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Souhrn

Primární tumory perikardu jsou extrémně vzácná onemocnění se špatnou prognózou. Zpočátku jsou klinicky 
němé, jejich růst a diseminace do okolí vede k rozvoji často nespecifických obtíží. Prezentovaná kazuistika 
popisuje případ pacienta s vysoce nediferencovaným maligním sarkomatoidním tumorem perikardu, pou-
kazuje na obtížnou diagnostiku tumorů perikardu a zdůrazňuje nutné rychlé zahájení jejich cílené terapie.
onemocnění se u daného pacienta v úvodu projevuje progredující dušností s bolestmi na hrudi. Při standard-
ních vyšetřeních je zjištěna nově fibrilace síní s rychlou odpovědí komor, dále perikardiální výpotek, který 
progreduje a dospěl až k nutnosti perikardiocentézy. opakovanými vyšetřeními s využitím řady zobrazova-
cích metod je vyjádřeno podezření na maligní onemocnění perikardu. následně je provedena histologická 
verifikace z minitorakotomie, která podezření potvrzuje. Stav pacienta rychle progreduje a ještě před mož-
ným zahájením léčby dochází k jeho úmrtí.

© 2020, ČKS.

AbStrAct

Primary pericardial tumors are an extremely rare disease with poor prognosis. Initially they are clinically 
mute and their growth and dissemination to surrounding structures lead to a development of often unspe-
cific health problems. the presented case report describes the case of a patient with highly undifferentiated 
malignant sarcomatoid pericardial tumor, refers to the difficult diagnostics of pericardial tumors and em-
phasizes the need of the earliest initiation of the therapy as possible. 
In the presented patient, the illness started with progressing dyspnea and chest pain. During the standard 
examination, atrial fibrillation with rapid ventricular response was detected. Also pericardial effusion, pro-
gressing and eventually leading to the necessity of pericardiocentesis. After repeated examinations using 
a range of imaging methods, a malignant pericardium disorder was suspected. Subsequently, this was veri-
fied histologically through mini-thoracotomy, which confirmed the suspicion. the patient’s health condition 
rapidly deteriorated and resulted in death before possible treatment. 
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Úvod

Primární tumory srdce jsou vzácným typem onemocnění 
s incidencí 0,001–0,02 %. tři čtvrtiny těchto nádorů tvo-
ří nádory benigní, zejména myxomy, ostatní jsou nádory 
maligní. Z maligních tumorů se nejčastěji jedná o sarko-
my. typická manifestace se udává ve třetím a čtvrtém 
decenniu, avšak výskyt je možný v kterémkoliv věku. 
Sarkomy vycházejí z mezenchymu a mohou se vyskyto-
vat v široké škále typů jako angiosarkomy, rhabdomyo-
sarkomy, fibrosarkomy a další. V dospělosti se nejčastější 
setkáváme s angiosarkomy. První projevy tumorů nejsou 
závislé na histologickém typu tumoru, ale na jeho lokali-
zaci. nejčastějšími klinickými projevy jsou dušnost, bolest 
hrudi, otoky dolních končetin, kašel, hemoptýza a další. 
objektivně nacházíme nevysvětlitelné progredující srdeč-
ní selhání, zejména pravostranné, perikardiální výpotek, 
tamponády, arytmie, poruchy vedení vzruchu, obstrukci 
dutých žil, plicní embolizace. První manifestací může být 
i náhlá smrt. Sarkomy rychle rostou, postihují kritický or-
gán a často se manifestují již jako lokálně pokročilé nebo 
s metastázami. Úmrtí nastává v rozmezí několika týdnů 
až dvou let od nástupu příznaků v závislosti na typu a lo-
kalizaci. V době úmrtí jsou u 75 % pacientů zjištěny vzdá-
lené metastázy, nejčastěji na plicích, v hrudních uzlinách, 
mozku a kostech (zejména v obratlích). tumory rostoucí 
v myokardu, které neprorůstají do srdečních dutin, nemu-
sejí mít srdeční příznaky.1

Kazuistika

Pacient (66 let) přichází na interní ambulanci pro progre-
dující dušnost a bolesti na hrudi. Při fyzikálním vyšetření 
tohoto pacienta jsou zjištěny známky pravostranného sr-
dečního selhání. Pacient je anamnesticky bez významných 
přidružených onemocnění, dosud bez trvalé medikace, 
nekuřák a abstinent, s nevýznamnou rodinnou anamné-
zou. na EKG je nově zjištěna fibrilace síní s rychlou odpo-
vědí komor, dle echokardiografického vyšetření popsán 
malý perikardiální výpotek a laločnatá tkáň u pravé ko-
mory (PK), zachovaná ejekční frakce levé komory s dob-
rým srdečním výdejem. V laboratorních hodnotách je 
zjištěna zvýšená koncentrace D-dimerů a c-reaktivního 
proteinu (crP), opakovaně negativní troponin I. Vzhle-
dem k zjištěným hodnotám je u pacienta provedena 
ventilačně-perfuzní scintigrafie plic, která je bez průka-
zu plicní embolizace. Doplněna je magnetická rezonance 
srdce (Mr) s popisem tkáně u PK charakteru fibrinu a rov-
něž perikardiálního výpotku. Vzhledem ke všem výsled-
kům dosavadních vyšetření jsou odebrány sérologie na 
kardiotropní viry, je proveden odběr autoprotilátek, vše 
je ale s negativním nálezem.

I přes standardní léčbu fibrilace síní a terapii kolchici-
nem dochází k postupné progresi perikardiálního výpotku 
a zvýšení crP s leukocytózou. u pacienta je provedeno vy-
šetření značenými leukocyty, které je ale bez nálezu flo-
ridního ložiska zánětu. Klinický stav pacienta progreduje 
a následně se rozvíjí tamponáda srdeční s nutností punkce 
perikardu v kardiocentru (200 ml hemoragické tekutiny 
biochemicky charakteru exsudátu, s negativní cytologií, 
zbytek tekutiny uniká do levého pleurálního prostoru). 

Vzhledem k dušnosti a přítomnosti fluidotoraxu je opa-
kovaně prováděna i evakuační hrudní punkce, punktát je 
cytologicky bez onkologicky suspektních buněk. Po pro-
vedených výkonech a při zavedené terapii přechodně do-
chází ke zlepšení klinického stavu pacienta, k téměř úplné 
regresi perikardiálního výpotku a pacient je propuštěn do 
ambulantní péče.  

Po 12 dnech se zhoršuje klinický stav pacienta, je 
nutná rehospitalizace, je zjištěna recidiva výpotku peri-
kardu a zvětšení laločnaté tkáně u stěny PK (video 1 a 2 
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=115&pid=1296&file=766, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=115&pid=1296&file=767). Jsou odebrány onkomar-
kery, zjištěno zvýšení cA 125, tPA, nSE a je vyjádřeno po-
dezření na maligní etiologii laločnatého útvaru při stěně 
PK.

Při výpočetní tomografii srdce (ct) je již popisována 
infiltrace perikardu. V diferenciální diagnostice je pomýš-
leno na lymfom, mezoteliom, sarkom anebo metastázy 
s primárním tumorem jiné lokalizace. u tohoto pacien-
ta je proveden onkologický screening, nejprve ct břicha 
s kontrastní látkou, kde je popisován nález drobného lo-
žiska hlavy pankreatu a drobných ložisek na játrech po-
dezřelých z metastáz. Kontrolní magnetická rezonance 
srdce je již s popisem „možné infiltrace myokardu s lo-
žisky prokrvácení, hemoragický perikardiální výpotek 
a restrikční plnění komor“ (obr. 1 http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=115&-
pid=1296&file=762). Zobrazovací metody však stále ne-
stanovily konečnou diagnózu u pacienta, a nemohla být 
tedy zahájena cílená terapie.  

Diagnóza tumoru byla stanovena až na základě od-
běru vzorku perikardu z minitorakotomie, byl histolo-
gicky verifikován nediferencovaný maligní sarkoma-
toidní tumor perikardu. tumor ovšem extrémně rychle 
a progresivně rostl, manifestoval se progredujícím srdeč-
ním selháním při restrikčním plnění komor daným kon-
strikcí perikardu a částečně i infiltrací myokardu tumo-
rem, při echokardiografii patrný septal bounce (video 
3 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clan-
ky.php?p=detail&id=115&pid=1296). Klinický stav pa- 

Obr. 1 – MR srdce zobrazující infiltraci perikardu s perikardiálním 
výpotkem (2) a oboustranné fluidotoraxy (1)
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cienta se rychle zhoršoval, a pacient nebyl vzhledem k PS 
(performance status) v době stanovení diagnózy schopen 
podstoupit jakoukoliv kauzální léčbu. Pacient následně 
umírá pod obrazem kardiogenního šoku po čtyřech mě-
sících od vzniku prvních obtíží. Dle histologie nádorové 
tkáně získané při provedení patologicko-anatomické 
pitvy je potvrzen vysoce nediferencovaný sarkomatoidní 
tumor perikardu, nádor obliteroval perikardiální dutinu 
a prorůstal do okolí vzestupné aorty, srdce a hrudní stě-
ny vlevo, potvrzeny jsou i metastázy do levé plíce a jater 
(obr. 2, 3, 4 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-re-
ports/clanky.php?p=detail&id=115&pid=1296&file=763, 
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.

php?p=detail&id=115&pid=1296&file=764, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=115&pid=1296&file=765).

Diskuse a závěr

Primární sarkomy srdce mají špatnou prognózu v porov-
nání s ostatními sarkomy z důvodu pozdní prezentace kli-
nických obtíží a časné přítomnosti metastáz.2

tumory perikardu se manifestují často perikardiálními 
výpotky vyžadujícími punkci. bezpečnost tohoto výkonu 
pod echokardiografickou kontrolou je i přes infiltraci 
perikardu vysoká.3 Většina výpotků po perikardiocenté-
ze ale recidivuje, a vyžaduje tedy drenáž katétrem nebo 
skleroterapii (tetracykliny, bleomycinem, thiotepou nebo 
radionuklidy) k minimalizaci recidiv.4 Perkutánní balonko-
vá perikardiektomie se jeví vysoce efektivní a může být 
nápomocna u pacientů s recidivujícími výpotky perikardu. 
Výběr intervence musí být založen na klinickém stavu pa-
cienta, typu a charakteru malignity.5

V našem případě postačovala jednorázová perikardio-
centéza, perikardiální výpotek sice recidivoval, avšak na-
dále již nebyl hemodynamicky významný a další drenáž 
nebyla indikována.

Základem diagnostiky tumorů perikardu jsou zobrazo-
vací metody – echokardiografické vyšetření (transtorakální 
a jícnové), ct, Mr a FDG PEt/ct (diferenciální diagnostika 
benigní a maligní léze). Konečné stanovení diagnózy je 
však možné pouze histologicky, odběrem materiálu chirur-
gickou cestou, endomyokardiální biopsií, případně ct na-
vigovaným odběrem tkáně tenkou jehlou.6 Další možností 
je perikardioskopie, která umožňuje makroskopické pro-
hlédnutí pulsujícího srdce a vizualizaci změn souvisejících 
s onemocněním, umožňuje cílenou biopsii tkání, podání 
skleroterapie a případně i chemoterapie.7

Kauzální léčba těchto tumorů je obtížná a vyžaduje 
multidisciplinární spolupráci chirurgů a onkologů. Kom-
binace chirurgické léčby (částečná nebo úplná resekce 
tumoru, autotransplantace či ortotopická transplantace 
srdce), radioterapie a chemoterapie prodlužuje přežití 
pacienta. Výsledky jsou lepší u pacientů s možností úplné 
resekce tumoru než u pacientů podstupující pouze částeč-
nou resekci tumoru (39,9 ± 23,2 vs. 24 ± 4 měsíců).8

na tomto případu pacienta je patrné, jak je obtížná 
diagnostika tumoru perikardu, který se primárně mani-
festoval dušností a bolestmi na hrudi a klinicky fibrilací 
síní. I přes provedená vyšetření, včetně Mr srdce, nebyl 
tumor rozpoznán v jeho časném stadiu, ale až jako lokál-
ně pokročilý s metastázami.

naše kazuistika potvrzuje velmi rychlý, expanzivní růst 
tumoru, který zapříčinil úmrtí do čtyř měsíců od objevení 
se prvních příznaků.

