov v mieste
spojenia (junkcie) excentricky vyènievajúceho aterosklerotického
plátu s normálnou stenou artérie alebo na vrchole krytu plátu, k èomu prispieva infiltrácia fibróznej èiapky penovými bunkami
a makrofágmi. Predilekène vniká v mäkkých plátoch s ve¾kým
obsahom amorfnej drviny a extracelulárnych lipidov a naopak
niím obsahom bunkovo-fibrózneho väziva a aj v bohato vaskularizovaných plátoch (25, 34).
Závané a prekvapujúce bolo zistenie, e fisúrova môu èasto aj pláty spôsobujúce stenózu meniu ako 50 %, teda tie, ktoré sa
nepovaovali za kritické èi významné. Ak následne vznikne úplná
obtrukcia koronárnej tepny a akútny infarkt myokardu, tento dej
sa nazýva jump-up fenomén (3, 4, 5, 24, 25, 40, 73).
Mechanizmy poruenia integrity (fisurácie, ruptúry, ulcerácie)
aterosklerotického plátu, resp. III. typu vaskulárneho pokodenia
pod¾a Ipa a spol. (58) nie sú vetky ete presne známe. Predpokladá sa vplyv zvýeného povrchového napätia na aterosklerotickej
lézii pri vysokých strihových silách pri turbulentnom prúdení
v mieste závanej stenózy, ïalej vplyv mechanického stresu pri
vzostupe krvného tlaku (diurnálne zmeny, cvièenie), vazokonstrikcii, ohyboch a krútení tepien (20, 22). Aktivácia makrofágov
s uvo¾nením viacerých enzýmov a toxických látok môe erodova
aterosklerotický plát z vnútra (81, 82). Zvýená neovaskularizácia plátov, ktorá vzniká proliferáciou vasa vasorum, môe ma
význam pri fisurácii buï tým, e spôsobí krvácanie do plátu, alebo privádza celulárne a/alebo humorálne mediátory, ktoré prispievajú k fisurácii (2, 3, 22).
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Obr. 1. Schematické znázornenie patogenézy nestabilného aterosklerotického plátu a akútnych koronárnych syndrómov. AS  aterosklerotický,
KA  koronárna artéria, AP - angina pectoris, NAP  nestabilná angina pectoris, AIM - akútny infarkt myokardu, NSS  náhla srdcová smr.
Vysvetlenie v texte.
Fig. 1. Scheme of the pathogenesis of unstable atherosclerotic plaque and of acute coronary syndromes. AS  atherosclerotic, CA  coronary
artery, AP - angina pectoris, UAP  unstable angina pectoris, AMI - acute myocardial infarction, SCD  sudden cardiac death. Se e text.
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Za potenciálne faktory fisurácie sa povauje poruenie tromboticko-antitrombotickej rovnováhy, chemické a metabolické zmeny, napríklad prolongovaná hyperlipoproteinémia, zvýené hladiny angiotenzínu, ketolátok (pri diabetes mellitus), imunokomplexy, fajèenie, bunky zápalovej fázy a ich humorálne produkty, zvýená fragilita kolagénu typu I, III a iné (2, 3, 22, 72, 79, 90, 94).
Faktory a mechanizmy dynamickej obtrukcie koronárnej tepny pri nestabilnom aterosklerotickom pláte
Porucha integrity aterosklerotickej lézie môe náhle zmeni
geometriu stenózy koronárnej artérie, a tak mechanicky zväèi
stupeò intraluminálnej obtrukcie. Ete výraznejím následkom je
spustenie dynamických mechanizmov artériovej obtrukcie, t.j.
vazokonstrikcie a trombogenézy (79).
I. Abnormálny vazomotorický tonus (vazokonstrikcia, vazospazmus)
Endotel koronárnych artérií môe modulova cievny tonus
uvo¾òovaním jednak vazodilataèných látok, napríklad endotelového relaxaèného faktora (EDRF) a prostacyklínu (PGI2), aj vazokonstrikèných látok, napríklad endotelínu (12, 73).
