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QR kódy pre prehrávanie videoslu!iek
Základom echokardiografie je zobrazovanie pohybu myokardu a chlopní, so sú#asn"m
zobrazovaním prietoku krvi. Preto sú pri mnoh"ch obrázkoch jedine#né QR kódy. Ka(d" z nich
kóduje prístup (link) ku konkrétnej videoslu#ke (na YouTube).

Ak chcete spusti$ video, zapnite vo Va!om smartfóne fotoaparát a objektív namierte na
QR kód (mô(ete ho na#íta$ na !írku aj na v"!ku). Mobil identifikuje QR kód a na displeji sa
zjaví link !"na video. Kliknite na link, spustí sa video (má aj stru#n" popis obsahu !!#.

Ak by ste popis po na#ítaní nevideli (hlavne v mobile „ na !írku“), text „rozbalíte“
!ípkou vpravo pod obrázkom a objaví sa text !$"

Ak si chcete pozrie$ video na monitore po#íta#a, skopírujte link: kliknite na riadok
„youtube“, text „zmodrie“ !, kliknite na riadok e!te raz a dajte text kopírova$ !!. Vlo(te
kopírovan" text do mailu („vlo(i$“) a po!lite z mobilu na svoju mailovú adresu. Potom sta#í
kliknú$ na link v maili vo Va!om po#íta#i a video sa spustí na monitore Vá!ho po#íta#a.

V!eobecné princípy echokardiografie

Obr. 12. A – C: Power doppler je vhodn" na zobrazenie perfúzie myokardu po podaní
kontrastnej látky, ktorá doteká do vitálneho myokardu a( s odstupom #asu (C). D, E: Power
doppler je vhodn" na konturáciu myokardu v hrote (D !) pri podozrení na trombus, lebo je
citlivej!í na pomalé prietoky ako klasick" CFM mód, ktor" mô(e pri vä#!om zosilnení
arteficiálne prekr"va$ kontúry myokardu (E !#$
Pre kvalitné zobrazenie prietoku krvi je dôle(ité, aby bol tzv. inciden#n" uhol („theta“)
medzi smerom toku krvi a smerom !írenia ultrazvukového lú#a zo sondy #o najmen!í. Pri 90˚
inciden#nom uhle sa krvinka vo#i sonde nepohybuje – prístroj nezaznamená prietok a farebná
informácia celkom absentuje. Preto je vo vz$ahu k vy!etrovanému smeru toku dôle(ité zvoli$
takú polohu a naklonenie sondy, aby bol uhol medzi smerom toku krvi ústím chlopne a smerom
UZ lú#a #o najmen!í. Neodporú#a sa zaznamenáva$ prietok pri inciden#nom uhle nad 60˚
z dôvodu rizika nadhodnotenia resp. podhodnotenia r"chlosti prepo#ítanej pomocou tzv.
korek#ného uhla (funkcia prístroja). Okrem toho ve%k" inciden#n" uhol zhor!uje kvalitu krivky
aj kvalitu farebnej mapy v CFM.
40%
71%

67°

0%
90°

45°

92%
23°

+$&%(),$-,.)

*/&!0&*.#1
&23-4

!"#$%&' ()*)

Obr. 13. Princípy zobrazovania toku
pomocou pulzného dopplera.
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Obr. 14. Zmena inciden#ného uhla na vy!!í
zhor!uje detekciu (zmen!uje citlivos$ pre
zaznamenanie prietoku) a zárove' falo!ne
zni(uje nameranú prietokovú r"chlos$.
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Obr. 21. A: Zrkadlov" obraz %avej komory v PLAX zobrazení, za reflexn"m perikardom !"sú
zobrazené deformované !truktúry mitrálnej chlopne a septa !!. B: Zrkadlovo zobrazené dutiny
%avého srdca sú vyplnené arteficiálnym CFM signálom !. Odstránenie artefaktov je mo(né
zmenou uhla insonácie a zní(ením gainu pre 2D aj CFM.
Video 3. Zrkadlo v 2D. Video 4. Zrkadlo v CFM.