V případě stanovení včasné diagnózy by u našeho pa- 
cienta připadala v úvahu adjuvantní chemoterapie a ra-
dioterapie, která by mohla prodloužit život pacienta 
i přes 12 měsíců.2

u každé nově vzniklé fibrilace síní s perikardiálním vý-
potkem je důležité intenzivně pátrat po jeho příčinách 
a nezapomínat ani na vzácné diagnózy. Je potřeba využít 
veškerých dostupných zobrazovacích metod ke správné-

Obr. 2 – Tumor perikardu při sekci 

Obr. 3 – Řezy srdce při sekci 

Obr. 4 – Histologický preparát ze sekce 
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mu a časnému stanovení diagnózy se zahájením cílené 
léčby.
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Souhrn

Angina pectoris je jednou z forem ischemické choroby srdeční s prevalencí 20 000–40 000 na jeden milion 
obyvatel. Příčinou jejího vzniku je nepoměr mezi dodávkou a spotřebou kyslíku myokardu, přičemž nejčas-
tější příčinou je ateroskleróza koronárních tepen.1 rozvoj kardiochirurgických výkonů s narůstajícím počtem 
pacientů s našitím aortokoronárního bypassu a využitím arteria mammaria interna však vede i ke zvyšující-
mu se počtu klinické manifestace málo časté příčiny anginy pectoris, a to koronárního-subklaviálního steal 
syndromu. Prezentujeme kazuistiku pacientky s chronickou ischemickou chorobou srdeční, u které se po 
šestnácti letech od našití tepenného bypassu tento syndrom rozvinul a následně byl na našem pracovišti 
úspěšně řešen komplexní perkutánní revaskularizací. 

© 2020, ČKS.

AbStrAct

Angina pectoris is a type of ischemic heart disease with a prevalence of 20 000–40 000 per 1 million inha-
bitants. Its cause is a disparity between myocardial oxygen supply and consumption. the most common 
cause of angina pectoris is coronary atherosclerosis.1 the development of a cardiac surgery with an increas- 
ing number of patients undergoing aortocoronary bypass surgery using the left internal mammary artery 
graft leads to an increasing number of clinical manifestations of the rare cause of angina pectoris, namely 
coronary-subclavian steal syndrome. We present a case report of a patient with a chronic coronary artery 
disease by whom this syndrome developed sixteen years since the artery bypass grafting was received and 
subsequently was successfully treated by a complex percutaneous revascularization in our department.

Klíčová slova: 
Ischemická choroba srdeční 
Koronární-subklaviální steal syndrom 
Stenóza levé podklíčkové tepny

Keywords: 
coronary-subclavian steal syndrome 
Ischemic heart disease 
Stenosis of left subclavian artery

Úvod

Koronární-subklaviální steal syndrom (cSSS) je poměrně 
raritní příčinou akutního infarktu myokardu nebo syndro-
mu anginy pectoris. Představuje stav akutního, případně 
chronického uzávěru nebo významné stenózy proximál-
ní části levé podklíčkové tepny, kdy dojde k retrográdní-
mu toku krve v levé vnitřní mamární tepně (LIMA) z ra-
mus interventricularis anterior (rIA) do levé podklíčkové 
tepny.2–4 V následující kazuistice představujeme případ 
úspěšné komplexní elektivní perkutánní revaskularizace 
aterosklerotického postižení koronárních tepen a levé 
subklaviální tepny.

Kazuistika

Čtyřiašedesátiletá pacientka léčená pro chronickou is-
chemickou chorobu srdeční, po inferolaterálním infarktu 
myokardu z roku 2000, po našití aortokoronárního bypas-
su z roku 2001 s našitím LIMA na rIA, žíly sekvenčně na 
ramus marginalis sinister 2 + 3 (rMS 2 + 3). Echokardiogra-
ficky byla dokumentována hraniční systolická funkce levé 
komory s ejekční frakcí 50 %. Pacientka byla dále léčena 
pro arteriální hypertenzi, v anamnéze byl stav po operaci 
žaludečního vředu z roku 1998 v remisi. užívala kyselinu 
acetylsalicylovou 100 mg denně, kombinovanou hypolipi-
demickou léčbu fluvastatin + fenofibrát + ezetimib a beta-
-blokátor ve standardní dávce.
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Pacientka byla v červenci 2017 vyšetřena v naší kardio-
logické ambulanci v rámci plánované kontroly. během 
vyšetření udávala asi týden trvající intermitentní klidové 
oprese na hrudi a bolesti levé horní končetiny s nově za-
chycenou blokádou pravého tawarova raménka. Echo-
kardiograficky bylo zjištěno zhoršení systolické funkce 
levé komory z ejekční frakce 50 % na 45 % s nově do-
kumentovanou hypokinezí hrotu levé komory a progresí 
mitrální regurgitace kombinované etiologie do střední 
závažnosti. u pacientky jsme indikovali rekoronarografic-
ké vyšetření, kde byla zjištěna nemoc tří tepen (video 1, 
2 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=114&pid=1296&file=771, http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=114&pid=1296&file=770), funkční žilní sekvence na 
rMS 2 a rMS 3 (video 3 http://www.cksonline.cz/coretva-
sa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=114&pid=1296&-
file=772). LIMA na rIA byla patentní, ale s retrográdním 
tokem z rIA do levé podklíčkové tepny – obraz steal 
fenoménu (video 4 http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=114&pid=1296&fi-
le=773), při významné stenóze odstupu levé subklaviální 
tepny (video 5 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-re-
ports/clanky.php?p=detail&id=114&pid=1296&file=774). 
u pacientky byla následně indikována perkutánní im-
plantace stentu do stenotického úseku levé podklíčkové 
tepny. Výkon byl proveden v září 2017. Angiograficky šlo 
o preokluzivní, hrubě zkalcifikovanou stenózu ostia levé 
podklíčkové tepny; další tepny aortálního oblouku byly 
bez významné stenózy. byl implantován stent 8/29 mm 
s výslednou dobrou apozicí (obr. 1 http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=114&-
pid=1296&file=769), bez významné reziduální stenózy 
nebo disekce, bez distální embolizace. Výkon byl prove-
den bez hemodynamické kompromitace pacientky. Po 
výkonu pacientka udávala vymizení klidových opresí na 
hrudi i bolestí levé horní končetiny. Kontrolním dopple-
rovským ultrasonografickým vyšetřením byla potvrzena 
normalizace průtoků na tepnách levé horní končetiny 
s vedlejším nálezem hemodynamicky nevýznamné stenó-
zy levé společné karotidy. V druhé době byla provedena 
elektivní perkutánní koronární intervence na pravé věn-
čité tepně (AcD) s implantací lékového stentu 2,5/8 mm 

(video 6 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=114&pid=1296&file=775) a byla 
dosažena kompletní funkční revaskularizace myokardu. 
během vyšetření bylo zdokumentováno vymizení zpětné-
ho toku z LIMA do levé podklíčkové tepny (video 7 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?-
p=detail&id=114&pid=1296&file=776) a patentní LIMA 
na rIA bez známek aterosklerotického postižení (video 
8 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=114&pid=1296&file=777). 

Diskuse

Koronární-subklaviální steal syndrom byl poprvé popsán 
v roce 1966, aktuálně se vyskytuje v 0,2–6,8 %.5 Prevalence 
stenózy podklíčkové tepny u pacientů podstupujících chi-
rurgickou revaskularizaci se pohybuje kolem 1,46 %.6 V li-
teratuře se udává, že od našití aortokoronárního bypassu 
do recidivy klinických projevů ischemie myokardu uběhne 
přibližně 0,6–17,6 roku.7 nejčastější příčinou cSSS je atero-
skleróza, raritně takayasuova endarteritida, velkobuněčná 
arteritida, stav po radioterapii, arteriovenózní shunt, syn-
drom horní hrudní apertury a vrozené abnormality.2 Pato-
fyziologickým podkladem syndromu je reverzní tok krve 
z rIA cestou LIMA do levé podklíčkové tepny distálně za 
stenózu se zhoršením prokrvení myokardu a vznikem an-
ginózních bolestí po svalové práci levé horní končetiny. 
Zvýšené riziko cSSS mají pacienti po tranzitorní ischemické 
atace.3 V případě, že se nepotvrdí reverzní tok v LIMA, ne-
jedná se o typický cSSS. Klinický projev akutního uzávěru 
levé podklíčkové tepny se projevuje podobně jako akut-
ní uzávěr LIMA, proto někteří autoři mluví o LIMA-inflow 
syndromu,4 což ale nebyl případ naší pacientky. Sympto-
my cSSS jsou podmíněny poruchou prokrvení tří oblastí:  
1. levé horní končetiny se vznikem klaudikační bolesti 
a parestezií; 2. koronárního řečiště s obrazem anginy pecto-
ris nebo akutního infarktu myokardu a 3. vertebrobazilár-
ního povodí s výskytem závratí, diplopie, nystagmu, tinnitu  
a/nebo synkopy. chronický uzávěr proximálních oblastí 
levé podklíčkové tepny se zpravidla neprojeví akutní kon-
četinovou ischemií v důsledku rozvoje bohatého kolaterali-
zovaného oběhu,8 což byl případ i naší pacientky.

Obr. 1 – Perkutánní implantace stentu do levé podklíčkové tepny
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Podezření na stenózu levé podklíčkové tepny vzbuzuje 
rozdíl systolického tlaku o více než 15 mm rtuťového sloup-
ce měřeného tonometrem na obou horních končetinách 
se senzitivitou 50 % a specificitou 90 %. Proto nezastu-
pitelnou úlohu ve včasné diagnostice této raritní příčiny 
nestabilní anginy pectoris má práce ambulantního kardio-
loga. K potvrzení diagnózy slouží nejčastěji neinvazivní 
dopplerovské ultrasonografické vyšetření, dále angiogra-
fické vyšetření a angiografie provedená pomocí výpočetní 
tomografie, výjimečně magnetické rezonance. Koronární 
hypoperfuzi je možno potvrdit zátěžovou perfuzní scin-
tigrafií myokardu, ojediněle hybridním zobrazením po-
zitronovou emisní tomografií a výpočetní tomografií.4,7,9 
Můžeme diskutovat, zda by rutinní dopplerovské ultraso-
nografické vyšetření u  pacientů po kardiochirugické ope-
raci s využitím arteriálního štěpu LIMA mohlo včas odhalit 
počínající stenózu levé podklíčkové tepny před její klinic-
kou manifestací. Jejím prvním a jediným projevem může 
být recidiva/zhoršení anginózních potíží, v případě těsného 
postižení nebo uzávěru levé podklíčkové tepny i akutní ko-
ronární syndrom s možnými fatálními následky.