Pri ateroskleróze koronárnych artérií je vazomotorická odpoveï na endotel-dependentné vazodilatátory otupená alebo paradoxne zmenená na vazokonstrikciu (17, 30, 41). U I. typ vaskulárneho pokodenia pod¾a Ipa a spol. (58), teda dysfunkcia endotelu, spôsobuje nedostatoèné uvo¾òovanie endotelového relaxaèného faktora (EDRF) a/alebo nadmerné uvo¾òovanie endotelínu,
èo vyvoláva hyperreaktivitu hladkých svalových buniek koronárnych artérií. Aktivácia trombocytov a monocytov pri fisurácii aterosklerotického plátu (III. typ vaskulárneho pokodenia) s uvo¾nením rôznych vazoaktívnych látok tie vyvoláva, alebo potencuje vazokonstrikciu (58).
Klinické pozorovania, e endotel-independentné vazodilatátory, ako napríklad nitráty, zniujú výskyt epizód ischémie pri instabilnej ischémii myokardu, svedèia tie o urèitej úlohe koronárnej vazomotoriky v jej patogenéze. Obmedzený úèinok týchto liekov v redukcii rizika náhlej srdcovej smrti a akútneho infarktu
myokardu vak nasvedèuje tomu, e iné mechanizmy sú dôleitejie ako vazokonstrikcia (24, 25, 79).
II. Koronárna trombogenéza
Etiopatogenéza trombózy v koronárnych tepnách je ve¾mi zloitá, pretoe trombogenéza je multifaktoriálnym procesom, pri
ktorom sa zúèastòuje ve¾a nepriamych aj priamych predisponujúcich faktorov klasického Virchowovho trias (1. cievna stena, 2.
reologické faktory, 3. stav hemokoagulácie), obdobne ako aj
v iných cievnych oblastiach (12, 13, 14, 15, 22).
1. Faktory cievnej steny
Po poruení integrity aterosklerotického plátu ovplyvòujú trombogenézu viaceré vaskulárne faktory (6, 12, 20, 22, 27, 55):
a) håbka lézie: hlboká lézia pri III. type vaskulárneho pokodenia (58), zasahujúca pod lamina elastica interna, je na rozdiel
od II. typu vaskulárneho pokodenia závanejia, lebo obnauje
väèie mnostvo trombogénneho materiálu, umoòuje vznik aj
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intramurálneho trombu s následným zväèením nestabilného aterosklerotického plátu, uplatnením sa strihových síl a vazokonstrikcie;
b) plocha a konfigurácia lézie: veobecne platí, e èím rozsiahlejia lézia, tým je monos vzniku trombózy väèieho rozsahu;
c) typ kolagénu: kolagén typu I, III, ktorý sa vyskytuje v aterosklerotických plátoch a v médii, je vysokotrombogénny. Kolagén typu IV, V, ktorý sa vyskytuje v intime, je takmer netrombogénny;
d) tkanivový tromboplastín: nachádza sa vo fibróznom kryte
aterosklerotického plátu, viac v médii a najviac v adventícii. Stimuluje koaguláciu vonkajou (extrinsic) cestou koagulaèného systému;
e) lipidy: amorfná drvina a extracelulárne lipidy, obzvlá ich
oxidaèné produkty v aterosklerotickom pláte, sú úèinným stimulátorom koagulácie;
f) obsah trombínu v lézii: závisí hlavne od poètu predchádzajúcich epizód (recidív) vaskulárneho pokodenia II. a III. typu (58,
66). Trombín je najsilnejí fyziologický aktivátor trombocytov,
ktoré potom uvo¾òujú dotièkový faktor 4 s antiheparínovým úèinkom (12, 13, 14, 15). Aj v koagulaènej kaskáde má trombín k¾úèové postavenie. Konvertuje fibrinogén na fibrín, ktorý následne
stabilizuje aktiváciou faktora XIII. Tvorbu trombínu stimuluje
aktivaèný protrombinázový komplex (Xa+Va+Ca2+) naviazaný na
membránu trombocytov. Trombín aj aktivuje faktor V na Va, ktorý spolu s membránou trombocytu chráni faktor Xa pred inhibíciou komplexom heparínantitrombín III. Takto trombín zvyuje
svoju vlastnú tvorbu (13, 35, 55);
f) dysfunkcia endotelu a deendotelizácia: je významným trombogénnym faktorom, pre zníenie a stratu antiadhezívnych, antiagregaèných, vazodilataèných, antimitogénnych aj ïalích látok,
napríklad EDHF (endothelium-derived hyperpolarizing factor),
prostacyklín PGI2, EDRF (endothelium-derived relaxing factor),
HLF (heparin-like factors) a iné (12, 31).
