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Uvedená publikácia predstavuje prvé podrobné učebné texty zamerané na vyuţitie 

angiografického vyšetrenia počítačovou tomografiou (CTA) v detskej kardiológii. Obrázky 

uvedené v učebných textoch sú pouţité z materiálov Rádiologickej kliniky LF SZU, z archívu 

Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., a Kliniky detskej kardiológie LFUK. 

Predkladané učebné texty predstavujú súhrn najnovších poznatkov o teoretických princípoch 

a praktickom vyuţití CTA v detskej kardiológii. Táto publikácia je určená najmä pre lekárov 

zaradených do špecializačného odboru detská kardiológia, kardiológia pre dospelých, 

rádiológia, ale uţitočné informácie v nej nájdu aj pediatri, či študenti lekárskych fakúlt bliţšie 

sa zaujímajúci o uvedenú problematiku. 
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POZNÁMKA KU SKRATKÁM A POJMOM 

 

 V našich učebných textoch sa uvádzajú skratky viacerých odborných výrazov 

a odborné výrazy samotné v anglickom jazyku. Dôvodom je to, ţe väčšina odbornej literatúry 

a publikácií zameraných na problematiku detskej kardiológie je napísaná v anglickom jazyku 

vrátane zauţívaných skratiek a pojmov. Táto forma písania odborných výrazov zabezpečí ich 

jednoznačnosť a zároveň následne umoţní čitateľom jednoduchšiu orientáciu v zahraničnej 

odbornej literatúre, v ktorej sa tieto výrazy pouţívajú. Podobným spôsobom je napísaná aj 

česká odborná literatúra, ako aj posledná česká učebnica detskej kardiológie vydaná roku 

2006 autormi Chaloupecký a spol.  
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POUŢITÉ SKRATKY 

 

Skratka 

Anglický ekvivalent Slovenský ekvivalent 

ACG 

 

angiocardiography angiokardiografia 
ALCA 

 

anomalous left coronary 

artery originating from 

pulmonary artery 

anomálny odstup ľavej 

koronárnej artérie 

AoA 

 

aortic arch aortálny oblúk 

Aoasc 

 

aorta ascendens ascendentná aorta 

Aodesc 

 

aorta descendens descendentná aorta 

Aoroot 

 

aortic root aortálny koreň 

Aosinus 

 

aortic sinus aortálny sínus 

AoV 

 

aortic valve aortálna chlopňa 

APV 

 

pulmonary artery valve pľúcna chlopňa 

ASD atrial septal defect defekt predsieňového septa 

BDG 

 

bidirectional Glenn bidirekčný Glenn 

BT 

 

Blalock – Taussig Blalock – Taussig 

spojkaspojka CoA 

 

coarctation of aorta koarktácia aorty 

CT 

 

computed tomography počítačová tomografia 

D-AoA 

 

right-sided aortic arch pravostranný aortálny oblúk 

DORV 

 

double outlet right ventricle dvojvýtoková pravá komora 

DS DE MSCT dual source dual energy 

MSCT 

dvojzdrojové MSCT s dvoma 

zdrojmi ţiarenia 

ECHO 

 

echocardiography echokardiografia 

HLHS 

 

hypoplastic left heart 

syndroma 

hypoplastický ľavokomorový 

syndróm 

CTA 

 

computed tomography 

angiography 

počítačová tomografia s 

angiografiou 

IVC 

 

vena cava inferior dolná dutá ţila 

IVS 

 

interventricular septum medzikomorové septum 

LA 

 

left atrium ľavá predsieň 

LAD left anterior descending 

artery 

predná zostupná vetva ľavej 

koronárnej artérie 

LCA (LM) 

 

left coronary artery 

(left main) 

ľavá koronárna artéria 

LPA 

 

left pulmonary artery ľavé rameno pľúcnice 

LCX left circumflex artery obkruţujúca vetva ľavej 

koronárnej artérie 

LVOT 

 

left ventricle outflow tract výtokový trakt ľavej komory 

L-SVC 

 

left-vena cava superior ľavostranná horná dutá ţila 

MAPCAs 

 

multiple aortopulmonary 

collaterals 

mnohopočetné aorto-

pulmonálne kolaterály 

mBT spojka 

 

modified Blalock – Taussig 

shunt 

modifikovaná Blalock – 

Taussigovej spojka 
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mSV 

 

miliSievert miliSievert 

MIP 

 

maximum intensity 

projection 

zobrazenie s maximálnou 

intenzitou 

MPA 

 

main pulmonary artery kmeň pľúcnice 

MRI 

 

magnetic resonance imaging zobrazovanie magnetickou 

rezonanciou 

MSCT multislice CT viacvrstvové CT 

MV 

 

mitral valve mitrálna chlopňa 

NeoAo 

 

Neoaorta Neoaorta 

PA 

 

pulmonary atresia pľúcna atrézia 

PAPVD 

 

partial anomalous pulmonary 

venous drainage 

parciálne anomálny pľúcny 

venózny návrat 

PAVM 

 

pulmonary arterio-venous 

malformations 

pľúcne artériovenózne 

malformácie 

PDA 

 

perzistent ductus arteriosus perzistentný ductus arteriosus 

PFO 

 

permanent foramen ovale permanentné foramen ovale 

RA 

 

right atrium pravá predsieň 

RAA 

 

right atrium appendage uško pravej predsiene 

RCA 

 

right coronary artery pravá koronárna artéria 

RPA 

 

right pulmonary artery pravé rameno pľúcnice 

RTG 

 

Röntgen Röntgen 

R-SVC 

 

right-sided vena cava 

superior 

pravostranná horná dutá ţila 

RV 

 

right ventricle pravá komora 

RVOT 

 

right ventricle outflow tract výtokový trakt pravej 

komory 

RVOTO 

 

right ventricle outflow tract 

obstruction 

obštrukcia výtokového traktu 

pravej komory 

SC coronary sinus koronárny sínus 

SV single ventricle anatomicky jedna komora 

SVC vena cava superior horná dutá ţila 

 TA 

 

tricuspid atresia trikuspidálna atrézia 

TAC 

 

truncus arteriosus communis spoločný artériový trunkus 

TCPC total cavopulmonal 

connection 

totálne kavopulmonálne 

spojenie 

TEE transesophageal 

echocardiography 

transezofágová 

echokardiografia 

TOF tetralogy of Fallot Fallotova tetralógia 

TV tricuspid valve trikuspidálna chlopňa 

VSD ventricular septal defect defekt komorového septa 

VRT volume rendering technique priestorové zobrazenie 
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SKRATKY POUŢITÉ NA PRIESTOROVÚ ORIENTÁCIU NA 

OBRÁZKOCH 

 

Skratky sa uvádzajú vţdy na periférii (v oblasti obvodu) obrázkov 

A – anterior (vpredu) 

P – posterior (vzadu) 

R – right (vpravo) 

L – left (vľavo) 

S – superior (hore) 

I – inferior (dole) 

PR – posterior–right (vzadu–vpravo) 

AL – anterior–left (vpredu–vľavo) 

AR – anterior–right (vpredu–vpravo) 

PL – posterior–left (vzadu–vľavo) 

SP – superior–posterior (hore–vzadu) 

IA – inferior–anterior (dole–vpredu) 
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SLOVNÍK POUŢITÝCH POJMOV 

 

Angiokardiografia – kontrastné zobrazenie srdcovo-cievneho systému po intravenóznom 

podaní kontrastnej látky (v uţšom slova zmysle sa myslí angiokardiografia v rámci 

diagnostickej katetrizácie) 

 

Amplatzerov oklúzor/oklúdor – teliesko pomenované podľa Kurta Amplatza, zhotovený 

z nitinolu v kombinácii s dakronovou záplatou. Ide o typ samocentrovacieho oklúzora. Dnes 

existuje viacero podobných druhov vyrobených rôznymi výrobcami. Oklúzory sa okrem 

katetrizačného uzáveru fenestrácie pri jednokomorovej cirkulácii pouţívajú na uzáver ASD II 

(septálny oklúzor), otvoreného foramen ovale (PFO oklúzor), defektu komorového septa 

(perimembranózny alebo muskulárny oklúzor), perzistujúceho artériového duktu (duktálny 

oklúzor), ako aj ciev (oklúdor, oklúzor, zátka, plug) 

 

Anatomická korekcia D-transpozície veľkých ciev – pozri „Switch“ operácia (anatomická 

korekcia) u pacientov s D-transpozíciou veľkých ciev 

 

Anatomicky jedna komora – vrodená srdcová chyba, pri ktorej je dostatočne vyvinutá iba 

jedna z komôr (druhá je výrazne hypoplastická) – finálnym riešením tejto chyby je 

fontanovská cirkulácia 

 

Anomálny odstup ľavej koronárnej artérie z pľúcnice – vrodená chyba, pri ktorej ľavá 

koronárna artéria odstupuje anomálne z pľúcnice, dôsledkom čoho je perfúzia ľavej strany 

srdca odkysličenou krvou 

 

Aortálna chyba – vrodené postihnutie aortálnej chlopne s výslednou aortálnou stenózou 

alebo insuficienciou, často s ich kombináciou (vtedy sa poţíva názov kombinovaná aortálna 

chyba) 

 

Artériová fáza – fáza, počas ktorej je kontrastnou látkou optimálne naplnené artériové 

riečisko 
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Arteria lusoria – anomálny odstup pravej arteria subclavia, ktorá odstupuje aţ distálne za 

ľavostrannou arteria subclavia a stáča sa doprava 

 

Axiálny rez – rez rovnobeţný s priečnou rovinou = transverzálny rez 

 

Balóniková plastika – katetrizačný intervenčný výkon, pri ktorom sa balónikom dilatujú 

stenotické úseky ciev 

 

Bentallova operácia – nahradenie aneuryzmaticky dilatovanej ascendentnej aorty protézou 

so súčasným nahradením insuficientnej aortálnej chlopne 

 

Blalock – Taussigovej spojka (klasická) – priame našitie sklopenej arteria subclavia na 

rameno pľúcnice vpravo alebo vľavo s cieľom zabezpečiť prietok do pľúc 

 

Blalock – Taussigovej spojka (modifikovaná) – goretexová spojka našitá zvyčajne vpravo 

alebo vľavo medzi arteria subclavia a rameno pľúcnice s cieľom zabezpečiť prietok do pľúc 

 

Coil – malá špirálka z kovového materiálu a textilných vlákien, ktorá sa pouţíva na 

embolizáciu ciev, ako aj perzistujúceho artériového duktu 

 

„Conduit“ (chlopňový) – chlopňová náhrada s časťou cievy – môţe ísť o homograft, 

o náhradu pôvodne z hovädzieho dobytka, či o náhradu z umelých materiálov 

 

CTA – angiografia pomocou počítačovej tomografie 

 

Davidova operácia – nahradenie aneuryzmaticky dilatovanej ascendentnej aorty aortálnym 

graftom, pričom sa zachová pôvodná aortálna chlopňa 

 

Defekt predsieňového septa – chýbanie časti medzipredsieňovej priehradky 

 

Defekt komorového septa – chýbanie časti medzikomorovej priehradky 

 

Dextropozícia – presun srdca do pravého hemitoraxu so zachovaním osi srdca doľava nadol 

(napr. pri diafragmatickej hernii) 
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Dextrokardia – uloţenie srdca v pravom hemitoraxe s rotáciou osi srdca doprava 

 

D-transpozícia veľkých ciev – kritická vrodená srdcová chyba podmienená anomálnym 

odstupom oboch veľkých ciev – aorty z pravej komory a pľúcnice z ľavej komory 

 

Duálna MAPCA – aortopulmonálna kolaterála komunikujúca (napájajúca sa) na natívne 

rameno pľúcnice 

 

Dvojitý aortálny oblúk – postnatálne prítomný ľavostranný aj pravostranný aortálny oblúk – 

v klinickom obraze dominuje stridor a dyspnoe, keďţe dochádza ku kompresii dýchacích ciest  

 

Dvojitý výtok z pravej komory – vrodená srdcová chyba, pri ktorej aj aorta aj pľúcnica 

odstupujú z pravej komory  

 

Dysbalancovaný defekt predsieňovo-komorového septa – forma defektu predsieňovo-

komorového septa, pri ktorej pravá strana (trikuspidálna chlopňa a pravá komora) alebo ľavá 

strana (mitrálna chlopňa a ľavá komora) je v porovaní s dostatočne vyvinutou druhou stranou 

srdca hypoplastická – preto sa v týchto prípadoch uprednostňuje jednokomorové chirurgické 

riešenie pred dvojkomorovým riešením 

 

Echogenita – miera jasu zobrazovanej štruktúry na obrazovke echokardiografického prístroja 

 

EKG gating – metóda, pri ktorej sa z naskenovaných dát retrospektívne vyselektujú dáta iba 

z určitých fáz po sebe nasledujúcich srdcových cyklov (systola alebo diastola) – 

nevyhnutnosťou pre realizáciu tejto metódy je súčasné monitorovanie EKG pacienta počas 

skenovania 

 

End-diastolický tlak komory – koncovodiastolický tlak v komore 

 

End-systolický tlak komory – koncovosystolický tlak v komore 

 

Ejekčná frakcia komory – je vyjadrením systolickej funkcie srdcovej komory = podielu 

pulzného objemu z diastolickej náplne komory 
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Echokardiografia – neinvazívna zobrazovacia metóda, pri ktorej sa pomocou ultrazvuku 

(zvukové vlny) hodnotí štruktúra srdca, funkcia srdca, pohyby, anatómia dutín a veľkých ciev 

 

End-to-side anastomóza medzi proximálnym a distálnym pahýľom aorty – spojenie 

„koniec ku strane“ proximálneho a distálneho pahýľa aorty v rámci operácie koarktácie aorty 

(po resekcii zúţenej časti) 

 

End-to-end anastomóza medzi proximálnym a distálnym pahýľom aorty – spojenie 

„koniec ku koncu“ proximálneho a distálneho pahýľa aorty v rámci operácie koarktácie aorty 

(po resekcii zúţenej časti) 

 

Extrémna forma Fallotovej tetralógie s MAPCAs – najzávaţnejšia forma Fallotovej 

tetralógie s hemodynamikou takmer pľúcnej atrézie, pri ktorej sa na perfúzii pľúc podieľajú aj 

mnohopočetné aortopulmonálne kolaterály 

 

Fallotova tetralógia – cyanotická srdcová chyba, podkladom ktorej je antepozícia konálneho 

septa, čo vyúsťuje do tetrády príznakov: defekt komorového septa, aorta nasadajúca nad 

defekt komorového septa, infundibulárna stenóza pľúcnice a hypertrofia pravej komory 

 

Fenester – malý otvor v tuneli pri fontanovskej cirkulácii, ktorý ponecháva chirurg ako ventil 

umoţňujúci pravo–ľavý skrat 

 

Fibromuskulárna dysplázia – degeneratívne cievne ochorenie – často spôsobuje stenózu 

renálnych artérií 

 

Fontanovská operácia (cirkulácia) – jednokomorová cirkulácia po tretej etape chirurgického 

riešenia, väčšinou formou totálneho kavopulmonálneho spojenia (TCPC), keď sú obe duté 

ţily priamo napojené na pľúcnice – venózna krv z celého tela tak netečie do srdca, ale priamo 

do pľúc 

 

Frontálny rez – rez rovnobeţný s čelnou rovinou 

 

Gantry – najväčšia časť CT-prístroja prstencového tvaru, v ktorom sú zdroj a detektory 

ţiarenia uloţené oproti sebe, pričom prstenec počas vyšetrenia rotuje okolo tela pacienta 
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Glennova operácia (cirkulácia) – druhá etapa jednokomorového riešenia cirkulácie – 

napojenie hornej dutej ţily na rameno pľúcnice, t. j. venózna krv z hornej časti tela tečie 

priamo do pľúc, pričom venózna krv z dolnej časti tela tečie priamo do srdca 

 

Hemodynamické parametre – tlak a saturácie O2 v dutinách srdca a ciev, minútový objem 

srdca, pľúcna cievna rezistencia, veľkosť ľavo–pravého alebo pravo–ľavého skratu 

 

Hepatálny faktor – proteín produkovaný pečeňou, ktorého priamy prítok do pľúcneho 

cievneho riečiska zabraňuje tvorbe pľúcnych artério-venóznych malformácií 

 

Hypoplastický ľavokomorový syndróm – kritická vrodená srdcová chyba podmienená 

hypopláziou ľavostranných srdcových štruktúr (mitrálna chlopňa, ľavá komora, aortálna 

chlopňa a ascendentná aorta), pri ktorej prekrvenie systémového riečiska zabezpečuje 

otvorený artériový duktus (tzv. duktus dependentná cirkulácia) 

 

Hypoplastická pravá komora – najčastejšie býva zloţkou hypoplastického 

pravokomorového syndrómu pozostávajúceho z atrézie pľúcnice a hypoplastickej pravej 

komory  

 

Iatrogénne vzniknutá A–V fistula – pri intervenčnom výkone nechtiac vytvorené spojenie 

medzi artériou a vénou 

 

Interrupcia aortálneho oblúka typ B – kritická vrodená srdcová chyba – prerušenie 

aortálneho oblúka medzi ľavostrannou arteria carotis communis a ľavostrannou arteria 

subclavia 

 

Intimálna hyperplázia „vo vnútri stentu“ – prerastanie cievnej intimy cez „oká stentu“ 

spôsobujúce obštrukciu prietoku vo vnútri stentu 

 

Kawasakiho syndróm – multisystémové zápalové ochorenie (vaskulitída) postihujúce malé a 

stredné veľké artérie (najmä koronárne artérie) vedúce k tvorbe aneuryziem 
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Kawashima operácia – interrupcia kmeňa pľúcnice a našitie hornej dutej ţily (do povodia 

ktorého sa vlieva aj vena azygos) na rameno pľúcnice, pričom jediným zdrojom návratu 

venóznej krvi priamo do srdca zostávajú hepatálne vény – vyuţíva sa ako alternatíva 

fontanovskej operácie u pacientov s komplexnými vrodenými srdcovými chybami 

s interrupciou dolnej dutej ţily 

 

Koarktácia aorty – vrodená srdcová chyba pozostávajúca zo zúţenia aorty v oblasti 

aortálneho istmu (môţe mať kritickú aj nekritickú formu) 

 

Kombinovaná aortálna chyba – pozri aortálna chyba 

 

Kommerelliho divertikul – sakulárna aneuryzma v mieste odstupu ľavej alebo pravej arteria 

subclavia 

 

Kompletná korekcia Fallotovej tetralógie – operácia realizovaná pribliţne v 6. mesiaci 

ţivota – pozostáva z uzatvorenia defektu komorového septa záplatou (tak, aby aorta 

odstupovala výlučne z ľavej komory), z resekcie hypertrofického svalstva pod pľúcnou 

chlopňou a z transanulárnej záplaty rozširujúcej anulus pľúcnej chlopne a samu pľúcnicu 

 

Koronárna fistula – abnormálne cievne spojenie medzi koronárnou artériou a pľúcnicou 

 

Ľavostranný izomerizmus – ľavostranná súmernosť predsiení a pľúc spôsobená 

abnormálnou rotáciou a lateralizáciou orgánov vo včasnom embryonálnom štádiu, často býva 

spojená s typickými patologickými zmenami myokardu, ciev (interrupcia dolnej dutej ţily, 

spoločná predsieňovo-komorová chlopňa, pľúcna stenóza alebo atrézia, chýbanie sínusového 

uzla) a polyspléniou 

 

Lecompteho manéver – chirurgický manéver vyuţívaný napríklad pri D-transpozícii 

veľkých ciev = predsunutie pľúcnice pred aortu 

 

Marfanov syndróm – dedičné ochorenie spojivového tkaniva prejavujúce sa jeho 

nedostatočnosťou – z kardiologického hľadiska je najzávaţnejším problémom dilatácia 

ascendentnej aorty s postupným formovaním aneuryzmy s moţnosťou disekcie (natrhnutia 

cievnej steny) 
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McGoon index – index, ktorý rovnako ako Nakata index hovorí o veľkosti ramien pľúcnice – 

vypočítame ho ako súčet priečnych priemerov oboch pľúcnic vydelený priečnym priemerom 

descendentnej aorty v oblasti bránice (za normálnych okolností má hodnotu pribliţne 2,0) 

 

MIP – maximum intensity projection – postprocesingová úprava umoţňujúca čo 

najkontrastnejšie zobrazenie kontrastnou látkou naplnených lúmenov srdcových dutín a ciev 

v 2D zobrazení 

 

mSv: (mili Sievert) – medzinárodná jednotka vyjadrujúca dávku absorbovaného ionizačného 

ţiarenia, je pomenovaná po švédskom fyzikovi Rolfovi Maximiliánovi Sievertovi 

 

MRI – zobrazovanie magnetickou rezonanciou – moderná neinvazívna zobrazovacia metóda, 

ktorá na zobrazovanie tkanív vyuţíva ich magnetické vlastnosti 

 

Nakata index – index, ktorý hovorí o veľkosti pľúcnic – vypočítame ho ako súčet obsahov 

oboch ramien pľúcnice v oblasti hilov indexovaný na povrch tela (norma je pribliţne 300 

mm
2
/m

2
, o diminutívnych pľúcniciach hovoríme, keď je Nakata index menej ako 150 

mm
2
/m

2
) 

 

Neoaorta – novovytvorená aorta z kmeňa pľúcnice a distálnej časti pôvodne ascendentnej 

aorty a aortálneho oblúka (vytvára sa u pacientov s hypoplastickým ľavokomorovým 

syndrómom v rámci Norwoodovej operácie) 

 

Norwoodova operácia – prvá etapa jednokomorovej cirkulácie pri hypoplastickom 

ľavokomorovom syndróme – pozri neoaorta 

 

Paliatívne spojenie – v rámci kardiologickej problematiky = chirurgické spojenia 

zabezpečujúce pľúcny prietok pri vrodených srdcových chybách s nízkym prietokom do pľúc 

(paliatívny = zmierňuje ťaţkosti; nerieši kauzálny problém) 

 

Parciálny anomálny pľúcny venózny návrat – nekritická vrodená srdcová chyba, pri ktorej 

jedna aţ tri pľúcne vény ústia anomálne (nie do ľavej predsiene) do hornej, alebo dolnej dutej 

ţily, alebo do pravej predsiene 
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Pľúcne artério-venózne malformácie – abnormálne cievne spojenia v pľúcach, ktoré sa 

nepodieľajú na oxygenačnej funkcii pľúc, a tak vedú ku vzniku centrálnej cyanózy 

 

Perzistentný artériový duktus – dlhodobo otvorený (neuzatvorený) artériový duktus 

 

Plug – mechanická upchávka (mechanické upchatie) v srdcovo-cievnej sústave 

 

Pľúcna artériová hypertenzia – skupina chorôb, pri ktorých je stredný tlak v prekapilárnej 

časti pľúcneho riečiska vyšší ako 25 mm Hg v pokoji alebo 30 mm Hg pri záťaţi 

 

Pľúcna atrézia s defektom komorového septa a mnohopočetnými aorto-pulmonálnymi 

kolaterálami – komplexná cyanotická vrodená srdcová chyba, pri ktorej je v dôsledku 

chýbania prepojenia pravej komory a pľúcnice pľúcne prekrvenie zabezpečované výlučne 

prostredníctvom aorto-pulmonálnych kolaterál  

 

Pľúcna atrézia s intaktným komorovým septom – kritická cyanotická vrodená srdcová 

chyba podmienená hypopláziou pravostranných srdcových štruktúr (výtoková časť pravej 

komory, pľúcna chlopňa), pri ktorej pľúcne prekrvenie zabezpečuje otvorený artériový duktus 

(tzv. duktus dependentná cirkulácia) 

 

Pľúcná stenóza – zúţenie pľúcnice – môţe byť na úrovni chlopne, pod alebo nad chlopňou 

 

Posteriórny posun konálneho septa – posunutie priehradky medzi aortou a pľúcnicou 

smerom dozadu 

 

Postprocesing – „následná úprava“ – úprava primárnych surových dát získaných skenovaním 

 

Poststenotická dilatácia – rozšírenie cievy v smere toku krvi za jej zúţením (eventuálne za 

zúţením chlopne) – vzniká v dôsledku „naráţania“ turbulentného toku krvi na stenu cievy 

 

Priama MAPCA – aorto-pulmonálna kolaterála, ktorá sa „priamo“ podieľa na perfúzii 

určitých pľúcnych segmentov – bez spojenia s natívnymi pľúcnicami 
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Pulmonálny sling – cievna malformácia pľúcnice, pri ktorej ľavé rameno pľúcnice 

neodstupuje z kmeňa pľúcnice, ako je to za fyziologických okolností, ale odstupuje z pravého 

ramena pľúcnice, následkom čoho dochádza k útlaku trachey s klinickými príznakmi stridoru 

alebo dyspnoe 

 