Léčba koronárního-subklaviálního steal syndromu může 
být perkutánní nebo chirurgická. Podle doporučených po-
stupů American heart Association a American college of 
cardiology z roku 2011 je metodou volby endovaskulární 
terapie, která není spojena s nutností celkové anestezie, 
je zatížena nižší periprocedurální morbiditou a mortalitou 
a kratší dobou hospitalizace.6 Klinicky závažné hemodyna-
mické komplikace v průběhu perkutánního výkonu se mo-
hou objevit při disekci levé podklíčkové tepny, v průběhu 
protrahované balonkové dilatace stenózy a/nebo při em-
bolizaci ateromu do LIMA.10 nejrizikovější jsou pacienti s vý-
znamným aterosklerotickým postižením všech věnčitých te-
pen, se systolickou dysfunkcí levé komory a/nebo uzávěrem 
žilního bypassu, u kterých není vytvořený dostatečný kolate-
rální oběh. u těchto nemocných je možné periprocedurálně 
využít některé z levokomorových srdečních podpor nebo 
mimotělního oběhu jako prevenci rozvoje kardiogenního 
šoku. Intraaortální balonková kontrapulsace nemusí v tom-
to případě představovat dostatečnou podporu oběhu.11

Závěr

Koronární-subklaviální steal syndrom je závažný syndrom, 
při kterém je zprůchodnění levé podklíčkové tepny klíčovým 
krokem k zachování krevního průtoku koronárním řečištěm 
zásobeným přes napojený štěp LIMA. Představuje sice vel-
mi raritní komplikaci po bypassové operaci, avšak v případě 
akutního uzávěru levé podklíčkové tepny může dojít k fa-
tálním následkům. Prezentovanou kazuistikou jsme chtěli 
připomenout náročnost diagnostiky cSSS, potřebu důklad-
ného fyzikálního vyšetření, zejména u vysoce rizikových pa-
cientů, a náročnost řešení vzniklých komplikací. Pravidelné 
měření krevního tlaku na obou horních končetinách s ná-
sledným dopplerovským ultrasonografickým vyšetřením je 
jednoduché a lehce reprodukovatelné screeningové vyšet-
ření, které může včas zachytit počínající stenózu levé pod-
klíčkové tepny s možností adekvátní terapie.
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Souhrn

Jednostranný plicní edém představuje asi 2 % kardiálních plicních edémů. Etiologie může být velmi různo-
rodá, nicméně nejčastěji se jedná o těžkou mitrální regurgitaci. u většiny pacientů se vyskytuje v pravém 
horním plicním laloku. Vzhledem k atypické prezentaci bývá zahájení náležité léčby opožděno.
Popisujeme případ pacienta s velmi dramatickou a netypickou mechanickou komplikací malého infarktu 
myokardu, jehož stav byl vstupně chybně hodnocen jako pneumonie. Pacient byl přijat pro rozvoj těžké 
respirační insuficience, byla zajištěna umělá plicní ventilace a stav vyžadoval zavedení venovenózní extrakor-
porální membránové oxygenace (VV ECMo). Až následně byla echokardiograficky zjištěna akutní těžká mi-
trální regurgitace při vlajícím zadním cípu s excentrickým proudem směřujícím k pravostranným plicním 
žilám. Selektivní koronarografií byla verifikována kritická stenóza ramus circumflexus před odstupem dru-
hého ramus marginalis sinister a byla provedena prostá balonková angioplastika. S odstupem tří dnů byla 
provedena chirurgická náhrada mitrální chlopně. 
Cílem článku je popis neobvyklého případu a jeho patofyziologie.

© 2020, ČKS.

AbStrACt

unilateral pulmonary edema accounts for 2% of cardiogenic pulmonary edemas. Etiology is variable, severe 
mitral regurgitation being the most common. In the majority of cases, pulmonary edema occurs in the right 
upper lobe. Due to unusual presentation, the initiation of appropriate treatment tends to be delayed. 
We present a case of a very dramatic and rare mechanical complication of a small myocardial infarction. the 
patient’s condition was initially incorrectly described as pneumonia. he was admitted due to severe respira-
tory insufficiency, his condition required mechanical ventilation, later V-V ECMo was initiated. Afterwards, 
echocardiography revealed acute severe mitral regurgitation with flail posterior leaflet and eccentric jet 
directed towards right pulmonary veins. Selective coronarography revealed severe stenosis of the left cir-
cumflex artery and plain old balloon angioplasty was performed. Subsequently, surgical valve replacement 
took place.
the objective of this paper is to present an unusual case and its pathophysiology.

Klíčová slova:
Jednostranný plicní edém
Mechanická komplikace infarktu 
myokardu
Mitrální regurgitace

Keywords:
Mechanical complication of 
myocardial infarction
Mitral regurgitation
unilateral pulmonary edema

Úvod

Jednostranný plicní edém je velmi vzácný. Jeho včasné 
rozpoznání a adekvátní léčba jsou naprosto klíčové pro 
osud pacienta. Přitom je typicky diagnostikován až s od-
stupem po iniciálním diagnostickém omylu. bývá zaměněn 
za jiné běžnější příčiny jednostranných opacit, nejčastěji 
pneumonii.

Základní diferenciální diagnostika jednostranné plicní 
opacity zahrnuje infekci, nádorové onemocnění, plicní in-
farkt, atelektázu, aspiraci, bronchiální obstrukci a konges-
ci.1 Jednostranný nekardiální plicní edém může vzniknout 
při reexpanzi plíce po rychlém snížení tlaku v pohrudniční 
dutině (evakuace pneumo/fluidotoraxu).

Jednostranný kardiální plicní edém se podílí pouze na  
2 % kardiálních plicních edémů a je silně asociován s těž-
kou mitrální regurgitací.2 
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Další příčinou uváděnou v literatuře je obstrukce od-
toku plicní žíly – útvarem, okolní mediastinální fibrózou 
anebo strikturou jako komplikací levosíňové ablace. uvá-
děn je i poziční mechanismus, v důsledku gravitace – u pa-
cientů s levostranným srdečním selháním ležících převáž-
ně na jednom boku.3 

Je popisován nespočet kazuistik, které uvádějí další 
spíše unikátní případy.4

Prezentujeme velmi neobvyklý případ pacienta s pra-
vostranným plicním edémem při kardiogenním šoku 
u akutní těžké mitrální regurgitace v důsledku parciální 
ruptury posteromediálního papilárního svalu. 

Kazuistika

Šedesátiletý pacient bez relevantní interní anamnézy byl 
přivezen na urgentní příjem nemocnice pro rychle pro-
gredující dušnost. Při chůzi do schodů pacient zpozoro-
val dušnost, která během dvanácti hodin postoupila do 
klidové.

Při přijetí byl pacient zchvácen, opocen, afebrilní. ob-
jektivně byly zjištěny tachypnoe 40/min, 90% saturace 
krve kyslíkem, krevní tlak 100/76 mm hg. na EKG křivce 
byla přítomna sinusová tachykardie 120/min (obr. 1 http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=113&pid=1296&file=779). Ve fyzikálním vyšet-
ření dominovaly chrůpky oboustranně s převahou vpravo, 
ozvy srdeční byly překryty plicními fenomény. Laborator-
ně byla zjištěna leukocytóza, nízké hodnoty C-reaktivního 
proteinu (CrP), iontogramu i hemoglobinu v normálním 
rozmezí, mírná elevace troponinu I. Skiagram hrudníku 
zobrazil nehomogenní zastření celého pravého plicního 
křídla (obr. 2 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-re-
ports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=778). 
Jako pracovní diagnóza byla stanovena komunitní pneu-
monie a vzhledem k vysokému kalkulovanému riziku 
mortality (Curb-65 2, PSI 4) byla indikována hospitalizace.

Stav pacienta rapidně progredoval do šoku, byla za-
hájena adekvátní terapie. Pro vyčerpanost pacienta a těž-
ké hypoxické respirační selhání byla provedena intubace 
a zavedena umělá plicní ventilace. byly nabrány hemokul-

tury a empiricky podána kombinace antibiotik. následně 
bylo provedeno Ct hrudníku (obr. 3 http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&-
pid=1296&file=780), kde byla popsána rozsáhlá pneumo-
nie, vpravo v rozsahu téměř celého plicního křídla, vlevo 
lobární. Dále docházelo k progresi respiračního selhání, 
po dvou hodinách od vstupu do nemocnice stav vyžado-
val zavedení venovenózní extrakorporální membránové 
oxygenace (VV ECMo). nicméně ani na mimotělním obě-
hu nebylo možné dosáhnout stabilizace stavu. Echokar-
diografické vyšetření prokázalo supranormální kinetiku 
levé komory s ejekční frakcí nad 75 %, masivní primární 
mitrální regurgitaci s undulujícím zadním cípem při rup-
tuře nejméně jedné hlavy posteromediálního papilárního 
svalu (video 1 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-re-
ports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=782). 
následná selektivní koronarografie ozřejmila kritickou 
stenózu ramus circumflexus před odstupem druhého ra-
mus marginalis sinister, která byla ošetřena přímou ba-
lonkovou angioplastikou bez implantace stentu (video 
2 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=113&pid=1296&file=781). Pacient měl 
vyrovnaný typ koronárního zásobení. Současně byla za-

Obr. 1 – EKG

Obr. 2 – RTG hrudníku

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=779
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http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=779
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=778
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=778
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=780
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=780
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=780
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=782
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=782
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=781
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296&file=781


E. Polaková, M. horn, J. Veselka 11

vedena intraaortální balonková kontrapulsace. S odstu-
pem tří dnů byla provedena chirurgická náhrada mitrální 
chlopně protézou. hospitalizace byla dále komplikována 
recidivujícími fluidotoraxy. Pacient byl po 50 dnech hospi-
talizace propuštěn do domácího prostředí. 

Diskuse

ruptura papilárního svalu jako mechanická komplikace 
infarktu myokardu má incidenci méně než 1 %. Manifes-
tuje se obvykle do 24 hodin po infarktu myokardu anebo 
s odstupem tří až pěti dnů.3

Většina případů mitrální regurgitace po infarktu myo-
kardu je způsobena funkčně v důsledku restrikce pohybu 
cípů při dysfunkci papilárních svalů či levé komory.

Klinický obraz je různorodý. Při nepoddajné levé síni 
může dojít k rozvoji plicního edému a pravostranného 
srdečního selhání.5 Pokud dojde ke vzniku kardiogenní-
ho šoku, jedná se o život ohrožující komplikaci vyžadující 
časné řešení. V tomto případě bývá emergentní operace 
metodou volby i přesto, že operační mortalita dosahuje 
25 %. Vzhledem k velkému operačnímu riziku je nutno 
dodržet co nejkratší čas výkonu, proto je často prováděna 
náhrada chlopně místo plastiky.6,7

Predispozice papilárního svalu k ruptuře je závislá na 
jeho morfologii a cévním zásobení.8 Morfologie papilár-
ních svalů je velmi variabilní. typicky vychází dva papi-
lární svaly z oblasti mezi apikální a střední třetinou stěny 
levé komory. Anterolaterální bývá tvořen jednou hlavou 
a má dvojí cévní zásobení – ramus interventricularis an-
terior a ramus circumflexus (ramus diagonalis a ramus 
marginalis). Cévní zásobení posteromediálního svalu je 
výhradně cestou jedné tepny. V závislosti na dominanci 
se jedná o ramus circumflexus anebo pravou věnčitou 
tepnu. Posteromediální papilární sval bývá utvářen dvě-
ma hlavami.9

ruptura papilárního svalu může být kompletní ane-
bo parciální, dle postižení jedné či více hlav papilárního 
svalu. Kompletní ruptura papilárního svalu je neslučitel-
ná s životem, parciální ruptura nemusí být ihned fatální. 
ruptura je šestkrát až dvanáctkrát častější u posterome- 
diálního papilárního svalu vzhledem k jeho výlučnému 
cévnímu zásobení. u poloviny případů je ruptura způso-

bena relativně malým infarktem, na rozdíl od defektu ko-
morového septa.3

Překvapivý je i poslechový nález. Přestože může být 
slyšitelný holosystolický šelest, pacienti často mívají nevý-
znamný poslechový nález. Je to dáno rychlým vyrovnáním 
tlaků v síni a komoře, šelest může vymizet i při poklesu 
krevního tlaku.5 Současně u úzkých excentrických prou-
dů je ztíženo zobrazení transtorakální echokardiografií, 
přesnější vyšetření nabízí transtorakální echokardiogra-
fie.6

typ regurgitačního proudu je závislý na mechanismu 
mitrální regurgitace a anatomických poměrech. Směr 
proudu je dán úhlem prolabujícího cípu k anulu mitrální 
chlopně. typicky u prolapsu zadního cípu proud směřuje 
anteriorně a mediálně směrem k síňovému septu. Prolaps 
předního cípu formuje proud směřující posteriorně a late-
rálně. Excentrický proud může dosahovat až ke stěně síně 
a cirkulovat v levé síni. Pokud prolabuje celý cíp, proud 
může směřovat i podél příslušné stěny síně.2,10

V popisovaném případu jde o neobvyklé směřování 
excentrického regurgitačního proudu k ostiu pravostran-
ných plicních žil. tímto došlo ke zvýšení postkapilárního 
plicního tlaku v pravé plíci a ke vzniku asymetrického plic-
ního edému. 

