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Souhrn

Kalcifikované amorfní tumory (KAT) srdce jsou raritně se vyskytující benigní útvary charakteristické výrazný-
mi kalcifikacemi. Klinicky se manifestují, pokud dojde k obstrukci krevního toku nebo embolizacím kalcifiko-
vaných částí útvaru. Vyjma kalcifikovaných benigních i maligních nádorů lze v rámci diferenciální diagnosti-
ky uvažovat o kalcifikovaném trombu či rozsáhlé extruzi u kalcifikací mitrálního anulu. Echokardiografie je 
obvykle první metodou, která KAT odhalí, důležitou roli hraje ale i výpočetní tomografie, která je metodou 
volby při zobrazování kalcifikací. Definitivní diagnóza je histologická.
V kazuistice popisujeme případ KAT, který byl náhodným echokardiografickým nálezem zjištěným v rámci 
předoperačního vyšetření u dosud asymptomatické 70leté hypertoničky. Transthorakální echokardiografie 
u ní odhalila kalcifikovaný mobilní tumor o rozměrech 25 × 25 mm v levé síni, který nezpůsoboval obstrukci 
toku. Jícnová echokardiografie potom upřesnila lokalizaci tumoru, který byl připojen stopkou ke stěně síně 
u báze ouška. Zdálo se, že kalcifikovaný obal tumoru není zcela souvislý a uvnitř je pohyblivý obsah s dalšími 
menšími útvary. Dle CT byl plášť útvaru souvislý, výrazně kalcifikovaný a centrální část homogenní, bez zná-
mek sycení po podání kontrastní látky. Vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET)/výpočetní tomografií 
(CT) vyloučilo potenciální metastatický proces. Po nekomplikovaném kardiochirurgickém odstranění tumoru 
a jeho rozříznutí se objevila bezstrukturní žlutohnědá kompaktní tkáň s tekutinou uprostřed. Patolog nález 
popsal jako fibrotizovaný kalcifikovaný tumor.

© 2019, ČKS.

AbSTrACT

Cardiac calcified amorphous tumour (CAT) is a very rare nonneoplastic lesion, whose hallmark is extensive 
diffuse calcification. Depending on its location it can lead to blood flow obstruction or embolization of 
calcified parts of CAT. besides calcified tumours (both malignant and benign) differential diagnosis includes 
calcified thrombi and extensive extrusion of mitral valve annular calcifications. Transthoracic echocardiogra-
phy is often the first line method in diagnostic process, while CT is the best method to evaluate calcifications. 
Subsequent microscopic examination should identify the aetiology of the mass.
In this case report we describe CAT which was incidentally found during echocardiography in a 70-year-old 
asymptomatic hypertensive female patient during preoperative evaluation. Transthoracic echocardiography 
revealed a calcified mobile 25 × 25 mm round-shaped structure in the left atrium which did not cause ob-
struction. Subsequent transoesophageal echocardiography showed that it was attached to the basis of the 
left atrial appendage. It seemed that there was some discontinuity in the calcified outer layer of the mass 
and some moving content in its centre. Computed tomography described a mass with a smooth continuous 
calcified surface, with homogenous central part and without postcontrast enhancement. Positron emission 
tomography ruled out metastatic disease. The tumour was later successfully surgically removed. Gross exami-
nation of the structure showed thick calcified peripheral layer and softer brownish-yellow tissue with fluid 
inside. histopathologic examination described the lesion as a fibrotized calcified tumour.
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heart tumour 
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Úvod

Kalcifikované amorfní tumory (KAT) jsou velmi vzácné be-
nigní útvary, které se mohou vyskytovat v kterékoliv srdeční 
dutině a jsou charakteristické výraznými kalcifikacemi. Jejich 
etiologie nebyla dosud uspokojivě objasněna. Při mikrosko-
pickém zobrazení je základem preparátu amorfní eozinofil-
ní hmota s depozity vápníku.1 Klinicky se KAT mohou ma-
nifestovat dušností, embolizačními příhodami či synkopou, 
vzácněji pak jsou odhaleny náhodou u asymptomatických 
jedinců.2 Diferenciální diagnostika útvaru zahrnuje přede-
vším myxom, ostatní maligní a benigní nádory srdce, me-
tastázy, tromby či vegetace, výrazná kalcifikace KAT však 
diferenciální diagnostiku významně zužuje. Základem dia-
gnostiky jsou zobrazovací metody, definitivní diagnóza je 
nicméně histologická. V naší kazuistice popisujeme případ 
KAT, který byl náhodným echokardiografickým nálezem 
u dosud asymptomatické pacientky, u které byla echokar-
diografie provedena v rámci předoperačního vyšetření.

Popis případu

Sedmdesátiletá, dosud asymptomatická pacientka s hy-
pertenzí byla odeslána k preventivnímu kardiologickému 
vyšetření před plánovanou náhradou kyčelního kloubu. 

Kromě EKG, které bylo bez pozoruhodností, byla pro-
vedena i transthorakální echokardiografie, která odhali-
la kalcifikovaný mobilní útvar o rozměrech 25 × 25 mm 
v levé síni (obr. 1 http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=104&pid=1218&-
file=746). Útvar nezpůsoboval významnější obstruk-
ci toku, ale nebylo zcela jasné, odkud vychází. Levá síň 
byla dilatována, funkce levé komory normální, chlopně 
bez významných vad. následná jícnová echokardiografie 
upřesnila lokalizaci tumoru, který byl připojen stopkou 
ke stěně síně u báze ouška. Dále byla vyslovena suspek-
ce na možnou diskontinuitu v kalcifikovaném obalu tu-
moru a pohyblivou masu s menšími útvary uvnitř (obr. 2 
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=104&pid=1218&file=745). 3D echokar-
diografie dále zpřesnila lokalizaci a tvar objektu, který 
byl ovoidní, ale nevyloučila diskontinuitu (obr. 3 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=104&pid=1218&file=744). Proto bylo doplněno 
CT srdce, kde se plášť útvaru jevil jako celistvý a výrazně 
kalcifikovaný (obr. 4 http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=104&pid=1218&fi-
le=742). CT také potvrdilo lokalizaci tumoru a přítomnost 
stopky. Centrální část byla popsána jako homogenní, bez 
známek sycení po podání kontrastní látky. běžné labora-
torní vyšetření krve bylo bez pozoruhodností. Vzhledem 

Obr. 1 – 2D echokardiografie. Žlutá šipka ukazuje kalcifikovaný 
amorfní tumor v levé síni při vyústění levého ouška ve standardní 
čtyřdutinové projekci.

Obr. 2 – Transezofageální echokardiografie. Žlutá šipka označuje 
vysoce pohyblivý útvar s kalcifikovanou krustou se suspektní dis-
kontinuitou a s pohyblivou masou v centru.

Obr. 3 – 3D echokardiografie. Ovoidní útvar v levé síni (žlutá šipka).

Obr. 4 – CT srdce s kontrastem. Žlutá šipka označuje KAT, jehož kal-
cifikovaný plášť je bez diskontinuity a centrální část je homogenní, 
bez náplně kontrastní látkou.
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k ne zcela jasné biologické povaze nádoru bylo prove-
deno vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET)/
výpočetní tomografií (CT), které zpochybnilo potenciální 
metastatický proces a při kterém útvar nevykazoval zvý-
šenou akumulaci fluorodeoxyglukózy (obr. 5 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=104&pid=1218&file=743). 

Po chirurgickém otevření levé síně byl patrný tu-
mor se stopkou, vycházející z volné stěny levé síně 
u dolního okraje ouška. Po nekomplikovaném kar-
diochirurgickém odstranění nádoru a jeho rozříznutí 
se objevila bezstrukturní žlutohnědá kompaktní tkáň 
s tekutinou uprostřed (obr. 6 a 7 http://www.ckson-
line.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&i-
d=104&pid=1218&file=713, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=104&-
pid=1218&file=716). byl proveden histologický rozbor 
s barvením hematoxylin-eosinem (obr. 8 a 9 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.ph-
p?p=detail&id=104&pid=1218&file=714, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=de-
tail&id=104&pid=1218&file=715). Patolog nález popsal 
jako fibrotizovaný kalcifikovaný tumor, diferenciálně 
diagnosticky regresivně změněný myxom. Pooperační 
průběh byl bez komplikací.

Diskuse

Kalcifikovaný amorfní tumor je velmi vzácný benigní tu-
mor srdce, který je charakteristický výraznou, většinou di-
fuzní kalcifikací. Termín KAT byl poprvé použit v roce 1997 
reynoldsem, který popsal 11 případů tohoto raritního tu-
moru. Při mikroskopickém zobrazení byla základem pre-

Obr. 5 – PET/CT. Žlutá šipka ukazuje kalcifikovaný ovoidní útvar, 
který je ve srovnání s ostatními tkáněmi metabolicky minimálně 
aktivní. 

Obr. 6 – Thorakotomie. Ovoidní útvar v levé síni (žlutá šipka).

Obr. 7 – Exstirpovaný KAT. Podélně rozetnutý nativní KAT s kalcifi-
kovaným pláštěm, pod nímž byla kompaktní tkáň a centrum vypl-
něné tekutinou, bez obarvení.

Obr. 8 – Histologický řez KAT. Žlutá šipka označuje přechod kalcifi-
kované povrchové vrstvy do bezstrukturní části benigního tumoru, 
barvení hematoxylin-eosinem, zvětšení 40×.

Obr. 9 – Histologický řez stěnou KAT. Kalcifikace, barvení hemato-
xylin-eosinem, zvětšení 400×.
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parátu amorfní eosinofilní hmota s depozity vápníku, bez 
známek neoplazie. Všech prvních 11 případů mělo stopku.1

V roce 2014 byl analyzován soubor všech 42 do té doby 
známých KAT.2 Podle této analýzy může být tumor loka-
lizovaný v jakékoliv ze srdečních dutin, nejčastěji se ale 
– podobně jako u naší pacientky – vyskytuje v těsném ana-
tomickém vztahu s mitrální chlopní. Častěji byl diagnosti-
kován u žen (64 % případů), průměrný věk v době stano-
vení diagnózy činil 54 let. nejmenší tumor měl pouze 1,7 
mm, zatímco největší 90 × 20 mm, v průměru pak 29 × 17 
mm. Útvar se nejčastěji klinicky manifestuje dušností (45 
% případů), embolizačními příhodami (31 %) nebo synko-
pou (21 %). u 17 % pacientů je ale KAT asymptomatický 
a je náhodným nálezem jako u naší pacientky.2 

Etiologie vzniku KAT není dosud zcela jasná. histolo-
gický obraz je sice podobný jako u organizovaného trom-
bu, nicméně není přítomno pro tromby typické vrstvení 
(Zahnovy linie) a často chybějí i depozita hemosiderinu. 
navíc ne všichni pacienti s KAT mají nějakou predispozici 
k trombóze.1 Ze skupiny pacientů s KAT lze zřejmě vyčle-
nit specifickou podskupinu pacientů s rychle rostoucím 
KAT na mitrálním anulu. Tento podtyp KAT se většinou 
vyskytuje u pacientů v terminální fázi chronického one-
mocnění ledvin a má velký embolizační potenciál. V těch-
to případech hraje klíčovou roli ve vzniku KAT porušení 
kalcium-fosfátového metabolismu u chronické renální 
insuficience, nicméně toto nebyl případ naší pacientky.2,3 
Patogeneze ostatních typů KAT je stále nejasná.