Rastelliho operácia – operácia pozostávajúca z intrakardiálneho našitia záplaty derivujúcej 

krv z ľavej komory cez defekt komorového septa do aorty, z preťatia stenotickej pľúcnice a z 

našitia „conduitu“ medzi pravú komoru a distálny pahýľ preťatej pľúcnice – operácia sa 

vyuţíva pri niektorých podtypoch dvojitého výtoku z pravej komory, či D-transpozície 

veľkých ciev s komorovým defektom a stenózou pľúcnice 

 

Rekoarktácia aorty – opätovne vzniknuté zúţenie v oblasti aortálneho istmu po predtým 

realizovanej chirurgickej korekcii koarktácie aorty 

 

Rossova operácia – operácia pozostávajúca z odstránenia patologicky zmenenej aortálnej 

chlopne, z jej nahradenia natívnou pľúcnou chlopňou a z inzercie „conduitu“, ktorý prepojí 

pravú komoru s distálnym pahýľom pľúcnice – vyuţíva sa u pacientov s aortálnou chybou 

s prevaţujúcou aortálnou insuficienciou 

 

Sagitálny rez – rez rovnobeţný so sagitálnou rovinou 

 

Sanova operácia (spojka) – špeciálny typ spojky v rámci I. stupňa chirurgického riešenia 

pacientov s HLHS = implantácia goretexového „conduitu“ medzi pravú komoru a bifurkáciu 

pľúcnic 

 

Scimitar syndróm – parciálny anomálny pľúcny venózny návrat do dolnej dutej ţily 

z malformovaných pravých pľúc – názov je odvodený od typického nálezu anomálneho 

návratu pľúcnych vén sprava, ktorý na rtg snímke hrudníka vytvára tieň šabľového tvaru 

(scimitar = šabľa) 

 

Sinotubulárna junkcia – časť ascendentnej aorty, kde distálna oblasť aortálnych sínusov 

prechádza do tubulárnej štruktúry ascendentnej aorty 
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Spoločný artériový trunkus – komplexná vrodená srdcová chyba, pri ktorej z komôr 

odstupuje jediná spoločná cieva (aorta), z ktorej priebehu odstupuje pľúcnica, alebo priamo 

jej ramená 

 

Stenóza renálnej artérie – zúţenie obličkovej tepny 

 

Stent – kovový materiál určený na výstuţ vnútra cievy s cieľom roztiahnuť stenózu – 

pouţívajú sa stenty, ktoré sú čisto kovové a stenty pokryté goretexovým materiálom (tzv. 

covered stent) 

 

Sternálne drôty – kovové častice vyuţívané na fixáciu sterna vo finálnej fáze 

kardiochirurgického výkonu 

 

Stridor – hvízdavý zvuk spôsobený zúţením priedušnice alebo priedušiek 

 

Supravalvárna aortálna stenóza – zúţenie aorty v oblasti nad aortálnou chlopňou 

 

„Switch“ operácia (anatomická korekcia) u pacientov s D-transpozíciou veľkých ciev – 

prešitie (výmena) aorty a pľúcnice do správnych pozícií, t. j. našitie aorty na proximálnu časť 

cievy vychádzajúcej z ľavej komory a našitie pľúcnice nad proximálnu časť cievy 

vychádzajúcej z pravej komory – zároveň je nevyhnutné prešiť terčíky s koronárnymi 

artériami do cievy vychádzajúcej z ľavej komory – operácia sa realizuje počas prvých 2 

týţdňov ţivota pacientov s uvedenou diagnózou 

 

Takayashuova arteritída – systémová vaskulitída neznámej etiológie, tzv. „bezpulzová 

choroba“ – najčastejšie postihuje oblúk aorty s jej vetvami, descendentnú aortu a brušnú aortu 

s jej vetvami 

 

Temporálna rezolúcia (rozlíšenie) – čas rovnajúci sa polovici času jednej otáčky gantry 

okolo vyšetrovaného objektu – zodpovedá času získania dát počas skenovania sledovaného 

objektu zo 180° – čím je tento čas kratší, tým bude výsledný obraz menej narušený 

pohybovými artefaktmi srdcovo-cievneho systému 

 



 19 

Totálny anomálny pľúcny venózny návrat – vrodená srdcová chyba, pri ktorej všetky štyri 

pľúcne vény ústia anomálne (nie do ľavej predsiene) do hornej, alebo dolnej dutej ţily, alebo 

do pravej predsiene – môţe mať kritickú formu (najčastejšie pri anomálnom vústení do dolnej 

dutej ţily) 

 

Transanulárna záplata – záplata (najčastejšie z perikardu), ktorá sa všíva do nastrihnutého 

otvoru v pľúcnici – výsledkom je zväčšenie anulu pľúcnej chlopne, ako aj lúmenu pľúcnice 

samotnej – je súčasťou kompletnej operačnej korekcie u pacientov s Fallotovou tetralógiou 

 

Trikuspidálna atrézia – vrodená srdcová chyba, charakterizovaná nepriechodnou 

trikuspidálnou chlopňou a hypopláziou vtokovej časti pravej komory – finálnym riešením 

tejto chyby je fontanovská cirkulácia 

 

Trunkálna chlopňa – chlopňa jedinej veľkej cievy odstupujúcej z komôr u pacientov so 

spoločným artriálnym trunkom – často býva štvorcípa 

 

Truncus arteriosus communis po kompletnej korekcii – chirurgicky, záplatou oddelená 

pravá komora od ľavej tak, aby z ľavej komory odstupovala pôvodne jediná veľká cieva 

odstupujúca z komôr, v ďalšom kroku našitie „conduitu“ medzi pravú komoru a krátky kmeň 

pľúcnice pôvodne odstupujúci z ascendentnej aorty 

 

Unifokalizácia aorto-pulmonálnych kolaterál – preťatie priamych aorto-pulmonálnych 

kolaterál, klipácia ich proximálnych pahýľov a následné napojenie ich distálnych pahýľov na 

natívne ramená pľúcnice 

 

Veno-venózne kolaterály – ţilové kolaterály vznikajúce medzi hornou a dolnou časťou tela – 

vznikajú najmä u pacientov po Glennovej operácii, v dôsledku vyššieho tlaku krvi v ţilovom 

systéme hornej časti tela v porovnaní s tlakom krvi v dolnej časti tela 

 

Venózna fáza – fáza, počas ktorej je kontrastnou látkou optimálne naplnené venózne riečisko  

 

Waterstonova anastomóza – anastomóza medzi ascendentnou aortou a pravým ramenom 

pľúcnic – operácia sa vyuţívala pri chybách so zníţeným pľúcnym prietokom (napr. pľúcna 

atrézia) 
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HISTÓRIA KARDIO-MSCT NA SLOVENSKU 

 

 CT-angiografické vyšetrenie sa u detských kardiologických pacientov na Slovensku 

začalo rutinne vyuţívať aţ od roku 2007 po spustení 64-vrstvového MSCT prístroja na 

Rádiologickej klinike LF SZU v Trnave. Do tohto obdobia sa na zobrazovanie srdcovo-

cievnych štruktúr vyuţívala echokardiografia alebo angiokardiografia. CT-vyšetrenie sa do 

uvedeného roku veľmi ojedinele vyuţívalo na zobrazovanie perikardiálnych výpotkov, či 

kardiálnych tumorov.  

 Od roku 2007 sa začala intenzívna spolupráca vtedajšieho Detského kardiocentra 

v Bratislave s Rádiologickou klinikou LF SZU v Trnave, keďţe toto pracovisko disponovalo 

64-vrstvovým CT-prístrojom s dobrou kvalitou zobrazenia srdcovo-cievneho systému aj 

u pediatrických pacientov. Prvou skupinou pacientov, u ktorých bolo zrealizované CT-

angiografické vyšetrenie, boli pacienti s vrodenou srdcovou chybou: pľúcna atrézia s 

defektom komorového septa a mnohopočetnými aorto-pulmonálnymi kolaterálami. 

Vyšetrenie u nich potvrdilo výbornú schopnosť zobrazovania aj tých najjemnejších štruktúr. 

Vyšetrenie prinieslo významný klinický benefit pre pacientov, pretoţe na základe CT-

angiografických nálezov sa u nich indikovali katetrizačné intervenčné výkony. Postupne sa 

k pacientom s uvedenou diagnózou pridávali pacienti s rozličnými vrodenými aj získanými 

chybami srdcovo-cievneho systému.  

 Roku 2009 sa začala spolupráca aj s rádiodiagnostickým pracoviskom NÚSCH, a.s., 

disponujúcim volumetrickým CT-prístrojom s 320-vrstvovým detektorom, ktorého výhodou 

je nízka radiačná záťaţ pacienta.  

 Do konca roka 2010 sa na oboch pracoviskách realizovalo vyše 150 CT-

angiografických vyšetrení u pediatrických pacientov s vrodenými, či získanými ochoreniami 

srdca.  

 Roku 2009 bolo inštalované aj prvé „dual source kardio“ MSCT v Bratislave. 
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1 CT-ANGIOGRAFIA V DETSKEJ KARDIOLÓGII 

 

1.1 HISTÓRIA CT-ZOBRAZOVANIA V DETSKEJ KARDIOLÓGII 

 

 Autorom teórie snímkovania jednotlivých vrstiev ľudského tela a následné 

rekonštrukcie obrazu pomocou výpočtovej techniky bol Allan Mac Leod Cormack, ktorý 

poloţil základy počítačovej tomografie uţ roku 1963. Na základoch Cormackovej teórie 

skonštruoval aţ roku 1972 fyzik Godfrey Newbold Hounsfield prvý klinicky pouţiteľný 

počítačový tomograf – hlavový EMI Mark I. Dôvodom zdanlivo dlhého času medzi 

teoretickým opisom metódy a jej skutočným uvedením do praxe boli vysoké nároky na 

rýchlosť spracovania obrovského mnoţstva dát. Pre veľký prínos tejto zobrazovacej metódy 

získali Hounsfield spoločne s Cormackom roku 1979 Nobelovu cenu za medicínu. 

 Vývoj CT sa však nezastavil a prakticky kaţdý rok sa objavili ďalšie a dalšie inovácie 

tejto diagnostickej metódy. Zavedením nových konštrukčných prvkov v CT-prístojoch sa 

dosiahlo zvyšovanie rozlišovacej schopnosti, zmenšila sa hrúbka vyšetrovanej vrstvy 

a skrátila sa doba expozície. Revolučným konštrukčným prvkom bolo zavedenie kontinuálnej 

rotácie gantry – „slip-ring technology“ roku 1987 a následný vznik špirálového – 

„helikálneho CT“ roku 1989. Stála, jednosmerná rotácia umoţnila zavedenie nového spôsobu 

prenosu signálu z detektorov a energie k rtg lampe – „slip-ring technology“. Z anglického 

názvu vyplýva, ţe pevné káble sú nahradené systémom po seba kĺzajúcich sa prstencov 

z vodivého materiálu. Aţ tento technický prvok umoţnil na začiatku 90. rokov rýchle 

rozšírenie revolučného, tzv. špirálového (helikálneho) spôsobu skenovania. V rámci 

vizualizácie srdcovo-cievnych štruktúr sa však tieto klasické jednovrstvové CT-prístroje s 

nedostatočnou kvalitou zobrazenia v porovnaní s klasickou angiokardiografiou (ACG) 

a zobrazovaní magnetickou rezonanciou (MRI) príliš neosvedčili.  

 Jednoduché detektory sa však postupne nahradzovali viacradovými systémami 

detektorov. Roku 1994 sa počas skenovania prvýkrát vyuţil systém dvoch radov detektorov, 

čo umoţnilo nasnímanie dát vyšetrovaného objektu pomocou dvoch paralelných 

priestorových špirál. Výsledkom bolo skrátenie času snímania na polovicu voči jednoradovej 

špirále. Uţ prvé skúsenosti s viacvrstvovou technikou poukázali na výhody pre pacienta v 
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zmysle skrátenie času snímania a zmenšenia stresu z vyšetrenia. Prvé morfologické 

zobrazovanie srdcovo-cievneho systému moţno datovať do roku 1998, keď sa začalo 

pouţívať 4-vrstvové MSCT. Technické limitácie však spôsobili, ţe aţ zavedením 16- 

vrstvového MSCT roku 2001 sa začala éra kardio-CT. Zavedenie 64-vrstvového MSCT 

prinieslo úplnú akceptáciu diagnostickej kvality počítačovej tomografie v neinvazívnej 

diagnostike ochorení srdca. 

 V súčasnosti najrozšírenejšie CT prístroje so 64-vrstvovými detektormi umoţňujú 

zobrazenie tkaniva hrúbky 32 mm v samostatných, postupných, axiálnych rezoch hrúbky 0,5 

mm pri trvaní jednej otáčky gantry menej ako 0,5 sekundy s temporálnou rezolúciou 80 – 250 

ms a priestorovým rozlíšením pribliţne 0,4 – 0,5 mm. Postupným posúvaním vyšetrovacieho 

stola s pacientom cez gantry prístroj pribliţne v 0,5-sekundových cykloch sa postupne 

skenujú ďalšie segmenty tkanív hrúbky 32 mm. Hrudník dospelého pacienta hrúbky 32 cm 

tak prístroj dokáţe zoskenovať pribliţne v priebehu 5 sekúnd. Výsledkom je detailné 

izotropické zobrazenie kompletného hrudného srdcovo-cievneho systému pacienta. 

U novorodencov, dojčiat a detí v predškolskom veku je trvanie skenovania samozrejme 

kratšie, keďţe stačí skenovanie tkaniva hrúbky menej ako 16 cm. V súčasnosti sú dva trendy 

v konštrukcii kardio-CT. Jeden vyuţíva maximálnu šírku detektora v „z“ súradnici aţ 16 cm 

pri 320 vrstvách detektorov. Druhý trend tvorí sústava dvoch zdrojov ţiarenia a detektorov 

súčasne sa otáčajúcich v gantry s vytvorením dvojitej špirály (dual source DE MSCT). 
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1.2 PRINCÍP CTA VYŠETRENIA 

 

 Vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT) vyuţíva základný princíp rtg vyšetrenia. 

Rtg lúče sú nasmerované na telo pacienta, pričom jednotlivé tkanivá absorbujú rôzne 

mnoţstvo rtg ţiarenia. Časť ţiarenia, ktorá telom pacienta prechádza, sa zaznamenáva 

detektorom prístroja. Pri jednoduchom špirálovom CT sú jednovrstvový detektor a zdroj 

ţiarenia uloţené kontralaterálne v prstenci („gantry“) prístroja, ktorý počas skenovania rotuje 

okolo pacienta (obrázok 1). Súčasne sa vyšetrovací stôl, na ktorom pacient leţí, pohybuje cez 

„gantry“ v horizontálnej rovine. Sumáciou pohybov vyšetrovacieho stola a gantry vzniká 

výsledný špirálový pohyb; odtiaľ termín „špirálové CT“. Špeciálny počítačový softvér 

súčasne spracúva získané informácie a premieňa ich na výsledný obraz na monitore. Tento 

proces, ktorého podstatou je Radonova inverzná transformácia, sa nazýva tomografická 

rekonštrukcia.  

 

Obrázok 1. Vyšetrovacia miestnosť s multidetektorovým CT-prístrojom. Obruč „gantry“ 

prístroja má vo svojom vnútri kontralaterálne uloţený zdroj rtg ţiarenia a 64-detektorový 

systém. Horizontálne lôţko s pacientom sa počas skenovania zasúva do otvoru v gantry 

prístroja. 
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 Hyperdenzne „bielou farbou“ sa zobrazujú tkanivá, ktoré najviac pohlcujú rtg ţiarenie, 

na druhej strane hypodenzne „šedou aţ čiernou farbou“ sa zobrazujú tkanivá minimálne 

pohlcujúce rtg ţiarenie. Pri kontrastnom CT- vyšetrení srdcovo-cievneho systému je pacient 

skenovaný krátko po intravenóznom podaní kontrastnej látky počas cirkulácie kontrastnej 

látky srdcovo-cievnym obehom, čím je podmienené vysokokontrastné, hyperdenzné 

zobrazenie lúmenov srdcových dutín a lúmenov systémového, pľúcneho a koronárneho 

riečiska „bielou farbou“ voči nízkokontrastnému zobrazeniu „pevných“ častí srcovo-cievneho 

systému, ako sú steny srdcových dutín, srdcové chlopne so závesným aparátom a steny 

systémového, pľúcneho a koronárneho cievneho riečiska. Primárnym výsledkom skenovania 

je sekvencia axiálnych rezov cez skúmaný objekt (tzv. surové dáta). Jednotlivé axiálne rezy 

hodnotíme, ako by sme sa pozerali od nôh pacienta leţiaceho na vyšetrovacom stole (obrázok 

2). 

 

Obrázok 2. Zobrazenie sekvencie axiálnych rezov hrudníka. Jednotlivé rezy hodnotíme, ako 

by sme sa pozerali od nôh pacienta leţiaceho na vyšetrovacom stole. 
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1.3 ANATÓMIA SRDCA A VEĽKÝCH CIEV V CTA OBRAZE 

 

 Táto kapitola sa venuje 2D fyziologickej anatómii srdca, veľkých ciev a okolitých 

štruktúr, ktoré sa zobrazujú v základných axiálnych CT-skenoch. Poznanie fyziologickej 

anatómie je nevyhnutné na posúdenie prípadnej patológie srdca, veľkých ciev a okolitých 

štruktúr.  

 V základnom 2D zobrazení vidíme sekvenciu axiálnych skenov hrudníkom, pričom 

jednotlivé rezy hodnotíme, ako by sme sa pozerali od nôh pacienta leţiaceho na vyšetrovacom 

stole. Na axiálnom reze je teda chrbtica lokalizovaná vzadu a v strede a sternum vpredu a 

v strede. V anatómii srdca je najjednoduchším bodom, podľa ktorého sa môţeme orientovať, 

aorta. Aortálny oblúk je v reze mediastinom v centre hrudníka (obrázok 3). Je to prvá veľká 

cieva, ktorá sa na skenoch od hlavy k nohám zobrazí. Smeruje za normálnych okolností 

sprava doľava a spredu dozadu. V kaudálnejšom skene je ascendentná aorta takmer v centre 

hrudníka (obrázok 4). Podľa nej ľahko identifikujeme ostatné štruktúry (výnimkou sú niektoré 

vrodené chyby a pooperačné stavy). Vena cava superior (VCS) je od aorty vpravo. VCS sa dá 

ľahko identifikovať na postkontrastných skenoch aj podľa toho, ţe pretoţe kontrastná látka je 

podaná cez kubitálnu vénu, VCS je najdenznejšia cievna štruktúra.  

 

Obrázok 3. Axiálny sken zobrazujúci fyziologický nález v oblasti aortálneho oblúka. 
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Obrázok 4. Kaudálnejší axiálny sken zobrazujúci fyziologické vzájomné postavenie veny 

cavy superior (VCS), ascendentnej aorty (Ao – širšieho lúmenu lokalizovaná viac vpredu a 

vľavo), pľúcnice (AP – viac vľavo), ľavej predsiene (LA) a descendentnej aorty (Ao – 

lokalizovaná vzadu). 

 Vľavo od ascendentnej aorty sa zobrazuje kmeň arteria pulmonalis (MPA) s pravou 

vetvou tiahnucou sa za ascendentnou aortou doprava. Samo vetvenie MPA je lokalizované 

pod aortálnym oblúkom. Za MPA sa zobrazuje uško ľavej predsiene. Je to miesto, kde sa 

veľmi často pri fibrilácii predsiení tvoria tromby. Tie sú dobre detegovateľné na 

transezofágovom echu (TEE), u pacienta, ktorý nechce podstúpiť TEE, však môţeme na ich 

diagnostiku vyuţiť aj CT. Dorzálne, mierne vľavo a vpredu od stavcov, vidíme aortu 

descendens. 

 Niekedy ťaţko identifikovať konkrétnu štruktúru iba z jedného rezu. Vtedy je dobre 

posúvať sa v rezoch kraniálne a kaudálne a odsledovať danú štruktúru. Najmä pri vrodených 

chybách srdca je táto technika nevyhnutná. Napríklad v jedinom reze môţe byť ťaţko 

oddiferencovať uško ľavej predsiene od pľúcnej vény, alebo ľavostrannej VCS. Po 

odsledovaní priebehu cievy, napríklad ľavostrannej VCS ústiacej do koronárneho sínusu, je 
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jej identifikácia jednoznačná. Takto vieme oddiferencovať jednotlivé štruktúry aj pri 

komplexnejších vrodených chybách srdca.  

 Za normálnych okolností, pri zachovaní normálnej anatómie majú však všetky cievne 

štruktúry svoje stále miesto. Aorta descendens, lokalizovaná vľavo a pred stavcami je ľahko 

odsledovateľná na následných skenoch, a to nám dáva moţnosť vyjadriť sa k jej prípadnej 

patológii (koarktácia, aneuryzma, disekcia atď.). V úrovni MPA by mala mať pribliţne 

rovnaký priemer ako aorta ascendens. Tesne pred chrbticou sa zobrazuje paţerák. V axiálnom 

reze vidíme jeho priečny prierez. Za normálnych okolností by mal byť kolabovaný, bez 

obsahu vzduchu. Pred paţerákom sa zobrazuje ľavá predsieň. Ľavá predsieň je 

najdorzálnejšou štruktúrou srdca.  

 

Obrázok 5. Kaudálnejší axiálny sken zobrazujúci fyziologické vzájomné postavenie vena cava 

superior (VCS), pravej predsiene (RA), pravej komory (RV), ľavej predsiene 

(LA), decdendentnej aorty (AoD) a ascendentnej aorty (Ao) s odstupujúcou ľavou koronárnou 

artériou (LM), jej prednou zostupnou vetvou (LAD) a jej obkruţujúcou vetvou (LCX). 
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 Na kaudálnejšom axiálnom skene (obrázok 5) moţno pozorovať výtokový trakt pravej 

komory tesne vľavo od aortálnej chlopne. Zobrazuje sa tu aj ľavá koronárna artéria (LM) s jej 

vetvením. Pravá horná pľúcna véna vpravo sa zobrazí tesne za a laterálne od hornej dutej ţily 

(VCS). Odsledovanie pľúcnych vén po ich vyústenie do ľavej predsiene je dôleţité na 

vylúčenie rôznych foriem anomálnych pľúcnych venóznych návratov. VCS lokalizovaná 

vpravo od aorty má nehomogénnu náplň v dôsledku miešania kontrastnej krvi pritekajúcej 

z pravostrannej vena subclavia a nekontrastnej krvi z ľavostrannej brachiocefalickej vény. 

 

 

Obrázok 6. Kaudálnejší axiálny sken zobrazujúci fyziologickýý anatomický vzťah pravej 

predsiene (RA), ľavej predsiene (LA), výtokovej časti pravej komory (RV), aorty v oblasti 

trojcípej aortálnej chlopne (AoV), priebehy jednotlivých koronárnych artérií: pravá koronárna 

artéria (RCA), predná zostupná vetva ľavej koronárnej artérie (LAD), obkruţujúca vetva 

ľavej koronárnej artérie (LCX), ľavej predsiene (LA) s ústiacimi ľavostrannými pľúcnymi 

ţilami a descendentnej aorty (AoD). 
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 Kaudálnejšie sa zobrazuje aj pravá koronárna artéria (obrázok 6). Zobrazujú sa tu aj 

ľavostranné pľúcne vény a ich vústenie do ľavej predsiene. RCA sa tu zobrazuje ako okrúhla 

štruktúra. V tejto úrovni sa dobre zobrazí aortálna chlopňa, a teda moţno posúdiť jej 

patológiu (napr. bikuspidálna chlopňa, kalcifikované cípy atď.). 

 

Obrázok 7. Kaudálnejší axiálny sken zobrazujúci fyziologický tzv. 4-komorový pohľad. Pravá 

predsieň (RA), ľavá predsieň (LA), pravá komora (RV), ľavá komora (LV), cíp mitrálnej 

chlopne (MV), pravá koronárna artéria (RCA). 

 

 Kaudálnejšie (obrázok 7) sa zobrazuje tzv. 4-komorový pohľad. Vidíme obe komory, 

obe predsiene a AV chlopne. Stena ľavej komory sa zdá byť hrubšia v dôsledku skenovania 

v koncovej systole. Na tomto skene môţeme diferencovať interatriálne a interventrikulárne 

septum. Je tu veľmi dobre zobrazená pravá predsieň s nehomogénnou náplňou v dôsledku uţ 

spomínaného miešania krvi.  
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Obrázok 8. Kaudálnejší axiálny sken zobrazujúci fyziologický anatomický vzťah pravej 

predsiene (RA) s ústiacou dolnou dutou ţilou (VCI), koronárneho sínusu (SC), pravej komory 

(RV) a ľavej komory (LV). 