Takýmito mechanizmami sú potom stimulované aj bunky médie, èo sa opísalo v predchádzajúcom texte.
2. Reologické faktory
K hlavným trombogénnym hemoreologickým faktorom patrí:
zvýená viskozita plazmy (predovetkým, ak je podmienená hyperfibrinogenémiou), zvýený hematokrit, leukocytóza, zvýená
celulárna agregácia a zníená deformovate¾nos erytrocytov a leukocytov. Kritické zmenenie priemeru koronárnej artérie aterosklerotickým plátom spôsobuje okrem iného aj zrýchlenie krvného
toku. Pri stúpajúcej rýchlosti krvného prúdu sa zvyuje tlak smerom dopredu (kinetická energia), ale pod¾a Bernoulliho princípu
sa pritom zniuje laterálny tlak (tlaková energia) k nulovým, prípadne a negatívnym hodnotám. Tento negatívny laterálny tlak
môe pôsobi na nestabilný aterosklerotický plát podobne ako výveva, a tým vyvoláva ïaliu progresiu tepnovej stenózy a do prípadnej obliterácie. Vysoká rýchlos toku má aj iné následky: erytrocyty napríklad vytláèajú trombocyty na perifériu krvného prúdu
k tepnovej stene, kde sa deponujú v miestach vaskulárneho pokodenia. K deponovaniu a aktivácii trombocytov prispievajú aj
vysoké strihové rýchlosti, ktoré zvyujú obsah povrchového ADP.
Lokálne strihové rýchlosti zvyuje aj vazokonstrikcia, zmena laminárneho prúdenia krvi na turbulentné atï. (6, 55). Stáza krvi,
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ktorá vzniká hlavne za obtrukciou koronárnej artérie, je veobecne dobre známy samostatný trombogénny reologický faktor vzniku a najmä narastania (progresie) trombózy.
3. Trombocyty a tromboticko-antitrombotický stav
Trombocyty majú v trombogenéze zásadný význam prostredníctvom procesov adhézie, agregácie a aktivácie koagulaènej kaskády.
Adhézia trombocytov je sprostredkovaná interakciou ich adhezívnych glykoproteínových receptorov (integrínov) s niektorými zlokami subendotélia buï priamo (glykoproteín Ia je receptorom pre kolagén), buï nepriamo  prostredníctvom von Willebrandovho faktora (kofaktor adhezívnosti trombocytov).
Von Willebrandov faktor sa na jednej strane viae na kolagén
(hlavne typu I a III) a nekolagénové zloky subendotélia (heparínu podobné látky a sulfonované glykolipidy), na druhej strane sa
viae na integríny trombocytov. Glykoproteín Ib je pre adhéziu
esenciálny, najmä pri vysokých strihových silách a navye je aj
receptorom trombocytov pre trombín (13, 14). Glykoproteín IIb/
IIIa je príleitostný adhezívny receptor, ktorý okrem von Willebrandovho faktora reaguje aj s inými adhezívnymi molekulami, ako
sú fibrinogén, fibronektín, vitronektín (13, 14).
Agregácia trombocytov je sprostredkovaná väzbou fibrinogénu, von Willebrandovho faktora a fibronektínu s glykoproteínovými receptormi trombocytov typu IIb/IIIa. Pri vysokých strihových silách má von Willebrandov faktor pre agregáciu väèí význam ako fibrinogén (71).
Trombocytové agregáty (biele, vèasné dotièkové tromby)
môu spontánne disagregova alebo naopak (mikro)embolizova
(71). Tieto trombocytové mikroemboly sa vyskytujú asi u 50
% chorých s náhlou srdcovou smrou. Zisujú sa hlavne v malých artériách a arteriolách v distálnom rieèisku koronárnych
artérií, v ktorých proximálne vznikol nestabilný aterosklerotický plát; môu limitova tvorbu kolaterál, môu by spojené
aj s roztrúsenými loiskami nekrózy myokardu a pochopite¾ne
môu by aj spúaèom fatálnych dysrytmií (14, 15, 26, 32, 33,
34, 35, 96).
