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Atherosclerosis
Arteriosclerosis : az artériák megkeményedése; érfalvastagodást és elaszticitás
elvesztését jelenti. 3 fő mintázata van:
• Arteriolosclerosis: kis arteriákat és arteriolákat érint.
Ischaemiás sérüléssel járhat. Magasvérnyomás betegség
megbeszélésénél lesz róla szó.
• Mönckeberg media sclerosis: muscularis artériák falának
kalcifikációja. Ritka eset, klinikailag nem szignifikáns.
• Atherosclerosis: a „kása” görög szóból ered. A legfontosabb és
leggyakoribb elváltozás.

Az atherosclerosis áll a fejlett országok legtöbb
megbetegedésének hátterében (ischaemiás
szívbetegség, szívinfarctus, stroke).
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Epidemiologia
Betegségek okaival és
elterjedésével foglalkozó
tudományág.
Atherosclerosis epidemiologiája
= az ischemiás szívbetegség
epidemiologiája.

Etiologia
Az atherosclerosis etiologiájában szerzett
(koleszterinszint, dohányzás, magas vérnyomás) és
öröklött (LDL receptor gén mutáció) faktorok
egyaránt szerepet játszanak.
Ezek nyomán intimális léziók keletkeznek
(atheroma, atheromatosus vagy atheroscleroticus
plakkok), melyek az artériák lumenébe
domborodnak.
A plakkok mechanikusan szűkítik a lument, emellett
rupturálhatnak is mely thrombosishoz vezethet.
Emellett meggyengíti az érfalat, ischaemiás
sérüléshez, aneurysma kialakulásához vezethet.
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Patogenezis
Sérülésre adott válasz hipotézis: az
atherosclerosis endothelsérülésre
adott válasz, krónikus gyulladás és
reparáció következtében az érfalban
plakkok alakulnak ki.
A kezdeti sérülés során lipoproteinek
akkumulálódnak, a plakk
kialakításában módosult makrofágok,
T sejtek endothelsejtek és
simaizomsejtek vesznek részt.
Az atherosclerosis progressziója:

Pathogenezis
1. Endothel sérülés és diszfunkció,
vascularis permeabilitás,
leukocyta adhézió
2. Lipoproteinek akkumulációja
(LDL és oxidált LDL) az érfalban
3. Monocyta adhézió az endothel
sejtekhez, majd az intimában,
transzformáció: a makrofágok az
LDL-t a citoplazmájukban
akkumulálják.
4. Simaizomsejtek aktivációja az
intimában
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Pathogenesis of atherosclerosis
5. Simaizomsejt
proliferáció,
extracelluláris
mártix
képződés és T
sejtek
infiltrációja
6. Extracelluláris
és
intracelluláris
(makrofág és
simaizomsejt)
koleszterin
akkumuláció

Endothelium sérülés
A sérülés-hipotézis alapja az endothel
sérülés. Ez intima vastagodáshoz vezet,
atheromaképződés kezdődik.
A legkorábbi léziók intakt, de
diszfunkcionális endotheliumban
kezdődnek. Ezek a hibás sejtek felületén
leukocyta adhézió kezdődik.
Rizikófaktorok: magas vérnyomás,
hyperlipidemia, dohányzás, infekciók.
Az endothelsérülés két legfontosabb oka
a hyperkoleszterinémia és a
hemodinamikai eltérések.
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Hemodinamikai változások
• A turbulens áramlás
szerepet játszik az
atherogenezisben, a
plakkok először mindig
az erek szájadékánál,
elágazásoknál, illetve az
aorta abdominalis
területében alakulnak
ki.
• A lamináris áramlás az
erekben véd az
atherosclerosis ellen.

Lipidek
• A domináns lipidek a koleszterin és
koleszterin észterek.
• A hiperlipoproteinémiához vezető genetikai
betegségek (pl. familialis
hiperkoleszterinémia) súlyos
atherosclerosishoz vezetnek.
• A szérum koleszterin szint csökkentése
diétával vagy gyógyszeresen lassítja az
atherosclerosis progresszióját és
csökkentheti a cardiovasculáris események
gyakoriságát. *
*Egyre ellentmondásosabb, milyen diétás
ajánlások a legmegfelelőbbek, figyeld az
irodalmat!

A krónikus hyperlipidémia a szabadgyökök szintjét is
emeli. A lipoproteinek az intimában oxidált LDL-lé
alakulnak. A macrophágok felveszik ezeket a lipideket
és „habos” sejtekké (foam cell) alakulnak.
Az oxLDL citotoxikus (endothel sejt és simaizom sejt),
emellett tovább stimulálja a macrophagok
megjelenését is.
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Gyulladás
Az atherosclerosis
kialakulásában a
gyulladás is döntő
szerepet játszik.
Normál érfalon
gyulladásos sejtek nem
tapadnak ki, a sérült
érfalon azonban
adhéziós molekulák
jelennek meg.