Závěr

Akutní těžká mitrální regurgitace je vzácnou komplikací 
infarktu myokardu. Excentrický proud mitrální regurgi-
tace v nepoddajné levé síni může způsobit asymetrický 
plicní edém.

Prohlášení autorů o možném střetu zájmů
Žádný střet zájmů.

Financování
Žádné.

Prohlášení autorů o etických aspektech publikace
Popisovaná práce byla provedena v souladu s Etickým kó-
dem Světové lékařské asociace (World Medical Associa- 
tion) (helsinskou deklarací).

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=113&pid=1296

Literatura
 1. o. Lesieur, r. Lorillard, h. ha thi, et al., unilateral pulmonary 

oedema complicating mitral regurgitation: diagnosis and 
demonstration by transoesophageal echocardiography, 
Intensive Care Medicine 26 (2000) 466–470.

 2. D. Attias, n. Mansencal, b. Auvert, Prevalence, characteristics, 
and outcomes of patients presenting with cardiogenic 
unilateral pulmonary edema, Circulation 122 (2010) 1109–
1115.

 3. D. Zipes, P. Libby, braunwald’s heart disease: A textbook of 
Cardiovascular Medicine, Philadelphia, PA, 2019.

 4. r. Agarwal, A. Aggarwal, D. Gupta, other causes of unilateral 
pulmonary edema, American Journal of Emergency Medicine 
25 (2007) 129–131.

 5. J. Veselka, t. honěk, J. Špatenka, et al., Získané chlopenní vady 
srdce, Praha: Medcor Europe Publishing, 2000.

Obr. 3 – CT hrudníku

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=113&pid=1296


12 Akutní mitrální regurgitace jako příčina jednostranného plicního edému

 6. b. Ibanez, S. James, S. Agewall, et al., ESC Guidelines for 
the management of acute myocardial infarction in patients 
presenting with St-segment elevation, European heart Journal 
39 (2018) 119–177.

 7. W. Zoghbi, D. Adams, r. bonow, et al., recommendations 
for noninvasive Evaluation of native Valvular regurgitation: 
A report from the American Society of Echocardiography 
Developed in Collaboration with the Society for Cardiovascular 
Magnetic resonance, Journal of the American Society of 
Echocardiography 30 (2017) 303–371.

CuRRiCuLuM ViTAE 
MuDr. Eva Polaková absolvovala 3. lékařskou fakultu 
univerzity Karlovy v roce 2015. následně nastoupila na 
Kardiologickou kliniku 2. lékařské fakulty univerzity 
Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, kde pracuje 
doposud.

 8. A. Saha, S. roy, Papillary muscles of left ventricle – 
morphological variations and its clinical relevance, Indian 
heart Journal 70 (2018) 894–900.

 9. A. Carpentier, D.h. Adams, F. Filsoufi, Carpentiers 
reconstructive valve surgery, Philadelphia: Saunders Elsevier, 
2010. 

 10. K. Miyatake, Y. nimura, h. Sakakibara, et al., Localisation and 
direction of mitral regurgitant flow in mitral orifice studied 
with combined use of ultrasonic pulsed Doppler technique and 
two dimensional echocardiography, british heart Journal 48 
(1982) 449–458.



Cor et Vasa Case reports 

Akutní končetinová ischemie při konkomitantní  
systémové a plicní embolizaci

Lenka Šujakováa,b, Jiří Pařenicaa,b, Jiří Hlásenskýa,b, Miloš Keřkovskýb,c,  
Tomáš Andrašinab,c, Zdeněk Šilhartd, Petr Kalaa,b

a Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
b Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
c
 
Klinika radiologie a nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Brno

d Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno 

Adresa pro korespondenci: MUDr. Lenka Šujaková, Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno,  
Jihlavská 20, 625 00 Brno, e-mail: lenka.sujakova@gmail.com

Tento článek prosím citujte takto: L. Šujaková, J. Pařenica, J. Hlásenský, et al., Akutní končetinová ischemie při konkomitantní systémové a plicní embolizaci, Cor et Vasa Case Reports 
3 (2020) e13–e18.

Souhrn

Akutní končetinová ischemie na podkladě paradoxní embolie je považována za vzácnou příhodu, ke které 
dochází při embolizaci žilního trombu do tepenného řečiště při pravolevém srdečním zkratu (perzistující 
foramen ovale / defekt septa síní). V představené kazuistice demonstrujeme případ 28leté ženy hospitalizo-
vané pro dušnost a bolesti obou dolních končetin s následným průkazem masivní plicní embolizace a mno-
hočetných okluzí v tepenném řečišti obou dolních končetin. V našem případě byla pacientka úspěšně léčena 
podáním systémové trombolýzy s následnou chirurgickou trombembolektomií, která vedla ke kompletní 
obnově perfuze postižených končetin. Dále je diskutován výběr léčebné strategie ve srovnání s dalšími do-
stupnými možnostmi terapeutických intervencí akutní končetinové ischemie a prevence recidivy embolizační 
příhody. 

© 2020, ČKS.

AbStrAct

Acute limb ischemia due to paradoxical embolization is considered a rare event. It occurs under specific circum- 
stances when a patient with persistent foramen ovale / atrial septal defect suffers from arterial embolism 
by vein thrombosis. In this report we demonstrate a case of a 28-year-old woman hospitalized for dyspnea 
and severe pain in both lower limbs. She was diagnosed with massive pulmonary embolism and multiple 
occlusions in the arterial bed of both lower limbs. the patient was successfully treated with systemic throm-
bolysis followed by surgical thromboembolectomy which led to a complete recovery of the affected limbs. 
Furthermore, other feasible treatment strategies and therapeutic interventions of acute limb ischemia, as 
well as the long-term preventive measures of recurrent embolization events in this context, are discussed.

Klíčová slova: 
Akutní končetinová ischemie 
Perzistující foramen ovale 
Plicní embolie 
trombolýza
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Acute limb ischemia 
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Úvod 

Akutní končetinová ischemie (acute limb ischemia, ALI) je 
závažný stav charakterizovaný ohrožením vitality konče-
tiny na podkladě uzávěru tepenného řečiště s poklesem 
perfuze tkání. Jeho incidence se odhaduje na 150 příhod 
na 1 milion obyvatel ročně, v prvním měsíci od vzniku po-
tíží dosahuje mortalita až 15 %, amputace hrozí až v 30 %  
případů.1

Ke vzniku onemocnění dochází dvěma mechanismy, 
prvním je vznik trombózy in situ nasedající na exulcerova-
ný aterosklerotický plát a druhým embolizace. nejčastěj-
ším zdrojem embolizace je srdce (fibrilace síní, chlopenní 
vady, trombus v aneurysmatu LK), méně často kalcifiko-
vaná, aterosklerózou postižená aorta. Dále je nutné mys-
let na možnost paradoxní embolizace cestou pravolevého 
zkratu na úrovni srdce, např. perzistující foramen ovale 
(PFo) nebo defekt septa síní.2 tato méně častá příčina, kte-
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rá představuje pouhá 2 % ALI, se uplatnila i u popsané 
kazuistiky.

Popis případu 

osmadvacetiletá, doposud zdravá žena byla odeslána 
do Fakultní nemocnice brno počátkem srpna 2019 pro 
primárně intenzivní bolesti obou dolních končetin. Paci-
entka si dále stěžovala na dušnost progredující poslední 
dva týdny, v anamnéze rezonoval údaj o nedávné dlou-
hé cestě automobilem (osm hodin) a letadlem (dvě až tři 
hodiny). Při vstupním vyšetření na urgentním příjmu byla 
pacientka lehce dušná, bledá, se sinusovou tachykardií  
100/min, byla naměřena hodnota tlaku krve 140/90 mm 
hg, saturace krve byla snížena na 86 %. Poslechový nález 
plic a srdce byl bez pozoruhodností, obě dolní končetiny 
byly bledé a chladnější, bez jasného otoku. Klinicky pře-
vládala bolestivost končetin, postupně se začíná objevo-
vat porucha čití. u pacientky s mírnou nadváhou nebyly 
jednoznačně hmatné pulsace na arteria tibialis anterior, 
arteria tibialis posterior ani arteria poplitea. bed-side 
echokardiografické vyšetření (video 1, 2 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=112&pid=1296&file=788, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=112&-
pid=1296&file=787) prokázalo obraz akutního cor pul-
monale (dilatace pravé komory s akinezí její volné stě-
ny – Mcconnellovo znamení, známky plicní hypertenze 
s odhadem systolického krevního tlaku v plicnici 70 mm 
hg a D-shape levé komory). V laboratorních odběrech do-
minoval nález anémie s hodnotou hemoglobinu 90 g/l, 
mírné zvýšení troponinu t na 63 ng/l (norma do 14 ng/l), 
vysoká hodnota n-terminálního fragmentu natriuretic-
kého propeptidu typu b (nt-probnP) 2 948 ng/l (norma 
do 125 ng/l) a pozitivní nález D-dimerů 9,4 µg/l (norma 
do 0,5 µg/l). Akutní ct angiografické vyšetření potvrdilo 
diagnózu plicní embolie (obr. 1, 2 http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=112&-

pid=1296&file=784, http://www.cksonline.cz/coretvasa-
-case-reports/clanky.php?p=detail&id=112&pid=1296&fi-
le=783). Dle dosaženého skóre sPESI 1 v kombinaci s výše 
uvedeními laboratorními výsledky odpovídala rizikovost 
plicní embolie (PE) pacientky kategorii vyššího středního 
rizika. Vzhledem k hemodynamické stabilitě byla zahá-
jena iniciálně konzervativní léčba PE nízkomolekulárním 
heparinem. Příjmovou diagnózu uzavřel lékař urgentního 
příjmu jako plicní embolie.

Dále bylo provedeno ultrasonografické vyšetření cév-
ního systému dolních končetin s vyslovením podezření na 

Obr. 1 – CT angiografie plicnice s nálezem oboustranné plicní em-
bolie, transverzální řez, žlutými šipkami označeny emboly v obou 
větvích arteria pulmonalis

Obr. 2 – CT angiografie plicnice, bilaterální plicní embolie, sagitální 
řez, žlutou šipkou označen embolus 

Obr. 3 – CT angiografie tepenného řečiště dolních končetin, vstup-
ní vyšetření. Vpravo uzávěr arteria femoralis communis zasahující 
do bifurkace, vlevo uzávěr arteria iliaca interna i externa, delší 
uzávěr arteria femoralis communis, přesahující na arteria femo-
ralis superficialis i na arteria femoralis profunda (označeno mod-
rými šipkami).
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va s cílem lýzy trombů v arteriálním řečišti dolních konče-
tin a zároveň i k ovlivnění trombů v plicním řečišti.

Po ukončení trombolýzy dále trvaly bolesti dolních 
končetin, podle kontrolní ct angiografie došlo na levé 
končetině k částečnému zlepšení nálezu – k rekanalizaci 
AII, AIE a AFS s progresí nálezu v levé popliteální arterii, 
pravostranně byla popsána parciální rekanalizace AFc ve 
smyslu zmenšení délky okluze o 1,5 cm, dále přetrvávala 
okluze truncus tibiofibularis (obr. 4 http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=112&-
pid=1296&file=786). 

Kontrolní echokardiografie prokázala další výrazný 
pokles odhadovaného systolického tlaku v plicnici (odhad 
systolického tlaku v plicnici 35 mm hg) s ústupem D-sha-
pe levé komory a normalizaci funkce pravé komory (vi-
deo 3, 4 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=112&pid=1296&file=789, http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?-
p=detail&id=112&pid=1296&file=790). Kontrolní ct an-
giografii plicnice jsme neindikovali vzhledem ke zlepšení 
echokardiografického nálezu a riziku rozvoje kontrastní 
látkou indukované nefropatie po opakovaném vyšetření 
kontrastní látkou. S odstupem přibližně dvou hodin od 
ukončení trombolytické terapie byla v celkové anestezii 
provedena chirurgická revize tepenného řečiště dolních 
končetin. Po oboustranné příčné arteriotomii AFc byli 
s pomocí Fogartyho katétru vybaveny odlitkové tromby 
z obou dolních končetin. Výkon proběhl bez krvácivých 
komplikací, s kompletní obnovou perfuze končetin. Po 
operaci nedošlo k rozvoji compartment syndromu.