Trombocyty, ktoré sa uvedenými procesmi aktivovali, podliehajú degranulácii (ADP, dotièkové faktory 14, sérotonín a iné)
a v ich membráne sa zvýene syntetizuje tromboxán TxA2 (71).
Tieto látky vyvolávajú vazokonstrikciu a mohutne podporujú trombogenézu. Membrána trombocytov u¾ahèuje interakcie koagulaèných faktorov vo vnútornom (intrinsic) aj tzv. spoloènom koagulaènom systéme.
Dôkazom aktivácie trombocytov u chorých s akútnymi koronárnymi syndrómami môe by zvýenie hladiny produktov ich
aktivácie faktora 4, metabolitov tromboxánu a podobne (2, 3, 11,
20, 96).
Aktivácia hemokoagulaènej kaskády je finálnou fázou tvorby
artériového trombu (13, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70).
Vytvorený fibrín stabilizuje vèasný trombocytový trombus a vzniká konsolidovaný trombocytový (trombocytovo-fibrínový) trombus.
Vo vývoji koronárneho trombu sa rozirujú tri tádiá (27):
1. intraintimálny trombus (ohranièený na fisúru, èi ruptúru
aterosklerotického plátu);
2. intraluminálny neokluzívny trombus;
3. intraluminálny okluzívny trombus.

Z èasového h¾adiska môe by trombus tranzitórny (napríklad
pri nestabilnej angina pectoris), alebo perzistujúci (napríklad pri
akútnom infarkte myokardu). Za takouto prekákou prevláda separácia toku krvi s turbulentným prúdením a nízkymi strihovými
silami a vzniká èervený (stagnaèný) trombu pozostávajúci prevane
z erytrocytov vo fibrínovej sieti (35). Niektoré tromby majú vrstvovitú truktúru, èo poukazuje na ich epizodický rast, ktorý môe
by modifikovaný fragmentáciou trombu a jeho periférnou embolizáciou (22, 26, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 48, 96). Vzájomné zloité
interakcie medzi cievnou stenou a krvou môu spôsobova spontánnu trombolýzu alebo retrombózu (47, 55).
Reziduálny trombus po endogénnej (ale aj exogénnej) trombolýze má ve¾ký klinický význam, pretoe je ete trombogénnejím substrátom ako vaskulárne pokodenie pri instabilnom aterosklerotickom pláte (47, 55). Obsahuje toti trombín viazaný na
fibrín, ktorý má vyiu koagulaènú aktivitu ako vo¾ný plazmatický trombín (13, 55). Navye spôsobuje perzistujúcu stenózu koronárnej artérie s nepriaznivými reologickými faktormi, ktoré sú
opísané vyie. Pri poruení integrity trombu (napríklad katetrizáciou, angioplastikou, trombolýzou a podobne) dochádza k expozícii vysoko trombogénneho substrátu s viazaným trombínom (55).
Na jeho aspoò èiastoènú inhibíciu by bolo treba nieko¾konásobné
zvýenie dávky heparínu v porovnaní s dávkou potrebnou na inhibíciu vo¾ného plazmatického trombínu (70), èo pochopite¾ne
v klinickej praxi nie je moné. Okrem toho trombínom sprostredkovanú aktiváciu trombocytov viazaných na fibrín nemono blokova kyselinou acetylsalicylovou (68). Tieto fakty môu odôvodòova relatívne vysoký výskyt (520 %) reoklúzie po trombolytickej lieèbe akútneho infarktu myokardu.
Vazokonstrikcia uzatvára spravidla bludný kruh tým, e vedie
k stáze krvi a ïalej trombogenéze (10) (obr. 1).
Nepriamym dôkazom koronárnej trombózy je zvýenie hladiny niektorých látok v krvi, napríklad fibrinopeptidu A (FPA),
monoméru a diméru fibrínu a iných. Pri zníení fibrinolytickej
aktivity je napríklad zníená aktivita tkanivového plazminogénneho aktivátora (t-Pa) (11, 14, 15, 96).