Diferenciální diagnostika útvaru zahrnuje především 
maligní a benigní nádory, tromby či vegetace. nejlépe 
napodobit KAT může kalcifikovaný fibrom či myxom,4 
osteosarkom,5 kalcifikovaný trombus6 či rozsáhlá extruze 
u kalcifikací mitrálního anulu. 

Základem diagnostiky jsou zobrazovací metody. Trans- 
thorakální a jícnová echokardiografie jsou často prvními 
vyšetřeními, která útvar odhalí, navíc dobře popíší i po-
tenciální hemodynamické důsledky KAT. Diferenciální dia-
gnostiku při vyšetření zobrazovacími metodami v případě 
KAT zužuje především přítomnost výrazných kalcifikací, 
které jsou výborně patrné na CT. PET/CT pak napomůže 
odlišit benigní charakter přítomného tumoru od maligního 
a odhalí potenciální metastázy. Pokud jde o detailní popis 
tkáňových charakteristik, lze s výhodou použít magnetic-
kou rezonanci (Mr) srdce. Při Mr srdce je KAT v T1 a T2 vá-
žených spin-echo sekvencích před podáním kontrastní látky 
homogenní s nízkou intenzitou signálu, bez známek sycení 
po podání gadolinia.7 Fibromy i myxomy mohou sice stejně 
jako KAT kalcifikovat, ale na rozdíl od něj při Mr vyšetře-
ní jeví známky opožděného sycení po podání gadolinia.8,9 
Silný enhancement po podání gadolinia jeví i osteosarkom, 
který je navíc agresivně invazivní, s neostrými hranicemi.9

Přestože je útvar svojí povahou benigní, pro riziko ob-
strukce krevního toku či embolizací kalcifikovaných částí 
KAT je prakticky vždy indikováno chirurgické odstranění 
s následnou histopatologickou diagnostikou. 

Závěr

Kalcifikovaný amorfní tumor je velmi vzácným nálezem 
– dosud bylo v literatuře dokumentováno jen asi 70 pří-
padů. Symptomatologie pacientů s KAT je nespecifická 
a většinou nebývá příliš přínosná pro stanovení diagnó-
zy. Základem diagnostiky a diferenciální diagnostiky 
jsou zobrazovací metody. Chirurgické řešení je nezbytné 
vzhledem k možným hemodynamickým důsledkům i em-
bolizačním rizikům, a navíc přináší histologické potvrzení 
diagnózy. Etiologicky se sice nabízí kalcifikovaný myxom 
či trombus, nicméně i přes narůstající množství literatury 
není patogeneze vzniku KAT stále uspokojivě objasněna, 
což někdy vede i k rozpakům patologů při popisu histolo-
gického nálezu.
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Souhrn

Akcesorní dráha Mahaimova typu se vyskytuje vzácně a způsobuje atrioventrikulární reentry tachykardie se 
širokým komplexem QrS tvaru blokády levého raménka Tawarova. V naší kazuistice přinášíme případ mladé-
ho muže s ischemickou chorobou srdeční po infarktu myokardu, kde záměna supraventrikulární tachykardie 
Mahaimova typu za komorovou tachykardii vedla k implantaci defibrilátoru s nežádoucími komplikace-
mi (neadekvátní výboje). Elektrofyziologické vyšetření následně odhalilo přítomnost Mahaimovy akcesorní 
spojky a radiofrekvenční ablace vedla k odstranění arytmií pacienta.

© 2019, ČKS.

AbSTrAcT

Incidence of Mahaim accessory pathway is very rare and may be a cause of the atrioventricular reentry ta-
chycardia with broad QrS complex and left bundle branch block morphology. We present a case of a young 
man with coronary artery disease after myocardial infarction, where misdiagnosis of supraventricular tachy-
cardia of the Mahaim type for ventricular tachycardia led to the implantation of a cardioverter-defibrillator 
with unfavorable complications (inadequate shocks). Electrophysiological examination revealed the pres- 
ence of Mahaim accessory pathway and arrhythmia was treated by radiofrequency catheter ablation.

Klíčová slova: 
Atrioventrikulární reentry  
tachykardie 
Mahaimova akcesorní spojka 
radiofrekvenční ablace

Keywords: 
Atrioventricular reentry tachycardia 
Mahaim’s accesory pathway 
radiofrequency ablation

Úvod

Jako preexcitaci myokardu označujeme případy ante-
grádně vedoucí akcesorní dráhy spojující svalovinu síní 
a komor mimo atrioventrikulární (AV) uzel projevující se 
krátkým intervalem Pr a delta vlnou na počátku komple-
xu QrS. Pokud má pacient současně palpitace, pak tuto 
situaci označujeme jako Wolffův–Parkinsonův–Whiteův 
(WPW) syndrom. Vzácnou variantou jsou akcesorní spoj-
ky Mahaimova typu. Mahaimova vlákna se od ostatních 
akcesorních drah odlišují svými dekrementálními vlast-
nostmi.1 někdy bývají také označovány jako přídatný at-
rioventrikulární uzel umístěný v oblasti trikuspidálního 
anulu. Existují dva typy těchto drah, které mají shodný 
začátek v oblasti anulu trikuspidální chlopně, ale liší se 
distální inzercí do pravé komory srdeční  (obr. 1 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=105&pid=1218&file=721).2,3 První a častější, tzv. 
atriofascikulární, varianta má dlouhý průběh a končí na 

distálním konci pravého Tawarova raménka u hrotu pra-
vé komory srdeční.3 Druhá, méně častá, tzv. atrioventri-
kulární, končí proximálněji v pravé komoře rovněž blízko 
pravého Tawarova raménka.3 Incidence tohoto typu pří-
datné dráhy je méně než 1 % všech pacientů vyšetřených 
v elektrofyziologické laboratoři.4 Mahaimovy spojky jsou 
schopny vést vzruch pouze antegrádně. Přibližně u 40 % 
pacientů s Mahaimovou přídatnou dráhou se objevuje 
i jiná přídatná dráha a může být asociována s Ebsteino-
vou anomálií trikuspidální chlopně.4 

u přídatné dráhy Mahaimova typu bývá obvykle kli-
dové EKG normální,5–7 protože komory jsou aktivová-
ny při normální frekvenci preferenčně cestou AV uzlu. 
Může být však přítomna diskrétní delta vlna nebo sply-
nulé stahy nativní aktivace komor a aktivace komor ces-
tou přídatné dráhy.6 Přídatná dráha se manifestuje ve 
chvíli, kdy dojde ke zrychlení frekvence síní a následné-
mu fyziologickému zpomalení převodu v AV uzlu. Akční 
potenciál se převede na komory akcesorní spojkou a na 
povrchovém EKG zaznamenáme komplex QrS tvaru 
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pod obrazem širokokomplexové tachykardie. Typickým 
elektrofyziologickým nálezem je manifestace přídatné 
dráhy při rychlé stimulaci síní. Definitivní léčbou je abla-
ce její proximální části často s nutností použití 3D anato-
mického mapovacího systému. 

Popis případu

osmačtyřicetiletý, dosud zdravý pacient prodělal akutní 
transmurální infarkt myokardu (IM) spodní stěny. byl lé-
čen direktní perkutánní koronární intervencí pravé věn-
čité tepny s implantací stentu. Při kontrolní echokardio-
grafii byl zjištěn nález těžké hypokineze spodní stěny. na 
EKG došlo k rozvoji patologických kmitů Q ve svodech II, 
III, aVF (obr. 2 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-re-
ports/clanky.php?p=detail&id=105&pid=1218&file=722). 
V anamnéze pacienta se již při prvním kontaktu objevuje 
údaj o arytmii v dětství. Ta však nebyla nikdy dokumento-
vána na EKG a ani za hospitalizace pro infarkt myokardu 
nebyla přítomna. 

Tři roky po infarktu myokardu si začal pacient opako-
vaně stěžovat na časté palpitace. na epizodním záznam-

Obr. 1 – Schematické znázornění dvou nejčastějších variant Mahai-
movy akcesorní dráhy

Obr. 2 – Klidové EKG

Obr. 3 – Širokokomplexová tachykardie zachycená epizodním záznamníkem

blokády levého Tawarova raménka (Lbbb). V případě, 
že dojde k přenesení vzruchu zpět na síně přes AV uzel, 
dojde k uzavření reentry okruhu, kterým arytmie krouží 
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níku (bez dokumentace na 12svodovém EKG) byly zachy-
ceny recidivující setrvalé monomorfní širokokomplexové 
tachykardie (obr. 3 http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=105&pid=1218&fi-
le=720). byla provedena opětovně koronarografie s dobře 

průchodným stentem pravé věnčité tepny a bez jiného 
patologického nálezu na ostatních věnčitých tepnách. 
Echokardiograficky byla přítomna jizva na spodní stěně 
a zachovaná (> 50 %) ejekční frakce levé komory srdeční. 
Vzhledem k přítomnosti arytmogenního substrátu v levé 

Obr. 4 – EKG v průběhu elektrofyziologického vyšetření s vyvoláním AV reentry tachykardie. V levé po-
lovině EKG záznamu je AV reentry tachykardie; v druhé polovině EKG je stimulace síní s vlastním štíhlým 
komplexem QRS. Poslední dva komplexy QRS jsou rozšířené při aktivaci komor akcesorní spojkou.

Obr. 5 – Elektrofyziologické vyšetření: I, II, III, aVF, V
1
 a V

6
 jsou svody povrchového EKG; ABL 1,2 distální tip 

ablačního katetru, ABL 3,4 proximální póly ablačního katétru; RV 1,2 a RV 3,4 katétr v pravé komoře srdeční; 
CS 1–10 katétr v koronárním sinu. P1 ART je křivka přímého měření krevního tlaku. V ABL 1,2 je před kom-
plexem QRS patrný signál akcesorní spojky.
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komoře srdeční (jizva na spodní stěně) byla širokokom-
plexová tachykardie posouzena jako komorová a pacien-
tovi byl implantován defibrilátor (implantabilní kardio-
verter-defibrilátor, IcD) z indikace sekundární prevence 
náhlé srdeční smrti.