Obr. 22. A: Za kalcifikátom alebo kovov"m predmetom vzniká akustick" tie'. A: Akustick"
tie' za kalcifikátmi v stenotickej mitrálnej chlopni !. B: Tie' za kalcifikátmi v papilárnych
svaloch. C: Drobné kalcifikáty v perikarde mô(u spôsobova$ aj reverbera#né „kométy“ !$
Pri farebnom mapovaní toku (CFM) sú dva druhy artefaktov: farebná informácia sa
neobjaví tam, kde je prítomn" prietok krvi, alebo sa farebná mapa v CFM móde objaví v 2D
obraze tam, kde (iadny prietok krvi nie je (tzv. blooming). Prí#iny CFM artefaktov mô(u by$
rôzne, vä#!inou súvisia s nevhodn"m nastavením parametrov pre CFM, konkrétne problémy
zobrazovania v CFM a mo(nosti ich rie!enia sú opísané v kapitole o priebehu vy!etrenia.
Absencia CFM signálu v mieste toku krvi
mal" / nedostato#n" gain
mal" „power“ sondy
vysoká PRF
ve%k" filter
ve%k" inciden#n" uhol
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CFM signál v mieste absencie toku krvi
nadmern" gain
ve%k" „power“ sondy
nízka PRF
mal" filter
„zrkadlov"“ artefakt

V!eobecné princípy echokardiografie

Obr. 40. &tandardn" poh%ad na srdce od hrotu v reze A4C – definovanie anatomickej PK je
pod%a polohy TCH (viac apikálne ako MCH – dôle(ité pri diagnostike korigovanej transpozície
ve%k"ch ciev). Sklonom sondy „k povrchu tela“ (superiórne) získame rez A5C zobrazujúci
aortu a v"tokov" trakt )K (LVOT). Dôle(ité je ulo(i$ sondu nad hrot )K (pod%a zobrazenia na
monitore a nie pod%a úderu hrotu). Video 13. A4C norma. Video 14. A5C norma.

Obr. 41. 1al!ie sklá'anie sondy z A5C superiórne (A, B) zobrazí v"tokov" trakt PK (C !)
a pulmonálnu chlop'u (D !#, je tak mo(né vidie$ aj vetvenie pulmonálnej artérie (B !!#$"""""""
Video 15. AP v A4C 2D. Video 16. AP v A4C CFM.
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V!eobecné princípy echokardiografie

Obr. 58. A: Ulo(enie CFM boxu hlb!ie v 2D obraze limituje nastavenie maximálnej r"chlosti
pre CFM (do 68 cm/s). B: Po skrátení boxu na nevyhnutnú d,(ku (nutnú pre zobrazenie prietoku
v LVOT – rez A5C) mo(no pri tej istej frekvencii pre doppler (2,3 MHz) zobrazi$ maximálnu
r"chlos$ 102 cm/s, #o zlep!í kvalitu CFM signálu (redukuje nadmern" aliasing).

Obr. 59. Zobrazenie r"chleho toku krvi zú(enou mitrálnou chlop'ou je najkvalitnej!ie pri
nastavení PRF na #o navy!!iu hodnotu (A), nízka hodnota spôsobuje ve%a aliasingu (B, C).

Obr. 60. Prietok v LVOT (zobrazenie A5C) je r"chly (cca 1 m/s), pre kvalitné zobrazenie je
potrebné nastavi$ #o najni(!iu pracovnú frekvenciu pre doppler a #o najvy!!iu hodnotu PRF,
aby sa zobrazovali prietoky bez aliasingu (A – najni(!ie PRF, E – najvy!!ie PRF).
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Obr. 61. Kvalita CFM závisí aj od frekvencie pre doppler: najhor!ie (s aliasingom aj v"padkom
signálu !#"zobrazí vysoké prietokové r"chlosti vysoká pracovná frekvencia pre CFM doppler
(A, 2,8 MHz), najlep!ie nízka pracovná frekvencia (C, 1,8 MHz).