Morfologická charakteristika nestabilného aterosklerotického
plátu
Pri angioskopickom vyetrení sa pri akútnych koronárnych
syndrómoch s nestabilným aterosklerotickým plátom zisuje namiesto hladkého povrchu stabilných plátov  hrbo¾atý, nerovný povrch; namiesto sivobielej farby dominuje ltá farba (sivoltá,
sýtoltá, ltoèervená, ltoruová) s bielym, èerveným, èi ruovým
trombom (60, 80, 89).
Tradièné kvantitatívne angiografické ukazovatele závanosti
koronárnej aterosklerózy (poèet koronárnych artérií so signifikantnou stenózou, diameter stenózy v percentách, absolútna hodnota
(v mm2) minimálnej plochy prierezu koronárnej artérie v mieste
najväèej stenózy, dåka stenózy, prítomnos, èi neprítomnos kolaterál atï.) neumoòujú spo¾ahlivo oddiferencova nestabilný aterosklerotický plát a chorých so stabilnou formou ischemickej choroby srdca od akútnych koronárnych syndrómov (2, 4, 5, 40)
Detailná kvalitatívna morfologická analýzy aterosklerotického plátu pri koronarografii je prognosticky dôleitejia ako kvantitatívne zhodnotenie. U chorých s akútnymi koronárnymi syndrómami sa najèastejie zisuje excentrický, asymetrický plát (stenó-
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za) s previsnutými alebo nepravidelnými okrajmi, intraluminálnymi prejasneniami alebo defektmi kontrastnej náplne. Menej èasto
sú excentrické pláty symetrickké a hladké (4, 5, 38, 48, 96). Excentrický aterosklerotický plát umoòuje tonické zmeny lúmenu
s potenciálnym uplatnením sa koronarospazmu a vzniku jumpup fenoménu (3, 4, 5, 24, 25, 40, 73), ktorý je u vyie opísaný.
Len zriedkavo sa pri akútnych koronárnych syndrómoch vyskytuje difúzny alebo koncentrický plát, pri ktorom je stenóza spravidla
fixná, k èomu prispieva aj atrofia médie (4, 5, 38, 48, 96).
Struène ete o patologickoanatomických (histomorfologických) zmenách pri jednotlivých akútnych koronárnych syndrómoch
(62).
Pri nestabilnej angina pectoris sa zisuje komplikovaná aterosklerotická lézia (85, 95), pri ktorej je takmer vdy viackanálový lúmen artérie, èo sa povauje za pecifický indikátor trombotického procesu v minulosti (27). Trombus je obvykle trombocytový, neokluzívny a tranzitórny.
Pri akútnom infarkte myokardu je komplikovaná aterosklerotická lézia bohatá na amorfnú drvinu s vysokým obsahom extracelulárnych lipidov. Trombus je takmer vdy èervený (stagnaèný),
okluzívny a perzistujúci. Pri dobre vyvinutom kolaterálnom obehu, pri spontánnej trombolýze a reperfúzii a pri uvo¾není vazospazmu môe by infarkt myokardu netransmurálny (non-Q). Preto
aj morfológia môe by podobná ako pri nestabilnej angina pectoris.
Náhla srdcová smr môe vzniknú poèas krátkej i prolongovanej obtrukcie koronárnych artérií alebo pri embolizácii trombocytových agregátov z akútnych aterosklerotických lézií (podobajúcim sa léziám pri nestabilnej angina pectoris) do distálneho
rieèiska. Riziko fatálnych komorových dysrytmií je vyie u osôb
s anatomicko-elektrickým substrátom pre ich vznik alebo udrovanie (24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 40, 45, 92, 97).
Instabilná ischémia myokardu
Ischémia myokardu je dynamickým procesom. Zníenie prietoku krvi v koronárnych artériách a zvýené poiadavky myokardu na kyslík nie sú jej jedinými determinantami. Sú to len iniciálne stimuly, ktoré u pred, poèas aj po ischémii myokardu môu
ovplyvòova viaceré metabolické, neurohumorálne, hemodynamické, protromboticko-antitrombotické a ïalie faktory (21).