Za šest měsíců po implantaci IcD se u pacienta objevily 
opakované terapie přístroje při sportu. Antitachykardická 
stimulace byla bez efektu, proto přístroj dodal postup-
ně čtyři výboje. Po každém výboji došlo vždy k rychlému 
restartu arytmie, která nakonec terminovala spontánně. 
Pacient byl následně odeslán na pracoviště vyššího typu 
k elektrofyziologickému vyšetření a radiofrekvenční abla-
ci komorové tachykardie. Zde byla překvapivě vyvolána 
atrioventrikulární reentry tachykardie 165/min s rozšíře-
ním komplexu QrS tvaru blokády levého Tawarova ra-
ménka při akcesorní spojce Mahaimova typu (obr. 4, 5 
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=105&pid=1218&file=718, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=105&pid=1218&file=719). Spojka byla přítomna an-
terolaterálně na trikuspidálním anulu a radiofrekvenční 
ablace s použitím 3D anatomického mapovacího systému 
vedla k jejímu úspěšnému odstranění (obr. 6 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=105&pid=1218&file=717). od ablace je pacient bez 
obtíží a bez terapií dodaných IcD. V plánu je extrakce de-
fibrilátoru. 

Diskuse

Anatomický podklad Mahaimovy AV reentry tachykar-
die je přídatné vodivé spojení mezi pravou síní a pravou 

komoru. EKG obrazem je širokokomplexová tachykardie. 
Komplex QrS má tvar Lbbb a tachykardie může být re-
lativně snadno zaměněna za komorovou tachykardii. Se-
trvalá širokokomplexová tachykardie u pacienta s ische-
mickou chorobou srdeční (IchS) po infarktu myokardu je 
zdánlivě jasnou indikací k implantaci IcD. náš případ však 
popisuje koincidenci substrátu pro komorovou tachykar-
dii i přítomnost Mahaimovy akcesorní dráhy. Při absen-
ci 12svodového EKG dokumentujícího běžící tachykardii 
a indikaci k implantaci IcD na podkladě křivky EKG pouze 
z EKG holterovského monitorování, epizodního záznam-
níku či implantabilního loop rekordéru může být odlišení 
komorové tachykardie od supraventrikulární tachykardie 
s aberací komplexu QrS, antidromní AV reentry tachykar-
die či tachykardie při Mahaimově spojce obtížné.

u našeho pacienta vedlo až elektrofyziologické vy-
šetření k úplnému objasnění mechanismu a odstranění 
arytmie. u pacienta je indikována extrakce defibrilační-
ho systému, což se ukázalo jako nesprávné se všemi riziky 
a důsledky pro pacienta (u našeho pacienta neadekvátní 
výboje). 

Dle evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu 
komorových arytmií z roku 20158 je elektrofyziologické 
vyšetření u pacientů s IchS a dříve prodělaným IM do-
poručeno při obtížích suspektních z přítomnosti komo-
rových tachyarytmií, zahrnujících palpitace, presynkopu 
a synkopu (třída doporučení I, úroveň důkazů b). u naše-
ho pacienta při zachycení širokokomplexové tachykardie 
na EKG byla rovnou indikována implantace IcD, jelikož 
se komorová tachykardie zdála jako nejpravděpodobnější 
příčina. Elektrofyziologické vyšetření by však Mahaimovu 
přídatnou dráhu spolehlivě odhalilo.

Závěr

u pacienta s ischemickou chorobou srdeční po infarktu 
myokardu vedla záměna supraventrikulární tachykardie 
typu Mahaim za komorovou tachykardii k implantaci de-
fibrilátoru s nežádoucími komplikacemi (neadekvátní vý-
boje). Tato kazuistika ilustruje, jak zdánlivě jasná indika-
ce k implantaci IcD může mít závažné klinické důsledky.

Prohlášení autorů o možném střetu zájmů
Žádný střet zájmů.
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Souhrn

onkologické onemocnění nepatří mezi časté příčiny plicní hypertenze a průkaz malignity jako příčiny plicní 
hypertenze bývá obtížný. uvádíme případ 77leté pacientky, jež byla v krátkém časovém úseku opakovaně 
hospitalizována pro progredující dušnost a plicní hypertenzi a u níž až sekce definitivně prokázala tumor 
prsu s generalizací do plic jako primární důvod plicní hypertenze.
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AbStrAct

A malignant tumor is a rare cause of pulmonary hypertension; a correct diagnosis is however often difficult. 
here, we present a case of a 77-year-old patient who was repeatedly hospitalized over a short period due 
to progressive dyspnea seemingly due to pneumonia and pulmonary hypertension and in whom only an 
autopsy revealed a true cause of the pulmonary hypertension – breast cancer with generalization into lungs. 
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Úvod

Plicní hypertenze (Ph) je definována jako zvýšení klidové-
ho středního arteriálního tlaku v plicnici na hodnotu vyš-
ší než 25 mm hg měřeného při pravostranné katetrizaci. 
hemodynamicky vede k přetížení pravé srdeční komory 
s jejím následným selháváním a výrazným zhoršením pro-
gnózy pacienta.1 Maligní onemocnění nepatří mezi časté 
příčiny plicní hypertenze, proto je v diferenciální diagnó-
ze často opomíjeno, a to zejména tehdy, kdy není dia-
gnóza nádorového onemocnění známa.2 Patofyziologicky 
se může jednat o formy mikrovaskulární (nádorová mik-
roembolizace a nádorová trombotická mikroangiopatie), 
nádorovou makroembolizaci, intravaskulární tumor (an-
giosarkom) nebo plicní hypertenzi vzniklou ve spojitosti 
s protinádorovou léčbou.3 Diagnóza bývá často stanovena 
až post mortem. Ačkoli je prognóza těchto pacientů ne-
příznivá, v literatuře jsou popsány případy kladné odpo-
vědi mikrovaskulárních forem na léčbu chemoterapeuti-
ky, imunosupresivy a vazodilatátory.4,5

Popis případu

Sedmasedmdesátiletá pacientka s arteriální hypertenzí, 
bez dalších interních přidružených onemocnění, byla pů-

vodně hospitalizována ve spádové nemocnici pro dušnost. 
ct angiografie neprokázala plicní embolii, byla popsána 
kondenzace plicního parenchymu. Při echokardiografic-
kém vyšetření měla nemocná dobrou systolickou funkci 
levé komory bez významné mitrální či aortální chlopenní 
vady, byly však nalezeny nepřímé známky plicní hyperten-
ze (dilatovaná pravá komora, dilatace plicnice, středně 
významná až významná trikuspidální regurgitace s vrcho-
lovým gradientem 75 mm hg a dilatace vena cava inferior 
bez respirační variability). Laboratorně byla prokázána 
elevace zánětlivých parametrů. Případ byl uzavřen jako 
pneumonie a pacientka byla léčena dle standardních po-
stupů, včetně empirického podání antibiotik, vše s částeč-
ným účinkem. Po zlepšení klinického stavu byla nemocná 
propuštěna do domácí péče. V odstupu čtrnácti dní byla 
pacientka přijata na naši jednotku intenzivní péče pro re-
spirační insuficienci. Při vstupním rtG vyšetření byla pro-
kázána kongesce v malém oběhu. Pomocí ct angiografie 
byla opět vyloučena plicní embolie, detekován bilaterál-
ně nevelký fluidothorax, dilatace kmene plicnice, známky 
difuzní infiltrace parenchymu, avšak bez jasných známek 
metastazujícího či nádorového postižení plic (obr. 1A, 1b 
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=106&pid=1218&file=725, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=106&pid=1218&file=724). Při fyzikálním vyšetření 
byla zjištěna indurace pravého prsu. Echokardiograficky 

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=106&pid=1218&file=725
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=106&pid=1218&file=725
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=106&pid=1218&file=724
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=106&pid=1218&file=724
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=106&pid=1218&file=724
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dominovaly známky plicní hypertenze a tlakového přetí-
žení pravého srdce, na levostranných srdečních oddílech 
nebyla nalezena patologie. byla provedena pravostranná 
katetrizace, která potvrdila převážně prekapilární plicní 
hypertenzi (střední tlak v plicnici [PAMP] 50 mm hg, tlak 
v zaklínění [PcWP] 18 mm hg s normálním srdečním vý-
dejem). Laboratorně byly patrné vysoké hodnoty zánětli-
vých parametrů a n-terminálního fragmentu natriuretic-
kého propeptidu typu b (nt-probnP). byla zahájena léčba 

srdečního selhání, podávána antibiotika a podpůrná 
bronchodilatační terapie. S ohledem na klinický stav pa- 
cientky, který se nelepšil, byla nutná neinvazivní ventilace 
maskou a po konzultaci s expertním centrem pro léčbu 
Ph byla zahájena medikace inhibitorem fosfodiesterázy 5 
(PDE5) (sildenafil). I přes několikadenní podávání sildena-
filu tato terapie zůstala bez účinku.

Dodatečné bronchoskopické vyšetření neprokázalo tu-
morózní infiltraci, odhalilo pouze přítomnost zánětlivé ce-
lulizace v bronchiálním stromu. Souběžně byl došetřován 
nález na prsu, byla provedena mamografie s následnou 
biopsií, která potvrdila invazivní karcinom prsu s prorůstá-
ním do okolí a s masivní lymfadenopatií. navzdory tomu, 
že bronchoskopie ani jiná zobrazovací vyšetření nepotvrdi-
ly přítomnost tumoru v plicním parenchymu, onkologické 
onemocnění se jevilo jako možná příčina Ph a respirační 
insuficience nemocné. Klinicky postupně docházelo k pro-
gresi respiračního a pravostranného srdečního selhání. 
Vzhledem k výše uvedenému a nemožnosti kurativního 
řešení nádorového onemocnění nebyla etiologie plicní 
hypertenze dále došetřována. Multidisciplinárně bylo roz-
hodnuto nerozšiřovat terapii a byla zahájena paliativní 
péče. Po osmnácti dnech hospitalizace pacientka zemřela.

následná klinická pitva potvrdila nález tumoru pra-
vého prsu s lymfadenopatií, prorůstáním do hrudní stě-
ny, četnými metastázami v plicích (obr. 2 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=106&pid=1218&file=723) a lymfangioinvazí do plic 
(obr. 3 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/

Obr. 1 – (A) CT angiografie s průkazem dilatace kmene plicnice, 
transverzální řez, (B) CT angiografie s průkazem dilatace plicnice, 
sagitální řez

Obr. 2 – Makroskopicky patrná generalizace tumoru do plicní tkáně 
při pitvě

A

B

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=106&pid=1218&file=723
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=106&pid=1218&file=723
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clanky.php?p=detail&id=106&pid=1218&file=726). tyto 
nálezy definitivně potvrdily onkologické onemocnění 
jako etiologii respiračního selhání a plicní hypertenze.