Pacientka byla dále za hospitalizace léčena antikoagu-
lační terapií nízkomolekulárním heparinem a před pro-
puštěním byla převedena na perorální léčbu apixabanem. 
Před dimisí pacientka podstoupila transezofageální echo-
kardiografické vyšetření (tEE) (video 5, 6 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=112&pid=1296&file=791, http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=112&pi-
d=1296&file=792), které potvrdilo přítomnost foramen 
ovale apertum. Vzhledem k pravděpodobnému mechani-
smu paradoxní embolizace do arteriálního řečiště jsme in-
dikovali uzávěr foramen ovale apertum Amplatzerovým 
okludérem. Výkon byl proveden s odstupem jednoho mě-
síce po zhojení operační rány v třísle (video 7 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detai-
l&id=112&pid=1296&file=793). Řešení gynekologického 
nálezu bylo odloženo po ukončení 12měsíční antikoagu-
lační léčby. 

Diskuse 

naše kazuistika popisuje vysoce rizikovou pacientku, 
kde bylo rozhodování o léčebném postupu ovlivněno tře-
mi závažnými onemocněními – plicní embolií s akutním 
cor pulmonale, kritickou ischemií dolních končetin a pro-
cesem v malé pánvi provázeným anémií. Další vyšetření 
ukázalo, že pacientka má v malé pánvi benigní dermoi-
dální cystu s nízkým rizikem akutního krvácení i při podá-
ní trombolytika a plicní embolii se podařilo stabilizovat 
nízkomolekulárním heparinem. Jako nejzávažnější dia-
gnózu jsme vyhodnotili akutní ischemii dolních končetin.

Obr. 4 – CT angiografie, kontrolní po podání trombolýzy. Vlevo re-
kanalizace pánevních tepen i arteria femoralis communis, arteria 
femoralis profunda i arteria superficialis (označeno žlutou šipkou), 
přetrvává okluze truncus tibiofibularis. Vpravo přetrvává uzávěr a. 
femoralis communis a okluze truncus tibiofibularis. (modré šipky).

embolizaci s uzávěrem arteria femoralis communis (AFc) 
bilaterálně, současně bylo provedeno i vyšetření žilního 
systému, které neprokázalo hlubokou žilní trombózu 
jako zdroj embolizace. K ozřejmění rozsahu periferní 
embolizace byla doplněna ct angiografie tepen dolních 
končetin s potvrzením nálezu vícečetných periferních 
embolizací. Vpravo byl prokázán uzávěr 4cm segmentu 
AFc zasahující do bifurkace, vlevo byl identifikován uzá-
věr arteria iliaca interna (AII), arteria iliaca externa (AIE) 
a delší uzávěr AFc s šířením trombu do odstupu arteria 
femoralis profunda (AFP) a zejména do arteria femoralis 
superficialis (AFS), distálně okluze truncus tibiofibularis 
(obr. 3 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=112&pid=1296&file=785). Jako 
vedlejší nález byla v malé pánvi popsána objemná ložis-
ková formace (70 × 50 mm) nejasné povahy. tento nález 
gynekolog zhodnotil podle intravaginálního ultrazvuku 
jako dermoidální cystu. Kontrolní echokardiografické 
vyšetření šest hodin po podání nízkomolekulárního he-
parinu ukázalo částečné zlepšení funkce pravé komory 
s poklesem odhadovaného systolického tK v plicnici na 
50 mm hg a pacientka měla i bez kyslíku normosatura-
ci. bylo provedeno multidisciplinární konzilium za účasti 
cévního chirurga, anesteziologa a kardiologa. Iniciálně 
byla zvažována chirurgická trombembolektomie tepen, 
pro rizikovost výkonu z pohledu anesteziologa při akut-
ním cor pulmonale bylo rozhodnuto o podání systémové 
trombolýzy. V úvahu se brala i iniciální anémie, ale dle 
gynekologa měla zjištěná dermoidální cysta nízké krváci-
vé riziko. Altepláza byla podána v režimu bolusu 10 mg 
s následnou dvouhodinovou infuzí obsahující 90 mg léči-
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Pacienti s ALI mohou těžit z péče na pracovišti s 24ho-
dinovou dostupností komplexního vaskulárního týmu 
zahrnujícího cévního chirurga, angiologa a intervenční-
ho radiologa. Diagnostika spočívá v pečlivém klinickém 
vyšetření se zhodnocením viability končetiny. Dalším 
krokem je dopplerovské sonografické vyšetření, které 
nás informuje o lokalizaci a velikosti tepenného uzávěru 
se specificitou 70 % a senzitivitou až 90 %.3 Společností 
pro vaskulární a kardiovaskulární chirurgii byla navržena 
klasifikace akutní končetinové ischemie, která pomáhá 
stratifikovat riziko a ulehčuje volbu adekvátní léčebné 
strategie. ALI rozděluje do tří stadií: Stadium I představují 
pacienti s viabilní končetinou, kteří nevyžadují emergent-
ní revaskularizaci a u nichž můžeme léčebnou strategii 
stanovit po komplexním diagnostickém procesu. Stadium 
II tvoří pacienti s  již ohroženou končetinou, dle míry is-
chemie je dále dělíme na podskupinu IIa se senzitivním 
deficitem a IIb, kde se přidává i postižení motoriky; zde 
je nutno vzít v úvahu dostupnost a trvání zobrazovacích 
vyšetření vůči naléhavosti revaskularizace. Poslední sta- 
dium III zahrnuje nemocné s ireverzibilními ischemickými 
změnami, kdy již žádný revaskularizační výkon nevede 
k zachování končetiny a zbývá pouze možnost amputa-
ce.4,5 Při volbě revaskularizace se v zásadě rozhodujeme 
mezi endovaskulárními technikami (převážně I, IIa sta- 
dium) nebo chirurgickým přístupem (IIb), případně kom-
binací obou postupů, které mají k dispozici řadu technik, 
jež jsou uvedeny v tabulce 1.

Systémová intravenózní trombolýza byla zkoušena 
u ALI v 70.–90. letech 20. století. Podle výsledků menší 
studie vedené berridgem došlo po intravenózním podání 
trombolytika (alteplázy) ke zlepšení jak angiografického 
nálezu, tak i klinického stavu končetiny u 45 % nemoc-
ných s ALI oproti 80 % pacientům se zlepšením po intra-
arteriální kontinuální infuzi.7 riziko velkého krvácení při 
systémové trombolýze se udává v rozmezí 5,9–9,9 %, in-
cidence intrakraniálního 1,5–2,4 % a riziko fatálního kr-
vácení až 1,3 %.8 Pro nízkou úspěšnost a riziko krvácivých 
komplikací se v současnosti tato metoda u končetinové is-
chemie uplatňuje pouze výjimečně a zůstává rezervována 
pro specifické případy ALI v koincidenci s jinými závažný-
mi stavy, kromě PE, například u pacientů s cévní mozko-
vou příhodou.9

V našem případě byl výše popsaný rozhodovací al-
goritmus léčby ALI ovlivněn několika faktory: 1. Iniciál-
ně vysokým perioperačním rizikem pacientky s akutním 
cor pulmonale při masivní plicní embolii. Až 19% výskyt 
akutního hemodynamického selhání rezistentního na va-
zopresory a inotropika po úvodu do celkové anestezie 
popisuje rosenberg ve své práci zahrnující skupinu 52 pa-

cientů s těžkou plicní hypertenzí při masivní PE, kteří pod-
stoupili chirurgickou embolektomii.10 2. nálezem útvaru 
v malé pánvi a anémií, podle sonografického nálezu se 
však jednalo o dermoidální cystu s velmi nízkým rizikem 
krvácení. 3. Klinicky jsme obraz končetiny s ohledem na 
poruchu čití a  počínající motorický deficit vyhodnotili 
jako ALI stadium IIb, kdy je metodou volby přístup chirur-
gický. S ohledem na rozsah postižení tepenného řečiště 
výkon v lokální anestezii nebyl vhodný a celková aneste-
zie představovala velmi vysoké riziko.

Jako alternativu jsme zvolili podání systémové trombo-
lýzy. I když byl efekt systémové trombolýzy v tepenném 
řečišti pouze parciální, došlo alespoň k výrazné redukci 
symptomů souvisejících s plicní embolizací, k ústupu těž-
ké plicní hypertenze a obrazu D-shape levé komory, což 
nám umožnilo následně provést chirurgickou embolekto-
mii. Dalším postupem, který mohl být zvážen ve spoluprá-
ci s intervenčním radiologem, byla perkutánní aspirační 
embolektomie, eventuálně mechanická trombektomie. 

Při timingu operačního výkonu jsme se opírali o far-
makokinetiku alteplázy, jejíž plazmatický poločas je dle 
SPc 4–5 minut, tedy po 20 minutách od ukončení léčby 
by mělo být v plazmě přítomno méně než 10 % podané 
látky. Časový odstup přibližně dvě hodiny od ukončení 
trombolýzy byl v našem případě podmíněn doplněním 
kontrolní angiografie a krevních odběrů.

Po stabilizaci stavu jsme jícnovou echokardiografií pro-
kázali přítomnost perzistujícího foramen ovale. Pravdě-
podobným zdrojem trombózy bylo pánevní žilní řečiště, 
které bylo utlačeno dermoidální cystou, neobjevili jsme 
zdroj trombózy na žilách dolních končetin.

S podobnými stavy se v klinické praxi setkáváme pou-
ze raritně, zavedené doporučené postupy obvykle nere-
flektují tyto specifické situace, proto je při volbě léčby 
vhodné čerpat ze zkušeností jiných kazuistických sdělení. 
Jiný postup například zvolili lékaři v případě, který popi-
suje MuDr. chochola. Jednalo se o 81letou polymorbid-
ní pacientku s příznaky plicní embolie a akutní ischemií 
levé dolní končetiny. Echokardiografickým vyšetřením 
byl prokázán obraz cor pulmonale, ultrazvuk tepen po-
stižené končetiny verifikoval tromboembolický uzávěr 
AFS a arteria poplitea (AP), dále byla zjištěna trombóza 
vena femoralis superficialis (VFS) pravé dolní končetiny. 
nález byl řešen intervenčně aspirační trombembole-
ktomií s následným ošetřením stenózy AP balonkovou 
angioplastikou s dobrým efektem. PE byla léčena kon-
zervativně nízkomolekulárním heparinem (LMWh).11 
trombolýza byla u pacientky kontraindikována z důvo-
du nedávné biopsie obratle. chirurgická trombembole-
ktomie by byla rovnocennou volbou terapie, nicméně 

Tabulka 1 – Přehled revaskularizačních technik (upraveno dle 5)

Hlavní endovaskulární techniky Metody chirurgické revaskularizace

Intraarteriální katétrová trombolýza Embolektomie, trombektomie

Perkutánní aspirační trombektomie Peroperační trombolýza

Mechanická perkutánní trombektomie Peroperační angioplastika a stenting

Pulsní sprejová trombolýza bypassové výkony

Perkutánní transluminální angioplastika, stenting Endarterektomie

Aterektomie hybridní výkony 



L. Šujaková et al. 17

s ohledem na četná přidružená onemocnění bylo pro 
pacientku intervenční řešení jistě méně rizikové. u pa- 
cientky byl pomocí tEE prokázán PFo. Další kazuistika 
pojednává o případu 66letého muže s akutní ischemí 
obou dolních končetin a klinickými známkami plicní 
embolizace. Dle ultrazvukového vyšetření a následného 
ct tepenného řečiště byl prokázán sedlovitý trombus 
nasedající na bifurkaci aorty. Vzhledem k hemodyna-
mické stabilitě a závažnosti končetinové ischemie byla 
bez dalšího došetřování indikována urgentní chirurgická 
revize – nepřímá embolektomie aortoiliacké bifurkace 
a tromboembolektomie z femorálních povodí bilaterál-
ně cestou femorálních arteriotomií s obnovením perfuze 
končetin. Plicní embolie byla verifikována v následují-
cích dnech a léčena LMWh. Další průběh byl kompliko-
ván recidivou paradoxní embolizace tentokrát do arteria 
mesenterica superior (AMS) s rozvojem akutní střevní is-
chemie. Stav byl řešen chirurgickou embolektomií AMS 
a resekcí 100 cm ilea s vyvedením terminální ileostomie. 
Po stabilizaci byl pacient echokardiograficky vyšetřen 
s průkazem PFo, u kterého byl indikován katetrizační 
uzávěr.12 rozdíl v postupu ve srovnání s naším případem 
byl v urgenci ischemie dolních končetin. Embolizace 
v oblasti bifurkace aorty je život ohrožující stav, který 
bez emergentní léčby vede k úmrtí do 24–48 hodin, chi-
rurgický zásah by měl být metodou volby.12 Společným 
jmenovatelem těchto tří případů je přítomnost PFo, kte-
ré s sebou nese riziko recidivy systémové embolizace. 