 

 Na obrázku 8 sa zobrazuje báza srdca. Pozorujeme tu koronárny sínus a tenký list 

perikardu. Zobrazuje sa tu aj VCI s takmer ţiadnou kontrastnou náplňou. 
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Obrázok 9. Najkaudálnejší axiálny sken zobrazujúci fyziologický anatomický vzťah pravej 

komory (RV) a pravostrannej koronárnej artérie (RCA) tiahnucej sa k interventrikulárnemu 

septu. Descendentná aorta (AoD). 

 

Na obrázku 9 vidíme spodnú časť srdca s RCA (u pacienta s pravostrannou 

dominanciou) tiahnucou sa k interventrikulárnemu septu.  
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1.4 MOŢNOSTI REKONŠTRUKCIE ZÁKLADNÝCH AXIÁLNYCH SKENOV 

 

 Pokročilý softvér multidetektorových CT-prístrojov umoţňuje viaceré formy 

rekonštrukcie základných axiálnych skenov – tzv. postprocessing. Prvou formou 

rekonštrukcie je trojdimenzionálna multiplanárna rekonštrukcia s moţnosťou zobrazovania či 

uţ v základných rovinách (axiálna, frontálna, sagitálna) (obrázok 10), alebo v ľubovoľných 

šikmých rovinách umoţňujúcich najoptimálnejšie zobrazenie sledovaných štruktúr (napr. 

rôzne šikmé projekcie na zobrazenie priebehu výtokových traktov komôr, či na zobrazenie 

priebehov koronárnych artérií) (obrázok 11). Softvér prístroja dokáţe vytvoriť sekvencie 

rezov v ľubovoľných rovinách cez celú hrúbku sledovaných objektov (obrázky 12 a 13). 

Druhou formou rekonštrukcie surových dát je postprocesingová úprava – tzv. „MIP“ 

(maximum intensity projection), pri ktorom sa z 3D obrazu zrekonštruuje 2D obraz, v ktorom 

sa zobrazia len tie najkontrastnejšie voxle (objemové jednotky). Podobným princípom vzniká 

pri klasickom rtg snímku 2D obraz z reálneho 3D obrazu. 
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Obrázok 10. Multiplanárne trojdimenzionálne zobrazenie s centrálnym zameraním na oblasť 

aortálnej chlopne (pretínanie farebných čiar) a VRT zobrazenie myokardu u toho istého 

pacienta s fyziologickým nálezom. 

Obrázok vľavo hore: sagitálny rez oblasťou výtokov pravej a ľavej komory. Obrázok vpravo 

hore: frontálny rez v oblasti výtoku ľavej komory. Obrázok vpravo dole: axiálny rez v úrovni 

aortálnej chlopne. Obrázok vľavo dole: VRT rekonštrukcia myokardu z pohľadu spredu na 

srdce. Veľké cievy sú grafickým upravením „odrezané“ tesne nad aortálnou a pľúcnou 

chlopňou. 

7 – ľavá komora, 7a – výtokový trakt ľavej komory, 7b – papilárny sval v ľavej komore, 7c – 

koaptácia cípov aortálnej chlopne, 7d – aortálny koreň tesne nad pravým koronárnym cípom 

aortálnej chlopne, 8a – aortálny koreň, 8 – aorta ascendens, 11a – pravá koronárna artéria, 11b 

– ramus interventricularis anterior ľavej koronárnej artérie, 11c – ramus circumflexus ľavej 

koronárnej artérie, RV – pravá komora, RVOT – výtokový trakt pravej komory, RA – pravá 

predsieň, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, LVOT – výtokový trakt ľavej komory. 

 

  

Obrázok 11. Zrekonštruované šikmé rezy. 

Obrázok 11a. Šikmé rezy v zameraní na výtokový trakt ľavej komory. Obrázok 11b. Šikmý 

rez zameraný na priebeh ramus circumflexus ľavej koronárnej artérie. 

7b – papilárny sval v ľavej komore, 7c – koaptácia cípov aortálnej chlopne, 8a – aortálny 

koreň, 8 – aorta ascendens, 10 – aorta descendens, 11c – ramus circumflexus ľavej koronárnej 

obr. 11a obr. 11b 
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artérie, RVOT – výtokový trakt pravej komory, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, 

LVOT – výtokový trakt ľavej komory. 

 

  

  

  

Obrázok 12. Vybrané frontálne rezy na zobrazenie jednotlivých štruktúr hrudníka (rezy 

postupujú smerom odzadu zozadu dopredu). (V praxi vytváraných sekvenciách jednotlivé 

rezy hrúbky pribliţne 0,5 mm nasledujú vo výrazne hustejšej následnosti, t. j. nasledujú ihneď 

po sebe (Pr.: hrúbka tkaniva 10 mm zobrazená v 20 rezoch hrúbky 0,5 mm). Pre túto 

publikáciu boli pre ilustráciu vybraté iba niektoré z frontálnych rezov zameraných na 

konkrétne štruktúry srdcovo-cievneho systému). 

obr.  12a obr.  12b 

obr.  12c obr.  12d 

obr.  12e obr.  12f 
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1 – horná dutá ţila, 1b – vena anonyma, 1c – vena subclavia lateris sinistri, 4a – ľavé rameno 

pľúcnice, 4 – kmeň pľúcnice, 4b – pravé rameno pľúcnice, 5b – ľavá horná pľúcna véna, 5c – 

pravá dolná pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna véna, 8 – aorta ascendens, 9 – aortálny 

oblúk, 9a – truncus brachiocephalicus lateris dextri, 10 – aorta descendens, 12 – trachea, RA – 

pravá predsieň, RV – pravá komora, RVOT – výtokový trakt pravej komory, AP – kmeň 

pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora. 

  

  

Obrázok 13. Vybrané sagitálne rezy na zobrazenie jednotlivých štruktúr hrudníka (rezy 

postupujú smerom sprava doľava). 

1 – horná dutá ţila, 1b – vena anonyma, 4 – kmeň pľúcnice, 4b – pravé rameno pľúcnice, 7a – 

výtokový trakt ľavej komory, 8a – aortálny koreň, 9 – aortálny oblúk, 9a – truncus 

brachiocephalicus lateris dextri, 10 – aorta descendens, 12 – trachea, 12a – ľavý bronchus, 

obr. 13a obr.  13b 

obr.  13c obr.  13d 
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12b – pravý bronchus, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, RVOT – výtokový trakt 

pravej komory, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, IVS – medzikomorové septum. 

 

 Treťou formou rekonštrukcie je tzv. „VRT“ (volume rendering technique), pri ktorej 

sa vytvára priestorový model zobrazovaného objektu. Princíp tejto rekonštrukcie je podobný 

ako pri „MIP“ rekonštrukcii. Výsledným „VRT“ vyobrazením je tak hyperdenzný, 

priestorový „odliatok“ srdcových dutín a cievneho systému (tepnový a ţilový systém 

koronárneho, pľúcneho a systémového riečiska). Pri „VRT“ rekonštrukcii moţno vytvoriť aj 

sekvencie postupne sa meniacich náhľadov na skúmaný priestorový model. Sekvencie 

náhľadov sa väčšinou začínajú rotáciou okolo zvislej osi prechádzajúcej stredom skúmaného 

objektu s postupným menením náhľadu v prednastavených stupňoch. Najprv sledujeme objekt 

spredu, postupne viac z ľavého boku, zozadu, z pravého boku a postupne aţ naspäť zo 

základnej pozície (obrázok 14). Analogické rotácie náhľadov na objekt moţno zrekonštruovať 

okolo ľubovoľnej osi prechádzajúcej stredom skúmaného objektu. 

   
obr.  14a obr.  14b 
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Obrázok 14. VRT štúdia fyziologického srdcovo-cievneho systému. Postupné zobrazovanie 

objektu spredu, zľava, zozadu a sprava. 

1 – horná dutá ţila, 2 – pravá predsieň, 3 – pravá komora, 4a – ľavé rameno pľúcnice, 4b – 

pravé rameno pľúcnice, 4 – kmeň pľúcnice, 4b – pravé rameno pľúcnice, 5a – ľavá dolná 

pľúcna véna, 5b – ľavá horná pľúcna véna, 5c – pravá dolná pľúcna véna, 5d – pravá horná 

pľúcna véna, 6 – ľavá predsieň, 7 – ľavá komora, 8 – aorta ascendens, 9 – aortálny oblúk, 9a – 

truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 9c – 

arteria subclavia lateris sinistri, 10 – aorta descendens, RA – pravá predsieň, RV – pravá 

komora, RVOT – výtokový trakt pravej komory, AP – kmeň pľúcnice, LV – ľavá komora. 

 

 Veľkým benefitom moderných CT prístrojov je umoţnenie detailného zobrazenia 

priebehov ľubovoľných ciev s malým priemerom, napr. koronárnych artérií (obrázok 15a). Po 

vyznačení, resp. „stopovaní“ konkrétnej cievy vo „VRT“ – zobrazení program simultánne 

v dvojrozmernom zobrazení vizualizuje jednak longitudinálny priebeh cievy v dvoch na seba 

kolmých rovinách, ako aj priečne prierezy v celej dĺţke cievy (obrázok 15b). „Stopovanie“ 

cievy nám umoţňuje lokalizáciu prípadnej stenózy aj s určením percentuálnej miery zúţenia. 

 

obr.  14c 
obr.  14d 
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Obrázok 15. VRT rekonštrukcia dutiny myokardu s koronárnym arteriálnym riečiskom 

(obrázok 15a – pohľad spredu, obrázok 15b – pohľad zľava). Veľké artérie aj pľúcne vény sú 

grafickým upravením „odrezané“ za ich odstupmi, resp. pred ich vústením. Zelená farba na 

obrázku vpravo „stopuje“ priebeh ramus interventricularis anterior ľavej koronárnej artérie. 

obr. 15a 

obr.  15b 
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Softvér prístroja po vystopovaní (vyznačení) cievy simultánne v dvojrozmernom zobrazení 

vizualizuje jednak longitudinálny priebeh cievy v dvoch na seba kolmých rovinách, ako aj 

priečne prierezy v celej dĺţke cievy (pravá časť obrázka 15b). Vyuţitím uvedených moţností 

detailného zobrazenia cievy bola uvedená cieva vyhodnotená ako cieva s primeraným 

priemerom, bez segmentálnych stenóz v jej priebehu. 

11a – pravá koronárna artéria, 11b – ramus interventricularis anterior ľavej koronárnej artérie, 

11c – ramus circumflexus ľavej koronárnej artérie, RAA – uško pravej predsiene, RA – pravá 

predsieň, RV – pravá komora, RVOT – výtokový trakt pravej komory, LV – ľavá komora. 

 

 Aby mohli byť zobrazovacie kvality CTA úplne vyuţité, treba dodrţiavať zásadu 

nulového, resp. minimálneho pohybu pacienta počas skenovania. Akýkoľvek pohyb pacienta 

(hlboké dýchanie, plač, kašeľ) totiţ vytváraním obrazových artefaktov výrazne zniţuje kvalitu 

výsledného zobrazenia. Spolupracujúci pacienti sú preto pred začiatkom skenovania vyzvaní 

na nadýchnutie a zadrţanie dychu. U nespolupracujúcich detí (novorodenci, dojčatá, batoľatá, 

časť detí v predškolskom veku, úzkostné deti a deti s mentálnou retardáciou) je počas 

vyšetrenia nevyhnutná krátkodobá sedácia. Plytké dýchacie pohyby počas sedácie, vďaka 

extrémnej rýchlosti skenovania najnovších CT-prístrojov, nenarúšajú výslednú kvalitu 

zobrazenia.  

 Neustály pohyb srdcového svalu (srdcový cyklus) počas skenovania najnovšími CT-

prístrojmi ovplyvňuje kvalitu zobrazenia extrakardiálnych cievnych štruktúr (aorta, ramená 

pľúcnej artérie atď.) a hrubších intrakardiálnych štruktúr (predsiene, komory) iba do určitej 

miery. Na dosiahnutie zaručene najvyššej kvality zobrazenia extrakardiálnych cievnych 

štruktúr, ako aj jemných intrakardiálnych štruktúr (srdcové chlopne, koronárne artérie) sa 

však odporúča vyuţiť tzv. retrospektívny elektrokardiografický „gating“. Ide o metódu 

synchronizácie EKG so skenovaním, pri ktorej sa z naskenovaných dát vyselektujú dáta iba 

z určitých fáz po sebe nasledujúcich srdcových cyklov (systola alebo diastola). 

Nevyhnutnosťou pre realizáciu tejto metódy je súčasné monitorovanie EKG pacienta počas 

skenovania. Maximálna frekvencia akcie srdca pacienta, pri ktorej sa najčastejšie vyuţíva CT-

prístroj so 64-vrstvovým detektorom schopný zobrazenia odstupov a priebehov koronárnych 

artérií, je pribliţne 100 – 110/min. Na detailné zobrazenie eventuálnych stenóz v priebehu 

koronárnych artérií sa však odporúča zníţenie frekvencie akcie srdca pribliţne aţ na 70/min. 

Na optimalizáciu frekvencie akcie srdca u pacientov s vyššou frekvenciou akcie srdca sa 
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odporúča podanie krátkodobo pôsobiaceho betablokátora. V súčasnosti CT-angiografia 

s EKG „gatingom“ v rámci zobrazovania koronárnych artérií v skupine asymptomatických 

a mierne symptomatických dospelých kardiologických pacientov čiastočne vytláča klasickú 

invazívnu koronarografiu. 

 Pre dosiahnutie čo moţno najoptimálnejšej ostrosti zobrazenia pohybujúceho sa 

myokardu a priľahlých štruktúr srdcovo-cievneho systému sa odporúča vyuţívať CT-prístroje 

s moţnosťou temporálnej rezolúcie pod 100 ms, ktorú moţno dosiahnuť buď špeciálnymi 

rekonštrukčnými algoritmami, alebo skrátením skenovacieho času pouţitím najmodernejších 

„dual source“ CT prístrojov (DS DE MSCT) s dvoma zdrojmi ţiarenia a dvoma 

detektorovými sústavami (schéma 1) s priestorovým rozlíšením 0,33 mm. Veľkým benefitom 

týchto ultramoderných prístrojov je fakt, ţe frekvencia akcie vyšetrovaného srdca nad 70/min 

nie je limitujúcim faktorom kvality zobrazenia, keďţe skenovací čas 0,28 sekundy umoţňuje 

temporálnu rezolúciu pribliţne 70 ms. S vyuţitím softvéru na odstránenie pohybových 

artefaktov moţno realizovať vyšetrenie bez nevyhnutnosti anestézie aj u pokojných detí do 

veku 5 rokov. 

= 70 ms
rotation time 0.28s

4
Temp. Resolution  =

Dual Source DE MSCT 
Heart rate independent temporal resolution of 70 ms

 

Schéma 1. Schéma zobrazuje priečny prierez cez „gantry“ dual source CT prístroja (DS DE 

MSCT). Červený a zelený kruh predstavujú dva zdroje ţiarenia. Kontralaterálne uloţené 

zakrivené obdĺţniky predstavujú prislúchajúce detektorové systémy. Skenovací čas len 0,28 s 

umoţňuje temporálnu rezolúciu pribliţne 70 ms. 
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1.5 PRIEBEH CTA VYŠETRENIA 

 

 Pred samotným vyšetrením sa pacientovi zabezpečí periférny ţilový vstup, najčastejšie 

v lakťovej ţile. Ideálne je zvoliť kanylu s čo moţno najširším lúmenom (voľba je individuálna 

podľa hmotnosti pacienta a aktuálneho stavu ţilového systému), aby počas podávania 

kontrastnej látky nedošlo k „vytrhnutiu“ kanyly zo ţily pre nadmerný prietok kontrastnej 

látky kanylou. V minulosti sa v rámci prevencie pred neţiaducou alergickou reakciou na 

jódovú kontrastnú látku pacientovi intravenózne aplikoval kortikoid. V súčasnosti sa od tejto 

prevencie pre potenciálne neţiaduce účinky kortikoidov upúšťa. Následne laborant zasunie 

vyšetrovací stôl s pacientom do tunela prístroja do optimálnej vyšetrovacej pozície (hrudník 

pacienta je lokalizovaný do „gantry“ prístroja) (obrázok 1).  

 Podmienkou kontrastného zobrazenia konkrétnej časti srdcovo-cievneho systému 

(cieľové miesto zobrazenia) je prítomnosť dostatočného mnoţstva kontrastnej látky v 

cieľovom mieste práve počas skenovania. Optimálne je skenovať počas dosiahnutia 

maximálnej koncentrácie kontrastnej látky v cieľovom mieste. Správne načasovanie začiatku 

skenovania sa dá dosiahnuť troma spôsobmi. 

 Prvým spôsobom je empirická metóda, pri ktorej zo skúsenosti odhadujeme čas, za 

ktorý intravenózne podaná kontrastná látka dosiahne cieľové miesto.  

 Druhým spôsobom je tzv. „bolus-timing“, pri ktorom sa pacientovi do periférnej ţily 

podá malý bolus kontrastnej látky a následne sa pomocou nízkodávkových skenov 

v cieľovom mieste s časovými odstupmi pribliţne 1 sekunda sleduje dosiahnutie dostatočnej 

denzity.   

 Tretím spôsobom je tzv. „bolus-tracking“, pri ktorom sa samo skenovanie začína po 

dosiahnutí dostatočnej denzity v cieľovom mieste pri podaní vlastného bolusu kontrastnej 

látky. 

 Podľa hmotnosti pacienta a rozsahu štruktúr cieľového zobrazenia sa pripraví 

adekvátne mnoţstvo kontrastnej látky (pribliţne 1 – 2 ml/kg), ktorá sa v pomere pribliţne 60 

% : 40 % riedi s fyziologickým roztokom. Samo skenovanie sa začína v prednastavenom 

časovom odstupe (najčastejšie 5 – 40 sekúnd) od automatickej intravenóznej aplikácie 

kontrastnej zmesi, ktorá sa aplikuje rýchlosťou 1,0 – 5,0 ml/s. 
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 Skenovanie krátko po podaní kontrastnej zmesi vyuţívame pri zobrazovaní pravých 

oddielov srdca a pľúcneho cievneho riečiska, keď kontrastná zmes práve v týchto štruktúrach 

dosahuje najvyššiu koncentráciu. Skenovanie po dlhšom časovom odstupe od podania 

kontrastnej zmesi nazývame tzv. „artériová“ fáza, počas ktorej sa kontrastná zmes vo vysokej 

koncentrácii nachádza v ľavostranných oddieloch srdca, aorte, koronárnych artériách 

a vetvách aorty. „Artériovú“ fázu skenovania preto vyuţívame pri zobrazovaní uvedených 

štruktúr. Neskorá „venózna“ fáza skenovania, t. j. skenovanie v najdlhšom časovom odstupe 

od podania kontrastnej zmesi, sa vyuţíva pri zobrazovaní venózneho systému.  

 Počas skenovania sa stôl s pacientom v priebehu niekoľkých sekúnd vsúva a vysúva 

cez „gantry“ prístroja. Pacient je súčasne vyzvaný na nadýchnutie a zadrţanie dychu. Samo 

skenovanie trvá pribliţne 5 sekúnd.  

 Počas skenovania je pacient vo vyšetrovacej miestnosti sám. U detských pacientov je 

však moţná súčasná prítomnosť rodiča vo vyšetrovacej miestnosti za predpokladu, ţe matka 

nie je tehotná a ţe rodič má oblečenú olovenú zásteru ako prevenciu vystavenia sa 

radiačnému ţiareniu. Celé vyšetrenie koordinuje laborant v spolupráci s rádiológom, prípadne 

detským kardiológom. Samo skenovanie riadi laborant pomocou softvéru prístroja z vedľajšej 

miestnosti, ktorá je od vyšetrovacej miestnosti oddelená stenou zabraňujúcou úniku rtg 

ţiarenia (obrázok 16). Laborant komunikuje s pacientom prostredníctvom mikrofónu, pričom 

vizuálny dohľad mu umoţňuje okno tvoriace časť steny medzi oboma miestnosťami.  
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Obrázok 16. Pohľad na „gantry“ prístroja z vedľajšej miestnosti (cez okno), z ktorej laborant 

v spolupráci s rádiológom, prípadne detským kardiológom riadi priebeh celého skenovania. 

 

 Komplikovanejší priebeh má CTA u nespolupracujúcich pacientov – t. j. 

u novorodencov, dojčiat, u niektorých detí v predškolskom veku a u mentálne retardovaných 

pacientov. Pre hladký priebeh vyšetrenia u týchto detí je nevyhnutné, aby vyšetrenie 

prebiehalo v celkovej anestézii pod dohľadom detského anestéziológa a anestéziologickej 

sestry. Pacienti sú počas CTA intravenózne utlmení anestetikami s krátkym účinkom (napr. 

Propofol i.v.). 
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1.6 NEŢIADUCE ÚČINKY, RIZIKÁ A KONTRAINDIKÁCIE CTA 

 

 Najvýznamnejším neţiaducim účinkom CTA vyšetrenia je vystavenie pacienta 

ionizačnému ţiareniu, ktorého onkogénny potenciál sa môţe z dlhodobého hľadiska 

prejavovať najmä po opakovaných vyšetreniach. Tento fakt treba brať obzvlášť do úvahy 

u novorodencov a dojčiat, ktorých tkanivá preukazujú vysokú citlivosť na radiačné ţiarenie. 

Dávka radiačného ţiarenia, ktorú pacientove tkanivá pri vyšetrení pohltia, je priamoúmerná 

intenzite ţiarenia, miere schopnosti jednotlivých tkanív pohltiť ţiarenie a trvaniu expozície 

ţiareniu.   

 U detí je v porovnaní s dospelými moţnosť redukcie intenzity ţiarenia pre menšie 

mnoţstvo celkového tkaniva pri súčasnom zachovaní dostatočnej kvality zobrazenia. Belgickí 

autori Bacher a spol. pri redukcii intenzity ţiarenia dosiahli niţšie radiačné zaťaţenie u 

pacientov vyšetrených 64-vrstvovým CT prístrojom bez EKG – „gatingu“ (priemerne 1,8 

mSv) v porovnaní s radiačným zaťaţením pacientov pri angiokardiografii (priemerne 4,6 

mSv) u 41 pacientov s katetrizačne implantovaným stentom vo veku 3 mesiace – 12 rokov; 

medián 3,3 roka.  

 Relatívne niţšie radiačné CTA zaťaţenie v porovnaní s ACG zaťaţením môţeme 

očakávať aj u pacientov s komplexnými srdcovými chybami, ako je napríklad pľúcna atrézia 

s defektom komorového septa a mnohopočetnými aorto-pulmonálnymi kolaterálami (PA, 

VSD, MAPCAs), pri ktorej je v rámci jedného ACG sedenia nevyhnutné previesť viacero 

angiokardiografií. 

 Vyššej dávke radiačného ţiarenia, priemerne aţ 11 mSv (dospelí pacienti), sú 

vystavení pacienti so súčasným EKG – „gatingom“ pri CT-koronarografii 64-vrstvovým 

prístrojom. Podobne vysoké radiačné zaťaţenie moţno očakávať aj pri ostatných vyšetreniach 

s nevyhnutnosťou EKG-gatingu (komorová ejekčná frakcia atď.). 

 Veľkým prísľubom pre bezpečnejšie vyuţívanie vysokorozlišovacej CTA 

predovšetkým u detských pacientov v budúcnosti je vývoj najmodernejších typov 

„objemových“ CT prístrojov s 320-vrstvovými detektormi, ktoré dokáţu zrealizovať 

vysokodetailný srdcový sken (vrátane zobrazenia koronárnych artérií) pri radiačnej dávke 

niţšej ako 2 mSv. Táto dávka je dokonca menšia ako ročná dávka röntgenového ţiarenia, 

ktorému je človek vystavený z prírodných zdrojov (2 – 5 mSv ročne). 320-detektorové 
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„objemové“ CT prístroje dokáţu zoskenovať 16 cm dlhú oblasť tela pacienta (väčšinou 

kompletný myokard u dospelého pacienta) s priestorovým rozlíšením 0,35 mm v priebehu 

jedného srdcového cyklu, počas jednej rotácie gantry prístroja s temporálnou rezolúciou 175 

ms. 

 Ešte výraznejší benefit môţeme očakávať pri pouţití ultramoderných „dual source“ 

CT-prístrojov (DS DE MSCT), ktoré pri temporálnej rezolúcii 70 ms dokáţu zobraziť aj 

dilatované srdce väčšie ako 16 cm s radiačnou záťaţou pacienta menej ako 1 mSv. 

U detských pacientov moţno dokonca dosiahnuť radiačné dávky niţšie ako 0,5 mSv.  

 Pre potenciálne mutagénny účinok radiačného ţiarenia je CTA u adolescentiek, u 

ktorých je podozrenie na súčasnú graviditu, kontraindikované.  

 Potenciálnym rizikom CTA vyšetrenia je riziko alergickej reakcie na iódovú 

kontrastnú látku. Alergická reakcia sa môţe prejaviť koţnou formou, v závaţnejších 

prípadoch dýchacími ťaţkosťami. Napriek ojedinelému výskytu alergických reakcií sa u detí 

odporúča hladovanie 5 hodín pred vyšetrením a u pacientov s predchádzajúcou reakciou na 

kontrastnú látku preventívne intravenózne podanie kortikoidov.  