Diskuse a závěr

onkologická onemocnění jsou poměrně vzácnou příči-
nou plicní hypertenze, a to navzdory faktu, že v někte-
rých post mortem studiích byl výskyt mikroembolů v pli-
cích odhalen až u 26 % pacientů se solidními tumory.3 

Drtivá většina mikroembolizací zůstává asymptomatická. 
Z onkologických onemocnění spojených se vznikem plicní 
hypertenze se nejčastěji jedná o adenokarcinomy (např. 
karcinom prsu), tumory plic, jater nebo gastrointestinál-
ního traktu, ale možný je výskyt i u jiných tumorů.3

Vznik plicní hypertenze spojený s výskytem tumoru 
může souviset s makro- nebo mikroembolickými jevy. 
Makroembolismus většinou souvisí s protrombotickými 
změnami způsobenými v organismu nádorovým bujením, 
mikroembolické jevy se dělí na plicní nádorový mikroem-
bolismus (pulmonary tumour microembolism, PtE) a ná-
dorovou plicní trombotickou mikroangiopatii (pulmonary 
tumour thrombotic microangiopathy, PttM). Jako PtE se 
označuje okluze malých plicních arteriol přímo kompakt-
ní uzávěrou nádorovými buňkami bez jejich rozvinutí se 
v metastázu, zatímco u PttM je mechanismem obstrukce 
či okluze spíše odpověď organismu na zahnízdění nádo-

rových buněk, kolem kterých se vytváří prokoagulační 
prostředí a může docházet k intimální proliferaci.3

Z klinického hlediska však znalost konkrétního me-
chanismu prakticky nehraje roli. Klinická manifestace 
všech výše uvedených typů je prakticky stejná jako u Ph 
vznikající z jiných příčin a ani metody používané při dia-
gnostice Ph (echokardiografie, ventilačně-perfuzní sken, 
plicní výpočetní tomografie s vysokým rozlišením [hrct], 
spirometrie, katetrizace) skutečnou příčinu nemusejí od-
halit. Pokud však výše uvedenými metodami neodhalíme 
příčinu Ph, je nutné v diferenciální diagnostice zvažovat 
jako jednu z příčin onkologické onemocnění. Přestože se 
pak může zdát, že „obyčejné“ fyzikální vyšetření léka-
řem v dnešní době velkého množství a dostupnosti pa-
raklinických a zobrazovacích vyšetření ztrácí na významu, 
můžeme si i z předkládané kazuistiky vzít ponaučení, že 
správně odebraná anamnéza a pečlivé fyzikální vyšetření 
mohou být ve správné diagnostice velmi nápomocny.
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Souhrn

Mitochondriopatie představují heterogenní skupinu systémových onemocnění, která vznikají na podkladě 
mutace nukleární či mitochondriální DnA. Prevalence dědičných mitochondriopatií se odhaduje na jeden 
případ na 5 000 narozených. Defekt mitochondriálního energetického metabolismu se typicky manifestuje 
výrazněji v orgánech s vyššími metabolickými nároky – v mozku, myokardu, játrech, v kosterním svalstvu či 
endokrinních orgánech, symptomatologie tak bývá velmi pestrá a srdeční postižení není specifické. Typická 
kardiální manifestace zahrnuje hypertrofickou a dilatační kardiomyopatii, arytmie – jak bradyarytmie, tak 
tachyarytmie, a srdeční selhání. Diagnostika mitochondriopatií je snadná pouze v případě typického neuro-
logického a kardiologického obrazu, ale ve většině případů je obraz atypický a diagnóza obtížně stanovitel-
ná. To dokumentuje i následující kazuistika, ve které popisujeme případ mladého muže, který byl primárně 
hospitalizován v Městské nemocnici ostrava pro dekompenzovanou hypertenzi a až následující vyšetření 
a podrobná anamnéza postupně vedla k odhalení této vzácné diagnózy. 

© 2019, ČKS.

AbSTrAcT

Mitochondrial disease is a heterogeneous group of systemic diseases that develop consequent to mutations 
in nuclear or mitochondrial DnA. The prevalence of inherited mitochondrial disease has been estimated to 
be greater than 1 in 5,000 births. Defect of mitochondrial energetic metabolism is typically manifested in 
a more pronounced manner in organs with higher metabolic requirements – in the brain, myocardium, liver, 
muscles and endocrine organs, therefore symptomatology is so colourful and cardiac disability is not specific.
The typical cardiac manifestation of mitochondrial disease contains hypertrophic and dilated cardiomyo-
pathy, arrhythmia – both bradyarrhythmia and tachyarrhythmia, and heart failure.
The diagnosis of mitochondriopathies is simple in case of typical neurological and cardiac picture, but in 
most cases the clinical features are atypical and diagnosis is difficult to determine, as documented in the 
following case report. This case report describes the case of a young man, who was primarily hospitalized in 
Municipal hospital ostrava with decompensated hypertension and gradually further examinations and look 
into his detailed medical history led to the revelation of this rare diagnosis.

Klíčová slova:
hypertrofická a dilatační  
kardiomyopatie
Dekompenzovaná hypertenze
Mitochondriopatie

Keywords:
Decompensated hypertension
hypertrophic and dilated  
cardiomyopathy
Mitochondriopathies

Úvod

Mitochondriální onemocnění patří mezi vzácné nemoci, 
což je dle European union regulation on orphan Medi-
cinal Products (1999) definováno jako onemocnění posti-
hující jednoho člověka na 2 000 narozených v evropské 
populaci.1 Jedná se o heterogenní skupinu systémových 
onemocnění, která vznikají na podkladě mutace nuk- 
leární či mitochondriální DnA a mohou se manifestovat 
v kterémkoliv věku. obecně se dá říci, že mitochondriální 
onemocnění vycházející z mutace mtDNA se častěji mani-

festují v dospělém věku, zatímco onemocnění způsobné 
mutací nDNA je častější u novorozenců a dětí.2   

Prevalence dědičných mitochondriopatií se odhaduje 
na jeden případ na 5 000 narozených,3 dle dat Ústavu dě-
dičných a metabolických poruch se minimální prevalence 
odhaduje na 1 : 3 400. od roku 1992 bylo toto onemoc-
nění v České republice diagnostikováno u přibližně 460 
pacientů.4

První porucha mitochondriální funkce byla popsána 
Luftem v roce 1959.2 od té doby bylo popsáno v mtDnA 
více než 200 bodových mutací, delecí a duplikací, které 
vedou k poruchám energetického metabolismu a rozvo-
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Prevalence různých arytmií dosahovala 22,2 %. Domi-
nující byly tachyarytmie – 14 pacientů, třem pacientům 
byl implantován trvalý kardiostimulátor pro bradyarytmii 
(diagnóza mitochondriopatie byla stanovena přibližně tři 
roky po implantaci).10 

na základě těchto údajů je patrné, že incidence kar-
diovaskulárních onemocnění u této skupiny onemocnění 
je vysoká a je prokázáno, že také mortalita je vyšší u pa-
cientů se srdečním onemocněním (71 %) než bez něj (26 
%), proto by každý mladý pacient s kardiomyopatií a zá-
važnou převodní poruchou měl podstoupit genetické vy-
šetření a naopak pacienti se zjištěnou mitochondriopatií 
by měli podstoupit komplexní kardiologické vyšetření.12

V následující kazuistice popisujeme případ, kdy první 
manifestací tohoto onemocnění byla atypicky dekompen-
zovaná hypertenze.

Kazuistika

následující kazuistika popisuje případ 28letého muže, 
obézního habitu (bMI 40), s koktavostí od raného dětství, 
s lehkou mentální retardací, absolventa vyšší odborné 
školy, v nedávné době léčeného pro hypertenzi u svého 
praktického lékaře (délka léčby jeden rok), bez jiných dal-
ších přidružených onemocnění. 

K hospitalizaci byl odeslán svým ošetřujícím lékařem 
pro dekompenzovanou hypertenzi s krevním tlakem 
(TK) 220/120 mm hg, pacient udával jen slabost a únavu. 
Fyzikální vyšetření kromě obezity neprokázalo žádnou 
závažnou patologii. Při přijetí dominovala v laboratoři 
výrazná hypokalemie a hypomagnezemie. na EKG byly 
patrné známky hypertrofie levé komory (LK), krátký in-
terval Pr, 1,5mm elevace úseku ST ve svodech I, aVL (obr. 
1 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=107&pid=1218&file=731), pacient byl 
bez klinických příznaků akutního koronárního syndromu, 
vstupní hodnota vysoce senzitivního troponinu byla zvý-
šena (161 ng/ml), což jsme přisuzovali hypertenzi. V kont-

ji klinických příznaků onemocnění.4 Vzhledem k tomu, 
že mitochondrie jsou jediným zdrojem energie ve formě 
makroergních fosfátů pro buňku, manifestuje se onemoc-
nění výrazněji v orgánech s vyššími metabolickými náro-
ky – v mozku, myokardu, játrech, v kosterním svalstvu či 
endokrinních orgánech, symptomatologie tak bývá velmi 
pestrá.5

některé poruchy postihují jen jeden orgán (např. oko 
u Leberovy hereditární optické neuropatie), obvykle však 
bývá postiženo několik orgánových systémů, nejčastěji 
nervový a muskuloskeletální, a proto se s touto skupinou 
onemocnění setkávají primárně ve svých praxích pediat-
ři a u dospělých pacientů neurologové.6 Mezi nejčastější 
extrakardiální manifestace mitochondriopatií patří pro-
gresivní svalová slabost, retinitis pigmentosa, progresivní 
oftalmoplegie a encefalomyopatie.7 

Kardiální postižení bývá časté, není však specifické. Za-
hrnuje kardiomyopatie, nejčastěji hypertrofickou a pak 
dilatační kardiomyopatii, arytmie – jak bradyarytmie, tak 
tachyarytmie, srdeční selhání, dilataci aortálního kořene, 
koronární postižení nebo náhlou srdeční smrt.8 

Mitochondriální kardiomyopatie může být popsána 
jako postižení srdeční tkáně charakterizované abnormál-
ní strukturou srdečního svalu, funkcí nebo obojím, vzniklé 
v důsledku genetického defektu postihující mitochondri-
ální respirační řetězce, při absenci konkomitantní ische-
mické choroby srdeční, hypertenze, chlopenní vady nebo 
vrozené srdeční vady.9

na EKG bývá krátký interval Pr, atrioventrikulární (AV) 
blokády, raménkové blokády často v kombinaci s obra-
zem hypertrofie levé komory. Zhanq a spol. retrospek-
tivně analyzovali data (EKG, holterovský monitoring, 
echokardiografie a laboratorní výsledky) u 90 pacientů 
s diagnostikovanou mitochondriopatií. Z tohoto počtu 
pět pacientů mělo kardiomyopatii (dva hypertrofickou 
kardiomyopatií, tři pacienti dilatační kardiomyopatii) – 
prevalence byla 5,6 %.10 Dle práce českých autorů je pre-
valence kardiomyopatie u dětí ještě vyšší – v literatuře se 
uvádí až 40 %.11 

Obr. 1 – EKG známky hypertrofie LK, krátký interval PR a 1,5mm elevace segmentu ST ve svodech I, aVL 

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=731
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=731
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rolní laboratoři však došlo k významnému nárůstu hodno-
ty vysoce senzitivního troponinu (1 344 ng/ml), vzhledem 
k trvajícím EKG změnám (obr. 2 http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pi-
d=1218&file=727). byl pacient akutně katetrizován s nále-
zem jen nevýznamných aterosklerotických změn na ramus 
interventricularis anterior. Dle zvyklosti byla doplněna 
echokardiografie, kde i přes omezenou vyšetřitelnost 
byla zjevná významná koncentrická hypertrofie stěn LK. 
K přesné verifikaci a ke zhodnocení etiologie hypertro-
fie byla provedena magnetická rezonance srdce, kde byla 
potvrzena významná koncentrická hypertrofie LK (max. 