Obr. 62. Suspektn" trombus sa dá potvrdi$ alebo vylú#i$ pomocou CFM módu s nastavením na
pomalé r"chlosti toku (nízke PRF, vysok" frekvencia pre doppler). A, B: Suspektn" trombus !
je pomocou CFM vylú#en". C: Trombus je pomocou CFM potvrden" !. D, E: Zobrazenie hrotu
%avej komory pre vylú#enie prípadného trombu nie je pri !tandardnom nastavení pre vysoké
r"chlosti v CFM mo(né (pomaly prúdiacu krv v hrote CFM nezobrazí), po zmene nastavenia
na nízke hodnoty r"chlostí (E !, 31 cm/s) sú lep!ie zobrazené pomalé r"chlosti toku a hrot %avej
komory je cel" vyplnen" farebn"m signálom. Video 22. Nízka PRF v CFM.
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Systolická a diastolická funkcia )K

Obr. 94. Meranie funkcie )K pod%a Teicholza. A: Pacient s normálnou ejek#nou frakciou
a normálnou hrúbkou myokardu. B: Pacient s koncentrickou hypertrofiou )K a normálnou EF.
C: Excentrická hypertrofia )K s jej sú#asnou dilatáciou a so zachovalou ejek#nou frakciou.

Obr. 95. Meranie rozmerov a pracovn"ch objemov pod%a Simpsona. A: Pacient s normálnou
ejek#nou frakciou a ve%kos$ou (pracovn"mi objemami) %avej komory. B: Pacient s normálnou
ve%kos$ou )K s miernym poklesom ejek#nej frakcie s v"vrhov"m objemom na dolnej hranici
normy (tá je od 60 do 120 ml, !tandardne sa v nálezoch neuvádza, nako%ko ju ovplyv'uje ve%a
hemodynamick"ch parametrov). Video 23. PLAX bez HLK. Video 24. PLAX HLK mierna.
Video 25. PLAX HLK ve%ká. Video 26. A4C tendo v )K.
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Pravé srdce – p%úcna hypertenzia

Obr. 130. Najlep!ou metódou pre diagnostiku vy!!ieho TK v PK je kvantifikácia trikuspidálnej
regurgitácie (norma < 280 cm/s) s prepo#tom na tlak, k v"sledku treba pripo#íta$ odhadovan"
tlak v pravej predsieni (vysvetlenie v texte vy!!ie). A: Stredne v"znamná p%úcna hypertenzia.
B, C: Záva(ná forma p%úcnej hypertenzie s prepo#ítan"m tlakom v PK nad 100 mmHg.

Obr. 131. Tlakové pre$a(enie pravého srdca vedie k dilatácii PK aj PP, v porovnaní s )K a )P
sú !ir!ie (A), miera dilatácie mô(e súvisie$ aj s pridru(en"m objemov"m pre$a(ením (B, C).

Obr. 132. A, B: Vysok" TK v pravej komore deformuje tvar %avej komory, ktorá v prie#nom
reze (SAX) dostáva typick" tvar, popisovan" v anglickej literatúre ako „D-shape“.
Video 30. PH paradox. pohyb septa A4C.
Video 31. PH s D-shape %avej komory.
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Pravé srdce – p%úcna hypertenzia