tato reziduální komunikace mezi pravou a levou sr-
deční síní se vyskytuje u 25–30 % běžné populace, při-
čemž absolutní většina zůstává po celou dobu svého 
života asymptomatická. V případě zvýšení tlaku v pra-
vé síni může dojít k pravolevému zkratu, který v dalším 
průběhu umožňuje případnou paradoxní embolizaci.13 

V současné době je katetrizační uzávěr PFo indikován 
u pacientů po kryptogenní cévní mozkové příhodě nebo 
tranzitorní ischemické atace. tato indikace je podpo-
řena několika velkými studiemi: closure,14 Pc trial15 
a respect,16,17 které prokázaly bezpečnost procedury 
s použitím Amplatzerova okludéru a naznačily pozitiv-
ní trend v redukci rizika recidivy embolizační příhody 
ve prospěch uzávěru PFo, který ale ani v jedné ze studií 
nedosáhl statistické významnosti. S již signifikantně po-
zitivním výsledkem ve prospěch katetrizačního uzávěru 
přišly až studie DEFEncE PFo,18 close19 a Gore reduce.20,21 
V případě periferní systémové embolizace podobné vel-
ké randomizované studie chybějí, nicméně vzhledem 
k společnému mechanismu embolizační příhody se zdá 
logické, že lze indikační kritéria přenést i na tuto skupi-
nu nemocných. Zvláště mladší pacienti by mohli také mít 
prospěch z uzávěru PFo. 

Závěr

I přesto, že jsou paradoxní embolizace poměrně vzácnou 
příčinou akutní končetinové ischemie, je nutno na tuto 
nosologickou jednotku pomýšlet zvláště u mladších pa-
cientů s anamnézou plicní embolie nebo hluboké žilní 
trombózy. naše kazuistika demonstruje význam bed-side 
ultrasonografie a umožňuje diskutovat možnosti léčebné 
strategie, například použití lokální či systémové trombo-

lýzy, nebo možnosti chirurgického přístupu. Z hlediska 
dlouhodobého efektu léčby má důležitý význam odstra-
nění příčiny, která vedla k tepenné okluzi, v našem pří-
padě to byl uzávěr perzistujícího foramen ovale a volba 
adekvátní antikoagulační terapie. 
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Souhrn

Paradoxní embolizace je klinickou formou tromboembolismu, kdy trombus formovaný v žilním systému 
přechází přes intrakardiální nebo plicní zkrat do systémové cirkulace. nejčastěji je asociována s patentním 
foramen ovale (PFo), přičemž záchyt trombu v něm je vzácný. Prezentujeme případ 87leté pacientky s akutní 
plicní embolií, tranzientním trombem v mezisíňovém septu a multiorgánovou paradoxní embolizací. V akut-
ní fázi léčby trombu v PFo je preferována chirurgická trombembolektomie, ale dle hemodynamického sta-
vu, přidružených onemocnění a chirurgického rizika je akceptovatelná také antikoagulační a trombolytická 
léčba. Vzhledem ke koincidenci akutního infarktu myokardu, ischemické cévní mozkové příhody a plicní 
embolie byla nemocná léčena trombolýzou. V sekundární prevenci byla u ní indikována trvalá antikoagu-
lační léčba.

© 2020, ČKS.

AbStrAct

Paradoxical embolism refers to the clinical form of thromboembolism, where a thrombus originating in 
venous system traverse through an intracardiac or pulmonary shunt into the systemic circulation. the most 
frequently, it is being associated with patent foramen ovale (PFo), however, an entrapped thrombus is rare. 
We present a case of 87-year-old patient with acute pulmonary embolism, transient thrombus in interatrial 
septum and multiorgan paradoxical embolism. Surgical thromboembolectomy is a preferred treatment in 
acute phase, but anticoagulation and thrombolysis may be an acceptable option in relation to hemodynamic 
state, comorbidities and surgical risk. considering the coincidence of acute myocardial infarction, ischemic 
stroke, and pulmonary embolism, our treatment option was thrombolysis. Anticoagulation therapy was 
chosen for the secondary prevention.

Klíčová slova:
Paradoxní embolizace 
Patentní foramen ovale 
Plicní embolie 

Keywords:
Paradoxical embolism 
Patent foramen ovale 
Pulmonary embolism

Úvod

Paradoxní embolizace představuje klinickou formu trom-
boembolismu, kdy trombus formovaný v žilním systému 
přechází přes intrakardiální nebo plicní zkrat do systémo-
vé cirkulace.1 Formu komunikace mezi venózní a arteriál-
ní cirkulací představuje nejčastěji patentní foramen ovale 
(PFo), dále defekty septa síní, defekt komorového septa, 
vrozené cyanotické vady a plicní arteriovenózní malfor-
mace.2 typickou klinickou manifestací jsou cerebrovasku-
lární příhody,3 ale postiženy mohou být arteriální systémy 
různých anatomických lokalizací.

Popis případu

Sedmaosmdesátiletá pacientka s omezenou mobilitou byla 
přijata na koronární jednotku pro akutní anteroextenzivní 
infarkt myokardu s elevacemi úseku St (obr. 1 http://www.
cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&i-
d=111&pid=1296&file=796) s plicním edémem. V anamné-
ze byla asi půl dne trvající dušnost s postupným rozvojem 
bolesti na hrudi, dysartrie a parézy levé horní končetiny. 
V rámci přednemocniční péče byla léčena kyselinou acetyl-
salicylovou a nefrakcionovaným heparinem. Při přijetí byla 
normotenzní se sinusovým rytmem, klidově dušná, hyposa-

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=796
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=796
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=796
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turující (Spo
2
 86 %) a s poslechovým nálezem vlhkých feno-

ménů oboustranně. od plánované urgentní koronarogra-
fie bylo pro neurologickou symptomatologii, anamnézu 
fibrilace síní a zvažovanou koincidenci kardioembolizační 
cévní mozkové příhody upuštěno a primárně provede-
no ct mozku a ct angiografie karotických a mozkových 
tepen. Vyšetření odhalilo obtékaný trombus v konečném 
úseku arteria basilaris (obr. 2 http://www.cksonline.cz/
coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pi-
d=1296&file=797), incidentálním nálezem v zachycené čás-
ti hrudníku byla graficky masivní plicní embolie se sedlovi-
tým embolem v bifurkaci plicnice šířícím se do obou plicnic 
(obr. 3 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clan-
ky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=794). Po vzájem- 
né domluvě neurologa a invazivního kardiologa bylo při-

stoupeno k trombolytické terapii alteplázou, současně byla 
podána diuretika a opiáty. během trombolýzy bylo prove-
deno transtorakální echokardiografické vyšetření (ttE), 
při kterém byla zjištěna systolická dysfunkce levé komory 
s ejekční frakcí 35–40 % a akinezí anteroseptolaterálně, 
funkce nedilatované pravé komory byla zachována. Dále 
byl „in flagranti“ zachycen tranzientní trombus v mezisíňo-
vém septu sahající do obou síní, který prolaboval přes mit-
rální a trikuspidální chlopeň do obou srdečních komor (vi-
deo 1 a 2 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=798, http://
www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=-
detail&id=111&pid=1296&file=799). Po trombolýze byla 
přechodně nutná vazopresorická podpora noradrenalinem 
pro hypotenzi a oligurii, komplikací byl rozsáhlý hematom 

Obr. 1 – EKG při přijetí: elevace úseku ST ve svodech I, aVL, V
2
–V

6

Obr. 2 – CT angiografie mozkových tepen, sagitální řez: obtékaný 
trombus v konečném úseku arteria basilaris

Obr. 3 – CT angiografie plicnice, transverzální řez: sedlovitý embo-
lus v bifurkaci plicnice šířící se do obou plicnic

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=797
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=797
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=797
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=794
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=794
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=798
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=798
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=799
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=799
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=799
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zjistil současně přítomnost PFo, hluboké žilní trombózy 
v dolní končetině a sraženiny v meningeální arterii.4–6 Sa-
mostatný termín „paradoxní embolizace“ poprvé použil 
Zahn v roce 1885.4

Prevalence a incidence tohoto jevu není známá, pro-
tože je často poddiagnostikován,2 ale odhaduje se, že 
představuje asi 2 % všech arteriálních embolizací.6 u in-
farktu myokardu představuje paradoxní embolizace příči-
nu v méně než 1 % případů.7 nejčastější manifestací jsou 
cerebrovaskulární příhody,3 dále akutní infarkt myokar-
du, akutní končetinová ischemie, mezenteriální ischemie, 
infarkt ledviny anebo migrény.1 nejčastěji je asociována 
s PFo, jehož prevalence v neselektované populaci je od-
hadována na 25–30 %.1,2,6

Paradoxní embolizace je definována přítomností hlu-
boké žilní trombózy a/nebo plicní embolie, abnormální 
komunikací mezi žilní a arteriální cirkulací na úrovni srd-
ce nebo plic, přítomností pravolevého zkratu a průkazem 
systémové arteriální embolizace.1,4 Klinická diagnóza je 
pravděpodobná, pokud jsou splněna tato kritéria, defi-
nitivní diagnóza je možná pouze v případě autoptického 
nebo echokardiografického průkazu trombu přecházejí-
cího přes intrakardiální defekt.6 K průkazu defektu sep-
ta síní nebo komor slouží echokardiografické vyšetření 
s barevným dopplerovským mapováním se zobrazením 
levopravého zkratu.1 transezofageální echokardiografie 
představuje zlatý standard v diagnostice PFo a k vizua- 
lizaci pravolevého zkratu slouží kontrastní vyšetření.8 
trombus zaklíněný v mezisíňovém septu bývá jenom 
vzácně zachycen zobrazovacími metodami.9 Diagnóza 
paradoxní embolizace byla v našem případě založena na 
přítomnosti tranzientního trombu v mezisíňovém septu 
při ttE, průkazu plicní embolie a systémové arteriální em-
bolizace ve třech povodích. 

Průkaz trombu zachyceného v PFo je vzácný a z důvodu 
nedostatku randomizovaných studií neexistují žádné do-
poručené postupy pro léčbu těchto pacientů.10 Možnosti 
léčby jsou farmakologické (antikoagulace a trombolýza), 
chirurgická trombembolektomie nebo jejich kombina-
ce.10–12 Dle Myersa a spol. chirurgická trombembolektomie 
vykazuje nesignifikantně lepší přežití pacientů a signifi-
kantně snižuje riziko systémové embolizace oproti trom-
bolytické léčbě.13 chirurgická léčba navíc umožňuje uzávěr 
PFo a embolektomii plicnice.10 trombolýza je spojena s vyš-
ší mortalitou, která však vychází z vyšší hemodynamické 
nestability těchto pacientů, a zdá se, že mortalita závisí víc 
na závažnosti klinické manifestace než na způsobu léčby.12 
Antikoagulační léčba je akceptovatelnou terapeutickou 
alternativou u pacientů s přidruženými onemocněními, 
vysokým operačním rizikem a malým PFo.12 riziko trom-
bolýzy a antikoagulační léčby kromě krvácivých komplika-
cí spočívá ve fragmentaci sraženiny a indukci další plicní 
a paradoxní systémové embolizace.10,12 naše pacientka byla 
léčena systémovou trombolýzou vzhledem ke koincidenci 
akutní plicní embolie, akutního infarktu myokardu a cévní 
mozkové příhody. tranzientní trombus v mezisíňovém sep-
tu byl prokázán až během reperfuzní léčby.