 Intravenózna aplikácia iódovej kontrastnej látky pri CTA vyšetrení môţe u pacientov s 

obličkovým poškodením a u pacientov s výrazne zmenenou funkciou štítnej ţľazy viesť k 

ďalšiemu poškodeniu funkcie obličiek (kontrastná nefropatia) a štítnej ţľazy. Na základe 

dôslednej cielenej osobnej anamnézy by sme mali CTA v týchto skupinách pacientov 

indikovať iba v nevyhnutných prípadoch, resp. kontraindikovať a nahradiť MRI vyšetrením. 

U pacientov s vysokým stupňom nefropatie je podanie kontrastnej látky kontraindikované 

vţdy. Všeobecným odporučením v rámci prevencie kontrastnej nefropatie je dôsledná 

perorálna rehydratácia pacienta 24 hodín pred vyšetrením a krátkodobo po vyšetrení. U 

pacientov s mierne poškodenou funkciou obličiek sa okrem dôslednej perorálnej rehydratácie 

odporúča aj intravenózna hydratácia v priebehu posledných 6 hodín pred vyšetrením. 

 Široké spektrum komplikácií moţno očakávať z hľadiska celkovej anestézie 

u nespolupracujúcich pacientov. Celkové riziko anestézie je zníţené krátkym trvaním 

vyšetrenia s moţnosťou vyuţitia krátkotrvajúcej, plytkej anestézie. 

 Ojedinelou komplikáciou CTA vyšetrenia je paravenózny únik kontrastnej látky, ktorý 

môţe lokálne poškodiť koţný, cievny a nervový systém. Najnovšie typy automatických 
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striekačiek uţ dokáţu automaticky zastaviť podávanie kontrastnej látky po detegovaní 

zvýšeného odporu pri jej podávaní.  

 Miernou nepríjemnosťou pre pacienta podstupujúceho CTA vyšetrenie môţe byť pocit 

krátkodobého akútneho „návalu“ tepla a pocit „kovovej“ chuti v ústach krátkodobo po 

intravenóznej aplikácii kontrastnej látky.  

 

Tabuľka 1. Neţiaduce účinky CTA. 

Neţiaduce účinky CTA 

Expozícia ionizačnému ţiareniu 

Potenciálna alergická reakcia na iódovú kontrastnú látku 

Poškodenie funkcie obličiek a štítnej ţlazy (u predisponovaných pacientov) 

Paravenózny únik kontrastnej látky 

Potenciálne riziká celkovej anestézie u pacientov, ktorí ju vyţadujú 

Pocit krátkodobého akútneho „návalu“ tepla a pocit „kovovej“ chuti v ústach 

 

 

Tabuľka 2. Kontraindikácie CTA. 

Absolútna kontraindikácia CTA Relatívna kontraindikácia CTA Prevencia 

Gravidita pacientky (aj potenciálna)  – 

Ťaţké poškodenie funkcie obličiek 

a štítnej ţľazy 

Ľahké poškodenie funkcie obličiek 

a štítnej ţľazy 
Hydratácia  

Ťaţká alergická reakcia na iódovú 

kontrastnú látku v anamnéze 

Ľahká alergická reakcia na iódovú 

kontrastnú látku v anamnéze 

Kortikoidy 

Hladovanie 
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1.7 VŠEOBECNÝ PRÍNOS CTA VYŠETRENIA 

 

 Základnou zobrazovacou modalitou v detskej kardiológii je v súčasnosti stále 

echokardiografia. Pri niektorých vrodených srdcových chybách, ako sú jednoduché 

necyanotické srdcové chyby (defekt predsieňového septa, defekt komorového septa, 

perzistentný artériový duktus), nie je realizácia doplňujúcich zobrazovacích vyšetrení (ACG, 

MRI, CTA) pre optimálny manaţment pacientov nevyhnutná.  

 Závaţným nedostatkom echokardiografie zostáva niţšia zobrazovacia schopnosť 

cievnych štruktúr (pľúcne artérie, pľúcne vény, aorto-pulmonálne kolaterály, vetvy aorty, 

koronárne cievne riečisko) u slabšie echogénnych; najmä adolescentných a obéznych 

pacientov. V týchto prípadoch sú doplňujúce zobrazovacie modality úplne indikované 

a dopĺňajú tak základnú echokardiografiu.  

 Najväčšou prednosťou CTA vyšetrenia je schopnosť verného zobrazenia aj tých 

najjemnejších anatomických štruktúr srdcovo-cievneho systému, ktorého kvalita je 

porovnateľná s ACG zobrazením. Rozlišovacia schopnosť jemných cievnych štruktúr 

pomocou CTA je dokonca vyššia ako pri vyšetrení magnetickou rezonanciou (MRI). 

Výhodou CTA v porovnaní s ACG je moţnosť prehľadného priestorového zobrazenia 

vzájomného vzťahu srdcových a cievnych štruktúr s okolitými orgánmi hrudnej, či brušnej 

dutiny. Táto schopnosť CTA má neoceniteľný prínos napríklad v rámci diferenciálnej 

diagnostiky vrodených anomálií aortálneho oblúka; respektíve anomálií pľúcnice (vzájomný 

vzťah cievnych štruktúr a dýchacích ciest, či paţeráka).  

 CTA je v porovnaní s ACG minimálne invazívna zobrazovacia metóda, pri ktorej nie 

je nevyhnutnosť kanylácie centrálnych ciev. Nevyskytujú sa tak pri nej najmä trombotické 

komplikácie vyplývajúce z centrálnych cievnych vstupov.  

 Ďalším benefitom CTA vyšetrenia v porovnaní s ACG, pri ktorej je celková anestézia 

okrem dospelých pacientov nevyhnutnosťou, je dobrá tolerancia vyšetrenia bez nevyhnutnosti 

celkovej anestézie aj pacientmi v mladšom školskom veku, a v niektorých prípadoch dokonca 

pacientmi v predškolskom veku. Celková anestézia je nevyhnutnosťou iba u 

nespolupracujúcich pacientov, t. j. detí obvykle mladších ako 4 – 5 rokov. Ďalšou výhodou 

CTA vyšetrenia v porovnaní s ACG a aj s MRI (obe vyšetrenia trvajú desiatky minút aţ 

niekoľko hodín) je minimálny celkový čas vyšetrenia (10 – 15 minút), od ktorého sa odvíja aj 
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výhoda neporovnateľne kratšieho trvania celkovej anestézie pri CTA v porovnaní s dĺţkou 

celkovej anestézie pri ACG a MRI.  

 Navyše v porovnaní s MRI môţu CTA podstúpiť aj pacienti s implantovanými 

kardiostimulátormi, feromagnetickými stentami (v minulosti pouţívané stenty s vysokým 

obsahom ţeleza) a inými feromagnetickými implantátmi (napr. kochleárne implantáty), 

pri ktorých by pri vyuţití MRI hrozilo riziko lokálneho „prehriatia“ v okolí feromagnetických 

materiálov, ba dokonca v niektorých prípadoch by mohlo dôjsť aţ k posunutiu 

feromagnetického materiálu.  

 Výborná kvalita zobrazenia srdcovo-cievnych štruktúr je pri CTA zachovaná aj u 

pacientov s implantovanými nízkoferomagnetickými stentami (napr. chróm–kobaltové, alebo 

titanové stenty), clipmi, coilami, oklúzormi z pleteného nitinolového drôtu (Amplatzov 

oklúzor a pod.), či sternálnymi drôtmi. Pri vyuţití MRI u pacientov s implantovanými 

uvedenými materiálmi by na výsledných zobrazeniach hrozila prítomnosť závaţných 

obrazových artefaktov v okolí implantovaných nízkoferomagnetických predmetov. 

 

Tabuľka 3. Výhody CTA v porovnaní s ostatnými zobrazovacími modalitami. 

Výhody CTA Ostatné zobrazovacie modality 

Vyššia kvalita zobrazenia extrakardiálnych cievnych 

štruktúr (RPA, LPA, koronárne artérie, MAPCAs, vetvy 

aorty atď.) 

ECHO – výrazne horšia 

MRI – mierne horšia 

ACG – porovnateľná *1 

Vysoká kvalita zobrazenia priestorového vzťahu 

srdcovo-cievnych štruktur k okolitým štruktúram 

(dýchacie cesty, ezofágus atď.) 

ECHO – výrazne horšia 

MRI – porovnateľná aţ mierne 

horšia 

ACG – mierne horšia *2 

Signifikantne krátke trvanie vyšetrenia               

(pribliţne 5 – 15 minút) 

ECHO – porovnateľné trvanie 

MRI – pribliţne 30 – 60 minút 
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ACG – pribliţne 30 – 60 minút 

Minimálna invazívnosť vyšetrenia                         

(nulová potreba centrálnych vstupov) 

ECHO – nulová invazívnosť 

MRI – nulová invazívnosť 

ACG – vysoká invazívnosť 

Nevyhutnosť krátkodobej (5 – 15 minút) celkovej 

anestézie (CA) iba u nespolupracujúcich pacientov do 

veku pribliţne 5 rokov 

ECHO – krátkodobá CA 

u pacientov pribliţne do 2 rokov 

veku 

MRI – pribliţne 30 – 60-minútová 

CA u pacientov do veku pribliţne 

6 – 8 rokov 

ACG – pribliţne 30 – 60-minútová 

CA u pacientov do veku pribliţne 

15 rokov 

Moţné vyšetrenie aj u pacientov s implantovanými 

kardiostimulátormi a/alebo defibrilátormi 

ECHO – moţné vyšetrenie 

MRI – vyšetrenie 

kontraindikované 

ACG – moţné vyšetrenie 

Výborná kvalita zobrazenia srdcovo-cievnych štruktúr aj 

u pacientov s implantovanými nízkoferomagnetickými 

stentami, clipmi, coilami, oklúzormi z pleteného 

nitinolového drôtu (Amplatzov oklúzor a pod.), či 

sternálnymi drôtmi 

ECHO – zlá kvalita apriori 

MRI – potenciálne závaţné 

obrazové artefakty v okolí 

implantovaných 

nízkoferomagnetických predmetov 

ACG – výborná kvalita 

*1 Prehľadnosť odstupov a priebehov MAPCAs niţšia ako pri CTA 

*2 Napriek nevyhnutnosti súčasného vykonania bronchografie, resp. ezofágografie je 

priestorový vzťah jednotlivých štruktúr prehľadnejší pri CTA 
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Tabuľka 4. Nevýhody CTA v porovnaní s ostatnými zobrazovacími modalitami. 

Nevýhody CTA Ostatné zobrazovacie modality 

Vyšetrenie u gravidnej (aj u potenciálne) 

pacientky je kontraindikované 

ECHO – moţné vyšetrenie 

MRI – moţné vyšetrenie 

ACG – vyšetrenie kontraindikované 

Expozícia pacienta radiačnému ţiareniu 

ECHO – nulová radiačná záťaţ 

MRI – nulová radiačná záťaţ 

ACG – porovnateľná radiačná záťaţ *1 

Kontraindikácia vyšetrenia u pacientov: 1. s 

ťaţkým poškodením funkcie obličiek, 

a/alebo 2. štítnej ţlazy a/alebo 3. s ťaţkou 

alergickou reakciou na iódovú kontrastnú 

látku v anamnéze 

ECHO – vyšetrenie bez rizika u uvedených 

skupín pacientov 

MRI – riziko nefrogénnej systémovej 

sklerózy 

ACG – vyšetrenie kontraindikované 

Nemoţnosť stanovovania hemodynamických 

parametrov *2 

ECHO – stanovovanie hemodynamických 

parametrov čiastočne moţné 

MRI – stanovovanie hemodynamických 

parametrov vo vysokej miere moţné 

ACG – stanovovanie hemodynamických 

parametrov na najvyššej úrovni 

 

*1 Vyššia radiačná záťaţ pacientov pri ACG v porovnaní s CTA je u pacientov vyţadujúcich 

viacero angiokardiografií pri ACG vyšetrení, napr. u pacientov s PA, VSD, MAPCAs. Pri 

udomácnení 320-detektorových a dvojzdrojových DS DE MSCT prístrojov v klinickej praxi 

bude radiačná záťaţ pri CTA signifikantne niţšia ako pri ACG. 

*2 V súčasnosti uţ je moţné stanovovanie koncovodiastolického a koncovosystolického 

objemu ľavej, či pravej komory s následným vypočítaním ejekčnej frakcie oboch komôr. 

Takýto typ vyšetrenie je však zaťaţený pomerne vysokou radiačnou záťaţou, a preto sa 

v klinickej praxi nahrádza MRI vyšetrením. Vyuţíva sa iba u pacientov, u ktorých je MRI 

vyšetrenie kontraindikované. 
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2 INDIKÁCIE CTA A JEJ  VÝZNAM PRE  DETSKÚ 

KARDIOLÓGIU 

 

 Na základe vyššie uvedených charakteristík sa CTA v posledných rokoch 

neodmysliteľne zaradila do skupiny doplňujúcich zobrazovacích modalít v modernej detskej 

kardiológii. S cieľom detailného zobrazenia štruktúr kardiovaskulárneho systému môţe byť 

veľmi efektívne vyuţitá u pediatrických pacientov s vrodenými alebo získanými chorobami 

srdca, ako aj u dospelých pacientov s vrodenými chybami srdca. Svoje miesto má nielen 

v primárnej diagnostike srdcovo-cievnych ochorení, ale aj v rámci dlhodobého sledovania 

pacientov po kardiochirurgických výkonoch, či katetrizačných intervenciách.  

 Moderné CT-prístroje umoţňujú aj funkčné hodnotenie myokardu (napr. stanovovanie 

koncovodiastolického a koncovosystolického objemu ľavej, či pravej komory s následným 

vyhodnotením komorovej ejekčnej frakcie oboch komôr, analýza pohyblivosti jednotlivých 

segmentov pravej a ľavej komory atď.) s vyuţitím „EKG-triggeringu“, pričom presnosť 

funkčného hodnotenia myokardu sa prirovnáva k výbornej schopnosti MRI funkčného 

hodnotenia myokardu. Problémom takéhoto typu CTA vyšetrenia je nevyhnutnosť skenovania 

pacienta počas viacerých srdcových cyklov, čím sa priamoúmerne zvyšuje aj radiačné 

zaťaţenie pacienta. Nové typy CT-prístrojov s moţnosťou prospektívnej EKG synchronizácie 

– „EKG triggeringu“ (skenovanie iba počas určitej fázy srdcových cyklov – systola, diastola) 

umoţňujú výrazné zníţenie radiačného zaťaţenia pacientov, no napriek tomu sa CTA 

v uvedenej indikácii vyuţíva iba minimálne. Jednoznačnou metódou voľby je MRI. CTA sa 

vyuţíva iba v prípadoch, keď je MRI vyšetrovanie kontraindikované. 
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2.1 CTA ZOBRAZENIE PĽÚCNYCH CIEVNYCH ABNORMALÍT 

 

 Medzi najčastejšou indikácie CTA v detskej kardiológii patrí zobrazenie pľúcneho 

cievneho riečiska.  

 

2.1.1 ZOBRAZENIE PĽÚCNYCH CIEVNYCH ABNORMALÍT U PACIENTOV PO 

KARDIOCHIRURGICKEJ KOREKCII 

 

 Indikáciám zobrazenia pľúcneho cievneho riečiska dominujú pacienti v dlhodobom 

sledovaní po kardiochirurgických korekciách vrodených srdcových chýb, ako Fallotova 

tetralógia (obrázky 17 a 18), spoločný artériový trunkus (obrázky 19 a 20), D-transpozícia 

veľkých ciev s pľúcnou stenózou po Rastelliho operácii (obrázok 21), HLHS po fontanovskej 

korekcii (obrázok 22), aortálne chyby po Rossovej operácii (obrázok 55), pri ktorých je 

predpoklad patologických nálezov na ramenách pľúcnice, či „conduitoch“ spájajúcich 

výtokový trakt pravej komory s pľúcnicou, či jej ramenami. 

 Najčastejšími patologickými nálezmi sú odstupové stenózy, alebo stenózy v priebehu 

ramien pľúcnice, kalcifikujúce, stenotické „conduity“, či aneuryzmatické dilatácie v oblasti 

výtokového traktu pravej komory. Na základe týchto patologických nálezov sa u pacientov 

zvaţuje indikácia chirurgickej reoperácie (výmena „conduitu“, resekcia aneuryzmaticky 

dilatovaného výtoku pravej komory, plastika ramena pľúcnice) alebo katetrizačnej intervencie 

(balóniková plastika stenotického ramena, implantácia stentu do zúţeného ramena pľúcnice, 

balóniková plastika stenotického „conduitu“). 

  V prípade realizácie intervencie CTA umoţňuje detailné zobrazenie efektu 

intervencie. Neopomenuteľným benefitom CTA je schopnosť vizualizácie intimálnej 

hyperplázie „vo vnútri stentu“ spôsobujúcej opätovú limitáciu krvného prietoku takto zúţenou 

cievou u pacientov s implantovaným stentom (obrázok 20). U pacientov s implantovanými 

stentmi nie je MRI pre CTA konkurenciou, keďţe feromagnetické stenty interferujú 

s magnetickým poľom MRI prístroja, čoho výsledkom je vysokonekvalitné vyobrazenie 

s lokálnymi obrazovými artefaktmi. 
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Obrázok 17. CTA nález u pacienta po kompletnej korekcii Fallotovej tetralógie 

s implantovaným pacemakerom pre pooperačnú kompletnú A–V blokádu (2D axiálne rezy). 

MRI vyšetrenie by bolo u tohto pacienta pre prítomný pacemaker kontraindikované. 

Indikáciou vyšetrenia bolo zhodnotenie „conduitu“ medzi pravou komorou a pľúcnicou 

a zhodnotenie ramien pľúcnice. 

Vyšetrenie zobrazilo: 1. výrazne kalcifikovaný „conduit“, no bez signifikantnej stenózy v jeho 

priebehu, 2. primerané ramená pľúcnice bez stenóz, 3. záplatu na VSD kompletne 

uzatvárajúcu pôvodný VSD a 4. pacemaker a priebeh komorových elektród z hornej dutej 

ţily, cez pravú predsieň aţ do pravej komory. 

Malé šípky ukazujú na trabekulizácie v pravej komore, 2 – pravá predsieň, 5b – ľavá horná 

pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna véna, 10 – aorta descendens, 12a – ľavý bronchus, 12b 

– pravý bronchus, SVC – horná dutá ţila, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, MPA – 

kmeň pľúcnice, RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, LA – ľavá 

predsieň, LV – ľavá komora, LVOT – výtokový trakt ľavej komory, IVS – medzikomorové 

septum. 

 

 

obr.  17a obr.  17b 

obr.  17c obr.  17d 
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Obrázok 18. CTA nález u pacienta po kompletnej korekcii TOF s nejasným 

echokardiografickým nálezom v oblasti RVOT. VRT rekonštrukcia pravostranných srdcových 

štruktúr – pohľad spredu a zhora. Vyšetrenie zobrazilo aneuryzmatickú dilatáciu výtokového 

traktu pravej komory. U pacienta bola následne indikovaná chirurgická intervencia v oblasti 

aneuryzmy. SVC – horná dutá ţila, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, MPA – kmeň 

pľúcnice, RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice. 

 

  
obr.  19a obr.  19b 
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Obrázok 19. CTA nález u pacienta s diagnózou truncus arteriosus communis po kompletnej 

korekcii (chirurgicky záplatou oddelená pravá komora od ľavej tak, aby z ľavej komory 

odstupovala pôvodne jediná veľká cieva odstupujúca z komôr a chirurgické našitie „conduitu“ 

medzi pravú komoru a krátky kmeň pľúcnice pôvodne odstupujúceho z ascendentnej aorty). 

Obrázok vľavo hore: VRT rekonštrukcia – pohľad spredu, obrázok vpravo hore: VRT 

rekonštrukcia – pohľad zhora, obrázok vľavo dole: frontálny rez, obrázok vpravo dole: 

sagitálny rez. 

Veľké šípky ukazujú na stenózu medzi distálnou časťou „conduitu“ a ramenom pľúcnice. 

Malé šípky ukazujú na záplatu medzi pravou a ľavou komorou. Biele čiary ukazujú priemer 

„conduitu“ pri jeho odstupe a priemer v jeho dilatovanej strednej časti. 5b – ľavá horná 

pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna véna, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, RVOT 

– výtokový trakt pravej komory, RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – ľavé rameno 

pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, LVOT – výtokový trakt ľavej komory, Ao 

asc – aorta ascendens. 

 

 Vyšetrenie zobrazilo výrazne dilatovaný „conduit“ a následnú signifikantnú stenózu 

medzi distálnou časťou „conduitu“ a ramenom pľúcnice. Na základe CTA nálezu bola u 

pacienta indikovaná chirurgická rekorekcia. 

 

obr.  19c obr.  19d 



 57 

  

  

Obrázok 20. CTA nález u 8-ročného pacienta s truncus arteriosus communis II. typ 

s hypoplastickou pravou komorou po operácii podľa Sana (implantácia 12 mm „conduitu“ 

medzi pravú komoru a bifurkáciu pľúcnic) a po chirurgickej plastike stenotického LPA 

a následnej katetrizačnej implantácii stentu do ľavého ramena pľúcnice. Indikáciou vyšetrenia 

bolo zobrazenie suspektnej stenózy v Sano-spojke a/alebo stente v LPA pri progredujúcej 

desaturácii pacientky. 

Obrázok 20a. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. Obrázok 20b. VRT rekonštrukcia – 

pohľad zozadu. Obrázok 20c. Axiálny rez. Obrázok 20d. Sagitálny rez. 

Vyšetrenie zobrazilo významnú stenózu v priebehu LPA spôsobenú intimálnou hyperpláziou 

a nevýznamnú odstupovú stenózu Sano-spojky. Na základe CTA nálezu bola u pacienta 

indikovaná katetrizačná dilatácia stentu. 

obr.  20a obr.  20b 

obr.  20c obr.  20d 
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Na obrázku 20b vidíme výpad kontrastu vo vnútri stentu. Na obrázkoch 20c, d vidíme bielou 

(hyperdenzne) zobrazenú kostru stentu, ktorá je z vnútornej strany „obrastená“ intimálnou 

hyperpláziou prerastajúcou cez oká stentu. Aţ v centrálnej časti lúmenu stentu sa zobrazuje 

jemný prietok kontrastnej látky charakterizujúci efektívny lúmen tejto časti LPA. Malé šípky 

ukazujú na sternálne drôty. 5a – ľavá dolná pľúcna véna, 5b – ľavá horná pľúcna véna, 5c – 

pravá dolná pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna véna, 9d – ľavostranný truncus 

brachiocephalicus, 9e – pravostranná arteria subclavia, 9f – pravostranná arteria carotis 

communis, 12 – trachea, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, SVC – horná dutá ţila, 

RV – hypoplastická pravá komora, RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – ľavé rameno 

pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, Ao asc – aorta ascendens, D-AoA – 

pravostranný aortálny oblúk, Aodesc – descendentná aorta. 

 

   

  

obr.  21a obr.  21b 

obr.  21c obr.  21d 
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Obrázok 21. CTA nález u pacienta s diagnózou D-transpozícia veľkých ciev s defektom 

komorového septa a s pľúcnou stenózou po Rastelliho operácii (intrakardiálne našitá záplata 

derivuje krv z ľavej komory cez defekt komorového septa do aorty, preťatie pľúcnice a našitie 

„conduitu“ medzi pravú komoru a distálny pahýľ pľúcnice). 

Obrázok 21a. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. Obrázok 21b. VRT rekonštrukcia – 

pohľad zľava. Obrázok 21c. VRT rekonštrukcia – pohľad zozadu (šípky na obrázkoch 21a, b, 

c ukazujú na kalcifikovaný „conduit“ a stenózu distálnej časti „conduitu“ v mieste spojenia s 

pľúcnicou, pre prehľadnosť je na obrázkoch 21a, b, c descendentná aorta graficky 

odstránená). Obrázok 21d. Frontálny rez (šípky ukazujú kalcifikácie v stene „conduitu“, 

menšie šípky ukazujú na koaptáciu cípov aortálnej chlopne). Obrázok 21d. Axiálny rez (šípka 

ukazuje na kalcifikáciu v stene distálnej, zúţenej časti „conduitu“). Obrázky 21 e, f, g. 

Sagitálne rezy (šípky na obrázkoch 21 e, f, g ukazujú na záplatu derivujúcu krv z ľavej 

komory do aorty. 