20 mm) s fokusy neischemické fibrózy v bazálním seg-
mentu anterosepta a zadní stěny (obr. 3, 4 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=107&pid=1218&file=729, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pi-
d=1218&file=730). V rámci diferenciální diagnostiky hy-
pertrofické kardiomyopatie a celkového habitu pacienta 
s mentální retardací jsme zvažovali dědičné metabolické 
choroby (např. Fabryho choroba), mitochondriální choro-
by, dědičné střádavé choroby (např. Danonova choroba) 
či komplexní syndromy (např. syndrom noonanové, syn-
drom LEoPArD).

Obr. 2 – Kontrolní EKG se zvýrazněním změn segmentu ST ve svodech I, aVL, V
5
–V

6

Obr. 3 – Magnetická rezonance srdce – významná hypertrofie septa 
levé komory (20 mm)

Obr. 4 – Magnetická rezonance srdce – fokusy neischemické fibrózy 
v bazálním segmentu anterosepta a zadní stěny

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=727
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=727
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=727
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=729
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=729
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=729
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=730
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=730
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=730
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následně bylo anamnesticky od rodičů zjištěno, že 
bratr pacienta zemřel ve věku 23 let na anesteziologicko-
-resuscitačním oddělení (Aro) Městské nemocnice ostra-
va, kde byl došetřován pro suspektní mitochondriopatii 
(Kearnsův–Sayerův syndrom), nicméně před definitivním 
stanovením diagnózy zemřel na respirační selhání při sep-
tickém stavu, jeho další dvě sestry zemřely do dvou let 
věku bez udání příčiny. 

na základě především rodinné anamnézy jsme tedy 
konzultovali Ústav dědičných a metabolických poruch. 
Dle doporučení bylo doplněno neurologické konzilium 
vstupně s normálním nálezem. na magnetické rezonanci 
(Mr) mozku (obr. 5 http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&fi-
le=728). byl nález pseudocystických defektů obou mozeč-
kových hemisfér (velmi suspektní v rámci mitochondriální 
poruchy), dále bylo provedeno oční vyšetření (bez pato-
logického nálezu), endokrinologické vyšetření a Mr srd-
ce – viz výše. Výpočtem (hcM risk-ScD calculator) bylo 
stanoveno riziko náhlé srdeční smrti 3,14, zatím tedy bez 
indikace implantace implantabilního kardioverteru-de-
fibrilátoru (IcD). 

na pětikombinaci antihypertenziv byl pacient uspo-
kojivě kompenzován. V průběhu hospitalizace jsme vy-
loučili nejčastější příčiny sekundární hypertenze (renální 
onemocnění – renovaskulární, renoparenchymatózní, 
primární hyperaldosteronismus, cushingův syndrom,  
feochromocytom). Telemetricky nebyla zachycena žád-
ná arytmie. Pacient byl propuštěn do ambulantní péče, 
kde bylo provedeno kontrolní endokrinologické vyšetření 
s nálezem centrálního hypogonadismu, dále byl objednán 
ke komplexnímu genetickému vyšetření do Všeobecné fa-
kultní nemocnice v Praze. Dle předběžných výsledků byl 
průkaz delece mtDNA v moči. 

V dalším průběhu onemocnění byl pacient v červnu 
2018 hospitalizován na neurologickém oddělení Městské 
nemocnice ostrava pro odeznělý amentní stav, kde již 
byla objektivizovaná zevní oftalmoplegie. následně v říj-
nu 2018 byl přijat na Aro pro respirační selhání při bron-
chopneumonii, kde zmírá dle provedené pitvy na plicní 
embolii. 

Obr. 5 – Magnetická rezonance mozku s nálezem pseudocystických 
defektů obou mozečkových hemisfér

Tabulka 1 – Velká a malá diagnostická kritéria3

Velká diagnostická kritéria Malá diagnostická kritéria

Klinická Mitochondriální syndrom nebo postižení jakýchkoli tří 
z následujících systémů: neurologický, muskulární, kardiální, 
renální, nutriční, jaterní, endokrinní, hematologický, ušní, 
oční, kožní nebo malformace, anamnéza mutací mtDNA 
nebo vyloučení jiné alternativní diagnózy

Symptomy kompatibilní s defekty respiračního řetězce

histologická > 2 % červeně zbarvených vláken v kosterních svalech 1–2 % červeně zbarvených vláken u pacientů mezi 30 
a 50 lety, jakákoli červeně zbarvená vlákna, červeně 
zbarvená vlákna u pacientů mladších 30 let, více než 2% 
akumulace mitochondrií subsarkolemálně pod plaz-
matickou membránou u pacientů mladších 16 let, další 
elektronové abnormality v jakékoli tkáni

Enzymatická > 2 coX-negativní vlákna u pacientů mladších 50 let, > 5 % 
coX-negativních vláken u pacientů ≤ 50 let, < 20 % činnosti 
jakéhokoli komplexu rc ve tkáni, < 30 % činnosti jakéhokoli 
komplexu rc v buněčné linii nebo < 30 % činnosti stejného 
komplexu rc aktivního ve dvou a více tkáních

Manifestace vady v expresi komplexu respiračního řetěz-
ce založené na protilátkách, 20–30 % činnosti jakéhokoli 
komplexu rc v tkáni, 30–40 % činnosti jakéhokoli kom-
plexu rc v buněčné linii nebo 30–40 % činnosti stejného 
komplexu rc aktivního ve dvou a více tkáních

Funkční Snížená syntéza ATP fibroblasty o více než tři směrodatné 
odchylky pod průměrem

Snížená syntéza ATP fibroblasty 2–3 směrodatné odchyl-
ky pod průměrem nebo fibroblasty nejsou schopny růst 
v prostředí s glukózou nahrazenou galaktózou

Molekulární Identifikace mutace nDNA nebo mtDNA nesporné patoge-
nicity

Identifikace mutace nDNA nebo mtDNA nesporné, 
u mtDNA pravděpodobné patogenicity

Metabolická Jedna nebo více známek snížené funkce rc

ATP – adenosintrifosfát; coX – cytochromoxidáza; mtDnA – mitochondriální DnA; nDnA – jaderná DnA; rc – respirační řetězec. 

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=728
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=728
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=107&pid=1218&file=728
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Diskuse

Primární mitochondriopatie jsou klinicky, biochemic-
ky a geneticky velice heterogenní skupina, proto jejich 
diagnostika bývá často obtížná. Velice důležitou úlohu 
v těchto případech hraje rodinná anamnéza s výskytem 
systémového onemocnění, nicméně ne všechny osoby s  
mutací mtDNA se musí systémovým onemocněním mani-
festovat. 

hlavní diagnostická kritéria se opírají o kombinaci 
klinických, histologických, enzymatických, funkčních 
a molekulárních faktorů (viz tabulku 1),3 přičemž dvě 
velká kritéria nebo jedno velké a dvě malá kritéria sta-
novují diagnózu jako definitivní, jedno velké a jedno 
malé kritérium nebo tři malá kritéria jako pravděpo-
dobnou, jedno velké nebo dvě malá kritéria jako mož-
nou. 

Klinická manifestace zahrnuje obvykle současné 
postižení několika orgánových systémů (viz tabulku 
2).3 nejčastěji bývá postižen nervový systém (přibližně  
45 % pacientů), přibližně 20 % pacientů má intelek-
tuální postižení nebo psychiatrické onemocnění, časté 
je postižení endokrinního systému (diabetes mellitus, 
diabetes insipidus, hypogonadimus,...) a kardiologic-
ké, méně časté pak renální či hematologické onemoc-
nění.2 

V případě podezření na mitochondriopatii je zlatým 
standardem ve stanovení diagnózy svalová biopsie, nic-
méně specifita ani senzitivita není 100%, histologický ná-
lez může být v některých případech dokonce normální. 
Endomyokardiální biopsie není rutinně doporučována, 
protože nejsou stanoveny hraniční hodnoty pro srdeční 
sval. Dle práce autorů Meyers a spol. pouze 13 % pacien-
tů se známou mitochondriální poruchou mělo ultrastruk-
turální abnormality.3

Z hlavních diagnostických kritérií se pak v našich pod-
mínkách dále provádí molekulárněgenetické vyšetření 
s průkazem mutace nDNA či mtDNA nesporné patogeni-
city.

V našem případě jsme se tedy v rámci diagnostiky 
opírali o několik faktorů – hlavní úlohu hrála rodinná 
anamnéza s vysoce pravděpodobným mitochondriálním 
onemocněním (Kearnsův–Sayerův syndrom u bratra), 
postižení kardiálního systému (hypertrofie LK) společně 
s mentální retardací, hypogonadismem při normálním 
nálezu na hypofýze a následně pak progresivní oftalmo-
plegie a dále průkaz mutace mtDNA v moči. Pacient tedy 
splňoval dvě hlavní diagnostická kritéria. Svalová biopsie 
nebyla provedena.

Prognóza mitochondriálních onemocnění s výjim-
kou některých poruch beta-oxidace mastných kyselin 
není obvykle příznivá. Průběh onemocnění je často 
progresivní a léčba pouze symptomatická. Přestože 
u většiny postižených není významně ovlivněn klinický 
průběh onemocnění, stále se většina odborníků sho-
duje v názoru, že by se u postižených jedinců mělo 
vyzkoušet podávání L-karnitinu, koenzymu Q10 nebo 
cytochromu c, v některých situacích se doporučuje po-
dávat rovněž L-arginin, riboflavin, vitamin K

3
, thiamin, 

vitamin c a E.4

Důležitá je především mezioborová spolupráce a dů-
sledná práce s pacientem a jeho rodinou. 