Sekundární prevence paradoxní embolizace spočívá 
v eliminaci komunikace mezi arteriální a plicní cirkulací 
(perkutánní nebo chirurgický uzávěr), farmakologická 
léčba cílí na prevenci rekurence tromboembolismu.1 In-
dikacím uzávěru a managementu PFo se věnuje odbor-

s trombotizovaným pseudoaneurysmatem levého třísla 
po femorální arteriální kanyle zavedené k invazivnímu 
monitorování krevního tlaku. Kontrolní ct mozku druhý 
den hospitalizace potvrdilo ischemii pravé mozečkové he-
misféry (obr. 4 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-re-
ports/clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=795), 
na kontrolní ttE již nebyly přítomny nitrosrdeční tromby 
(video 3 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=111&pid=1296&file=800). Pro po-
ruchu hybnosti levé horní končetiny, která neodpovídala 
mozečkové ischemii, bylo dodatečně provedeno ultrazvu-
kové vyšetření tepen, které potvrdilo akutní končetinovou 
ischemii s uzávěrem již od laterální části podklíčkové tepny, 
u níž indikoval cévní chirurg konzervativní léčbu vzhledem 
k celkovému stavu. Stav byl uzavřen jako akutní plicní em-
bolie s nižším středním rizikem a mnohočetnými embolic-
kými komplikacemi ve třech povodích systémového řečiště 
při intrakardiální komunikaci na úrovni síní – suspektním 
PFo. Další průběh hospitalizace byl nekomplikovaný, pa-
cientka byla antikoagulována nízkomolekulárním hepari-
nem s postupným převodem na warfarin a byla u ní indi-
kována trvalá antikoagulační léčba. S ohledem na celkový 
stav a věk pacientky, hemodynamickou stabilitu, absenci 
stenokardií a život ohrožujících arytmií nebyla provedena 
koronarografie ani další invazní vyšetření.

Diskuse

Paradoxní embolizaci poprvé popsal Julius Friedrich 
cohnheim v roce 1877 při pitvě pětatřicetileté ženy, kdy 

Obr. 4 – Kontrolní CT mozku druhý den hospitalizace, transverzální 
řez: ischemické změny pravé mozečkové hemisféry
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né stanovisko osmi evropských lékařských společností.14 
V našem případě byla u pacientky indikována trvalá anti-
koagulační léčba warfarinem v prevenci rekurence plicní 
embolie.

Závěr

Paradoxní embolizace a průkaz trombu v mezisíňovém 
septu je ojedinělá klinické situace. Popisujeme případ 
akutní plicní embolie s tranzientním trombem v mezi-
síňovém septu a mnohočetnou paradoxní embolizací. 
V diagnostice intrakardiální komunikace se uplatňuje 
především transtorakální a transezofageální echokar-
diografie, trombus v PFo bývá zachycen jenom vzácně. 
V akutní fázi léčby tohoto stavu je preferována chirur-
gická trombembolektomie, ale dle hemodynamického 
stavu, přidružených onemocnění a chirurgického rizika 
je akceptovatelná také antikoagulační a trombolytická 
léčba.

Prohlášení autorů o možném střetu zájmů
Žádný střet zájmů.

Odkaz na článek online
http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.
php?p=detail&id=111&pid=1296
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Souhrn

Arytmogenní kardiomyopatie (AKMP) je geneticky podmíněné onemocnění srdečního svalu spojené s vyšším 
rizikem maligních arytmií. Kazuistika popisuje případ mladé ženy s komorovou tachykardií, u které byla 
diagnostikována AKMP s významným postižením levé komory. Cílem sdělení je shrnout současné možnosti 
diagnostiky AKMP a ukázat specifické črty postižení levé komory u AKMP.

© 2020, ČKS.

AbStrACt 

Arrhythmogenic cardiomyopathy (ACM) is genetically determined cardiac disease with high risk of malig-
nant arrhythmias. We present the case of young woman with ventricular tachycardia in whom we diagnosed 
ACM with extensive left ventricular disease. the aim of this case report is to show actual diagnostic modali-
ties and to remind specific features of left ventricular involvement in ACM.

Klíčová slova: 
Arytmogenní kardiomyopatie 
Levá komora 
Magnetická rezonance

Keywords:
Arrhythmogenic cardiomyopathy 
Left ventricle 
Magnetic resonance imaging

Úvod 

Arytmogenní kardiomyopatie (AKMP) je málo časté, ge-
neticky podmíněné onemocnění srdečního svalu. Moleku-
lárním podkladem je mutace genů pro srdeční desmoso-
my. Prvním projevem onemocnění může být náhlá srdeční 
smrt v důsledku maligní komorové arytmie. Srdeční selhá-
ní je známkou pokročilé nemoci. V diagnostice se v sou-
časné době opíráme o elektrokardiografické (EKG) nálezy 
repolarizačních a depolarizačních změn a zobrazovací me-
tody. Do popředí se dostává magnetická rezonance jako 
zlatý standard v diagnostice AKMP. V nejasných a hra-
ničních případech můžeme využít molekulárněgenetické 
a histopatologické techniky. I přes zvyšující se dostupnost 
moderních technologií a rozšiřující se spektrum poznatků 
o onemocnění, kauzálně léčba stále neexistuje a naše ak-
tuální možnosti jsou omezeny pouze na potlačení a pre-
venci symptomů. 

Popis případu 

Devětatřicetiletá žena přichází na urgentní příjem pro 
tři hodiny trvající bušení srdce a celkovou slabost, které 
vznikly při jízdě na kole. Dosud neprodělala žádné závaž-
nější onemocnění, trvale neužívá žádné léky. V rodinné 
anamnéze se u blízkých příbuzných nevyskytlo žádné ná- 
hlé nevysvětlitelné úmrtí ani jiné kardiovaskulární one-
mocnění. na cílený dotaz udává asi rok trvající minutové 
ataky palpitací.

Při vstupním vyšetření je pacientka alterovaná, bledá, 
opocená a dušná. objektivně je přítomná hypotenze (tK 
85/50 mm hg) a tachykardie (tF 260/min), laboratorně 
jsou přítomny známky tkáňové hypoperfuze. na EKG je 
patrná širokokomplexová tachykardie s morfologií bloká-
dy levého tawarova raménka (Lbbb), která splňuje morfo-
logická kritéria komorové tachykardie (atrioventrikulární 
[AV] disociace, rS > 100 ms) (obr. 1 http://www.cksonline.

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=110&pid=1296&file=806
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cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=110&-
pid=1296&file=806).Vzhledem k oběhové nestabilitě byla 
pacientce podána infuze s amiodaronem, po které došlo 
k verzi na sinusový rytmus a stabilizaci nemocné. K detail-
nímu došetření byla přeložena na naše oddělení. 

Po překladu je nemocná již bez obtíží, fyzikální nález 
je v normě. Laboratorní vyšetření neprokazuje hrubší 
odchylky od normy. na EKG po kardioverzi jsou patrné 
pozdní depolarizační potenciály charakteru vlny epsilon 
a repolarizační změny ve svodech z pravého prekordia 
(obr. 2 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=110&pid=1296&file=801), což 
vzbuzuje podezření na arytmogenní kardiomyopatii. bě-
hem monitorace rytmu byly opakovaně zachyceny četné 
izolované monomorfní komorové extrasystoly z pravé 
komory. ultrazvukové vyšetření srdce prokazuje normál-
ní kinetiku, rozměry a celkovou systolickou funkci levé 
i pravé komory srdeční. Je patrná pouze nespecificky zvý-
šená denzita epikardu v oblasti zadní stěny levé komory  

(obr. 3 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/
clanky.php?p=detail&id=110&pid=1296&file=802). Detai-
ly z ultrazvukového vyšetření srdce viz video 1–8.

Dále pacientka podstoupila elektrofyziologické vyšetření 
srdce, kde při programované stimulaci komor byla vyvolána 
klinická monomorfní komorová tachykardie z výtokového 
traktu pravé komory, ale i další polymorfní komorové tachy-
kardie. Specifické výše popsané depolarizační změny, repo-
larizační změny a komorová tachykardie s morfologií Lbbb 

Obr. 1 – Vstupní EKG s monomorfní komorovou tachykardií s morfologií LBBB 

Obr. 2 – Detail na EKG křivku po farmakologické kardioverzi amioda-
ronem – negativní T vlny ve V

1
–V

3
, naznačené vlny epsilon v aVL a V

3

Obr. 3 – Echokardiogram, parasternální dlouhá osa – denzní peri-
kard v oblasti zadní stěny levé komory. Nelze s jistotou určit, zda 
se jedná o náhodný nespecifický nález či o projev nemoci zjevný na 
magnetické rezonanci.

http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=110&pid=1296&file=806
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Obr. 4 – Magnetická rezonance, sekvence STIR, detail na krátkou 
osu srdce: šipkami znázorněno pozdní sycení gadoliniem (zvýšená 
intenzita signálu) levé komory epikardiálně prakticky difuzně

Obr. 5 – Magnetická rezonance, sekvence STIR, detail na dlouhou 
osu srdce ve čtyřdutinové projekci: šipkami znázorněno pozdní 
sycení gadoliniem (zvýšená intenzita signálu) levé komory epikar- 
diálně prakticky difuzně

Tabulka 1 – Revidovaná Task Force kritéria (TFC) z roku 2010, upraveno podle 2

Kategorie Velká kritéria Malá kritéria

1. Strukturální změny Echokardiografie:
Akineze, dyskineze nebo aneurysma pravé komory + jedno 
z následujících:
- PLAX rVot ≥ 32 mm (≥ 19 mm/m2)
- PSAX rVot ≥ 36 mm (≥ 21 mm/m2)
- FAC PK ≤ 33 %

Magnetická rezonance:
Akineze, dyskineze nebo dyssynchronní kontrakce PK + jedno 
z následujících:
- rVEDi ≥ 110 ml/m2 (muži) nebo
   ≥ 100 ml/m2 (ženy)
- EF PK ≤ 40 %

Angiografie:
Akineze, dyskineze nebo aneurysma pravé komory

Echokardiografie:
Akineze nebo dyskineze pravé komory + 1 z následujících:
- PLAX rVot 29–32 mm (16–19 mm/m2)
- PSAX rVot 32–36 mm (18–21 mm/m2)
- FAC PK 33–40 %

Magnetická rezonance:
Akineze, dyskineze nebo dyssynchronní kontrakce PK + jedno 
z následujících:
- rVEDi 100–110 ml/m2 (muži) nebo
   90–100 ml/m2 (ženy)
- EF PK 40–45 %

2. Histologické změny < 60 % reziduálních kardiomyocytů s fibrózními změnami myo-
kardu volné stěny pravé komory v ≥ 1 vzorku, s přítomností nebo 
bez přítomnosti tukové přestavby při endomyokardiální biopsii

60–75 % reziduálních kardiomyocytů s fibrózními změnami myo-
kardu volné stěny pravé komory v ≥ 1 vzorku, s přítomností nebo 
bez přítomnosti tukové přestavby při endomyokardiální biopsii

3. Repolarizační změny Invertované t vlny v pravém prekordiu (V
1
–V

3
) při nepřítomnosti 

rbbb
Invertované t vlny ve svodech V

1
 a V

2
 při nepřítomnosti rbbb 

nebo ve svodech V
4
–V

6

Invertované t vlny ve svodech V
1
–V

4
 při rbbb

4. Depolarizační změny Vlna epsilon ve svodech V
1
–V

3
Pozdní potenciály při průměrovaném EKG (SAECG) při QrS < 110 
ms na standardním EKG

Filtrovaný QrS (fQrS) ≥ 114 ms

terminální nízkoamplitudový QrS ≥ 38 ms

Druhá mocnina amplitudy terminálních 40 ms ≤ 20 µV

Doba terminální aktivace QrS ≥ 55 ms

5. Arytmie Komorová tachykardie s morfologií Lbbb a superiorní osou (po-
zitivní QrS v aVL a negativní/indeterminovaný QrS v II, III, aVF)