Gyulladás
• A monocyták macrophagokká alakulnak, melyek felveszik a
koleszterint és az LDL-t, emellett oxigén szabadgyököket is termelnek,
melyek oxLDL kialakulásához vezetnek, stimulálják a
simaizomsejteket.
• A T sejtek megjelenése is hozzájárul az érfalban a krónikus gyulladás
kialakulásához. A T sejtek tovább stimulálják a macrophagokat,
endothel sejteket és a simaizomsejteket.
• Ennek következményeképp megindul az extracelluláris mátrix
szintézise is.
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Infekciók
Bakteriális és vírális fertőzések
egyaránt vezethetnek
atherosclerosis kialakulásához.
Plakkban találtak már
Chlamydiát, herpeszvírust is.
Mivel azonban germ free
egerekben is lehet
atherosclerosist indukálni, az
összefüggés vitatott.

Simaizom proliferáció és mátrix szintézis
Az intimális simaizom proliferáció és ECM
depozíció alakítja ki az atheromát a fatty streak
állapotból.
Az intimális simaizomsejtek a mediából
vándorolnak fel, de prekurzoraik a vérben is
keringhetnek. Növekedési faktorok okozzák a
proliferációt és a mártix szintézist is. A
simaizomsejtek kollagént termelnek, ami
stabilizálja a plakkot.
A krónikus gyulladás azonban okozhat simaizomapoptózist és a kollagén lebontását, amitől
instabil azaz sérülékeny (vulnerable plaque)
plakkok keletkezhetnek.
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Morphologia
Fatty streak: apró sárgás foltok, 1-2 cm-esek lehetnek. Alig emelkedik a
lumenbe, az intimában egyelőre csak habos macrophagok ülnek. Már 1-10 éves
gyerekekben jelen van. Ezek tovább fejlődnek plakká.
A plakkok foltokban helyezkednek el az érfalban, leggyakrabban a turbulens
áramlás helyén.
3 fő komponensből állnak:
1. Sejtek (macrophag, simaizom, T sejt)
2. Extracelluláris mártix (kollagén, elasztikus rostok, proteoglikánok)
3. Intra- és extraelluláris lipidek.

Morphologia
• A leggyakoribb atheromatosus plakkoknak fibroticus sapkájuk van,
mely kollagénből és simaizomsejtekből áll.
• A fibroticus sapka alatt necroticus mag látható, itt van jelen a
kásaszerű lipid, necroticus törmelék, lipiddel töltött macrophagok és
simaizom sejtek (habos sejtek), fibrin, lehet benne bevérzés is.
• Az extracelluláris koleszerin kikristályosodhat, calcifikálódhat és
neovascularizáció is lehetséges a plakkban.
• Magyarul érelemeszesedésnek nevezzük az atherosclerosist, azonban
a meszesedés csak az egyik komplikációja a „sérülékeny” plakkoknak.
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Klinikai következmények 1
A klinikai kimenetel a következőktől függ: az érintett ér mérete, a
plakkok mérete és stabilitása, az érfal roncsolásának mértéke.
• AKUT Kis ér (végartéria) elzáródása a szöveti perfúziót rontja
(ischaemia, infarctus, gangrena).
• AKUT A plakk ruptúra következménye thrombosis, vagy distalis
embolisatio: a plakktörmelék kiszabadulva a keringésbe zár el egy
eret.
• KRÓNIKUS Az érfal roncsolódása/destrukciója aneurymsa
kialakulásához vezet.
• Az aneurysma rupturálhat vagy talaján thrombosis alakulhat ki.

Krónikus klinikai következmények
A korai években az átépülő érfal nem okoz lumenszűkületet, végül
azonban az atheroma méretének növekedése következtében az ér
lumen átmérője csökken.
Kritikus stenosisnak nevezzük, ha a krónikus occlusio eléri azt a
mértéket (általában az ér 70%-os szűkülete esetén), hogy az ér ellátási
területe nem kap elegendő vért a megfelelő működéshez.
Nyugalmoban a beteg jól van, fizikai aktivitás során azonban mellkasi
fájdalom kezdődik (stabil angina=átmeneti myocardialis ischaemia).
Hasonlóképp létezik bél ischaemia, ischaemiás encephalopathia,
claudicatio intermittens, chronicus ischaemiás szívbetegség.
Cardiovascularis fejezet
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Klinikai következmények
A plakk eróziója (a felszín sérülése)
vagy ruptúrája thrombosishoz vezet,
s a thrombus okozta érelzáródás
miatt infarctus alakul ki.
Akut plakk sérülések:
1.

Ruptura, mely során a
thrombogén atheroma
érintkezik a vérrel.

2.

Erosio/ulceráció a thrombogén
basalmembrán, calcificalt
atheroma érintkezik a vérrel.

3.

Bevérzés az atheromába, ettől
ahirtelen megnőhet a
kiterjedése – lumenszűkület.