Tabulka 2 – Klinická manifestace postižení různých  
orgánových systémů3

Systém Klinické projevy

Kardiovaskulární Srdeční selhání

Arytmie 

Šelest

náhlá srdeční smrt

non-kompaktní kardiomyopatie

Apikální balonkový syndrom

Respirační Dušnost 

ortopnoe

respirační selhání

respirační acidóza

Neurologický Encefalopatie

Ataxie

Pohybové postižení

Záchvaty

Mentální retardace

Renální Selhání ledvin

benigní renální cysty

Fokální segmentální glomeruloskleróza

Proximální tubulopatie

nefritický syndrom

Tubulointersticiální nefritida

Hematologický Diabetes mellitus

Diabetes insipidus

hypofunkce štítné žlázy

hypoparathyreoidismus

Deficit AcTh

hypogonadismus

Amenorea

Gynekomastie

Muskuloskeletální Svalová slabost s normální hodnotou  
kreatinkinázy a normální EMG

Malý vzrůst

Mikrocefalie

Kulatý obličej

Vysoké čelo

nízce postavené uši

Krátký krk

Kůže a měkké tkáně hypertrichóza

Ekzém

Vitiligo

Lipomatóza

retikulární pigmentace

Gastrointestinální Parodontóza

Anorexie

bolesti břicha

nauzea 

Zvracení

Průjem

Malabsorpce

Atrofie klků

Zácpa

Pseudo-obstrukce

Pankreatitida

Zvýšená aktivita jaterních enzymů

Oční Externí oftalmoplegie

retinitis pigmentosa

Sluchový Senzorineurální ztráta sluchu

AcTh – adrenokortikotropní hormon; EMG – elektromyografie.
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Závěr

Mitochondriopatie představují skupinu vzácných one-
mocnění, jejichž diagnostika bývá velmi obtížná pro jejich 
pestrou symptomatologii. Přestože kardiální postižení 
bývá časté, není pro tuto diagnózu specifické. Typická 
kardiální manifestace zahrnuje hypertrofickou a dilatační 
kardiomyopatii, arytmie a srdeční selhání, proto by měl 
každý mladý pacient s nově zjištěnou kardiomyopatií 
a závažnou převodní poruchou podstoupit genetické vy-
šetření a naopak pacienti se zjištěnou mitochondriopatií 
by měli podstoupit komplexní kardiologické vyšetření. 
na základě výše uvedené kazuistiky bychom pak chtě-
li zdůraznit, jak je důležité provést komplexní vyšetření 
u mladých pacientů s nově zjištěnou hypertenzí, přede-
vším důsledný odběr anamnestických dat se zaměřením 
na rodinnou historii, obzvláště při současném nálezu 
kardiomyopatie a lehké mentální retardace, protože i za 
touto běžnou diagnózou se může vyskytovat vzácné one-
mocnění. 
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Souhrn

Primární nádory srdce jsou vzácná onemocnění s výskytem kolem 0,02 % v dospělé populaci. V 25 % se jedná 
o tumory maligní, z nichž naprostou většinu představují sarkomy. Vedle nespecifických příznaků, jako je 
hubnutí, nechutenství či únava, se srdeční nádory mohou projevovat arytmií, srdečním selháváním nebo em-
bolizační příhodou. naše kazuistika popisuje primární lymfom srdce (PLS) vycházející z pravé komory a pravé 
síně, který se manifestoval malou plicní embolií. Při standardní léčbě nízkomolekulárním heparinem došlo 
ke vzniku perikardiálního výpotku s progresí do tamponády srdeční, která si vyžádala urgentní perikardio-
centézu. V diagnostice srdečního nádoru hrála významnou roli magnetická rezonance (Mr) srdce, kde bylo 
vysloveno podezření na lymfom. Konečná diagnóza difuzního velkobuněčného B-lymfomu byla stanovena 
histologicky z tkáně odebrané endomyokardiální biopsií. Doplňující vyšetření pozitronovou emisní tomo-
grafií (PET) a trepanobiopsií neprokázala extrakardiální lokalizaci tumoru. následovala krátkodobě úspěšná 
chemoterapie s kompletní regresí nádoru. Po pěti měsících od posledního cyklu chemoterapie nicméně došlo 
k recidivě lymfomu v oblasti zadní části pravé postranní komory mozkové a splenium corporis callosi. K vy-
loučení nádorové duplicity bylo přistoupeno k odběru tumorózní tkáně metodou stereotaktické biopsie, při 
níž došlo ke krvácení s provalením do mozkových komor a následným exitus letalis.

© 2019, ČKS.

ABSTrAcT

Primary cardiac tumors are a rare disease, their incidence is around 0.02% in adults. only 25% of primary 
cardiac tumors are malign and, of these, most are sarcomas. Symptoms include loss of weight, loss of ape-
tite, fatique, thromboembolism, heart failure or arrhythmias. our case report describes a primary cardiac 
lymphoma from the right atrium and the right ventricle that presented with a small pulmonary embolism. 
Administration of the low molecular weight heparin led into a pericardial effusion followed by the cardiac 
tamponade requiring an urgent pericardiocentesis. cardiac magnetic resonance imaging (Mr) was crucial in 
the diagnostic process as the imaging modality making an initial diagnosis. histologic examination from the 
endomyocardial biopsy demonstrated a diffuse large B-cell lymphoma. Total-body pozitrone emission tomo-
graphy (PET) and bone marrow biopsy confirmed a localized cardiac tumor. The patient received a targeted 
chemotherapy which led to the complete regression of the tumor. however, five months after the last cycle 
of chemotherapy, the lymfoma relapsed in the posterior part of the right lateral brain ventricle and in the 
area of splenium corporis callosi. To rule out the tumor duplicity, a stereotactic brain biopsy was performed. 
unfortunately, it was complicated with an intracerebral bleeding followed by the patient‘s death.
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z oblasti infiltrované stěny pravé komory (video 3 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=108&pid=1218&file=733). histologicky se jed-
nalo o difúzní velkobuněčný B lymfom non Gc fenotyp. 
V rámci stagingu byl pacient vyšetřen pomocí celotělo-
vé pozitronové emisní tomografie/výpočetní tomografie 
(PET/cT), která prokázala rozsáhlou infiltraci pravostran-
ných oddílů srdečních o velikosti 132 × 105 × 110 mm s po-
stižením nadbráničních lymfatických uzlin (video 4 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=108&pid=1218&file=735, kompletní popis PET/
cT na konci textu). Pacient podstoupil šest sérií chemo-
terapie v režimu rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, 
vincristin a prednison. Po dokončeném 3. cyklu chemote-
rapie byla doplněna kontrolní Mr srdce, kde byla patrná 
zřetelná regrese tumorózní infiltrace (obr. 3 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=108&pid=1218&file=738, video 5 http://www.ckson-

Úvod

Primární lymfom srdce (PLS) je extrémně vzácné onemoc-
nění srdce a/nebo perikardu a je zastoupen pouze v 1,3 % 
všech primárních nádorů srdce a v 0,5 % extranodálních 
lymfomů. PLS nemá typickou patognomickou manifestaci 
a s tím souvisí oddálení stanovení diagnózy a špatná pro-
gnóza.

Kazuistika

Devětasedmdesátiletý muž byl přijat do spádové nemoc-
nice pro bolesti na hrudi. Fyzikální nález při přijetí byl 
chudý, pacient byl normotenzní, s normální saturací o

2
, 

12svodové EKG bylo bez významné patologie. V labora-
torních testech byl stanoven negativní Troponin I a byla 
zaznamenána vyšší koncentrace d-dimerů, pro kterou 
byla doplněna perfuzně – ventilační scintigrafie plic, jež 
verifikovala malou plicní embolii. S ohledem na tuto sku-
tečnost byla zahájena antikoagulace nízkomolekulárním 
heparinem v terapeutické dávce. Šestý den od přijetí do-
šlo ke zhoršení klinického stavu, pacient byl tachypnoický, 
hypotenzní a echokardiograficky byla diagnostikována 
srdeční tamponáda s nutností urgentní perikardiocen-
tézy a evakuací přibližně 650 ml hemoragické tekutiny 
(cytologicky bez záchytu maligních buněk). Současně byl 
pomocí echokardiografie zobrazen v pravé srdeční síni 
i pravé srdeční komoře patologický útvar (obr. 1 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=108&pid=1218&file=741, video 1 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=108&pid=1218&file=732). Po stabilizaci stavu byla 
doplněna magnetická rezonance (Mr) srdce s nálezem tu-
morózní infiltrace stěny pravé komory a pravé síně (obr. 
2 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=108&pid=1218&file=740, video 2 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=108&pid=1218&file=737). K histologické veri-
fikaci tumoru byla provedena endomyokardiální biopsie 
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Obr. 1. – Echokardiogram srdce, subxifoideální projekce – patrná tumorózní infiltrace 

stěny pravé síně a pravé komory. LK – levá komora; LS – levá síň; PK – pravá komora; PS –
pravá síň.
V obrázku prosím dejte Výpotek s velkým V

Obr. 2 – Magnetická rezonance srdce, čtyřdutinová projekce – patrná je tumorózní 
infiltrace stěny pravé komory a pravé síně. Ao – aorta; LK – levá komora; LS – levá síň; PK –
pravá komora; PS – pravá síň. 
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Obr. 3 – Magnetická rezonance srdce, čtyřdutinová projekce – zřetel-
ná regrese tumoru po dokončeném 3. cyklu chemoterapie. Ao – aor-
ta; LK – levá komora; LS – levá síň; PK – pravá komora; PS – pravá síň. 
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line.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&i-
d=108&pid=1218&file=736). Pacient absolvoval šest sérií 
chemoterapie bez větších obtíží a jedinými nežádoucími 
účinky byl úbytek hmotnosti přibližně 7 kg, mírná forma 
deprese a vývoj osteoporózy páteře s bolestmi zad. 

Po šesti měsících od zahájení léčby byla provedena 
kontrolní PET/cT hrudníku, břicha a malé pánve, která 
potvrdila kompletní remisi onemocnění (video 6 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=108&pid=1218&file=734). Vedlejším nálezem 
byla osteoporotická komprese obratlových těl Th 7, Th 9, 
Th 12 a L1–L5. 

Po pěti měsících od ukončení chemoterapie se u pacien-
ta objevily amentní stavy, pro které byla provedena kont-
rolní Mr mozku. Zde byl popsán expanzivní proces v oblasti 
zadní strany pravé postranní komory mozkové a splenium 
corporis callosi (obr. 4 http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=108&pid=1218&fi-
le=739). K vyloučení nádorové duplicity byla doporučena 
a provedena stereotaktická biopsie tumoru, nicméně ještě 
ve večerních hodinách po zákroku došlo ke zhoršení stavu 
vědomí, fatické poruše a těžké levostranné hemiparéze. 
Pacient byl intubován, napojen na umělou plicní ventila-
ci a urgentně byla provedena výpočetní tomografie (cT) 
mozku, kde byl zjištěn prokrvácený tumor s provalením do 
komor. Po čtyřech dnech od vzniku této komplikace paci-
ent zemřel. histologicky byl potvrzen stejný typ lymfomu, 
pro který byl pacient již léčen.

Diskuse a závěr

Studie v dospělé populaci opírající se o patologicko-ana-
tomické nálezy popisují výskyt primárních nádorů srdce 
okolo 0,02 %.1 Sekundární nádory srdce jsou v porovnání 
s primárními nádory podstatně častější, a to zejména me-
tastázy karcinomů, sarkomů a krevních nádorů. Většina 
primárních nádorů srdce, zhruba 75 %, je benigní. Zby-
tek tvoří maligní nádory a patří sem především sarkomy. 