Najèastejoou príèinou postupného aj náhleho zníenia prietoku krvi v koronárnych artériách je ateroskleróza. K základným
kompenzaèným mechanizmom, ktoré umoòujú zachováva adekvátny prietok krvi, patrí nielen kolaterálny cievny systém, ale aj
kompenzaèné rozirovanie priesvitu aterosklerotických koronárnych artérií  arteriálna expanzia, ktorá sa tie povauje za znak
regresie aterosklerózy (50, 87).
Kritické zníenie prietoku krvi pri akútnych koronárnych syndrómoch je spôsobené hlavne náhlou zmenou morfológie samotného aterosklerotického plátu a komplexnými faktormi a mechanizmami dynamickej obtrukcie koronárnej artérie. Odpoveï na
poruenie integrity aterosklerotického plátu pritom modulujú predovetkým viaceré lokálne a/alebo systémové trombotické (proagregaèné a prokoagulaèné) a antitrombotické (antiagregaèné
a antikoagulaèno-fibrinolytické) faktory a aktuálny vazomotorický
tonus koronárnych artérií (2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24,
25, 26, 32, 33, 34, 35, 41, 76, 79).
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Zvýené poiadavky myokardu na kyslík sú aj v dôsledku rýchlejej frekvencie akcie srdca, vyieho krvného tlaku, vyieho
plniaceho tlaku ¾avej komory srdca a vyej hladiny katecholamínov, èo pri ateroskleróze koronárnych artérií (od dysfunkcie endotelu a po komplikované lézie) môe vies k ischémii myokardu.
U zdravého èloveka vetky tieto faktory spôsobujú zvýenie koronárneho prietoku krvi.
U chorého èloveka, ktorý má okrem aterosklerotických tepien
aj zdravé tepny, zvýenie prietoku krvi v normálnych (endoteldependentných) tepnách a pokles prietoku v aterosklerotických
(endotel-independentných) tepnách môe spôsobi koronárny steal syndróm (21).
Ischémia myokardu ïalej zvyuje frekvenciu akcie srdca, plniaci tlak ¾avej komory srdca a hladinu katecholamínov, èo spolu
so zvýením krvného tlaku vedie k zvyovaniu poiadaviek na
kyslík a zvýrazòuje neiaduci circulus vitiosus (21, 42, 79).
Mono kontatova, e poruenie integrity aterosklerotickej
lézie a vznik nestabilného aterosklerotického plátu sú kritickým
bodom disociácie stabilnej a instabilnej ischémie myokardu (10,
32, 35).
Lepie poznanie patogenézy aterosklerózy a akútnych koronárnych syndrómov umoòuje optimalizáciu preventívnych a lieèebných, konzervatívnych a radikálnych postupov, ktoré zabraòujú vzniku, progresii a ïalím komplikáciám a zlepujú bezprostrednú aj dlhodobú prognózu chorých (1, 7, 11, 20, 44, 45, 75, 92,
100).
Prevencia a lieèba aterosklerózy musí by komplexne antiaterogénna (43), predovetkým vak endotelprotektívna, resp. celulárnoprotektívna (12, 43, 99), antilipidogénna (88, 94) a antitrombogénna (36, 46, 52, 53, 54, 63, 74). Nesmie by alternatívna: jedna nenahradí inú.
Vzh¾adom na obrovský význam trombózy pri akútnych koronárnych syndrómoch prebieha v súèasnosti intenzívny výskum
hlavne priamych inhibítorov trombínu (hirudín, hirugén, hirulóg,
argatrobán atï.), inhibítorov syntézy tromboxánu (nielen na úrovni cyklooxygenázy, ale predovetkým tromboxánsyntázy), blokátorov trombínových receptorov, monoklonových protilátok, resp.
syntetických peptidov, ktoré sa viau na glykoproteínový receptor
IIb/IIIa (antagonisty glykoproteínu IIb/IIIa), monoklonových protilátok proti von Willebrandovmu faktoru a podobne (36, 46, 52,
53, 54, 63, 74). Tieto a ïalie látky predstavujú nový patogeneticky zdôvodnený prístup k prevencii a lieèbe artériovej trombózy,
resp. nestabilného aterosklerotického plátu.
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