Vyšetrenie zobrazilo kalcifikovaný „conduit“, stenózu distálnej časti „conduitu“ v mieste 

spojenia s pľúcnicou, poststenotickú dilatáciu najmä ľavého ramena pľúcnice, funkčnú 

záplatu derivujúcu krv z ľavej komory do aorty a dilatovanú aortu ascendens. 

obr.  21e obr.  21f 

obr.  21g obr.  21h 
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Z – záplata, 5a – ľavá dolná pľúcna véna, 5b – ľavá horná pľúcna véna, 5c – pravá dolná 

pľúcna véna pľúcnice, 5d – pravá horná pľúcna véna, 7c – koaptácia cípov aortálnej chlopne, 

8a – aortálny koreň, 8 – aorta ascendens, 9 – aortálny oblúk, 9a – truncus brachiocephalicus 

lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 9c – arteria subclavia lateris 

sinistri, 10 – aorta descendens, 12 – trachea, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, IVC 

– vena cava inferior, VCS – vena cava superior, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, 

RVOT – výtokový trakt pravej komory, MPA – kmeň pľúcnice, RPA – pravé rameno 

pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, LVOT – 

výtokový trakt ľavej komory, Ao asc – aorta ascendens, AoA – aortálny oblúk. 

 

 

Obrázok 22. CTA nález u pacienta s hypoplastickým ľavokomorovým syndrómom po treťom 

stupni jednokomorového riešenia (Fontanova operácia) po implantácii stentu do stenotického 

ľavého ramena pľúcnice. Frontálny rez. 

Vyšetrenie potvrdilo dobrú priechodnosť stentu implantovaného do ľavého ramena pľúcnice 

(šípka). 

12 – trachea, RA – pravá predsieň, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, NeoAo – 

neoaorta. 

 

 CTA sa vyuţíva aj pri vyhľadávaní potenciálnych stenóz pľúcnice a jej ramien 

u pacientov po anatomickej korekcii D-transpozície veľkých ciev (obrázky 23 a 24). 
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Obrázok 23. CTA nález u pacienta s D-transpozíciou veľkých ciev po anatomickej korekcii. 

Obrázok vľavo hore: VRT rekonštrukcia – pohľad spredu, obrázok vpravo hore: frontálny rez, 

obrázok dole: axiálny rez. 

Vyšetrenie zobrazilo nezúţenú pľúcnicu a jej ramená (neštandardný priebeh pravého ramena 

pľúcnice pred aortou ascendens po Lecompteho manévri) a bezobštrukčný priebeh pravej 

koronárnej artérie. Patologickým nálezom je dilatovaná aorta ascendens. 

Šípka ukazuje na pravú koronárnu artériu. 9 – aortálny oblúk, 9c – arteria subclavia lateris 

sinistri, 11a – pravá koronárna artéria, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, VCS – 

vena cava superior, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, RVOT – výtokový trakt pravej 

komory, MPA – kmeň pľúcnice, RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – ľavé rameno 

obr.  23a obr.  23b 

obr.  23c 
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pľúcnice, LV – ľavá komora, LVOT – výtokový trakt ľavej komory, Ao asc – aorta 

ascendens, Ao desc – descendentná aorta. 

 

  

 

Obrázok 24. CTA nález u pacienta s D-transpozíciou veľkých ciev po anatomickej korekcii. 

Obrázok vľavo hore: VRT rekonštrukcia – pohľad spredu, obrázok vpravo hore: sagitálny rez, 

obrázok dole: axiálny rez. 

Vyšetrenie zobrazilo signifikantne zúţené ľavé rameno pľúcnice utláčané zozadu dilatovanou 

ascendentnou aortou a neštandardný priebeh pravého ramena pľúcnice pred aortou ascendens 

po Lecompteho manévri. 

obr.  24a obr.  24b 

obr.  24c 
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Šípky na obrázkoch ukazujú na stenotické ľavé rameno pľúcnice. 1 – vena cava superior, 1b – 

vena anonyma, 1c – vena brachiocephalica lateris dextri, 8a – aortálny koreň, 9 – aortálny 

oblúk, 9a – truncus brachiocephalicus lateris dextri, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý 

bronchus, SVC – vena cava superior, RV – pravá komora, RVOT – výtokový trakt pravej 

komory, MPA – kmeň pľúcnice, RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – ľavé rameno 

pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, LVOT – výtokový trakt ľavej komory, Ao 

asc – aorta ascendens, AoA – aortálny oblúk, Ao desc – descendentná aorta. 
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2.1.2 PRIMÁRNA DIAGNOSTIKA VRODENÝCH SRDCOVÝCH CHÝB S 

PATOLOGICKY VYVINUTÝM PĽÚCNYM CIEVNYM RIEČISKOM 

 

 CTA moţno vyuţiť aj v rámci primárnej diagnostiky vrodených srdcových chýb s 

patologicky vyvinutým pľúcnym cievnym riečiskom. Vyuţíva sa u klinicky symptomatických 

pacientov (centrálna cyanóza, zníţená saturácia O2 krvi) s nízkou echogenitou, alebo 

nejednoznačným echokardiografickým nálezom. 

  V súčasnosti sa CTA vyuţíva aj v skupine slabo echogénnych, klinicky 

symptomatických (centrálna cyanóza, zníţená saturácia O2 krvi, polyglobúlia, zníţená 

tolerancia fyzickej námahy) adolescentných alebo dospelých pacientov s vrodenou srdcovou 

chybou diagnostikovanou angiokardiograficky v prvých mesiacoch ţivota. Keďţe detská 

kardiológia v tom čase nedisponovala moţnosťami intervenčnej liečby, pacienti boli 

ponechaní na prirodzený priebeh. Indikáciou CTA vyšetrenia v tejto skupine pacientov je 

zobrazenie súčasného anatomického nálezu, ktorý sa mohol počas rokov významne zmeniť.  

 Aktuálne CTA nálezy v oboch skupinách pacientov významne prispievajú k indikácii 

či uţ kardiochirurgického, alebo katetrizačného intervenčného riešenia. Najčastejšími CTA 

nálezmi v klinickej praxi v spomenutých skupinách pacientov sú nasledovné diagnózy: 

Fallotova tetralógia (obrázok 25), extrémna forma Fallotovej tetralógie s MAPCAs (obrázok 

26), pľúcna atrézia s defektom komorového septa a mnohopočetnými aorto-pulmonálnymi 

kolaterálami (obrázky 44 a 46), valvárna pľúcna stenóza s poststenotickou dilatáciou pľúcnice 

(obrázok 27), anatomicky jedna komora s malpozičným postavením veľkých ciev s pľúcnou 

stenózou s poststenotickou dilatáciou pľúcnice (obrázok 28), trikuspidálna atrézia 

s hypoplastickou pravou komorou s malpozičným postavením veľkých ciev (obrázok 29), 

spoločný artériový trunkus s anomálne odstupujúcou pľúcnicou (obrázok 30).  
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Obrázok 25. CTA nález u adolescentného pacienta s neoperovanou Fallotovou tetralógiou s 

dextropozíciou myokardu. 

Obrázok 25a. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. Obrázok 25b. Frontálny rez. Obrázok 25c, 

d. Sagitálne rezy. Obrázok 25e. Axiálny rez. 

obr.  25a obr.  25b 

obr.  25c obr.  25d 

obr.  25e 
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Vyšetrenie zobrazilo nasadanie aorty nad defekt komorového septa, úzky výtokový trakt 

pravej komory, malý anulus pľúcnej chlopne a poststenotickú dilatáciu najmä ľavého ramena 

pľúcnice. 

Šípky na obrázku 25a ukazujú na úzky výtokový trakt pravej komory, 5a – ľavá dolná pľúcna 

véna, 5b – ľavá horná pľúcna véna, 9a – truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria 

carotis communis lateris sinistri, 9c – arteria subclavia lateris sinistri, 10 – aorta descendens, 

12 – trachea, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, SVC – vena cava superior, RA – 

pravá predsieň, RV – pravá komora, RVOTO – obštrukcia výtokového traktu pravej komory, 

APV – pľúcna chlopňa, MPA – kmeň pľúcnice, RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – ľavé 

rameno pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV– ľavá komora, LVOT – výtokový trakt ľavej 

komory, AoV – aortálna chlopňa, Ao sinus – aortálny sinus, Ao asc – aorta ascendens, AoA – 

aortálny oblúk, Ao desc – descendentná aorta. 

 

  
obr.  26a obr.  26b 
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Obrázok 26. CTA nález u adolescentného pacienta s neoperovanou extrémnou formou 

Fallotovej tetralógie s hypoastickými ramenami pľúcnice. 

Obrázok 26a. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. Obrázok 26b. VRT rekonštrukcia – 

pohľad zhora (veľké cievy sú pre prehľadnosť obrázku graficky “odrezané”). Obrázok 26c. 

Axiálny rez. Obrázok 26d. Šikmý rez zameraný na pľúcnicu a jej ramená. Obrázok 26e. 

Sagitálny rez. 

Vyšetrenie zobrazilo nasadanie aorty nad defekt komorového septa, úzky výtokový trakt 

pravej komory, malý anulus pľúcnej chlopne, hypoplastickú pľúcnicu a jej ramená (najmä 

pravé rameno pľúcnice) a viacpočetné aortopulmonálne kolaterály. 

obr.  26c obr.  26d 

obr.  26e 
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Šípky na obrázku 19e ukazujú na defekt komorového septa, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý 

bronchus, SVC – vena cava superior, RAA – uško pravej predsiene, RA – pravá predsieň, RV 

– pravá komora, RVOTO – obštrukcia výtokového traktu pravej komory, APV – pľúcna 

chlopňa, MPA – kmeň pľúcnice, RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – ľavé rameno 

pľúcnice, LV – ľavá komora, AoV – aortálna chlopňa, Ao sinus – aortálny sínus, Ao asc – 

aorta ascendens, AoA – aortálny oblúk, Ao desc – descendentná aorta, MAPCA – aorto-

pulmonálna kolaterála, LCA – ľavá koronárna artéria, LAD – ramus interventricularis anterior 

ľavej koronárnej artérie. 

 

  

  

obr.  27a obr.  27b 

obr.  27c obr.  27d 
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Obrázok 27. CTA nález u neriešeného adolescentného pacienta s podozrením na valvárnu 

pľúcnu stenózu.  

Obrázok vľavo hore VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. Obrázok vpravo hore – VRT 

rekonštrukcia – pohľad zľava. Obrázok vľavo dole – frontálny rez. Obrázok vpravo dole – 

axiálny rez. 

Vyšetrenie potvrdilo podozrenie na valvárnu pľúcnu stenózu (medzi RV a MPA). Zároveň sa 

zobrazila významná postestenotická dilatácia kmeňa pľúcnice a ľavého ramena pľúcnice. 

9a – truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 9c 

– arteria subclavia lateris sinistri, 10 – aorta descendens, SVC – vena cava superior, RA – 

pravá predsieň, RV – pravá komora, MPA – kmeň pľúcnice, RPA – pravé rameno pľúcnice, 

LPA – ľavé rameno pľúcnice, LV – ľavá komora, Ao asc – aorta ascendens, AoA – aortálny 

oblúk. 

 
obr.  28a 
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Obrázok 28. CTA nález u neoperovaného adolescentného pacienta so základnou diagnózou – 

anatomicky jedna komora s malpozičným postavením veľkých ciev s pľúcnou stenózou v 

anamnéze.  

Obrázok hore – frontálny rez. Obrázok dole – axiálny rez. 

Vyšetrenie zobrazilo malpozičné odstupy veľkých ciev (pľúcnica vpravo a aorta vľavo), 

hypoplastickú pľúcnu chlopňu a poststenotickú dilatáciu najmä ľavého ramena pľúcnice. 

12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, SVC – vena cava superior, RA – pravá predsieň, 

SV – spoločná komora, APV – pľúcna chlopňa, MPA – kmeň pľúcnice, RPA – pravé rameno 

pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, Ao asc – aorta ascendens, Ao desc – aorta 

descendens. 

 

obr.  28b 
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obr.  29a obr.  29b 

obr.  29c obr.  29d 
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Obrázok 29. CTA nález u neoperovaného adolescentného pacienta so základnou diagnózou: 

trikuspidálna atrézia s hypoplastickou pravou komorou s malpozičným postavením veľkých 

ciev. 

Obrázok 29a. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. Obrázky 29b, c, d. Frontálne rezy. 

Obrázky 29e, f. Axiálne rezy. Obrázky 29g, h. Sagitálne rezy. 

Vyšetrenie detailne zobrazilo odstup aorty vpravo a vpredu z hypoplastickej pravej komory a 

odstup pľúcnice vľavo a vzadu z ľavej komory. 

5a – ľavá dolná pľúcna véna, 5b – ľavá horná pľúcna véna, 5c – pravá dolná pľúcna véna, 5d 

– pravá horná pľúcna véna, 9a – truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis 

communis lateris sinistri, 9c – arteria subclavia lateris sinistri, 10 – aorta descendens, 12a – 

ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, e – ezofágus, TA – atretická trikuspidálna chlopňa, IVS 

obr.  29e obr.  29f 

obr.  29g obr.  29h 
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– medzikomorové septum, ASD – defekt predsieňového septa, VSD – defekt komorového 

septa, SVC – vena cava superior, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, RVOT – 

výtokový trakt pravej komory, APV – pľúcna chlopňa, MPA – kmeň pľúcnice, LPA – ľavé 

rameno pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, LVOT – výtokový trakt ľavej 

komory, AoV – aortálna chlopňa, Ao koreň – aortálny koreň, Ao asc – aorta ascendens, AoA 

– aortálny oblúk, RCA – pravá koronárna artéria. 

 

   

Obrázok 30. CTA nález u dojčaťa s echokardiografickým podozrením na spoločný artériový 

trunkus. 

Obrázok vľavo: axiálny rez na úrovni spoločnej, trunkálnej chlopne, obrázok vpravo: axiálny 

rez na úrovni ascendentnej aorty. 

Vyšetrenie potvrdilo podozrenie na spoločný artériový trunkus. Detailne zároveň zobrazilo 

miesto odstupu kmeňa pľúcnice z ascendentnej aorty, dĺţku kmeňa pľúcnice a ramená 

pľúcnice.  

Veľká šípka ukazuje na spoločnú, trunkálnu chlopňu, 5a – ľavá dolná pľúcna véna 5b – ľavá 

horná pľúcna véna, 10 – aorta descendens, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, SVC 

– vena cava superior, RA – pravá predsieň, MPA – kmeň pľúcnice, LPA – ľavé rameno 

pľúcnice, RPA – pravé rameno pľúcnice, LA – ľavá predsieň, Ao asc – aorta ascendens, RCA 

– pravá koronárna artéria, LCA – ľavá koronárna artéria.  

 

obr.  30a obr.  30b 
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2.1.3 ZOBRAZENIE ANOMÁLNE VYVINUTÝCH RAMIEN PĽÚCNICE 

 

 Príkladom raritných VCC s anomálne vyvinutými ramenami pľúcnice sú: 

1. agenéza ramena pľúcnice (obrázok 31) u pacienta s jednostranne chýbajúcim pľúcnym 

cievnym prekrvením na rtg snímke hrudníka,  

2. anomálny odstup LPA z RPA („pulmonálny sling“) u pacienta s klinickou manifestáciou 

inspiračného stridoru (obrázok 32).  

  

Obrázok 31. CTA nález u dojčaťa s echokardiografickým podozrením na chýbajúce pravé 

rameno pľúcnice.  

Obrázok vľavo: VRT rekonštrukcia – pohľad sprava a zozadu, obrázok vpravo: axiálny rez. 

Vyšetrenie potvrdilo podozrenie na agenézu pravého ramena pľúcnice.  

Šípka na obrázkoch ukazuje na chýbanie odstupu pravého ramena pľúcnice. 1 – horná dutá 

ţila, 5a – ľavá dolná pľúcna véna, 5c – pravá dolná pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna 

véna, 8 – aorta ascendens, 9 – aortálny oblúk, 10 – aorta descendens, 12a – ľavý bronchus, 

12b – pravý bronchus, RA – pravá predsieň, LPA – ľavé rameno pľúcnice, LA – ľavá 

predsieň. 

obr. 31a 

obr.  31b 
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Obrázok 32. CTA nález u dojčaťa s inspiračným stridorom (nejasný obraz ramien pľúcnice na 

echokardiografickom vyšetrení).  

Obrázok vľavo hore: VRT rekonštrukcia – pohľad zozadu, obrázok vpravo hore: 3D 

rekonštrukcia – pohľad spredu a mierne zľava, obrázok vľavo dole: axiálny rez v oblasti 

kmeňa pľúcnice, obrázok vpravo dole: axiálny rez v oblasti anomálneho odstupu LPA z RPA. 

Vyšetrenie zobrazilo anomálne odstupujúcu LPA z RPA. LPA zozadu obkruţuje oblasť 

bifurkácie bronchov a spôsobuje ich útlak. Na základe CTA nálezu bolo u pacienta 

indikované chirurgické prešitie odstupu LPA z RPA na MPA. 

Šípka na obrázku vľavo hore a vpravo dole ukazuje na miesto anomálneho odstupu LPA z 

RPA. Šípka na obrázku vpravo hore ukazuje na fyziologické miesto odstupu LPA z MPA. 1 – 

obr. 32a obr.  32b 

obr.  32c obr.  32d 



 76 

horná dutá ţila, 5a – ľavá dolná pľúcna véna, 5b – ľavá horná pľúcna véna, 5c – pravá dolná 

pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna véna, 9a – truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – 

arteria carotis communis lateris sinistri, 9c – arteria subclavia lateris sinistri, 10 – aorta 

descendens, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, SVC – vena cava superior, RV – 

pravá komora, MPA – kmeň pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, RPA – pravé rameno 

pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, Ao asc – aorta ascendens, AoA – aortálny 

oblúk, Ao desc – aorta descendens. 
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2.1.4 ZOBRAZENIE PALIATÍVNYCH SPOJENÍ U PACIENTOV 

S KOMPLEXNÝMI VRODENÝMI SRDCOVÝMI CHYBAMI SO ZNÍŢENÝM 

PĽÚCNYM PRIETOKOM 

 

 CTA moţno vyuţiť aj v skupine detských alebo dospelých pacientov s komplexnými 

VCC so zníţeným krvným prietokom do pľúc (anatomicky jediná komora alebo dvojitý výtok 

z pravej komory s pľúcnou atréziou alebo stenózou), ktorým bol v dojčenskom veku 

zrealizovaný paliatívny chirurgický výkon s cieľom zlepšenia pľúcneho prekrvenia. Pomocou 

CTA moţno zobraziť aktuálny stav klasickej BT spojky (obrázok 33), Waterstonovej 

anastomózy (obrázok 34), alebo modifikovanej BT spojky (obrázok 35) a zároveň aj zobraziť 

aktuálny stav ramien pľúcnice a periférneho pľúcneho riečiska. 

 

  obr.  33a 

obr.  33b 
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Obrázok 33. CTA nález u dospelej pacientky s anatomicky jedinou komorou s pľúcnou 

atréziou a s jednostranne nevyvinutým ramenom pľúcnice po BT spojke (ľavá arteria 

subclavia našitá na pravé rameno pľúcnice). 

Obrázok vľavo hore: VRT rekonštrukcia – pohľad zozadu, obrázok vpravo hore: VRT 

rekonštrukcia – pohľad spredu a mierne sprava (z anatomickej jedinej komory odstupuje iba 

aorta, pľúcnica nie je vyvinutá), obrázok vľavo dole: frontálny rez v oblasti BT spojky, 

obrázok vpravo dole: frontálny rez v oblasti ascendentnej aorty. 

Vyšetrenie zobrazilo aktuálny anatomický nález BT spojky, kompletne absentujúcu LPA a aj 

celé ľavé pľúcne riečisko. 

Šípky na obrázkoch vľavo hore a vľavo dole ukazujú na funkčnú, priechodnú BT spojku 

Šípka “a” ukazuje tieţ na “BT” spojku, šípky “b” ukazujú na dilatované pravé rameno 

pľúcnice. 5c – pravá dolná pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna véna, 8 – aorta ascendens, 9 

– aortálny oblúk, 10 – aorta descendens, IVC – vena cava inferior, SVC – vena cava superior, 

RA – pravá predsieň, SV – anatomicky jediná komora, RPA – pravé rameno pľúcnice, LA – 

ľavá predsieň. 

 

 

obr.  33c obr.  33d 



 79 

  

 

Obrázok 34. CTA nález u dospelej pacientky s dvojitým výtokom z pravej komory s pľúcnou 

stenózou s absentnou pravostrannou – SVC a prítomnou ľavostrannou – SVC po 

Waterstonovej anastomóze (anastomóza medzi ascendentnou aortou a pravým ramenom 

pľúcnice). 

Obrázok vľavo hore: VRT rekonštrukcia – pohľad spredu a mierne sprava, obrázok vpravo 

hore: VRT rekonštrukcia – pohľad spredu, obrázok dole: axiálny rez. 

Vyšetrenie zobrazilo aktuálny anatomický nález Waterstonovej spojky, dilatované pravé 

rameno pľúcnice, uţší kmeň pľúcnice v porovnaní s ascendentnou aortou a vzájomné 

postavenie veľkých ciev vedľa seba – aorta vpravo od pľúcnice (obrázok dole). 

Samostatné šípky na obrázkoch vľavo hore a dole ukazujú na Waterstonovu anastomózu.  

obr.  34a obr.  34b 

obr.  34c 
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Šípka s “?” ukazuje na neprítomnosť pravostrannej SVC. 5d – pravá horná pľúcna véna, 12a – 

ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, L-SVC – ľavostranná vena cava superior, R-SVC – 

pravostranná vena cava superior, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, MPA – kmeň 

pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, RPA – pravé rameno pľúcnice, LV – ľavá komora, 

Ao asc – aorta ascendens, AoA – aortálny oblúk, Ao desc – aorta descendens. 

 

 

  

obr.  35a 

obr.  35b obr.  35c 
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Obrázok 35. CTA nález u dospelého pacienta s dextrokardiou, anatomicky jedinou komorou s 

pľúcnou stenózou po mBT spojke vľavo (našitie goretexového „conduitu“ medzi ľavú arteria 

subclavia a LPA). 

Obrázok 35a. VRT rekonštrukcia – pohľad zľava. Obrázok 35b.VRT rekonštrukcia – pohľad 

spredu. Obrázok 35c. Frontálny rez v oblasti mBT spojky. Obrázok 35d. Sagitálny rez v 

oblasti pľúcnej chlopne. Obrázok 35e. Sagitálny rez v oblasti aortálnej chlopne. Obrázok 35f. 

Axiálny rez v oblastí semilunárnych chlopní zameraný na malpozičné postavenie veľkých 

ciev – aorta vľavo a vpredu od pľúcnice. 

Vyšetrenie zobrazilo aktuálny anatomický nález funkčnej, nestenotizovanej, mierne 

kalcifikujúcej mBT spojky, uţší anulus pľúcnej chlopne, poststenotickú dilatáciu oboch 

ramien pľúcnice a malpozičné postavenie veľkých ciev. 

Samostatné šípky na obrázkoch 35a, c ukazujú na odstup, priebeh a napojenie sa mierne 

kalcifikujúcej mBT spojky. Samostatné šípky na obrázku 35e ukazujú na cípy aortálnej 

obr.  35d obr.  35e 

obr.  35f 
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chlopne. 1 – vena cava superior, 5a – ľavá dolná pľúcna véna 5b – ľavá horná pľúcna véna, 5c 

– pravá dolná pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna véna, 9a – truncus brachiocephalicus 

lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 9c – arteria subclavia lateris 

sinistri, 10 – aorta descendens, 12 – trachea, SVC – vena cava superior, RA – pravá predsieň, 

SV – anatomicky jedna komora, APV – pľúcna chlopňa, MPA – kmeň pľúcnice, RPA – pravé 

rameno pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, LA – ľavá predsieň, Ao asc – aorta 

ascendens, AoA – aortálny oblúk. 
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2.1.5 ZOBRAZENIE PĽÚCNYCH ARTÉRIO-VENÓZNYCH MALFORMÁCIÍ 

 

 Pomocou CTA moţno objasniť ojedinelú príčinu centrálnej cyanózy pacientov – 

pľúcne artério-venózne malformácie (PAVM), ktoré môţu byť buď primárne (obrázok 36), 

alebo sekundárne, vznikajúce v dôsledku nedostatočného prítoku hepatálneho faktora do 

pľúcneho riečiska u pacientov s jednokomorovou cirkuláciou s anomálnou drenáţou 

hepatálnych ţíl do srdcovej predsiene (obrázok 37). CTA je dobre vyuţiteľná aj v rámci 

dlhodobého sledovania pacientov, či uţ po katetrizačnej embolizácii PAVM zátkami alebo po 

chirurgickej redirekcii anomálneho hepatálneho ţilového systému do pľúcneho cievneho 

riečiska. 

 obr. 36a 
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Obrázok 36. CTA nález u adolescentnej pacientky s nejasnou príčinou hypoxémie s 

echokardiograficky vylúčenou vrodenou srdcovou chybou.  