Obr. 138. Typické morfologické zmeny pravej komory pri AKPK. A: Svietivej!í v"razn"
moderator band !. B, C: Porucha trabekulizácie hrotu pravej komory !$
5. Ebsteinova anomália
Ebsteinovu anomáliu charakterizujú viaceré morfologické zmeny detegovate%né pri ECHOKG:
-!posun trikuspidálnej chlopne extrémne apikálne (vo#i anulu MCH > 8mm/m2),
-!zmena morfológie TCH s tetheringom,
-!neúplná koaptácia cípov s jej regurgitáciou,
-!dilatácia dutín pravého srdca,
-!dilatácia pravej atrioventrikulárnej junkcie (pravého anulu),
-!dilatácia RVOT,
-!nadmern" pohyb trikuspidálneho anulu,
-!normálne rozmery a funkcia %avej komory.
Zmeny sa t"kajú aj cípov chlopne:
-! septálny a posteriórny: posunuté, dysplastické, prípadne jeden cíp ch"ba,
-! predn": elongovan", redundantn", úpon distálnej!ie, niekedy aj fenestrovan".
Skrátenie !%a!iniek pri$ahuje septálnu chlop'u k septu, niekedy mô(u !%a!inky ch"ba$. Mô(e
by$ detegovate%n" paradoxn" pohyb septa.

Obr. 139. A – C: Trikuspidálna chlop'a je posunutá v"razne apikálne !, jej rovina je !ikmo
vo#i dlhej osi pravej komory, regurgitácia (B !) je prítomná v(dy, jej intenzita je podmienená
mnoh"mi faktormi. Video 33. Ebsteinova anomália 1. Video 34. Ebsteinova anomália 2.
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2. Praktické rady:
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!!

!!

!!
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merania objemov a funkcie pravej komory sú analogické meraniam %avej
komory, ich modifikácia je daná rozdielnym tvarom pravej komory,
podobne ako v %avej komore merate%n"ch parametrov je ve%a, nie v!etky
majú rovnak" diagnostick" prínos, mozaiku prínosn"ch si treba dop,'a$
po#as vy!etrenia cielene, hlavne s oh%adom na hemodynamiku,
normálnych rozmerov #astí pravého srdca je v odporú#aniach viac ako pre
%avú komoru, ich zvä#!enie resp. zmen!enie oproti norme nemusí poveda$
ni#, viac povie porovnanie ve%kosti pravej komory s ve%kos$ou %avej komory
v A4C reze, ako aj meranie rozmeru RVOT (v SAX), ktor" je pri meraní
za$a(en" minimálnou chybou pre !tandardné zobrazenie,
pri hodnotení ve%kosti pravej komory treba myslie$ aj na jej mo(né objemové
pre$a(enie (pre defekt predsie'ového septa alebo anomálny návrat p%úcnych
(íl),
pri hodnotení funkcie pravej komory ove%a viac povie systolick" tlak v pravej
komore, preto sa treba u ka(dého pacienta sna(i$ zachyti$ akúko%vek
regurgitáciu na trikuspidálnej chlopni,
odhad tlaku v dolnej dutej (ile mô(e by$ aj komplikovan" (aj tak nepresn"),
aj praktick", dôle(ité je interpretova$ v"sledok prepo#tu tlaku s oh%adom na
+al!í mana(ment pacienta,
pri h%adaní prejavov p%úcnej hypertenzie mô(e pomôc$ aj zabudnut" postup
zápisu pohybu cípov pulmonálnej chlopne (vlna „a“) v M-mode.
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Obr. 157. Dynamická ob!trukcia LVOT vedie k postupnému nárastu r"chlosti v LVOT, v CW
je pri toku aortou !! (A – D) zobrazen" aj tok v LVOT !, #asto r"chlej!í ako v aorte (B, C).

Obr. 158. HKMP s úzkou, tzv. „banánovou“ komorou v systole (A) a diastole (B) je prí#inou
(C, D, E) vnútrokomorovej (tzv. „midkavitálnej“) stenózy nad papilárnym svalom !"%D), nález
je potvrden" aj v PW !"%)#$ Video 50. Banánová )K 1. Video 51. Banánová )K 2.
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3. Non-kompaktná )avá komora
Vzniká zadr(aním intrauterinného v"voja LK:
!! alterovaná architektúra LK,
!! dvojvrstvov" myokard:
o! celistv" „compacted“ epikard,
o! nesúvisl" trabekulizovan" endokard,
!! hypertrabekulizácia (nesúvisl" myokard
je hrub!í ako súvisl"),
!! predilekcia apikálne, vzadu, mid-laterálne.