PLS jsou extrémně vzácné, objevují se především u mužů 
a častěji v pravostranných srdečních oddílech.2–4 PLS je čas-
tější u imunokompromitovaných pacientů, často sekun-
dárně vlivem lymfoproliferace asociované s virovou infek-
cí Ebsteina–Barrové.5 V naší kazuistice popisujeme výskyt 
srdečního lymfomu v pravé síni a pravé komoře u staršího 
pacienta mužského pohlaví bez poruchy imunity. 

Primární nádory srdce včetně PLS nemají patognomic-
kou klinickou manifestaci a symptomy se odvíjejí od loka-
lizace lymfomu v srdci. nádory postihující pravostranné 
srdeční oddíly mohou být příčinou pravostranné srdeční 
insuficience či plicní embolizace. Levostranné postižení 
tumorem se může manifestovat levostranným srdečním 
selháváním při obstrukci toku krve či embolizací do sys-
témového oběhu, zejména do centrálního nervového sys-
tému (cnS). Tumory infiltrující stěnu levé komory srdeční 
se mohou prezentovat arytmií či poruchou převodního 
systému.6 Klinický obraz pacienta popisovaného v této ka-
zuistice byl chudý, prvním příznakem byla bolest na hrud-
níku, zřejmě v důsledku embolizace tumoru do plicnice 
anebo v důsledku dráždění nervových zakončení v srdci.

Podezření na srdeční nádor je většinou vysloveno na 
základě transthorakální echokardiografie, k přesněj-
šímu zobrazení a ke stagingu se používá cT, Mr srdce 
a celotělová PET. Konečnou diagnózu stanoví až histo-
logické vyšetření vzorku tkáně odebrané biopticky buď 
z primárního tumoru, či z extrakardiální masy.7 K odbě-
ru tumorózní tkáně se provádí myokardiální biopsie při 
explorativní thorakotomii nebo transvenózně. uvedená 
kazuistika ukazuje, že je vhodné použít časné echokar-
diografické vyšetření u všech pacientů s podezřením na 
plicní embolii tak, aby byly vyloučeny i vzácné diagnózy 
vč. srdečních nádorů. Diagnózu PLS bylo v našem případě 
možné potvrdit pouze na základě biopsie provedené en-
dokardiálně.

Zlatý standard v léčbě PLS neexistuje. Z různých kazuis- 
tických sdělení vychází jako výhoda chemoterapie v re-
žimu rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vincristin 
a prednison,8 zatímco chirurgická léčba nezlepšuje pro-

Obr. 4 – Magnetická rezonance mozku prokazuje expanzivní proces v oblasti zadní části pravé postranní komory 
a splenium corporis callosi.

Obr. 3 – Magnetická rezonance srdce, čtyřdutinová projekce – zřetelná regrese tumoru po
dokončeném 3. cyklu chemoterapie. Ao – aorta; LK – levá komora; LS – levá síň; PK – pravá 
komora; PS – pravá síň. 
V obrázku dejte prosím rezidua s velkým R na začátku
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gnózu a měla by být zvážena u pacientů hemodynamicky 
kompromitovaných vlivem obstrukce toku krve tumo-
rem.9 Vzhledem k nízkému počtu případů je stále nejasné, 
zda radioterapie kombinovaná s chemoterapií je superi-
orní k samotné chemoterapii, nicméně pro vysoké riziko 
kardiopulmonálního poškození je radioterapie méně pre-
ferovanou léčebnou modalitou.10 V našem případě byla 
k léčbě na doporučení komplexního onkologického cent-
ra zvolena chemoterapie bez konkomitantní radioterapie 
nebo chirurgie. 

relaps primárního lymfomu srdce v oblasti cnS je ex-
trémně vzácný a v literatuře existuje jen několik podob-
ných kazuistických sdělení, vždy s infaustní prognózou.11 
na postižení cnS je třeba myslet při vzniku neurologic-
kých symptomů i přes zdánlivě vyléčené onemocnění. 
V případě našeho pacienta došlo s odstupem pěti měsíců 
od ukončení léčby k relapsu lymfomu do zadní části pra-
vé laterální mozkové komory a oblasti splenium corporis 
callosi. V této lokalizaci se tumor manifestoval změnami 
chování, alterací cirkadiánního rytmu a apatií. 

Prognóza pacientů s PLS je špatná, 60 % pacientů umí-
rá do dvou měsíců od stanovaní diagnózy. Přežití pacien-
tů je 1,5–26,5 měsíce, s odhadovaným mediánem okolo 
12 měsíců.12 Pacient v naší kazuistice zemřel v důsledku 
komplikací stereotaktické biopsie tumoru pět měsíců od 
ukončení léčby. 
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Kompletní popis PET/CT – vstupní vyšetření  
před zahájením léčby:

Nález
Patologická hypodenzní formace v oblasti mediastina in-
filtrující pravostranné srdeční oddíly, kde jsou i výpadky 
v kontrastní náplni, jak síně, tak i komory, masa zasahuje 
i do oblasti ústí horní duté žíly, celkově velikosti 132 × 105 
× 110 mm, s výrazně zvýšenou akumulací FDG.

V mediastinu paratracheálně pod aortálním oblou-
kem uzlina velikosti 15 mm s výrazně zvýšenou akumulací 
FDG. Další drobné uzlinky retrosternálně bilaterálně do 7 
mm s výrazně zvýšenou akumulací FDG. V pravém hilu uz-
lina do 10 mm s výrazněji zvýšenou akumulací FDG, další 
stejná v prekordiálním tuku ventrálně vlevo velikosti 11 
mm, částečně splývající s uvedenou masou, taktéž výraz-
ně zvýšeně akumuluje FDG.

Vpravo v oblasti náplně horní duté žíly a stejně tak pra-
vostranného truncus brachiocephalicus a následně i v. ju-
gularis interna vpravo s výraznějším výpadkem kontrastní 
náplně v terénu trombotizace. 

Vlevo v oblasti v. jugularis interna nevyloučím taktéž 
nástěnný trombus.

cŽK zaveden do v. cava superior cestou v. subclavia 
vpravo infraklavikulárním přístupem.

Plicní parenchym v S5 středního laloku vpravo na inter-
lobiu s nodozitou velikosti 12 mm s drobnou kalcifikací, 
bez zvýšené akumulace FDG, ostatní parenchym bez dal-
ších ložiskových změn, zesílení pleury oboustranně dor-
zálně, jinak bez tekutiny v pleurálních dutinách.

hypodenznější struktura jaterního parenchymu v.s. 
v terénu difuzní hepatopatie charakteru steatózy, nad-
ledviny nezvětšené s lehce zvýšenou akumulací FDG 
(nejspíše aktivace), cysty obou ledvin, zvětšená prostata 
s kalcifikacemi v centru s drobným fokusem zvýšené aku-
mulace FDG – nejspíše aktivní moč v uretře, ostatní pa-
renchymové orgány dutiny břišní, retroperitonea a pánve 

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=108&pid=1218
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=108&pid=1218
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bez odchylek. V oblasti duodena dva fokusy zvýšené aku-
mulace FDG, bez zjevného cT korelátu. 

V oblasti mezi spinózními výběžky L3/4 zvýšená aku-
mulace FDG, nejspíše na podkladě degenerativních změn, 
ostatní zobrazený skelet bez známek nádorového posti-
žení. 

Závěr
Lymfomová infiltrace pravostranných srdečních oddílů 
s regionální lymfadenopatií nadbráničně – onkologická 
škála pravděpodobnosti: 5 – pozitivní nález.

Trombotizace horní duté žíly, truncus brachiocephali-
cus a v. jugularis interna vpravo, vlevo ve v. jugularis in-
terna taktéž nevyloučíme nástěnný trombus – bez zvýše-
né akumulace FDG.

V oblasti duodena dva fokusy zvýšené akumulace FDG 
– onkologická škála pravděpodobnosti: 2 – pravděpodob-
ně negativní nález.

nodozita v S5 pravé plíce – nejspíše benigní etiologie – 
onkologická škála pravděpodobnosti: 1 – negativní nález.
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Souhrn

V kazuistice popisujeme případ dvaapadesátiletého pacienta s kombinovaným postižením aorty – lokalizo-
vaným zúžením v oblasti aortálního isthmu a vzácnou formou koarktace postihující distální hrudní a břišní 
aortu, označovaným rovněž jako middle aortic syndrome. u většiny pacientů je onemocnění diagnostiková-
no v prvních třech dekádách života. Případ je proto raritní nejen díky kombinaci obou forem koarktace, ale 
rovněž díky pozdnímu věku a formě první manifestace onemocnění. Pacient byl klinicky asymptomatický, 
přestože měl významný gradient na koarktaci. První klinické symptomy byly způsobeny orgánovou hypoper-
fuzí během paroxysmu fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí. obtížně kontrolovatelná hypertenze 
zřejmě delší dobu unikala pozornosti. Potvrzovala to hypertrofie levé komory srdeční zjištěná echokardio-
graficky v době diagnózy. Po obnovení sinusového rytmu a při adekvátní kontrole hypertenze zůstává pa- 
cient nadále asymptomatický, proto prozatím nebylo přistoupeno k invazivnímu řešení.

© 2019, ČKS.
 

AbStrAct

We describe a case report of a 52-year-old patient with rare combination of two congenital aortic narrowings. 
First is the coarctation of the thoracic aorta (at the ligamentum arteriosum) combined with second, much 
less common aortic coarctation located in the distal thoracic and abdominal aorta. this pathology is often 
called “middle aortic syndrome”. Most of the patients are diagnosed within the first three decades of life. 
the presence of both forms of coarctation is unique, so is also the late onset of first symptoms. Paroxysmal 
atrial fibrillation with rapid ventricular response led to symptoms of visceral hypoperfusion. Arterial hyper-
tension probably remained undiagnosed for a long time, because ventricular hypertrophy was present by 
the time of the diagnosis. After the diagnosis was confirmed, the sinus rhythm has been restored. blood 
pressure remains within the normal limits. the patient is treated conservatively as he remains asymptomatic. 

Klíčová slova:
Koarktace aorty
Middle aortic syndrome
onemocnění aorty
Paroxysmální fibrilace síní
rezistentní hypertenze

Keywords:
Aortic coarctation
Aortic diseases
Middle aortic syndrome
Paroxysmal atrial fibrillation
resistant hypertension

Úvod

Vrozená koarktace aorty způsobená lokalizovaným zú-
žením isthmu představuje dobře popsanou jednotku.1 
V tomto případě ji způsobuje lišta, jež vychází z postero-
laterální stěny, většinou proti odstupu ductus arteriosus 
nebo ligamentum arteriosum, těsně pod odstupem levé 
podklíčkové tepny.2 Middle aortic syndrom (dále MAS) či 

syndrom střední aorty je podstatně méně častou varian-
tou aortální koarktace (prevalence v populaci pacientů  
s koarktací aorty je 0,5–2 %), jež postihuje distální hrudní 
nebo břišní aortu, případně obě tyto části.1 V kazuistice 
popisujeme případ pacienta s kombinací výše popsaných 
anomálií, které se u něho manifestovaly v dospělém věku. 
následkem paroxysmu fibrilace síní s rychlou komorovou 
odpovědí došlo k orgánové hypoperfuzi.
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le=750, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=751).