Obrázok hore: VRT rekonštrukcia – pohľad spredu mierne sprava, obrázok vľavo dole: 

axiálny rez, obrázok vpravo dole: frontálny rez. 

Vyšetrenie odhalilo prítomnosť signifikantnej pľúcnej artério-venóznej malformácie (PAVM) 

v pravom dolnom pľúcnom laloku.  

Šípky na obrázku hore ukazujú na prívodnú vetvu PAVM vychádzajúcu z pravého ramena 

pľúcnice a na samotnú PAVM. Šípky na dolných obrázkoch ukazujú na odvodnú vénu z 

PAVM ústiacu do ľavej predsiene. 5c – pravá dolná pľúcna véna pľúcnice (v tomto prípade 

ide o odvodnú vénu z PAVM ústiacu do ľavej predsiene, 5d – pravá horná pľúcna véna, 9a – 

truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 10 – 

aorta descendens, SVC – vena cava superior, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, MPA 

obr.  36b 

obr.  36c 
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– kmeň pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, LA – ľavá predsieň, Ao asc – aorta 

ascendens. 

 

 

 

obr.  37a 

obr.  37b 
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Obrázok 37. CTA nález u adolescentného pacienta so základnou diagnózou: Ľavostranný 

izomerizmus, anatomicky jediná komora, pľúcna stenóza, interrupcia dolnej dutej ţily po 

Kawashima operácii (interrupcia MPA a našitie SVC, do povodia ktorej sa vlieva aj vena 

azygos, na RPA, pričom jediným zdrojom návratu venóznej krvi priamo do srdca zostávajú 

hepatálne vény). Dôsledkom anomálnej drenáţe hepatálnych vén je tvorba PAVM 

vznikajúcich kvôli nedostatočnému prítoku hepatálneho faktora do pľúcneho riečiska 

(obrázok 37a). V snahe o zlepšenie prítoku hepatálneho faktora do pľúcneho riečiska bola u 

pacienta zrealizovaná operácia: derivácia hepatálnych vén prostredníctvom „conduitu“ na 

RPA s vytvorením fenestrácie medzi „conduitom“ a pravou predieňou (obrázok 37b). 

Fenester bol následne katetrizačne kompletne uzatvorený Amplatzovým oklúzorom (obrázok 

37b). Keďţe ani po redirekcii hepatálnych vén do pľúcneho riečiska nedochádzalo k regresii 

obr.  37c obr.  37d 

obr.  37e 
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PAVM vpravo, bola u pacienta realizovaná intervenčná katetrizácia – implantácia viacerých 

„plugov” (zátok) do prívodných ciev PAVM (obrázok 37 c, d, e). 

Obrázok 37a. VRT rekonštrukcia spredu a sprava – početné PAVM v pravom pľúcnom krídle 

a chýbanie pľúcnice. Obrázok 37b. Frontálny rez v zameraní na „conduit“ premosťujúci sútok 

hepatálnych vén s RPA a na oklúdor kompletne uzatvárajúci fenester medzi „conduitom“ a 

pravou predsieňou. Obrázok 37c. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. Obrázok 37d. VRT 

rekonštrukcia – pohľad sprava a spredu. Obrázok 37e. Sagitálny rez. Obrázky 37c, d, e 

zobrazujú početné PAVM, napriek predchádzajúcej implantácii viacerých zátok do 

prívodných ciev pre PAVM. 

Malé šípky ukazujú na početné zátky v prívodných cievach pre PAVM. P – hlavná prívodná 

cieva pre PAVM, O – hlavná odvodná cieva PAVM ústiaca do ľavej predsiene, L-SVC – 

ľavostranná horná dutá ţila, RPA – pravá pľúcna véna, LPA – ľavá pľúcna véna, RA – pravá 

predsieň, SV – anatomicky jediná komora, Ao asc – aorta ascendens.  
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2.1.6 ZOBRAZENIE DIFÚZNYCH PERIFÉRNYCH PĽÚCNYCH STENÓZ 

 

 Ďalšou z moţností vyuţitia CTA je detekcia difúznych periférnych pľúcnych stenóz 

u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou. Periférne pľúcne stenózy môţu byť súčasťou 

Williamsovho–Beurenovho syndrómu, pri ktorom okrem periférnych pľúcnic býva 

patologicky zmenená aj aorta a jej vetvy (obrázok 38). 

  

Obrázok 38. CTA nález u pacienta s echokardiografickým nálezom svedčiacim o strednom 

stupni pľúcnej artériovej hypertenzie. 

Obázok vľavo: VRT rekonštrukcia – pohľad zozadu a mierne zľava, obrázok vpravo – 

frontálny rez v zameraní na periférne pľúcne stenózy vpravo. 

Malé šípky ukazujú na periférne pľúcne stenózy vpravo. Veľká šípka ukazuje na signifikantné 

zúţenie v oblasti descendentnej aorty. Takisto je u pacienta prítomná difúzna hypoplázia 

arteria carotis communis lateris sinistri, arteria subclavia lateris sinistri a anomálne 

odstupujúcej arteria vertebralis lateris sinistri. U pacienta bol geneticky potvrdený 

Williamsov–Beurenov syndróm. 5a –  ľavá dolná pľúcna véna 5b –  ľavá horná pľúcna véna, 

5c –  pravá dolná pľúcna véna, 5d –  pravá horná pľúcna véna, 8 –  aorta ascendens, 9a –  

truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b –  arteria carotis communis lateris sinistri, 9c –  

arteria subclavia lateris sinistri, 9d –  anomálne odstupujúca arteria vertebralis lateris sinistri, 

10 –  aorta descendens, 12a –  ľavý bronchus, 12b –  pravý bronchus, SVC –  vena cava 

superior, RA –  pravá predsieň, RPA –  pravé rameno pľúcnice, LPA –  ľavé rameno 

pľúcnice, LA –  ľavá predsieň, LV –  ľavá komora, AoA –  aortálny oblúk. 
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2.1.7 ZOBRAZENIE ANOMÁLNEHO PĽÚCNEHO VENÓZNEHO NÁVRATU 

 

 CTA moţno v prípadoch nejednoznačného echokardiografického nálezu efektívne 

vyuţiť aj v primárnej diagnostike alebo v pooperačnom sledovaní u pacientov s totálnym 

anomálnym pľúcnym venóznym návratom, parciálnym anomálnym pľúcnym venóznym 

návratom (obrázok 39), alebo „scimitar“ syndrómom (parciálny anomálny pľúcny venózny 

návrat do dolnej dutej ţily z malformovaných pravých pľúc) (obrázky 39 a 40). 

 

  
obr.  39a obr.  39b 
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Obrázok 39. CTA nález u 2-ročného pacienta s echokardiograficky potvrdenou dextrokardiou 

a dextropozíciou srdca s výraznou dilatáciou pravostranných srdcových oddielov s 

podozrením na anomálny priebeh ľavej hornej pľúcnej vény a nejasným priebehom 

pravostranných pľúcnych vén. 

Obrázok vľavo hore: VRT rekonštrukcia – pohľad spredu, obrázok vpravo hore: VRT 

rekonštrukcia – pohľad zozadu a mierne sprava, obrázok vľavo dole: frontálny rez zameraný 

na pľúcny venózny návrat sprava, obrázok vpravo dole: frontálny rez zameraný na zobrazenie 

dextropozície srdca s dextrokardiou a zobrazenie dilatácie pravej komory a kmeňa pľúcnice. 

Vyšetrenie potvrdilo podozrenie na anomálny návrat ľavostrannej hornej pľúcnej vény 

prostredníctvom vertikálnej vény do vena innominata a anomálny pľúcny venózny návrat 

sprava (pri výraznej hypoplázii ľavého pľúcneho krídla) pozostávajúci z jednej vény, ktorá sa 

obr.  39c 

obr.  39d 
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tesne nadbránicovo spája s konfluensom hepatálnych vén. Ľavá dolná pľúcna véna ústi 

normálne do ľavej predsiene, ktorá je výrazne hypoplastická. Hypoplastické pravé pľúca sú 

perfundované jednak cez hypoplastické pravé rameno pľúcnice, ako aj cestou kolaterály 

odstupujúcej z brušnej aorty (kolaterála má pri odstupe signifikantné zúţenie). Vyšetrenie 

potvrdilo aj neprítomnosť dolnej dutej ţily. Venózna krv z dolnej polovice tela sa drénuje 

cestou vena azygos ústiacej do povodia hornej dutej ţily, čo tieţ prispieva k výraznej dilatácii 

hornej dutej ţily a následne aj pravostranných srdcových štruktúr.  

Malé biele šípky na horných obrázkoch ukazujú na hepatálne vény a malé biele šípky na 

obrázku vľavo dole ukazujú na pľúcny venózny návrat sprava pozostávajúci z oblúkovitej 

vény, ktorá sa tesne nadbránicovo spája s konfluensom hepatálnych vén, a tak ústi do pravej 

predsiene. Tú istú vénu ukazujú ţlté šípky na obrázku vpravo hore. Veľké biele šípky na 

horných obrázkoch ukazujú na kolaterálu odstupujúcu z brušnej aorty parciálne perfundujúcu 

pravostranné, hypoplastické pľúcne riečisko. 5a –  ľavá dolná pľúcna véna ústiaca do ľavej 

predsiene, 5b –  ľavá horná pľúcna véna anomálne ústiaca do vena anonyma prostredníctvom 

vertikálnej vény, 9a –  truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b –  arteria carotis communis 

lateris sinistri, 9c –  arteria subclavia lateris sinistri (hypoplastická), 12a –  ľavý bronchus, 12b 

–  pravý bronchus, HV –  hepatálne vény, LBV –  vena brachiocephalica lateris sinstri, SVC –  

vena cava superior, RA –  pravá predsieň, RV –  pravá komora, RVOT –  výtokový trakt 

pravej komory, MPA –  kmeň pľúcnice, RPA –  pravé rameno pľúcnice, LPA –  ľavé rameno 

pľúcnice, LA –  ľavá predsieň, LV –  ľavá komora, IVS –  medzikomorové septum, AoA –  

aortálny oblúk, AVLS –  anomálne odstupujúca arteria vertebralis lateris sinistri. 
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Obrázok 40. CTA nález u 2-ročného pacienta s echokardiograficky potvrdenou Fallotovou 

tetralógiu s nejasným pľúcnym venóznym návratom sprava.  

Obrázok vľavo hore: VRT rekonštrukcia – pohľad spredu, obrázok vľavo hore: VRT 

rekonštrukcia – pohľad spredu, sprava a mierne zdola, obrázok vľavo dole: VRT 

rekonštrukcia – pohľad zozadu, obrázok vpravo dole: frontálny rez v oblasti anomálneho 

pľúcneho venózneho návratu sprava. 

Vyšetrenie zobrazilo anomálny pľúcny venózny návrat sprava prostredníctvom vény ústiacej 

do IVC tesne nadbránicovo. 

obr.  40a obr.  40b 

obr.  40c obr.  40d 
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Veľké biele šípky ukazujú na priebeh anomálnej vény drénujúcej pravé pľúca. Malé šípky 

ukazujú na sternálne drôty. 5a – ľavá dolná pľúcna véna ústiaca do ľavej predsiene, 9a – 

truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 9c – 

arteria subclavia lateris sinistri, 12 – trachea, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, 

SVC – vena cava superior, L-SVC – ľavostranná vena cava superior, v anonyma – vena 

anonyma, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – 

ľavé rameno pľúcnice, LA – ľavá predsieň, Ao asc – aorta ascendens. 
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2.2 CTA U PACIENTOV S PA, VSD, MAPCAS 

 

 Špecifickou vrodenou srdcovou chybou, pri ktorej je detailná vizualizácia pľúcneho 

cievneho riečiska pre voľbu optimálneho manaţmentu pacienta absolútne nevyhnutná, je 

pľúcna atrézia s defektom komorového septa a mnohopočetnými aorto-pulmonálnymi 

kolaterálami (PA, VSD, MAPCAs).  

 CTA sa v najmodernejších svetových pracoviskách vyuţíva uţ v rámci primárnej 

diagnostiky PA, VSD, MAPCAs v novorodeneckom veku. Detailne dokáţe zobraziť všetky 

MAPCAs, miesta ich odstupov, ich priebehy, ramená pľúcnice (určenie indexu podľa 

McGoona) a komunikácie MAPCAs s ramenami pľúcnice, pokiaľ sú vytvorené. 

Neoceniteľnou výhodou CTA, v porovnaní s ACG zobrazením, z hľadiska kardiochirurga je 

moţnosť trojdimenzionálneho náhľadu na uvedené štruktúry s určením priestorového vzťahu 

k okolitým štruktúram v mediastine (napr. vzťah MAPCAs k prieduškám).  

 

2.2.1 ZOBRAZENIE CIEVNYCH ABNORMALÍT U PACIENTOV S PA, VSD, 

MAPCAS PO KARDIOCHIRURGICKEJ KOREKCII 

 

 U chirurgicky riešených pacientov moţno CTA efektívne vyuţiť v rámci dlhodobého 

pooperačného sledovania prostredníctvom zobrazovania lokalít s najvyššou 

pravdepodobnosťou patologických nálezov: 1. „conduitov“ spájajúcich pravú komoru 

s ramenami pľúcnice a/alebo unifokalizovanými MAPCA-mi, 2. ramien pľúcnice 

a unifokalizovaných MAPCAs (obrázky 41 a 42), 3. reziduálnych MAPCAs (obrázok 43). Na 

základe týchto nálezov je u pacientov indikovaná chirurgická (výmena „conduitu“, plastika 

stenotických ramien pľúcnice a/alebo nerastúcich MAPCAs) reintervencia alebo katetrizačná 

intervencia (balóniková plastika „conduitu“, balóniková plastika alebo implantácia stentov do 

stenotických ramien pľúcnice a/alebo nerastúcich MAPCAs, uzáver reziduálnej kolaterály 

oklúzorom alebo zátkou). V dlhodobom sledovaní po intervencii moţno pomocou CTA 

sledovať efekt intervencie. 
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Obrázok 41. CTA nález u 8-ročného pacienta po kompletnej korekcii (našitie „conduitu“ 

medzi RV a natívne pľúcnice, uzáver defektu komorového septa a unifokalizácia aorto-

pulmonálnych kolaterál).  

Indikáciou CTA vyšetrenia bol echokardiografický nález progredujúcej trikuspidálnej 

insuficiencie pri zlej kvalite zobrazenia „conduitu“ a ramien pľúcnice.  

obr.  41a obr.  41b 

obr.  41c 
obr.  

34d 

obr.  

34e 

a 

obr.  41d 

obr.  41e 
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Obrázok 41a. VRT rekonštrukcia: pohľad spredu a zľava. Obrázok 41b. Sagitálny rez, 

Obrázok 41c. Frontálny rez. Obrázok 41d. Frontálny rez. Obrázok 41e. Axiálny rez. 

Vyšetrenie zobrazilo výrazne kalcifikovaný „conduit“ so zúţením jeho distálnej časti (v 

predozadnom priemere), odstupovú stenózu, ako aj hypoplastický priebeh celého ľavého 

ramena pľúcnice, resp. unifokalizovanej aorto-pulmonálnej kolaterály.  

Samostatné šípky ukazujú na stenotický odstup a hypoplastický priebeh celého ľavého 

ramena pľúcnice, resp. unifokalizovanej aorto-pulmonálnej kolaterály. 10 – aorta descendens, 

12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, SVC – vena cava superior, RA – pravá predsieň, 

RV – pravá komora, RVOT – výtokový trakt pravej komory, RPA – pravé rameno pľúcnice, 

LPA – ľavé rameno pľúcnice, LV – ľavá komora, Ao asc – aorta ascendens. 

 

   
obr.  42a obr.  42b 
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Obrázok 42. CTA nález u 10-ročného pacienta po kompletnej korekcii (transanulárna záplata 

v oblasti atretickej pľúcnej chlopne, uzáver defektu komorového septa a katetrizačná klipácia 

viacerých duálnych aorto-pulmonálnych kolaterál). U pacienta bol následne implantovaný 

stent do ľavého ramena pľúcnice. Indikáciou CTA vyšetrenia bolo overenie priechodnosti 

stentu.  

Obrázok 42a. VRT rekonštrukcia – pohľad zozadu. Obrázok 42b. VRT rekonštrukcia – 

pohľad spredu. Obrázok 42c. Sagitálny rez. Obrázok 42d. Šikmý rez zameraní na priebeh 

stentu v LPA. Obrázok 42e. Axiálny rez. 

obr.  42c obr.   42d 

obr.  42e 
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Vyšetrenie potvrdilo správnu pozíciu stentu. Stent je dobre priechodný, bez príznakov 

intimálnej hyperplázie. 

Veľké šípky ukazujú na stent v LPA. Malé šípky ukazujú na viaceré klipy uzatvárajúce 

pôvodné duálne aorto-pulmonálne kolaterály. 1 – horná dutá ţila, 1a – pravostranná vena 

brachiocephalica, 1b –vena anonyma, 5a – ľavá dolná pľúcna véna, 5b – ľavá horná pľúcna 

véna, 5c – pravá dolná pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna véna, 9a – truncus 

brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 9c – arteria 

subclavia lateris sinistri, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, SVC – vena cava 

superior, RA – pravá komora, RV – pravá komora, RVOT – výtokový trakt pravej komory, 

MPA – kmeň pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, RPA – pravé rameno pľúcnice, LA – 

ľavá predsieň, LV – ľavá komora, LVOT – výtokový trakt ľavej komory, Ao asc – aorta 

ascendens, AoA – aortálny oblúk, Ao desc – aorta descendens. 

  

Obrázok 43. CTA nález u 7-ročnej pacientky po kompletnej korekcii (našitie „conduitu“ 

medzi RV a natívne pľúcnice, uzáver defektu komorového septa a unifokalizácia aorto-

pulmonálnych kolaterál). Indikáciou CTA vyšetrenia bol echokardiografický nález 

diastolického spätného toku v brušnej aorte. 

Obrázok 43a. VRT rekonštrukcia – pohľad zozadu. Obrázok 43b. Frontálny rez. 

Vyšetrenie zobrazilo hemodynamicky významnú, reziduálnu aorto-pulmonálnu kolaterálu 

duálne perfundujúcu ľavostranné pľúcne riečisko. Na základe CTA nálezu bola u pacienta 

indikovaná katetrizačná intervencia – oklúzia kolaterály Amplatzovym oklúzorom. 

obr.  43a obr. 43b 
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Šípka ukazuje na reziduálnu aorto-pulmonálnu kolaterálu, SVC – vena cava superior, RA – 

pravá komora, LV – ľavá komora, Ao asc – aorta ascendens, Ao desc – aorta descendens. 

 

2.2.2 VYUŢITIE CTA U INOPERABILNÝCH PACIENTOV S PA, VSD, MAPCAS 

 

 U inoperabilných pacientov sa CTA vyuţíva na zhodnotenie MAPCAs z hľadiska 

prítomnosti hemodynamicky závaţných stenóz v ich priebehu (obrázky 44 a 46). V prípade 

ich potvrdenia je u týchto pacientov indikovaná katetrizačná implantácia stentu do miesta 

zúţenia v MAPCA. Pomocou CTA moţno verifikovať priechodnosť stentu v dlhodobom 

sledovaní (obrázok 45). Jednou z komplikácií takýchto typov intervencie je roztrhnutie stentu 

(obrázok 47).  

 U výrazne cyanotických pacientov bez CTA dôkazu hemodynamicky významných 

stenóz v priebehu MAPCAs je indikovaná diagnostická katetrizácia s cieľom verifikácie 

suspektnej pľúcnej artériovej hypertenzie v pľúcnych segmentoch zásobovaných týmito 

kolaterálami. V prípade pozitívneho nálezu je v tejto skupine pacientov indikovaná špecifická 

farmakologická liečba pľúcnej artériovej hypertenzie. 

 obr.  44a 



 100 

 

  

Obrázok 44. CTA nález u 17-ročného inoperabilného pacienta s pľúcnou atréziou, defektom 

komorového septa a troma aorto-pulmonálnymi kolaterálami. Pacient nemal vôbec vyvinuté 

natívne pľúcnice, preto u neho nebola chirurgická korekcia indikovaná. Indikáciou CTA 

vyšetrenia bolo detailné zhodnotenie aktuálneho anatomického nálezu aorto-pulmonálnych 

kolaterál s vyjadrením sa k prípadným stenózam a ich priebehom. 

Obrázok 44a. VRT rekonštrukcia – pohľad zozadu. Obrázok 44b. VRT rekonštrukcia – 

pohľad zozadu. Zelená farba „stopuje“ priebeh pravostrannej aorto-pulmonálnej kolaterály. 

Softvér prístroja po vystopovaní (vyznačení) cievy simultánne v dvojrozmernom zobrazení 

vizualizuje jednak longitudinálny priebeh cievy v dvoch na seba kolmých rovinách – pravá 

obr.  44b 

obr.  44c obr. 44d 
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časť obrázku, ako aj priečne prierezy cievy v dĺţke vyznačeného úseku – štvorce zhora, 

sprava a zdola obklopujúce VRT rekonštrukciu. Samostatné šípky ukazujú na 

hemodynamicky významnú stenózu v priebehu kolaterály. Obrázok 44c. Frontálny rez 

zameraný na stenózu ľavej kolaterály. Obrázok 44d. Frontálny rez zameraný na stenózu 

pravej kolaterály. 

Vyšetrenie detailne zobrazilo tri aorto-pulmonálne kolaterály. Dve z kolaterál mali vo svojom 

priebehu hemodynamicky významné segmentálne stenózy. Na základe výsledku vyšetrenia 

boli pacientovi postupne katetrizačne implantované stenty do oboch stenotických miest s 

výsledným zlepšeným prietokom pľúcnych segmentov perfundovaných týmito kolaterálami. 

 Šípka “1” ukazuje na stenózu v priebehu ľavostarnnej kolaterály, šípka “2” ukazuje na 

stenózu v priebehu pravostrannej kolaterály, šípka “3” ukazuje na priebeh ďalšej kolaterály 

bez stenózy vo svojom priebehu, 5c – pravá dolná pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna 

véna, 9a – truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris 

sinistri, 9c – arteria subclavia lateris sinistri, 12 – trachea, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý 

bronchus, RA – pravá komora, RV – pravá komora, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, 

Ao asc  –  aorta ascendens, AoA – aortálny oblúk, Ao desc – aorta descendens. 
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obr.  45a 

obr.  45b 
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Obrázok 45. CTA nález u toho istého 17-ročného inoperabilného pacienta s pľúcnou atréziou, 

defektom komorového septa a troma aorto-pulmonálnymi kolaterálami ako na obrázku 44. 

Pacient na základe nálezu na obrázku 44 podstúpil implantáciu stentov do oboch stenotických 

miest v priebehu kolaterál. Indikáciou CTA bolo overiť priechodnosť oboch stentov. 

Obrázok 45a. VRT rekonštrukcia – pohľad zozadu. Obrázok 45b. Frontálny rez zameraný na 

stent v ľavostrannej kolaterále. Obrázok 45c. Frontálny rez zameraný na stent v pravostrannej 

kolaterále. 

Vyšetrenie zobrazilo správne pozície stentov. Stent v pravostrannej kolaterále je dobre 

priechodný, bez príznakov intimálnej hyperplázie. Stent v ľavostrannej kolaterále je v 

proximálnom úseku mierne stlačený, ale je priechodný.  

Šípka “1” ukazuje na stent v priebehu ľavostrannej kolaterály, šípka “2” ukazuje na stent v 

priebehu pravostarnnej kolaterály, šípka “3” ukazuje na priebeh ďalšej pravostrannej 

kolaterály bez stenózy vo svojom priebehu. 5a – ľavá dolná pľúcna véna, 5b – ľavá horná 

pľúcna véna, 5c – pravá dolná pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna véna, 9a – truncus 

brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 9c – arteria 

subclavia lateris sinistri, 12 – trachea, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, RA – 

pravá komora, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, Ao asc – aorta ascendens, AoA – 

aortálny oblúk, Ao desc – aorta descendens. 

 

obr.  45c 
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Obrázok 46. CTA nález u 13-ročnej inoperabilnej pacientky s pľúcnou atréziou, defektom 

komorového septa a dvoma aorto-pulmonálnymi kolaterálami. Pacientka nemala vôbec 

vyvinuté natívne pľúcnice, preto u nej nebola chirurgická korekcia indikovaná. Indikáciou 

CTA vyšetrenia bolo detailné zhodnotenie aktuálneho anatomického nálezu aorto-

pulmonálnych kolaterál s vyjadrením sa k prípadným stenózam v ich priebehoch. 

VRT rekonštrukcia – pohľad zozadu a mierne zľava. 

Vyšetrenie detailne zobrazilo dve aorto-pulmonálne kolaterály. Ľavostranná kolaterála mala 

vo svojom priebehu hemodynamicky významnú segmentálnu stenózu. Na základe výsledku 

vyšetrenia bol u pacientky katetrizačne implantovaný stent do stenotického miesta s 

výsledným zlepšeným prietokom pľúcnych segmentov perfundovaných touto kolaterálou. 

