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Anamnéza
31- letý muž

RA – rodiče zdrávi, bratr - dyslipidémie

SA – kickbox na profesionální úrovni

Abusus – exkuřák krátce, alkohol příležitostně

OA: jen běžné fraktury žeber a předloktí



Nynější onemocnění

• Zcela asymptomatický pacient

• Rtg S+P při běžné infekci = dilatace srdce

• ECHO v Kolíně – dilatace pravé komory



Status praesens při přijetí 

* 92.0 kg, 180 cm, BMI 28.4, BSA 2.14 m2

* Eupnoe

* AS pravidelná, 83/min, ozvy 2 + tichý systolický 
šelest vpravo parasternálně

* Dýchání čisté a sklípkové

* Krční žíly bpn, hepar k oblouku

* DK bez otoků



Laboratoř

Min + JT + urea + krea + KO + koagulace 

NORMÁLNÍ HODNOTY



EKG

TF 89/min, PR 164 ms, QRS 106 ms, QTc 440 ms, el.osa +70



MRI

Pravá komora - Extrémní dilatace a 
snížení ejekční frakce
Levá komora – Normální velikost, bez 
hypetrofie, s normální ejekční frakcí

CINE                                     CINE



MRI

Pravá komora – dilace a ↓ EF PK            Pravá komora bez jizvení v LGE

CINE                                    LGE



Otázka číslo 1
Nejpravděpodobnější příčina dilatace PK?

1. Abusus anabolik

2. Akutní plicní embólie

3. Zkratová vada a/nebo extrémní fyzická zátěž

4. Arytmogenní dysplázie s postižením pravé 
komory
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Z Kolína odeslán k MRI
IKEM pro podezření na ARVC



Závěr MRI se nám nezdál

Rozhodli jsme se provést jícnové ECHO
k posouzení přítomnosti zkratové vady



ECHO

LVOT   23 mm
VTI 19.7 cm 
TF        72/min 

RVOT  30 mm
VTI       20.55 cm
TF        84/min

Qp : Qs = 2.1

TTE RVOT rozměr 2D                    TTE VTI v RVOT                                                        

TTE LVOT rozměr 3D                    TTE VTI v LVOT                                                        



ECHO - TTE

Levá komora – EDD 56 mm, IVS 8 mm, EF 55-60%, normální plnění LK
Levá síň - LAVI 23.9 cm3/m2 – normální
Pravá síň – 22 cm2 – dilatace 
RVD1 - 54 mm – dilatace, funkce lehce omezená
Lehká trikuspidální regurgitace, jinak bez chlopenní vady.
PG max na trikuspidální regurgitaci – 30 mmHg (DDŽ 21 mm) – PASP 40 mmHg

4-dutinová projekce                                    4-dutinová projekce – koronární sinus                                    



ECHO - TEE

Pacient odmítnul sedaci Midazolamem – během vyšetření velmi neklidný
Pravostranné plicní žíly se nepodařilo zobrazit

PFO s patrným L-P zkratem                              Levostranné plicní žíly                                                  



Otázka číslo 2

Příčinou dilatace pravostranných oddílů je:
1. Foramen ovale patens s levo-pravým 

zkratem

2. Arytmogenní dysplazie s postižením pravé 
komory

3. Anomální návrat plicních žil

4. Invazívní hemodynamické vyšetření je pro 
objasnění příčiny dilatace PK nezbytné
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MRI vyšetření podruhé

3D MRI rekonstrukce v sekvenci TWIST po podání kontrastní látky                                                        
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Otázka číslo 3

Další nejvhodnější postup je:

1. Provést kompletní chirurgickou korekci vady

2. Uzávěr PFO jako prevence paradoxní 
embolizace

3. Vyčkat rozvoje symptomatologie

4. Bez invazívní hemodynamiky nelze rozhodnout
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Redirekce pravostranných plicních žil do levé síně
Anuloplastika trikuspidální chlopně – Sovering

Miniband No 50
RVD 1                54 mm                                RVD 1                 40 mm
Před operací                                                19 měsíců po operaci



Medikace

Kardiologická medikace:  sine





Dilatace pravé komory u sportovců

Zaidi et al.
Circulation 2013



ECHO kritéria ARVC jsou u 
sportovců přítomna častěji 

ATLETI                  KONTROLY

Zaidi et al. Circulation 2013



ARVC versus dilatace PK

Arytmogenní dysplazie Dilatace PK při zkratové vadě
s postižením pravé komory              