Pro přetrvávající fibrilaci síní jsme zahájili antikoagu-
lační terapii a podali medikaci ke kontrole srdeční frek-
vence, při níž došlo ke spontánní verzi na sinusový rytmus 
(obr. 5 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=755). Po na-
sazení antihypertenziv se normalizoval krevní tlak. Krevní 
tlak na levé horní končetině byl 135/85, na pravé horní 

Popis případu

Jedná se o 52letého pacienta, který byl poprvé vyšetřen 
v ambulanci akutní kardiologie v květnu 2017. Mezi sub-
jektivními obtížemi dominovala nauzea, zvracení, verti-
go, bolest břicha v mezogastriu, bolest v bederní krajině, 
palpitace a dušnost. Při vstupním vyšetření byla zjištěna 
nepravidelnost pulsu, hypertenze 180/80 mm hg a pal-
pační citlivost břicha v pravém epigastriu a mezogas-
triu. osobní anamnéza nevykazovala pozoruhodnosti. 
Vstupním EKG byla zaznamenána fibrilace síní s rychlou 
komorovou odpovědí (obr. 1 http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pi-
d=1218&file=749). 

hodnota c-reaktivního proteinu stanoveného vysoce 
senzitivní metodou byla 2,3 mg/l. V krevním obraze neby-
la přítomna zvýšená hodnota leukocytů. 

Vzhledem k charakteru obtíží byl doplněn nejen rtG 
snímek srdce a plic, ale rovněž nativní snímek a ultraso-
nografie břicha, vše s fyziologickým nálezem. Pro náhle 
vzniklou, intenzivní bolest v bedrech a břiše, zdůrazňo-
vanou mezi subjektivními stesky pacienta a přítomností 
rizikových faktorů (neléčená arteriální hypertenze), bylo 
vysloveno podezření na akutní aortální syndrom, a tudíž 
byla indikována ct angiografie hrudní a břišní aorty. ta 
vyloučila akutní postižení aorty. odhalila však koarktaci 
za odstupem arteria subclavia se stenózou 65 %. Dále od-
halila výrazné zúžení distální hrudní a břišní části s nej-
menším průměrem 9 mm (obr. 2, 3a, 3b, 4 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=109&pid=1218&file=747, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&-
pid=1218&file=748, http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&fi-

Obr. 1 – Vstupní EKG – fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí

Obr. 2 – CT angiografie 3D rekonstrukce – koarktace za odstupem 
arteria subclavia, zúžení zcela distální hrudní a břišní aorty

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=750
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=751
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=751
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=755
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=755
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=749
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=749
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=749
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=747
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=747
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=747
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=748
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=748
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=748
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=750
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=750
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Obr. 3 – (A, B) CT angiografie – koarktace v oblasti aortálního isthmu

A B

Obr. 4 – CT angiografie nejmenší průměr aorty 
necelých 9 mm

Obr. 6 – Echokardiografické vyšetření – dopplerovský gradient 
v descendentní aortě 43 mm Hg

Obr. 5 – EKG po obnovení sinusového rytmu
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končetině 130/80, na levé dolní končetině 125/75 a na 
pravé dolní končetině 120/70 mm hg. K ověření hemo-
dynamické závažnosti koarktace byla provedena trans- 
thorakální echokardiografie s průkazem klidového gra-
dientu na počátku descendentní aorty 43 mm hg (obr. 
6 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=109&pid=1218&file=752).

Po verzi na sinusový rytmus kompletně odezněla veš-
kerá symptomatologie, včetně gastrointestinálních obtíží. 
Dále se postupovalo ambulantní cestou a pacienta jsme 
předali k dispenzarizaci na kardiochirurgickou kliniku. 

Přítomnou sekundární hypertenzi se dařilo dobře kom-
penzovat. Viscerální tepny jsou bez stenóz, normálního 
průměru, průchodné do periferie. trvá sinusový rytmus, 
při němž nejsou přítomny známky orgánové hypoperfu-
ze. nemocný je během dalšího sledování zcela asympto-
matický.

Diskuse

Koarktace aorty představuje 5–8 % všech vrozených sr-
dečních vad. Prevalence izolované formy je asi 3 na 10 000 
živě narozených.3 není pak výjimkou, že zůstává nepozná-
na až do dospělého věku. u mladých hypertoniků je proto 
vhodné stanovit tlakový gradient mezi horními a dolní-
mi končetinami a doplnit zobrazení aortálního oblouku 
a descendentní aorty. Indikace k intervenci u koarktace 
aorty v oblasti aortálního isthmu jsou pak poměrně ex-
plicitně stanoveny.1 Zahrnují zejména neinvazivně měře-
ný tlakový gradient mezi horními a dolními končetinami 
větší než 20 mm hg, bez ohledu na symptomy, ale s hy-
pertenzí na horní polovině těla (více než 140/90 mm hg 
u dospělých), patologickou tlakovou reakci během zátě-
žového testu a významnou hypertrofii levé komory.3

Ve vzácných případech však nastává koarktace aorty 
ektopicky, ať už v oblasti ascendentní, descendentní, či 
břišní aorty.2,3 Jako middle aortic syndrome (MAS) nebo 
mid-aortic dysplastic syndrome označujeme podstatně 
vzácnější variantu aortální koarktace, jež postihuje distál-
ní hrudní nebo břišní aortu. tato forma představuje pou-
ze asi 0,5–2 % (2–3 na jeden milion pacientů) všech aor-
tálních koarktací a oproti lokalizovanému zúžení isthmu 
je poměrně nepřesně definována, ačkoliv byla popsána 
před více než šesti dekádami.1 

Většina případů je idiopatických, některé jsou pak aso-
ciovány s geneticky podmíněnými či získanými zánětlivými 
onemocněními. Může se jednat o embryonální poruchu 
normální fúze dvou dorzálních aort. Z genetických příčin 
jsou uváděny neurofibromatóza typu 1, Alagillův syndrom 
nebo Williamsův syndrom. Ze zánětlivých onemocnění dá-
vaných do spojitosti s MAS pak jmenujme takayasuovu 
nemoc. Intrauterinní infekce, zejména rubeola mohou mít 
také souvislost s tímto postižením aorty.4

Dětští pacienti s MAS obvykle mívají těžkou arteriální 
hypertenzi, která může vést ke komplikacím v podobě is-
chemické choroby srdeční, městnavého srdečního selhání, 
hypertrofie levé komory či cerebrovaskulárních příhod. Další 
symptomy se liší v závislosti na lokalizaci a závažnosti koark-
tace a na přítomnosti stenóz viscerálních tepen.4 orgánová 
a svalová hypoperfuze může vést ke klaudikacím dolních 
končetin, renálnímu selhání či abdominální angině.5

byly vyvinuty dva klasifikační systémy. ben-Shoshan, 
rossi a Korn navrhli dělení na hyponastický (při postiže-
ní delšího segmentu aorty) a segmentální typ koarktace.  
Každá z výše uvedených se pak dále rozděluje na typ 
suprarenální, interrenální a infrarenální. healle a spol. 
pak používají klasifikační systém dle vztahu k renálním 
arteriím – suprarenální versus infrarenální typ a dále dle 
přítomnosti či absence stenózy renální arterie. tyto kla-
sifikace pomáhají určit rozsah postižení a eventuální chi-
rurgický postup.6

V diagnostice se kromě konvenční angiografie stále 
více uplatňují výpočetní tomografie (ct) a Mr angiogra-
fie, které přinášejí určité výhody. ct angiografie (ctA) 
umožní zhodnocení nitrohrudních a nitrobřišních struk-
tur vaskulárních i nevaskulárních. oproti angiografii tyto 
zobrazovací metody umožní také odhalit případné zánět-
livé změny. Laboratorní testy jsou v tomto směru nespe-
cifické a zesílení aortální stěny prokázané ct vyšetřením 
je lepším prediktorem přítomnosti zánětlivého procesu. 
Konvenční angiografie nám pak umožňuje přímo měřit 
tlakový gradient a zhodnotit hemodynamickou význam-
nost koarktace.6,7

Současná léčba je zaměřena na kontrolu arteriální 
hypertenze ve snaze zabránit rozvoji komplikací a po-
škození cílových orgánů. Může být farmakologická, en-
dovaskulární či chirurgická. Závažná nekontrolovaná hy-
pertenze či renální poškození pak jsou nejčastější indikací 
pro invazivní řešení. onemocnění je obvykle diagnostiko-

Obr. 7 – Vstupní echokardiografie s hypertrofií stěn levé komory Obr. 8 – Echokardiografie během sledování na kardiochirurgické kli-
nice. Mírná hypertrofie stěn levé komory. 

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=752
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=109&pid=1218&file=752
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váno během prvních tří dekád života a vzhledem k jeho 
vzácnému výskytu není optimální terapeutická strategie 
u starších, asymptomatických jedinců s dobře kontrolova-
nou hypertenzí zcela jasná.4 

V případě našeho pacienta byla volba optimálního 
léčebného postupu složitější nejen kvůli vyššímu věku 
v době diagnózy, ale také pro přítomnost kombinované-
ho segmentálního postižení aorty v oblasti isthmu a aor-
tální hypoplazie zcela distální hrudní a břišní aorty. Zúže-
ní aorty, které postihuje současně hrudní a břišní část, je 
extrémně vzácné a bylo popsáno pouze formou kazuistik.

V době diagnózy již sice byla přítomna hypertrofie levé 
komory srdeční, nicméně terapie hypertenze nebyla za-
vedena. Při léčbě kombinací pěti antihypertenziv (inhibi-
toru angiotenzin konvertujícího enzymu, blokátoru kal-
ciových kanálů, beta-blokátoru, thiazidového diuretika 
a centrálně působícího agonisty imidazolinového recepto-
ru) došlo k normalizaci krevního tlaku a v průběhu dalších 
echokardiografických kontrol nedošlo k další progresi, ale 
spíše k mírné regresi hypertrofie levé komory srdeční (obr. 
7, 8 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=109&pid=1218&file=753, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=109&pid=1218&file=754). 

V době stanovení diagnózy vykazoval pacient klinic-
ké známky viscerální hypoperfuze, avšak spíše na vrub 
kombinace aortálního postižení s přechodným snížením 
srdečního výdeje během paroxysmu fibrilace síní s rychlou 
komorovou odpovědí. Po obnovení sinusového rytmu je 
zcela asymptomatický. Pro výše uvedené skutečnosti bylo 
nakonec po mezioborovém konziliu postupováno kon-
zervativně.

Závěr

Pacient je déle než dva roky sledován na kardiochirurgic-
ké ambulanci. nadále se daří udržovat normální hodno-
ty krevního tlaku a sinusový rytmus. V případě nutnosti 
budoucího invazivního řešení bude s ohledem na dlouhý 
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