Šípky “1” ukazujú na priebeh a segmentálnu stenózu v priebehu ľavostrannej kolaterály. 

Šípky “2” ukazujú na priebeh pravostrannej kolaterály bez signifikantnej stenózy vo svojom 

priebehu. 5a – ľavá dolná pľúcna véna, 5b – ľavá horná pľúcna véna, 5c – pravá dolná pľúcna 

véna, 9a – truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris 
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sinistri, 9c – arteria subclavia lateris sinistri, RA – pravá komora, LA – ľavá predsieň, LV – 

ľavá komora, Ao asc – aorta ascendens, AoA – aortálny oblúk, Ao desc – aorta descendens. 

 

 

 

 

Obrázok 47. CTA nález u tej istej pacientky ako na obrázku 46 po katetrizačnej implantácii 

stentu do zúţeného miesta v priebehu ľavostrannej kolaterály. Indikáciou CTA vyšetrenia 

bolo detailné zhodnotenie priechodnosti implantovaného stentu. 

obr.  47a 

obr.  47b 
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Obrázok 47a. VRT rekonštrukcia – pohľad zozadu a mierne zľava. Obrázok 47b. Frontálny 

rez. 

Vyšetrenie zobrazilo nečakanú komplikáciu predchádzajúcej intervencie – fraktúru 

implantovaného stentu. Na základe CTA nálezu bola u pacientky indikovaná implantácia 

ďalšieho stentu z pevnejšieho materiálu s cieľom vystuţiť segment kolaterály medzi oboma 

fragmentami zlomeného stentu. 

Šípky “1” ukazujú na miesto zlomu medzi proximálnym a distálnym fragmentom zlomeného 

stentu. Šípka “2” ukazuje na priebeh pravostrannej kolaterály bez signifikantnej stenózy vo 

svojom priebehu. 5a – ľavá dolná pľúcna véna, 5c – pravá dolná pľúcna véna, 9a – truncus 

brachiocephalicus lateris dextri, 10 – aorta descendens, RA – pravá komora, LA – ľavá 

predsieň, LV – ľavá komora, Ao asc – aorta ascendens, AoA – aortálny oblúk. 
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2.3 CTA A ZOBRAZENIE ANOMÁLIÍ ĽAVOSTRANNÝCH SRDCOVÝCH 

ŠTRUKTÚR, KORONÁRNYCH ARTÉRIÍ, AORTY A JEJ VETIEV 

 

 CTA sa v klinickej praxi často vyuţíva aj pri zobrazovaní anomálií ľavostranných 

srdcových štruktúr, koronárnych artérií, aorty a jej vetiev. 

 

2.3.1 VYUŢITIE CTA U PACIENTOV S KOARKTÁCIOU AORTY 

 

 Spomedzi anomálií ľavostranných srdcových štruktúr, koronárnych artérií, aorty a jej 

vetiev sa výborná zobrazovacia schopnosť CTA najčastejšie vyuţíva u pacientov s 

koarktáciou aorty. V rámci primárnej diagnostiky dokáţe jasne zobraziť lokalizáciu zúţenia 

v oblasti aortálneho istmu, dĺţku a šírku zúţenia, vzdialenosť zúţeného segmentu od ľavej 

arteria subclavia (esenciálna informácia pre kardiochirurga determinujúca postup pri 

chirurgickom výkone), postenotickú dilatáciu, kolaterálne cievne zásobenie a potenciálne 

prítomnú hypopláziu aortálneho oblúka (obrázky 48 a 49). CTA objektivizovaním 

anatomických pomerov uľahčuje operatérovi realizáciu samotného výkonu. Vyuţíva sa buď 

kardiochirurgické riešenie (najčastejšie resekcia zúţeného segmentu aorty s následnou end-to-

end anastomózou dostatočne širokých pahýľov aorty) alebo katetrizačná implantácia stentu do 

miesta koarktácie. 
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Obrázok 48. CTA nález u adolescentnej pacientky s klinickými príznakmi koarktácie aorty. 

Obrázok 48a. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu a mierne zľava. Obrázok 48b. Frontálny 

rez. Obrázok 48c. Sagitálny rez. 

Vyšetrenie potvrdilo podozrenie na koarktáciou aorty. U pacientky bola na základe výsledku 

vyšetrenia indikovaná chirurgická korekcia koarktácie aorty. 

obr.  48a 

obr.  48b obr.  48c 
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Veľké šípky ukazujú na miesto koarktácie aorty. Malé šípky ukazujú na kolaterálnu sieť 

intervertebrálnych artérií. 1 – horná dutá ţila, 8 – aorta ascendens, 9 – aortálny oblúk, 9a – 

truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 9c – 

arteria subclavia lateris sinistri – dilatovaná, 10 – aorta descendens, RV – pravá komora, 

RVOT – výtokový trakt pravej komory, MPA – kmeň pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, 

LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, LVOT – výtokový trakt ľavej komory. 

 

 

 

obr.  49a 

obr.  49b 
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Obrázok 49. CTA nález u slabo echogénneho adolescentného pacienta s klinickými príznakmi 

koarktácie aorty. 

Obrázok 49a. VRT rekonštrukcia – pohľad zozadu a mierne sprava. Obrázok 49b. VRT 

rekonštrukcia – pohľad zhora, zozadu a mierne zľava. Obrázok 49c. Šikmý rez zameraný na 

priebeh aortálneho oblúka. Obrázok 49d. Axiálny rez v oblasti koarktácie aorty. 

Vyšetrenie potvrdilo podozrenie na koarktáciu aorty. U pacientky bola na základe výsledku 

vyšetrenia indikovaná chirurgická korekcia koarktácie aorty. 

Šípky ukazujú na miesto koarktácie aorty. Najuţšie miesto je najlepšie zobrazené na obrázku 

49d. 1 – horná dutá ţila, 4 – kmeň pľúcnice, 5a – ľavá dolná pľúcna véna, 5c – pravá dolná 

pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna véna, 8 – aorta ascendens, 9 – aortálny oblúk, 9a – 

truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 9c – 

arteria subclavia lateris sinistri – dilatovaná, 10 – aorta descendens, 12 – trachea, 12a – 

ľavostranný bronchus, RA – pravá predsieň, RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – ľavé 

rameno pľúcnice, LA – ľavá predsieň. 

 CTA je v dlhodobom sledovaní vyuţiteľná na detekciu efektu intervencie (obrázok 

50), resp. detekciu prípadnej rekoarktácie. 

obr.  49c obr.  49d 
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Obrázok 50. CTA nález u pacienta po Waldhausenovej plastike (odpojenie ľavej arteria 

subclavia a pouţitie jej proximálnej časti ako záplaty rozširujúcej zúţenú oblasť aorty) 

koarktácie aorty. Indikáciou vyšetrenia bolo vylúčiť prítomnosť rekoarktácie aorty. 

Obrázok 50a. VRT rekonštrukcia – pohľad zozadu. Obrázok 50b. Frontálny rez zameraný na 

aortálny oblúk.  

Vyšetrenie zobrazilo primeraný priemer aorty v oblasti aortálneho istmu, čím sa vylúčila 

moţnosť rekoarktácie. Zároveň zobrazilo variant aortálneho oblúka – bovinný trunkus 

(spoločný oblúk truncus brachiocephalicus lateris dextri a arteria carotis communis z 

aortálneho oblúka) a aj chýbanie ľavostrannej arteria subclavia. 

Šípka na obrázku 50a ukazuje na dostatočne široký aortálny istmus. Šípka na obrázku 50b 

ukazuje na bovinný trunkus. 1 – horná dutá ţila, 4 – kmeň pľúcnice, 5a – ľavá dolná pľúcna 

véna, 5b – ľavá horná pľúcna véna, 5c – pravá dolná pľúcna véna, 5d – pravá horná pľúcna 

véna, 9 – aortálny oblúk, 9a – truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis 

communis lateris sinistri, 10 – aorta descendens, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, 

RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá 

komora. 

 

 

obr.  50a obr. 50b 
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2.3.2 VYUŢITIE CTA U PACIENTOV S MENEJ ČASTÝMI VRODENÝMI 

ANOMÁLIAMI AORTÁLNEHO OBLÚKA 

 

 CTA moţno v prípadoch nepresvedčivých echokardiografických nálezov vyuţiť aj 

v rámci zobrazovania vrodených srdcových chýb spojených s anomálnym vývojom aorty – 

dvojitý aortálny oblúk (obrázok 51), aberantne odstupujúca ľavostranná arteria subclavia, či 

Kommerelliho divertikul (sakulárna aneuryzma v mieste odstupu buď pravostrannej alebo 

ľavostrannej arterie subclavie) (obrázok 52). Pri týchto anomáliách je okrem ich detailného 

zobrazenie potrebné aj ich zhodnotenie vzťahu k okolitým mediastinálnym štruktúram 

(priedušnica, paţerák). CTA pri zobrazovaní týchto anomálií úspešne nahrádza klasické 

zobrazovacie modality, ako ezofágografiu, bronchografiu, či ACG. 

 

 

Obrázok 51. CTA nález dojčaťa s neznámou etiológiou inspiračného stridoru. 

VRT rekonštrukcia – pohľad spredu, mierne zľava a mierne zhora. 

Vyšetrenie odhalilo prítomnosť dvojitého aortálneho oblúka. Na základe tohto nálezu bola u 

pacienta indikovaná chirurgická korekcia (preťatie menšieho z oblúkov s uvoľnením tlaku na 

dýchacie cesty). 
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Zelená šípka ukazuje na zadný aortálny oblúk, z ktorého odstupuje truncus brachiocephalicus 

lateris dextri. Veľká biela šípka ukazuje na predný aortálny oblúk, z ktorého odstupujú: arteria 

caroris communis lateris sinistri a arteria subclavia lateris sinistri (malé biele šípky). 9a – 

truncus brachiocephalicus lateris dextri, v. anonyma – vena anonyma, SVC – horná dutá ţila, 

RV – pravá komora, MPA kmeň pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, LV – ľavá komora, 

Ao asc – aorta ascendens, AoA – aortálny oblúk, Ao desc – aorta descendens. 

 

  

Obrázok 52. CTA nález u pacienta s echokardiograficky nejasným priebehom aortálneho 

oblúka a s nejasnými odstupmi ciev z oblúka. 

Obrázok 52a. VRT rekonštrukcia – pohľad zľava, mierne zozadu a mierne zhora. Obrázok 

52b. VRT rekonštrukcia – pohľad zhora a zozadu. 

Vyšetrenie odhalilo prítomnosť Kommerelliho divertikula (sakulárna aneuryzma v mieste 

odstupu ľavej arteria subclavia). 

Šípky ukazujú na sakulárnu aneuryzmu v mieste odstupu ľavej arteria subclavia. 1 – vena 

brachiocephalica – pravostranná, 1l – vena brachiocephalica – ľavostranná, 5a – ľavá dolná 

pľúcna véna, 5b – ľavá horná pľúcna véna, 5c – pravá dolná pľúcna véna, 5d – pravá horná 

pľúcna véna, 9a – truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis 

lateris sinistri, RV – pravá komora, RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – ľavé rameno 

pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, Ao asc – aorta ascendens, AoA – aortálny 

oblúk, Ao desc – aorta descendens. 

obr.  52a 

obr.  52b 
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 Extrémne raritným CTA nálezom pri neprehľadnom echokardiografickom náleze 

v oblasti aortálneho istmu môţe byť nález interrupcie aortálneho oblúka s perzistentným 

artériovým duktom u pacienta v predškolskom veku (obrázok 53). 

 

  

 

obr.  53a 

obr.  53b 

obr.  53c 
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Obrázok 53. CTA nález u 6-ročnej pacientky s nejasným echokardiografickým nálezom v 

oblasti aortálneho istmu a s podozrením na perzistentný duktus arteriosus. 

Obrázok 53a. VRT rekonštrukcia – pohľad zľava. Obrázok 53b. VRT rekonštrukcia – pohľad 

zozadu a sprava. Obrázok 53c. Frontálny rez. Obrázky 53d, e, f, g. Axiálne rezy. Obrázok 

53h. Sagitálny rez. 

Vyšetrenie odhalilo prekvapujúci nález interrupcie aortálneho oblúka – typ B (prerušenie 

aortálneho oblúka medzi ľavostrannou arteria carotis communis a ľavostrannou arteria 

obr.  53d 

obr.  53e obr.  53f 

obr.  53g obr.  53h 



 116 

subclavia), širokého, perzistentného artériového duktu a ľavostrannej hornej dutej ţily ústiacej 

do koronárneho sínusu. 

 Veľké šípky na obrázkoch 53b, c, d, ukazujú na miesto interrupcie aortálneho oblúka. Šípka 

na obrázku 53a ukazuje na distálny pahýľ aortálneho oblúka. Malé šípky na obrázku 53a 

ukazujú na kolaterálu odstupujúcu z truncus brachiocephalicus lateris dextri, ktorá prispieva 

k perfúzii dolnej polovice tela. 1 – pravostranná horná dutá ţila, 1l – ľavostranná horná dutá 

ţila ústiaca do sinus coronarius, 5a – ľavá dolná pľúcna véna 5b – ľavá horná pľúcna véna, 5c 

– pravá dolná pľúcna véna pľúcnice, 5d – pravá horná pľúcna véna, 9 – aortálny oblúk, 9a – 

truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 9c – 

arteria subclavia lateris sinistri, 10 – aorta descendens, 12 – trachea, 12a – ľavý bronchus, 12b 

– pravý bronchus, IVC – dolná dutá ţila, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, RVOT – 

výtokový trakt pravej komory, MPA – kmeň pľúcnice, RPA – pravé rameno pľúcnice, LPA – 

ľavé rameno pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, Ao asc – aorta ascendens, 

AoA – aortálny oblúk, PDA – perzistentný ductus arteriosus, Ao desc – aorta descendens. 

 

 CTA moţno vyuţiť aj pri vyhľadávaní reziduálnych nálezov u pacientov 

s interrupciou aortálneho oblúka po operácii (obrázok 54). 

 

 
obr.  54a 
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Obrázok 54. CTA u 10-ročného pacienta so základnou diagnózou: interrupcia aortálneho 

oblúka typ B (prerušenie aortálneho oblúka medzi arteria carotis communis lateris sinistri 

a arteria subclavia lateris sinistri), defekt komorového septa a posteriórny posun konálneho 

septa. Pacient v 1. týţdni ţivota podstúpil operáciu: resekcia výtokového traktu ľavej komory, 

uzáver defektu komorového septa a end-to-side anastomóza medzi proximálnym a distálnym 

pahýľom aorty. Po operácii došlo k postupnému vývoju rekoarktácie a gradientu na aortálnej 

obr.  54b 

obr.  54c 
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chlopni, preto sa ešte v dojčenskom veku realizovala balóniková valvuloplastika aortálnej 

chlopne a balóniková dilatácia rekoarktácie. Indikáciou CTA vyšetrenia bolo detailné 

zobrazenie aortálnej chlopne, oblasti aortálneho koreňa a aortálneho oblúka pri zhoršenej 

echogenite pacienta.  

Obrázok 54a. VRT rekonštrukcia: pohľad spredu a mierne zľava. Obrázok 54b. Frontálny rez 

v oblasti výtokového traktu ľavej komory. Obrázok 54c. Axiálny rez v oblasti aortálnej 

chlopne. 

Vyšetrenie zobrazilo hraničnú 50% stenóza aortálneho oblúka v mieste anastomózy, 

bikuspidálnu aortálnu chlopňu a poststenotickú dilatáciu v oblasti aortálneho koreňa. 

Veľká biela šípka na obrázku a ukazuje na oblasť 50% zúţenia aortálneho oblúka v mieste 

anastomózy, malé biele šípky na obrázkoch 54a, b ukazujú na mierne zúţenie aorty v oblasti 

sinotubulárnej junkcie. Malé čierne šípky na obrázku 54b ukazujú na nedostatočne sa 

otvárajúce cípy aortálnej chlopne. EO – efektívny otvor aortálnej chlopne, RCC – 

pravostranný cíp aortálnej chlopne, LCC – ľavostranný cíp aortálnej chlopne, RA – pravá 

predsieň, RVOT – výtokový trakt pravej komory, LA – ľavá predsieň, Aodesc – aorta 

descendens. 
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2.3.3 VYUŢITIE CTA U PACIENTOV S KOMBINOVANOU AORTÁLNOU 

CHYBOU PO KARDIOCHIRURGICKEJ OPERÁCII 

 

 CTA moţno vyuţiť aj v pooperačnom sledovaní nedostatočne echogénnych pacientov 

po kardiochirurgickej korekcii aortálnej chlopne. Ide o pacientov najčastejšie pôvodne s 

kombinovanou aortálnou chybou buď po plastike aortálnej chlopne, alebo po Rossovej 

operácii. Dynamicky sa sleduje prípadná progresia dilatácie koreňa aorty a ascendentnej aorty 

(obrázky 55 a 56). U pacientov po Rossovej operácii CTA zároveň detailne zobrazí aj 

prípadné patologické zmeny na „conduite“ medzi pravou komorou a pľúcnicou (obrázok 55). 

Sledovanie dynamiky progresie dilatácie koreňa aorty a ascendentnej aorty sa vyuţíva aj 

u pacientov s potvrdeným Marfanovým syndrómom. Určenie presných rozmerov aortálneho 

koreňa a ascendentnej aorty výrazne prispieva pri rozhodovaní správneho načasovania 

chirurgickej korekcie (Davidova alebo Bentallova operácia). 

 CTA je neoceniteľná pri vyhľadávaní disekujúcich aneuryziem v stenách aorty 

u pacientov s akútne vzniknutou intenzívnou bolesťou na hrudníku (signifikantné riziko ich 

vzniku u pacientov s Marfanovým syndrómom).  

  
obr.  55a obr.  55b 
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Obrázok 55. CTA nález u dospelého pacienta po Rossovej operácii. Indikáciou CTA 

vyšetrenia bolo detailné zobrazenie oblasti aortálneho koreňa a ascendentnej aorty s 

následným zhodnotením nevyhnutnosti chirurgickej reintervencie. 

Obrázok 55a. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. Obrázok 55b. Frontálny rez. Obrázok 55c. 

Axiálny rez. Obrázok 55d. Sagitálny rez. 

Nález výrazne dilatovaného aortálneho koreňa a ascendentnej aorty pri echokardiograficky 

dokázanej významnej aortálnej regurgitácii prispel k indikácii chirurgickej reintervencie 

(Davidova alebo Bentallova operácia). 

Biele čiary odzrkadľujúce priečny priemer ascendentnej aorty a „conduitu“ poukazujú na 

takmer 3-násobný priečny priemer ascendentnej aorty v porovnaní s nestenotickým 

„conduitom“. SVC – horná dutá ţila, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, RVOT – 

výtokový trakt pravej komory, MPA – kmeň pľúcnice, RPA – pravé rameno pľúcnice, LA – 

ľavá predsieň, LV – ľavá komora, Aoroot – aortálny koreň, Ao asc – aorta ascendens, AoA – 

aortálny oblúk, Ao desc – aorta descendens. 

 

 

obr.  55c obr.  55d 
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Obrázok 56. CTA nález u adolescentného pacienta po Rossovej operácii. Indikáciou CTA 

vyšetrenia bolo detailné zobrazenie oblasti aortálneho koreňa a ascendentnej aorty pri nízkej 

echogenite pacienta. 

Obrázok 56a. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. Obrázok 56b. Frontálny rez zameraný na 

výtokový trakt ľavej komory. Obrázok 56c. Axiálny rez. Obrázok 56d. Šikmý rez zameraný 

na výtokový trakt pravej komory. 

Nález iba minimálne dilatovanej ascendentnej aorty v porovnaní s primeraným priemerom 

„conduitu“ potvrdil uspokojivý pooperačný nález bez nevyhnutnosti chirurgickej 

reintervencie v najbliţšom období. 

Malé šípky ukazujú na cípy chlopne inzerovanej do pozćie pľúcnej chlopne. 9a – truncus 

brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 9c – arteria 

obr.  56a obr.  56b 

obr.  56c 

obr.  56d 
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subclavia lateris sinistri, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, SVC – horná dutá ţila, 

RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, RVOT – výtokový trakt pravej komory, MPA – 

kmeň pľúcnice (spojený s pravou komorou prostredníctvom „conduitu“), RPA – pravé 

rameno pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LAA – uško ľavej 

predsiene, LV – ľavá komora, IVS – medikomorové septum, Ao asc – aorta ascendens, AoA 

– aortálny oblúk, Ao desc – aorta descendens, LCA – ľavá koronárna artéria. 
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2.3.4 VYUŢITIE CTA U PACIENTOV S HYPOPLASTICKÝM 

ĽAVOKOMOROVÝM SYNDRÓMOM 

 

 CTA sa môţe vyuţiť aj u pacientov s hypoplastickým ľavokomorovým syndrómom. 

V rámci primárnej diagnostiky je postačujúca echokardiografia, ale pri nedostatočnom 

echokardiografickom zobrazení niektorých anatomických štruktúr, či uţ po prvom, druhom, 

alebo treťom operačnom stupni jednokomorového riešenia, je moţnosťou ich zobrazenia aj 

CTA (CTA sa môţe v pooperačnom sledovaní vyuţiť aj u pacientov s inými základnými 

diagnózami riešenými jednokomorovou cirkuláciou: trikuspidálna atrézia, pľúcna atrézia 

s intaktným komorovým septom, dysbalancovaný defekt predsieňovo-komorového septa 

atď.). 

 Na niektorých zahraničných pracoviskách sa pri zlej echogenite pacientov CTA 

vyuţíva po I. stupni operačnej korekcie na zobrazenie mBT spojky, či ramien pľúcnice. Po II. 

stupni operačnej korekcie je vyšetrenie indikované na zobrazenie hornej dutej ţily, ramien 

pľúcnice a prípadných aorto-pulmonálnych, či veno-venóznych kolaterál. Aţ na základe 

výsledku CTA je indikovaná intervenčná katetrizácia s cieľom uzatvorenia uvedených 

kolaterál, a/alebo dilatácie ramien pomocou balónika alebo implantovaním stentu. Po III. 

stupni operačnej korekcie dokáţe CTA detailne zobraziť celý „fontanovský systém“ (horná 

a dolná dutá ţila, tunel spájajúci dolnú dutú ţilu s ramenom pľúcnice a samotné ramená 

pľúcnice), fenestráciu medzi tunelom a pravou predsieňou, či anatomický nepomer medzi 

neoaortou a adescendentnou aortou (obrázok 57). Ďalšou z moţností vyuţitia CTA je kontrola 

efektivity katetrizačného uzáveru fenestrácie oklúzorom alebo kontrola efektivity implantácie 

stentu do predtým zúţeného ramena pľúcnice (obrázok 58). 

 Raritnou indikáciou CTA je zobrazenie konfluensu hepatálnych vén ústiaceho do 

pravej predsiene a jeho vzdialenosti od ramien pľúcnice u pacienta s HLHS s interrupciou 

dolnej dutej ţily po alternatívnom II. stupni jednokomorového riešenia – Kawashima operácii 

(našitie SVC, do povodia ktorej sa vlieva aj vena azygos, na RPA, pričom jediným zdrojom 

návratu venóznej krvi priamo do srdca zostávajú hepatálne vény) (obrázok 59). 
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obr.  57a 

obr.  57b 

obr.  57c obr.  57d 

obr.  57e obr.  57f 
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Obrázok 57. CTA nález u 10-ročného pacienta s HLHS po Fontanovej operácii 

s extrakardiálnym „conduitom“ (tunelom) so 4 mm fenestráciou do pravej predsiene. 

U pacienta bola takisto zrealizovaná katetrizačná implantácia stentu do zúţeného ľavého 

ramena pľúcnice. Indikáciou CTA vyšetrenia bolo detailné zobrazenie priechodnosti stentu 

v LPA (obrázok 22), zobrazenie funkčnosti fenestra a zobrazenie oblasti spojenia neoaorty 

s descendentnou aortou. 

Obrázok 57a. VRT rekonštrukcia – pohľad zľava. Obrázok 57b. VRT rekonštrukcia – pohľad 

spredu. Obrázok 57c. Frontálny rez zameraný na oblasť fenestrácie. Obrázok 57d. Axiálny rez 

zameraný na oblasť fenestrácie. Obrázok 57e. Frontálny rez zameraný na oblasť výtoku 

pravej komory. Obrázok 57f. Axiálny rez zameraný na oblasť hypoplastickej ľavej komory. 

Obrázok 57g, h. Frontálny rez zameraný na oblasť tunela, neoaortu a pôvodnú ascendentnú 

aortu. 

Vyšetrenie potvrdilo dobrú priechodnosť stentu (obrázok 22), funkčný fenester s pravo-ľavým 

skratom a disproporciu medzi neoaortou a descendentnou aortou. 