Komorová tachykardie s morfologií Lbbb a inferiorní osou 
(negativní QrS v aVL a pozitivní QrS v II, III, aVF)

> 500 komorových extrasystol za 24 hodin při holterovské 
monitoraci

6. Rodinná anamnéza AKMP potvrzená u prvostupňového příbuzného, který splnil 
task Force kritéria

AKMP potvrzená u prvostupňového příbuzného při biopsii nebo 
autopsii

Identifikace patogenní mutace u vyšetřovaného pacienta

Anamnéza AKMP u prvostupňového příbuzného, když není 
možno zhodnotit task Force kritéria

náhlé úmrtí před 35 věkem pro suspektní AKMP u prvostupňo-
vého příbuzného

AKMP potvrzená histologicky nebo podle task Force kritérií 
u vzdálenějšího příbuzného 

AKMP – arytmická kardiomyopatie; EF PK – ejekční frakce pravé komory; FAC PK – frakční zkrácení plochy pravé komory; Lbbb – blokáda levého 
tawarova raménka; PK – pravá komora; PLAX rVot – rozměr výtokového traktu pravé komory z parasternální dlouhé osy; PSAX rVot – rozměr vý-
tokového traktu pravé komory z parasternální krátké osy; rbbb – blokáda pravého tawarova raménka; rVEDi – indexovaný end-diastolický objem 
pravé komory; rVot – výtokový trakt pravé komory.
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představují tři velká kritéria AKMP podle revidovaných task 
Force kritérií (tFC) diagnostiky AKMP (tabulka 1). Splnění tří 
velkých kritérií značí jistou diagnózu AKMP, proto další his-
tologická verifikace nemoci nebyla indikována. Ke stanovení 
rozsahu onemocnění a i vzhledem k prakticky normálnímu 
echokardiografickému nálezu byla provedena magnetická 
rezonance srdce s podáním gadoliniové kontrastní látky. Při 
postkontrastním vyšetření je patrné pozdní sycení gadoli- 
niem ve spodní stěně pravé komory, pravá komora měla pou-
ze hraniční velikost, nebyly přítomné další typické projevy 
AKMP jako regionální poruchy kinetiky či aneurysmata. Levá 
komora byla normální velikosti s normální kinetikou a cel-
kovou systolickou funkcí (detaily viz smyčky – video 9–29). 
Překvapením byl nález na levé komoře při postkontrastním 
vyšetření – prakticky difuzní sycení gadoliniem epikardiálně 
cirkulárního charakteru (obr. 4 a 5, http://www.cksonline.
cz/coretvasa-case-reports/clanky.php?p=detail&id=110&pi-
d=1296&file=803, http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-
-reports/clanky.php?p=detail&id=110&pid=1296&file=804). 
Molekulárněgenetická analýza nalezla dvě mutace v genu 
pro plakofilin 2 (PKP2), jednu patogenní a jednu missense 
mutaci (obr. 6 http://www.cksonline.cz/coretvasa-case-re-
ports/clanky.php?p=detail&id=110&pid=1296&file=805). 
V sekundární prevenci náhlé srdeční smrti (setrvalá komoro-
vá tachykardie) byl implantován dvoudutinový defibrilátor 
(ICD), byla zahájena léčba beta-blokátorem a pacientka byla 
v dobrém stavu propuštěna. V dalším sledování se neobje-
vily maligní arytmie. Pro symptomatickou dislokaci síňové 
elektrody byla nutná její výměna.

Diskuse 

Arytmogenní kardiomyopatie je dědičná nemoc s autoso-
málně dominantním způsobem dědičnosti. Předpokláda-
ná prevalence je asi 1 : 5 000. Dvakrát až třikrát častěji 
jsou postiženi muži, patrně vlivem efektu pohlavních hor-
monů a vyšší intenzity zátěže, která se zdá být rizikovým 
faktorem manifestace nemoci.1 Molekulárním podkla-
dem onemocnění je mutace genů pro srdeční desmoso-
my.2 Zmutované formy proteinů narušují mezibuněčná 
spojení a nitrobuněčnou signalizaci. následkem je zánik 
kardiomyocytů a jejich nahrazení méněcennou tukově-
-vazivovou tkání. Zóny zpomaleného vedení se mohou 
uplatnit jako arytmogenní substrát. Zánik kardiomyocytů 
neprobíhá kontinuálně, ale „ve vlnách“ a je akcelerován 
zátěží.3 typicky je postižena pravá komora srdeční – pro 
anatomické poměry je méně odolná vůči mechanickému 
stresu a více závislá na normální funkci srdečních des-
mosomů pro udržení své integrity.4

Postižení levé komory (LK) u AKMP je málo častou for-
mou onemocnění. Původně se předpokládalo, že je přiro-
zeným vývojem progrese onemocnění v pozdním stadiu 
a představuje negativní prognostický znak. Mnohá ak- 
tuální kazuistická sdělení ale prezentují případy s časným 
biventrikulárním postižením či čistě izolovanou afekcí 
levé komory. někdy se proto hovoří o tzv. arytmogenní 
kardiomyopatii levé komory – ALVC (arrhythmogenic left 
ventricular cardiomyopathy) či formě s dominantním po-
stižením levé komory – LDAC (left dominant arrhythmo-

Obr. 6 – Výsledek molekulární genetické analýzy: nalezena patogenní varianta v genu pro plakofilin 2 (PKP2): c.1307_
1315delinsATTTAGTT p.(Leu436Hisfs*11). Červená šipka ukazuje místo mutace. Jedná se o tzv. frame-shift mutaci, kdy 
delece nebo inzerce několika nukleotidů změní čtecí rámec a předčasně zastaví tvorbu kodonu a proteinovou translaci.
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genic cardiomyopathy). někteří autoři uvádějí, že posti-
žení levé komory může být přítomno až v 75 % případů 
v závislosti na použitých metodách (autoptické studie) 
a rozsahu vyšetřování.5

Z epidemiologického pohledu se levokomorová forma 
AKMP výrazněji neliší od klasické formy AKMP. Postihu-
je jedince v širokém věkovém rozmezí od dětského věku 
až po seniory s vyšším zastoupením mužů. Symptomy 
a klinické projevy jsou stejné – palpitace, synkopy i ná- 
hlá smrt. Levokomorová forma má i svoje charakteristické 
rysy. Specifické jsou komorové tachykardie z levé komory 
(morfologie rbbb) nebo inverze t vln a přítomnost vlny 
epsilon v inferolaterálních či bočných svodech na EKG. 
Zobrazovací metody prokazují regionální a celkovou dys-
funkci levé komory či přítomnost mikroaneurysmat LK. 
tradičně udávaným místem maximálního výskytu struk-
turálních změn na pravé komoře (PK) je tzv. trojúhelník 
dysplazie. ten je ohraničený vtokovým traktem PK, hro-
tem a výtokovým traktem PK. Jeho obdobou na levé ko-
moře je bazální segment inferolaterální stěny.6 Zvýšené-
mu záchytu onemocnění pomohlo zavedení magnetické 
rezonance jako zlatého standardu diagnostiky. Pozdní sy-
cení myokardu levé komory gadoliniem subepikardiálně  
a midmyokardiálně v levé komoře je typickým, ale ne-
specifickým nálezem. V diferenciální diagnostice izo-
lovaného poškození levé komory je potřebné vyloučit 
myokarditidu, dilatační kardiomyopatii, syndrom bruga-
dových, sarkoidózu a koronární nemoc. Jednotlivá ka- 
zuistická sdělení popisují i manifestaci ve formě syndromu  
MInoCA – akutní infarkt myokardu bez nálezu obstruk-
tivní koronární aterosklerózy.7

Léčba AKMP je momentálně pouze symptomatická. 
Antiarytmická terapie je málo účinná a nese s sebou 
množství nežádoucích účinků. u pacientů ve vysokém ri-
ziku (po oběhové zástavě pro fibrilaci komor či po setr-
valé komorové tachykardii) je dostatek důkazů o přínosu 
přístrojové léčby implantabilním defibrilátorem (ICD). na-
opak u pacientů s nízkým rizikem (asymptomatičtí zdra-
ví nosiči patogenních mutací a nemocní bez rizikových 
faktorů) jsou data o úloze ICD v primární prevenci náhlé 
smrti rozporuplné. u téhle skupiny je roční riziko arytmií 
< 1 %, ale roční riziko komplikací v souvislosti s nosičstvím 
ICD až 3,7 %.8

určitým rozporem v předkládané kazuistice je, že 
rozsáhlé poškození levé komory zjištěné na magnetické 
rezonanci nekoreluje s elektrokardiografickými nálezy. 
Poruchy repolarizační a depolarizační fáze lokalizované 
ve svodech z pravého prekordia a komorová tachykardie 
z pravé komory jsou specifické pro klasickou pravokomo-
rovou formu AKMP. Lze jen uvažovat, že změny v levé 
komoře jsou opravdu odrazem jizvy, a tedy již vyhaslého 
procesu s minimálním arytmogenním potenciálem. Mag-
netická rezonance, od které jsme očekávali definitivní 
potvrzení vstupní hypotézy o diagnóze AKMP založe-
né na EKG nálezech, přinesla naopak spíše pochybnosti. 
nedostatečná diagnostika postižení LK u AKMP souvisí 
s aktuálně platnými diagnostickými kritérii. ta zatím ne-
reflektují nové poznatky o patogenezi a klinickém obra-
zu nemoci s postižením levé komory. rovněž chybí jako 
kritérium využití metody pozdního sycení myokardu ga-
doliniem při vyšetření magnetickou rezonancí. ujištění 
o dobré diagnóze a správném léčebném postupu přinesly 

výsledky molekulárněgenetické analýzy. Je potřeba říct, 
že úspěšnost genotypizace u pacientů splňujících klinická 
kritéria tFC pro AKMP je pouze 50 % a negativní výsledek 
diagnózu AKMP nevylučuje. Mutace v genu pro desmoso-
mální protein plakofilin 2 patří mezi vůbec nejčastější ge-
netické příčiny u arytmogenní kardiomyopatie. nejasným 
zůstává význam nálezu druhé mutace / genové varianty 
ve stejném genu. Přepokládá se, že vícečetné genové mu-
tace mohou ovlivňovat závažnost klinických projevů nebo 
věk manifestace onemocnění.2

Závěr

Arytmogenní kardiomyopatie je vzácné, geneticky pod-
míněné onemocnění srdce. Poškození srdce není přítom-
no při narození, nejedná se tedy o dysplazii, jak se tra-
dičně předpokládalo (starší název arytmogenní dysplazie 
pravé komory). onemocnění má svůj přirozený vývoj bě-
hem života nemocného. Pacienty ohrožují hlavně malig-
ní arytmie, srdeční selhání a náhlá smrt. Široké spektrum 
nespecifických symptomů může imitovat i jiná kardiální 
onemocnění. Málo specifické nálezy při elektrokardio-
grafii a echokardiografii může podpořit zobrazení srdce 
magnetickou rezonancí s podáním gadolinia. V nejas-
ných případech může pomoci genetické vyšetření, které 
komplikuje malá výtěžnost anebo histologické vyšetření, 
které je ale nutně spojeno s riziky invazivní endomyokar-
diální biopsie. Postižení levé komory není tak vzácné, jak 
se dlouho mohlo zdát. Má své specifické rysy a může se 
vyskytovat jako čistě izolované onemocnění levé komory 
srdeční. Kauzální terapie neexistuje, u velmi pokročilého 
onemocnění je ortotopická transplantace srdce často po-
slední možností léčby. Do budoucna lze očekávat uplat-
nění genetické terapie. Cílem prezentované kazuistiky 
bylo poukázat na atypické formy onemocnění, současné 
diagnostické možnosti a problémy v diferenciální dia-
gnostice.

Prohlášení autorů o možném střetu zájmů
Autoři prohlašují, že nemají střet zájmů.

Odkaz na článek online
Všechna videa jsou dostupná na této adrese:
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php?p=detail&id=110&pid=1296
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