Obr. 162. Pacient s non-kompaktnou %avou komorou je vä#!inou asymptomatick" (treba v!ak
myslie$ na mo(nos$ (ivot-ohrozujúcich arytmií), pri echokg vy!etrení sú typické zmeny
myokardu s v"raznou hypertrabekulizáciou steny )K (A !#, #asto s po#etn"mi svalov"mi
a !%achov"mi septami v kombinácii s lo(iskovo redukovanou hrúbkou myokardu naj#astej!ie
v oblasti hrotu %avej komory (B !), hrúbku sten#eného myokardu mo(no potvrdi$ pomocou
CFM (C !, A4C), sten#enie myokardu sa mô(e vyskytnú$ aj v oblasti septa (D !, SAX), v(dy
je prítomná netypická bohatá trabekulizácia v dutine %avej komory (E, A4C).
Video 54. Non-kompaktná )K 1. Video 55. Non-kompaktná )K 2.
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Obr. 175. Takotsubo KMP u mu(a po strese, v hornom rade diastola, v dolnom systola, v(dy
bez kontrakcie hrotu. A, B, G: Vstupné vy!etrenie, v hrote mal" trombus !. C, D: Kontrola po
prelie#ení, )K je men!ia, kontraktilita lep!ia, trombus men!í, ploch". E, F: Zhor!enie nálezu
po preru!ení lie#by – trombus narástol, hrot akinetick". H: Tei index 0,55, e‘/a‘ < 0,40 !.
Video 62. Takotsubo A2C. Video 63. Takotsubo SAX-mid. Video 64. Takotsubo SAX hrot.
Video 65. Takotsubo A4C recid.
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Transezofágová echokardiografia

XVI. Transezofágová echokardiografia
Transezofágová echokardiografia (TEE) je doplnková metóda ku transtorakálnej
echokardiografii (TTE). Je to semi-invazívne vy!etrenie, vy!etrujúci pri 'om zavádza sondu
v tvare hadice cez ústa do pa(eráka pacienta. Aj ke+ je kvalita obrazu takmer v(dy lep!ia ako
pri TTE, je dôle(ité si uvedomi$, (e niektoré základné a klinicky v"znamné parametre (napr.
EF )K alebo r"chlos$ v Ao chlopni) doká(eme pri TEE posúdi$ len ve%mi ob$a(ne, poprípade
vôbec. Preto je nevyhnutné pozna$ indikácie pre TEE, ktoré sú:
1.! vylú#enie prítomnosti trombov (v kavitách, na katétroch, na elektródach),
2.! posúdenie záva(nosti a mechanizmu regurgitácií (napr. pri neuspokojivom TTE obraze),
3.! posúdenie aorty a aortálnej chlopne (disekcia, aortálne syndrómy, po#et cípov chlopne),
4.! zdroj / prí#ina kardiálnej embolizácie (tromby, tumory, defekty septa),
5.! vylú#enie endokarditídy (rozsah, dynamika pri lie#be),
6.! malfunkcie chlop'ov"ch protéz (trombóza, endokarditída, leaky),
7.! defekt predsie'ového septa (smer skratu, vhodnos$ k uzáveru),
8.! periprocedurálne TEE (po#as kardiochirurgie alebo niektor"ch perkutánnych intervencií).
Okrem indikácií TEE musí by$ vy!etrujúcemu známa aj technika zavedenia sondy
a taktie( samotné ovládanie sondy, nako%ko kombináciou viacer"ch mo(ností posunu (dnu
a von), rotácie (v smere aj proti smeru hodinov"ch ru#i#iek) a naklá'ania (ohybu) konca sondy
spolu s elektronickou zmenou roviny rezu (tzv. anguláciou) mo(no dosiahnu$ rôzne potrebné
!tandardné projekcie.

A. Zavedenie, ovládanie a projekcie
1. Zavedenie sondy
Vy!etrenie by sa malo vykonáva$ v miestnosti, ktorá je prispôsobená na TEE, preto(e
sonda je po vy!etrení kontaminovaná flórou gastrointestinálneho traktu a vy(aduje oplach
vodou a následne umiestnenie do !peciálnej nádoby s dezinfekciou. V nevyhnutn"ch prípadoch
sa v!ak dá realizova$ aj na lô(ku a taktie( u uspatého pacienta.
Pacient by mal by$ aspo' dve hodiny nala#no. Vhodné je podanie premedikácie,
odporú#a sa midazolam i.v. alebo per os, spolu s ondansetronom, ktor" má antiemetické ú#inky.
Po#as vy!etrenia sa odporú#a kontinuálny EKG záznam a kontinuálna oxymetria.
Pacientovi sa bezprostredne pred vy!etrením podá do hrdla 5 strekov Lidokainu
a následne si %ahne na %av" bok. Hlava by mala by$ centrovaná, mierne predklonená. Pacienta
vyzveme, aby hlavu sklonil bradou na hrudník a neotá#al do boku, d"chal cez nos a pokúsil sa
ovládnu$ dáviv" reflex, sliny mô(e necha$ vo%ne vyteka$ na pripravenú podlo(ku.
Pacientovi vlo(íme medzi zuby náustok proti pohryzeniu sondy a pou#íme ho, (e po#as
zavedenia sondy príde k dvom momentom: prv" je z pacientovej strany pasívny, ke+ sondu
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Obr. 327. Vä#!ie koleso na tele sondy spôsobuje anteflexiu a retroflexiu sondy, ktorá sa pou(íva
#asto. Men!ie koleso spôsobuje náklon konca sondy do strán (tzv. „tilt“, z angl. tilting), ktor"
sa pou(íva len zriedkavo.
Po zavedení sondy u( vy!etrujúci nevidí jej distálnu #as$, ktorá je v pacientovi, preto by
si mal vopred osvoji$ smer pohybu konca sondy pri to#ení kolesov"m ovláda#om. Zárove' by
mal ovláda$ funkciu tla#idiel ur#en"ch k zmene angulácie.

Obr. 328. Pre orientovanie v priestore je vhodné ur#i$ orienta#n" bod: na rú#ke sondy to mô(e
by$ miesto za#iatku hadicovej #asti (bod „X“). Tla#idlo proximálne k bodu „X“ anguláciu
za#ína a tla#idlo distálne od bodu „X“ anguláciu vracia do v"chodiskového bodu (0 stup'ov).

Obr. 329. Pri poh%ade na telo sondy a tla#idlá pred sebou nastáva pri otá#aní vä#!ieho kolesa
smerom k bodu „X“ anteflexia, pri otá#aní men!ieho kolesa smerom k bodu „X“ dochádza
k náklonu konca sondy doprava (myslí sa pacientova pravá strana, „tilt“ doprava) a vice versa.
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Toto rozdelenie zobrazení je zjednodu!ené z didaktick"ch dôvodov. Niekedy je treba
k získaniu optimálnej projekcie urobi$ e!te „nie#o navy!e“ (flexiu, prípadne „tilt“), av!ak pre
správne pochopenie a zapamätanie si mno(stva !tandardn"ch projekcií je takéto úvodné
rozdelenie vhodné a vyhovujúce. Pri ka(dej popísanej projekcii je prilo(ené in!truktá(ne video,
ktoré spustíte na#ítaním príslu!ného QR kódu.
Základné (v"chodiskové) zobrazenie
Mid-ezofágová
4-dutinová projekcia.

a) Projekcie získané zo 4C postupn%m vysúvaním

5-dutinová projekcia
Vhodná na zobrazenie LVOT,
SAM alebo aortálnej alebo
mitrálnej fibrózy.

Rez u!kom %avej predsiene
a pulmonálnou chlop'ou
Dobre sa zobrazuje u%ko #avej
predsiene (je umiestnené nad 'K),
pulmonálna chlop(a je anatomicky
kraniálnej%ie ako aortálna chlop(a.

Truncus pulmonalis a ascendentná aorta
Anguláciou roviny rezu na 90˚ zobrazíme ascendentnú aortu v jej dlhej osi, pri retroflexii
v tejto projekcii zobrazíme pulmonálnu chlop(u.
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Obr. 333. V"razne echogénny kontrast pri pomalom toku v u!ku v )P. A – D: Rôzna echogenita
kontrastu v u!ku po#as cyklu sved#í proti formovanému trombu. E, F: Rôzna intenzita kontrastu
v u!ku v #asovej slu#ke – porovnanie rovnakej echogenity v u!ku a v lúmene )P (F !#"sved#í
skôr proti trombu v u!ku. Video 201. Spontánny kontrast v u!ku )P.

Obr. 334. A, B, C: Spontánny kontrast v )P #iasto#ne vyp,'ajúci vstup do u!ka !"a smerujúci
hlavne do ústia MCH"v #ase jej otvárania !!"%&#, v u!ku nie je (iadny trombus ani hustej!í
spontánny echokontrast. Video 202. Spontánny kontrast v %avej predsieni.
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Obr. 337. A: Pri bikuspidálnej chlopni je v 80 % prípadov spojen" %av" koronárny ()K) a prav"
koronárny (PK) cíp, cca v 20 % je spojen" prav" koronárny cíp s nekoronárnym (N) cípom
chlopne. B: Typické spojenie pravého a %avého koronárneho cípu s „raphe“ !. C, D: Ten ist"
pacient s bikuspidálnou chlop'ou v systole (A) a diastole (B).
Video 205. Bikuspidálna aortálna chlop'a.

Obr. 338. Diagnostika disekcie aorty musí by$ #o najr"chlej!ia, preto je #asto prv"m vy!etrením
TTE (s men!ou senzitivitou ako TEE). A: Intimálny flap !"u pacienta s dilatovan"m aortálnym
kore'om. B: V"razná regurgitácia !"pre non-koaptáciu cípov pri dilatovanom aortálnom koreni
s disekciou. Video 206. Disekcia aorty.
4. Kardiálna embolizácia
U pacientov po kryptogénnych cievnych mozgov"ch príhodách b"va vy!etrujúci
postaven" pred klinickú otázku kardiálneho zdroja embolizácie. Prí#iny mô(u by$ nasledovné:
"! foramen ovale patens s paradoxnou embolizáciou,
"! nádory a tromby v srdci,
"! defekt predsie'ového septa s paradoxnou embolizáciou,
"! endokarditída,
"! plaky na stene aorty.
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XVII. Speckle tracking a strain
Systolické „vy(m"kanie“ srdca je komplexn" pohyb, ktor" je v"sledkom vzájomného
usporiadania vonkaj!ieho a vnútorného svalového helixu. V kone#nom dôsledku spôsobí
skrátenie komory v dlhej osi, skrátenie obvodu komory a zhrubnutie jej stien. Parameter
ejek#ná frakcia opisuje spolo#n" v"sledok v!etk"ch t"chto troch javov. Av!ak pri subklinickom
po#ínajúcom po!kodení systolickej funkcie nastáva situácia, (e kontrakcia v longitudinálnom
smere (tzv. longitudinálna deformácia, z angl. longitudinal strain) je po!kodená ako prvá,
pri#om kontrakcia cirkulárna a hrubnutie stien (tzv. cirkulárny a radiálny strain) mô(u by$
kompenza#ne hyperfunk#né a EF preto zostáva spo#iatku nezmenená, rozvíja sa a( neskôr pri
zhor!ovaní sa pôvodne hyperfunk#ného cirkulárneho a hlavne radiálneho strainu. Z tohoto
dôvodu sa pri zis$ovaní subklinického po!kodenia systolickej funkcie nie je vhodné spolieha$
iba na EF, ale je (iadúce hodnoti$ separátne aj deformáciu myokardu, inak aj mieru systolickej
deformácie steny %avej komory pomocou metódy speckle tracking.
Deformácia steny myokardu po#as systoly prebieha 3 smermi. V longitudinálnom
a cirkulárnom smere sa rozmer skracuje. Numerická hodnota t"chto deformácií je negatívna,
preto(e objekt je po zmene tvaru v danom smere krat!í ako pôvodn". Naopak hodnoty
radiálneho strainu sú pozitívne, preto(e stena myokardu po#as systoly postupne hrubne.

Obr. 344. Rôzne smery deformácie myokardu (strainu) po#as systoly: longitudinálny, radiálny
(transverzálny) a cirkumferen#n" (cirkulárny) strain. Okrem toho je na myokarde %avej komory
mo(né definova$ aj tzv. twist, #o je rozdiel v miere rotácie bázy srdca rotujúcej v smere
hodinov"ch ru#i#iek („clockwise“, CW) a hrotu rotujúceho proti smeru h. r. (CCW) v poh%ade
od hrotu) a torziu (#o je twist na jednotku d,(ky komory).
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Obr. 354. Postup pri meraní strainu. Predpokladom je dostato#ne kvalitn" záznam vo v!etk"ch
troch !tandardn"ch apikálnych projekciách a EKG signál. Iniciálna manuálna korekcia bodov
záujmu je nevyhnutná (A), následne softvér sleduje pohyby myokardu automaticky (B)
a segmentom pod%a hodnôt zisteného strainu pridelí farbu (C), v"sledkom je ter#ov" diagram
(D, angl. "bullseye") zobrazujúci regionálne zmeny strainu. Video 214. Postup meranie strainu.
Korekcie oblasti záujmu pri anal%ze:
!! oblas$ záujmu, tzv. ROI (angl. region of interest), treba umiest'ova$ skôr mierne
endokardiálne, epikardiálne umiestnenie ROI spraví GLS falo!ne zní(en",
!! pri hrub"ch stenách treba zv"!i$ !írku ROI,
!! neumiest'ova$ za#iatok a koniec ROI a( celkom na anulus AV chlopní.
Hodnotenie globálneho longitudinálneho strainu:
!! v klinick"ch meraniach hodnotíme endsystolick" strain, t. j. hodnotu v momente uzáveru
Ao chlopne, z aritmetického priemeru jednotliv"ch regionálnych strainov sa vypo#íta
celkov" longitudinálny strain (GLS, angl. global longitudinal strain),
!! norma pre GLS je -20 %, vekom táto norma klesá ku cca -16 %,
!! ke+(e longitudinálny strain má iba záporné hodnoty, ako „zní(en" strain“ hodnotíme
paradoxne také #íselné v"sledky, ktoré sú matematicky vy!!ie hodnoty (t. j. bli(!ie
k nule), napr. pacient má zní(en" (zhor!en") GLS na -8 %,
!! #asto je viac ako absolútna hodnota dôle(itej!ia zmena GLS v #ase (dynamika GLS),
!! fyziologicky existuje gradient regionálnych longitudinálnych strainov od bázy k apexu,
pri#om apex máva najvy!!ie hodnoty (t. j. najviac negatívne #ísla), tento gradient b"va
zachovan" aj pri globálnom postihnutí (napr. pri DKMP).
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