Šípka na obrázku 57a ukazuje na disproporčnú oblasť spojenia neoarty s descendentnou 

aortou. Šípky na obrázku 57e ukazujú na cípy neoaortálnej (pôvodne pľúcnej chlopne) 

chlopne. Šípky na obrázkoch 57c, d ukazujú na pravo-ľavý skrat cez fenestráciu medzi 

tunelom a pravou predsieňou. 1 – vena cava superior, 5c – pravá dolná pľúcna véna, 5d – 

pravá horná pľúcna, 7 – ľavá komora, 7h – hypertofovaná stena hypoplastickej ľavej komory, 

10 – descendentná aorta, SVC – horná dutá ţila, T – tunel (extrakardiálny „conduit“), RA – 

pravá predsieň, RV – pravá komora, RVOT – výtokový trakt pravej komory, RPA – pravé 

obr.  57g obr.  57h 
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rameno pľúcnice, LPA – ľavé rameno pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora, AoP 

– pôvodná aorta ascendens, NeoAo – neoaorta (novovytvorená aorta z kmeňa pľúcnice a 

distálnej časti pôvodne ascendentnej aorty a aortálneho oblúka). 

  

  

  

 

 

 

 

 

obr.  58a obr.  58b 

obr.  58c obr.  58d 

obr.  58e 
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Obrázok 58. CTA nález u 10-ročného pacienta s HLHS (extrémna forma s minimálnou, 

takmer úplne zájdenou ľavou komorou s pôvodne minimálnou pribliţne 2 mm ascendentnou 

aortou) po Fontanovej operácii s extrakardiálnym „conduitom“ (tunelom) so 4 mm 

fenestráciou do pravej predsiene. U pacienta bol pre signifikantnú desaturáciu zrealizovaný 

katetrizačný uzáver fenestrácie oklúzorom. Indikáciou CTA vyšetrenia bolo zobrazenie tunela 

s vylúčením prítomnosti trombov v jeho priebehu, zobrazenie oklúzora uzatvárajúceho 

fenester a zobrazenie oblasti spojenia neoarty s descendentnou aortou. 

Obrázok 58a. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. Obrázok 58b. Sagitálny rez v zameraní na 

oblasť spojenia neoarty s descendentnou aortou. Obrázok 58c. Frontálny rez zameraný na 

oblasť tunela a oklúzora uzatvárajúceho fenestráciu a na porovnanie neoaorty s pôvodnou 

ascendentnou aortou. Obrázok 58d. Axiálny rez zameraný na oblasť tunela a oklúzora 

uzatvárajúceho fenestráciu a na minimálnu, takmer zájdenú ľavú komoru. Obrázok 58e. 

Sagitálny rez zameraný na zobrazenie pôvodnej ascendentnej aorty.  

Vyšetrenie zobrazilo správnu pozíciu oklúzora kompletne uzatvárajúceho 

fenestráciu, disproporciu medzi neoaortou a descendentnou aortou a výraznú disproporciu 

medzi neoaortou a pôvodnou ascendentnou aortou. 

Šípky na obrázkoch 58a, e ukazujú na výrazne hypoplastickú, pôvodnú ascendentnú aortu. 

Šípky na obrázkoch 58c, d ukazujú na oklúzor kompletne uzatvárajúci fenestráciu. Malé šípky 

na obrázku 58e ukazujú na sternálne drôty. 1 – vena cava superior, 10 – descendentná aorta, 

12 – trachea, SVC – horná dutá ţila, T – tunel extrakardiálny „conduit“), RA – pravá 

predsieň, RV – pravá komora, RVOT – výtokový trakt pravej komory, RPA – pravé rameno 

pľúcnice, LA – ľavá predsieň, LV – ľavá komora (výrazne hypoplastická), AoP – pôvodná 

aorta ascendens, NeoAo – neoaorta (novovytvorená aorta z kmeňa pľúcnice a distálnej časti 

pôvodne ascendentnej aorty a aortálneho oblúka) . 
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Obrázok 59. CTA nález u 6-ročného pacienta s HLHS s interrupciou dolnej dutej ţily po 

alternatívnom II. stupni jednokomorového riešenia – Kawashima operácii (našitie SVC, do 

povodia ktorej sa vlieva aj vena azygos, na RPA, pričom jediným zdrojom návratu venóznej 

krvi priamo do srdca zostávajú hepatálne vény). Indikáciou vyšetrenia bolo zobrazenie 

konfluensu hepatálnych vén ústiaceho do pravej predsiene a jeho vzdialenosti od ramien 

pľúcnice u pacienta. 

VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. 

Vyšetrenie detailne zobrazilo konfluens hepatálnych vén ústiaci do pravej predsiene a jeho 

pomerne značnú vzdialenosti od ramien pľúcnice. Na základe CTA vyšetrenia bol u pacienta 

indikovaný chirurgický výkon – derivácia hepatálnych vén prostredníctvom extrakardiálneho 

„conduitu“ (tunela) na pravé rameno pľúcnice s vytvorením fenestrácie medzi tunelom 

a pravou predsieňou. 

Veľké šípky ukazujú na konfluens hepatálnych vén ústiaci do pravej predsiene. Malá šípka 

ukazuje na pôvodnú aortu ascendens. 10 – descendentná aorta, IVC – dolná dutá ţila 

pokračujúca cestou vena azygos do povodia hornej dutej ţily, RA – pravá predsieň, RV – 

pravá komora, RVOT – výtokový trakt pravej komory, RPA – pravé rameno pľúcnice, LV – 

ľavá komora (výrazne hypoplastická), NeoAo – neoaorta (novovytvorená aorta z kmeňa 

pľúcnice a distálnej časti pôvodne ascendentnej aorty a aortálneho oblúka), RR – pravá 

oblička, LR – ľavá oblička. 
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2.3.5 VYUŢITIE CTA U PACIENTOV SO ZÍSKANÝMI ANOMÁLIAMI AORTY A 

JEJ VETIEV 

 

 CTA moţno v klinickej praxi vyuţiť pri detailnom zobrazovaní získaných anomálií 

aorty a jej veľkých vetiev. Príkladom je systémová vaskulitída neznámej etiológie, tzv. 

„bezpulzová choroba“ – Takayashuova arteritída. Arteritída postihuje oblúk aorty s jej 

vetvami, descendentnú aortu a brušnú aortu s jej vetvami. CTA dokáţe verne zobraziť široké 

spektrum patologických nálezov pri tejto vaskulitíde: stenózy, oklúzie, dilatácie a kalcifikácie 

aorty a jej vetiev (obrázok 60). 

 

 

Obrázok 60. CTA nález u 8-ročného pacienta s Takayashuovou arteritídou. Indikáciou 

vyšetrenia bol nález systémovej artériovej hypertenzie bez príznakov postihnutia aortálneho 

oblúka a vetiev z neho odstupujúcich. 

VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. 
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Vyšetrenie odhalilo prítomnosť signifikantného zúţenia lúmenu brušnej aorty a difúzneho 

zúţenia lúmenu pravej renálnej artérie so sekundárnou hypopláziou pravej obličky. 

U pacienta nie je moţnosť katetrizačnej intervencie v zmysle balónikovej dilatácie alebo 

implantácie stentu do hypoplastickej cievy. 

Šípky ukazujú na priebeh difúzne zúţeného lúmenu pravej renálnej artérie. 10 – descendentná 

aorta (brušná časť), ren l dx – pravá oblička, ren l sin – ľavá oblička. 

 

 CTA umoţňuje neinvazívnu formu zobrazenia srdcovo-cievnych anomálií pri 

Williamsovom–Beurenovom syndróme prezentujúcom sa somatickou stigmatizáciou, 

mentálnou retardáciou, hyperkalciémiou a supravalvárnou aortálnou stenózou, koarktáciou 

aorty, či periférnymi pľúcnymi stenózami (obrázok 61).  

 

 

Obrázok 61. CTA nález u stigmatizovaného 13-ročného pacienta s Williamsovým–

Beurenovým syndrómom s echokardiografickým nálezom suspektnej supravalvárnej aortálnej 
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stenózy. Indikáciou vyšetrenia bolo objasnenie anatomických pomerov vo výtokovom trakte 

ľavej komory. 

VRT rekonštrukcia – pohľad spredu a mierne zľava. 

Vyšetrenie potvrdilo podozrenie na supravalvárnu aortálnu stenózu. Aortálny oblúk, jeho 

vetvy a oblasť istmu je bez výrazných stenóz. Na základe výsledku vyšetrenia bola u pacienta 

indikovaná diagnostická katetrizácia s verifikáciou tlakového gradientu medzi ľavou komorou 

a ascendentnou aortou. 

9a – truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – arteria carotis communis lateris sinistri, 9c  

– arteria subclavia lateris sinistri, SVC – horná dutá ţila, LV – ľavá komora, LVOT –  

výtokový trakt ľavej komory, Ao asc – ascendentná aorta, Aodesc – descendentná aorta. 

 

CTA vyšetrenie moţno vyuţiť aj na detailné zobrazenie iatrogénne vzniknutej A–

V fistuly (obrázok 62). 

 
obr.  62a 
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Obrázok 62. CTA nález u 3-ročného chlapca s podozrením na iatrogénne vzniknutú A–V 

fistulu medzi pravostrannou arteria femoralis a pravostrannou vena femoralis. U pacienta sa 9 

mesiacov po katetrizačnom uzávere defektu predsieňového septa (cievne vstupy v pravej 

ingvíne) zistil náhodný nález výrazného kontinuálneho víru nad pravostrannou femorálnou 

artériou. 

Obrázok 62a. VRT rekonštrukcia: pohľad spredu. Obrázok 62b. Axiálny rez v oblasti A–V 

fistuly. 

CTA vyšetrenie potvrdilo podozrenie na iatrogénne vzniknutú A–V fistulu. Na základe 

detailného zobrazenia patologického nálezu bolo indikované chirurgické riešenie A–V fistuly.  

VCI – dolná dutá ţila, Aoabd – aorta abdominalis, AFLD – arteria femoralis lateris dextri, 

VFLD – vena femoralis lateris dextri, AFLS – arteria femoralis lateris sinistri. 

 

 

 

 

 

 

 

obr.  62b 
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2.3.6 VYUŢITIE CTA U PACIENTOV S NEJASNOU PRÍČINOU SYSTÉMOVEJ 

ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE 

 

 CTA prispieva k úspešnej diferenciálnej diagnostike príčin sekundárnej 

systémovej artériovej hypertenzie u detských pacientov. Okrem koarktácie aorty, či 

Takayashuovej arteritídy sa na jej etiológii môţe podieľať aj fibromuskulárna dysplázia 

spôsobujúca neštandardné formy brušnej koarktácie aorty, často spojenej so stenózou alebo aţ 

s oklúziou mezenterických a/alebo renálnych artérií (obrázok 63). 

 

  
obr.  63a obr.  63b 
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Obrázok 63. CTA nález u 7-ročného pacienta s tunelovitou koarktáciou brušnej aorty 

s distálne lokalizovanou aneuryzmou brušnej aorty. Táto diagnóza bola u pacienta 

katetrizačne diagnostikovaná v novorodeneckom veku. Stav bol uzavretý ako inoperabilný. 

Vo veku 7 rokov bol pacient na štvorkombinácii antihypertenzív. CTA bolo indikované na 

objasnenie aktuálnych anatomických pomerov s vyjadrením sa k moţnosti prípadnej 

chirurgickej intervencie. 

Obrázok 63a. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. Obrázok 63b. Frontálny rez. Obrázok 63c. 

Sagitálny rez. Obrázok 63d. Axiálny rez. 

Vyšetrenie odhalilo prerušenie aorty v dlhom úseku od hrudnej aorty aţ po brušnú aneuryzmu 

s kalcifikátmi v jej stene. Perfúzia dolnej polovice tela je zabezpečovaná prostredníctvom 

mohutných, tortuóznych kolaterál odstupujúcich z vetiev aortálneho oblúka, prebiehajúcich 

po prednej časti hrudníka, ústiacich do spoločných iliakálnych artérií: Perfúzia brušných 

orgánov je zabezpečovaná retrográdnym tokom najmä cez ľavostrannú iliakálnu artériu, ktorá 

ústi do brušnej aneuryzmy, z ktorej okrem iných vetiev odstupuje pravostranná renálna artéria 

s odstupovou stenózou. Na základe CTA nálezu bolo akékoľvek intervenčné riešenie 

kontraindikované. 

a – chýbanie brušnej aorty, b – brušná aneuryzma, c – mohutná pravostranná kolaterála, d – 

mohutná ľavostranná kolaterála, e – spojenie ľavostrannej kolaterály s ľavostrannou 

iliakálnou artériou, f – ľavostranná iliakálna artéria, r – odstupová stenóza pravej renálnej 

artérie, B – pravá oblička, C – ľavá oblička, H – pečeň. 

obr.  63c obr.  63d 



 135 

 Ďalšou z moţných príčin sekundárnej systémovej artériovej hypertenzie u detských 

pacientov je solitárna stenóza renálnej artérie (obrázok 64). Po CTA verifikácii solitárnej 

stenózy renálnej artérie je indikovaná katetrizačná balóniková dilatácia stenózy alebo 

implantácia stentu do miesta zúţenia. 

 

 
obr.  64a 
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Obrázok 64. CTA nález u 14-ročného pacienta s neznámou etiológiou systémovej artériovej 

hypertenzie. Indikáciou vyšetrenia bolo zobrazenie brušnej aorty a jej vetiev. 

Obrázok 64a. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu. Obrázok 64b. Zelená farba „stopuje“ 

priebeh ľavostrannej renálnej artérie. Softvér prístroja po vystopovaní (vyznačení) cievy 

simultánne v dvojrozmernom zobrazení vizualizuje jednak longitudinálny priebeh cievy 

v dvoch na seba kolmých rovinách – pravá časť obrázku, ako aj priečne prierezy cievy v dĺţke 

vyznačeného úseku – štvorce zhora, sprava a zdola obklopujúce VRT rekonštrukciu. 

Samostatné šípky ukazujú na hemodynamicky významnú stenózu v priebehu cievy. 

Vyšetrenie zobrazilo segmentálnu stenózu ľavostrannej renálnej artérie. Následne bola 

u pacienta indikovaná katetrizačná dilatácia zúţeného miesta balónikom. 

Šípka ukazuje na zúţenie v priebehu ľavostrannej renálnej artérie. 10 – aorta descendens, ren l 

dx – pravá oblička, ren l sin – ľavá oblička, lien – slezina. 

  

obr.  64b 
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2.3.7 VYUŢITIE CTA PRI ZOBRAZOVANÍ ANOMÁLIÍ KORONÁRNYCH 

ARTÉRIÍ 

 

 CTA so súčasným EKG „gatingom” umoţňuje detailnú vizualizáciu koronárnych 

artérií. V detskej kardiológii sa CTA vyuţíva v primárnej diagnostike najmä na vizualizáciu 

abnormálnych odstupov (anomálny odstup ľavej koronárnej artérie z pľúcnice), priebehov 

alebo vyústení koronárnych artérií (koronárna fistula), keďţe echokardiografia nie vţdy 

poskytuje dostačujúcu kvalitu zobrazenia koronárneho systému. Schopnosť CTA detailného 

zobrazovania koronárneho systému je prínosom aj u pacientov s Fallotovou tetralógiou pred 

kompletnou korekciou, u ktorých sa na základe echokardiografického vyšetrenia nedá 

jednoznačne vylúčiť prítomnosť vetvy koronárnej artérie kriţujúcej výtokový trakt pravej 

komory, ktorej prítomnosť by interferovala s bezpečným uskutočnením chirurgickej korekcie.  

 V pooperačnom období nám CTA umoţňuje kontrolu optimálneho prešitia 

koronárnych artérií u pacientov po operácii ALCA (obrázok 65) alebo po artériovej „switch“ 

korekcii u pacientov s D-transpozíciou veľkých ciev (obrázok 66). CTA umoţňuje rýchlu 

detekciu prípadných aneuryziem koronárnych artérií u febrilných, symptomatických 

pacientov s podozrením na Kawasakiho syndróm (obrázok 67). 

 
obr.  65a 
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Obrázok 65. CTA nález u 10-ročného pacienta s anomálnym odstupom ľavej koronárnej 

artérie z pľúcnice po operácii – transfer odstupu ľavej koronárnej artérie z pľúcnice do aorty. 

Indikáciou vyšetrenia bolo zobrazenie odstupu transferovanej koronárnej artérie z aorty 

s vyjadrením sa k prípadným stenózam v jej odstupe alebo priebehu. 

Obrázok 65a. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu po grafickom odstránení pľúcnice 

a distálnej časti ascendentnej aorty (lepšia prehľadnosť). Obrázok 65b. Šikmý rez zameraný 

na odstup transferovanej koronárnej artérie. 

Vyšetrenie detailne zobrazilo ľavú koronárnu artériu transferovanú nad ľavý aortálny sínus 

(vyšší odstup v porovnaní s natívne odstupujúcou pravostrannou koronárnou artériou). Odstup 

aj priebeh koronárnej artérie je bez signifikantnej stenózy. 

Biele šípky ukazujú na odstup transferovanej ľavostrannej koronárnej artérie. 4 – kmeň 

pľúcnice, 8a – pravostranný aortálny sínus, 8b – ľavostranný aortálny sínus, 8 – ascendentná 

aorta, 11a – pravostranná koronárna artéria, RAA – uško pravej predsiene, RV – pravá 

komora, IVS – medzikomorové septum, LV – ľavá komora, LVOT – výtokový trakt ľavej 

komory.  

obr.  65b 
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Obrázok 66. CTA nález u 12-ročného pacienta po anatomickej korekcii D-transpozície 

veľkých ciev v novorodeneckom veku. Indikáciou vyšetrenia bolo zhodnotenie odstupov 

a priebehov koronárnych artérií prešívaných z „pľúcnej“ do „aortálnej“ pozície v rámci 

anatomickej korekcie. 

Obrázok 66a. Šikmý rez zameraný na odstup a priebeh ľavostrannej koronárnej artérie. 

Obrázok 66b. VRT rekonštrukcia – pohľad spredu a zľava. Obrázok 66c. VRT rekonštrukcia 

– pohľad spredu a mierne sprava.  

obr.  66a 

obr.  66b obr.  66c 



 140 

Vyšetrenie zobrazilo miernu odstupovú stenózu ľavostrannej koronárnej artérie pre blízke 

naliehanie kmeňa pľúcnice. Pravostranná koronárna artéria vo svojom odstupe, ako aj obe 

koronárne artérie vo svojom priebehu boli bez stenózy. Odstupy oboch koronárnych artérií sa 

vizualizovali aţ z proximálnej oblasti ascendentnej aorty. 

Šípky na obrázku 66a ukazujú na miernu odstupovú stenózu a ďalší bezobštrukčný priebeh 

ľavostrannej koronárnej artérie. Šípky na obrázku 66b ukazujú na priebeh a vetvenie 

ľavostrannej koronárnej artérie. Šípka na obrázku 66c ukazuje na odstup pravostrannej 

koronárnej artérie. 1 – horná dutá ţila, 9a – truncus brachiocephalicus lateris dextri, 9b – 

arteria carotis communis lateris sinistri, 9c – arteria subclavia lateris sinistri, 10 – 

descendentná aorta, SVC – horná dutá ţila, RA – pravá predsieň, RV – pravá komora, RVOT 

– výtokový trakt pravej komory, MPA – kmeň pľúcnice, LV – ľavá komora, Aoasc – aorta 

ascendens, AoA – aortálny oblúk. 

   

Obrázok 67. CTA nález u 12-ročného pacienta s podozrením na Kawasakiho syndróm. 

Indikáciou vyšetrenia bola vizualizácia eventuálnych aneuryziem koronárnych artérií. 

Obrázok 67a. Axiálny rez v zameraní na odstup ľavostrannej koronárnej artérie. Obrázok 67b. 

Axiálny rez v zameraní na odstup pravostrannej koronárnej artérie. 

Vyšetrenie odhalilo prítomnosť veľkých, solitárnych aneuryziem v priebehoch oboch 

koronárnych artérií, čím sa podozrenie na Kawasakiho syndróm potvrdilo. 

Šípka na obrázku 67a ukazuje na aneuryzmu v priebehu ľavostrannej koronárnej artérie. 

Šípka na obrázku 67b ukazuje na aneuryzmu v priebehu pravostrannej koronárnej artérie. 5a – 

obr.  67a obr.  67b 
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ľavá dolná pľúcna véna, 5b – ľavá horná pľúcna véna, 8a – oblasť aortálnych sínusov, 10 – 

descendentná aorta, 12a – ľavý bronchus, 12b – pravý bronchus, SVC – horná dutá ţila, RA – 

pravá predsieň, APV – oblasť pľúcnej chlopne, LA – ľavá predsieň. 
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NAŠE SKÚSENOSTI S CTA V DETSKEJ KARDIOLÓGII 

 

 V rokoch 2007 aţ 2009 Klinika detskej kardiológie v spolupráci s Rádiologickou 

klinikou LF SZU realizovala retrospektívnu štúdiu zameranú na iniciálne zhodnotenie 

efektivity vysokorozlišovacieho viacvrstvového CT-angiografického zobrazovanania 

v detskej kardiológii. Súbor zahŕňal prvých 115 pacientov s vrodeným alebo získaným 

ochorením srdca, ktorí boli vyšetrení CT-angiografiou. 73 (64 %) pacienti boli muţského 

pohlavia a 42 (36 %) pacientov bolo ţenského pohlavia. Najmladší pacient mal v čase 

vyšetrenia vek 2 mesiace a najstarší pacient 47 rokov. Priemerný vek vyšetrených pacientov 

bol 14,7 roka. Všetci pacienti v dospelom veku mali buď natívnu vrodenú chybu srdca, alebo 

vrodenú chybu srdca po chirurgickej korekcii, alebo katetrizačnej intervencii.  

 Štúdia mala viacero cieľov: 1. zhodnotiť, aké boli indikácie realizácie CT-angiografie, 

2. vyhodnotiť zobrazovaciu schopnosť CT-angiografie, resp. či CTA dokázala dostatočne 

kvalitne zobraziť konkrétne štruktúry srdcovo-cievneho systému, 3. vyhodnotiť skoré 

komplikácie CT-angiografického vyšetrenia, 4. zhodnotiť, či samotný výsledok CT-

angiografia stačil pre voľbu optimálneho manaţmentu pacientov, alebo bolo potrebná aj 

realizácia diagnostickej katetrizácie. Pod voľbou optimálneho manaţmentu pacientov 

rozumieme: 1. indikáciu intervenčnej katerizácie, 2. indikáciu kardiochirurgickej korekcie, 3. 

kontraindikáciu chirurgickej korekcie, 4. dočasné odloţenie akejkoľvek intervencie. 

 Z hľadiska indikácií CT-angiografických vyšetrení jednoznačne dominovala potreba 

zobrazenia mnohopočetných aorto-pulmonálnych kolaterál (natívnych, alebo po 

unifokalizácii) u 28 (24 %) pacientov s pľúcnou atréziou a defektom komorového septa. U 21 

(18 %) pacientov bolo cieľom CT-angiografie zobrazenie, pľúcnice, jej ramien, resp. 

„conduitov“ spájajúcich výtokový trakt pravej komory s pľúcnicami. Zobrazenie oblasti 

suspektne dilatovaného aortálneho koreňa a ascendentnej aorty u pacientov s aortálnou 

chybou bolo indikáciou CT-angiografie u 10 (10 %) pacientov. V rovnakej miere 10 (10 %) 

pacientov sa CT-angiografia pouţila na zobrazenie moţnej koarktácie aorty, ako aj 

na zobrazenie moţných patologických nálezov (napr. stenóza renálnej artérie) podieľajúcich 

sa na systémovej artériovej hypertenzii. V menšej miere sa CT-angiografia vyuţila na 

zobrazenie suspektných cievnych prstencov u 4 (3 %) pacientov, či na zobrazenie pľúcnych 

artério-venóznych malformácií u 3 (3 %) pacientov. Ostatné, vyššie v publikácii uvedené 

indikácie, tvorili menej ako 3 % všetkých indikácií CT-angiografie. 
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 Zo 115 CT-angiografických nálezov bolo 113 (98 %) vyhodnotených ako výborných – 

detailne zobrazujúcich aj tie najjemnejšie štruktúry srdcovo-cievneho systému. Falošne 

negatívny výsledok bol iba u 1 pacienta so subaortálnou membránou a u 1 pacienta s malými 

pľúcnymi artério-venóznymi fistulami.  

 Úspešne bolo dokončených všetkých 115 CT-angiografických vyšetrení. Vyskytla sa 

iba 1 skorá neţiaduca alergická reakcia vo forme koţnej reakcie. Celková anestézia bola 

nevyhnutnosťou iba u 4 (3 %) pacientov vo veku od 2 mesiacov do 5 rokov. Výsledok 97 (84 

%) CTA vyšetrení stačil pre voľbu optimálneho manaţmentu pacientov bez nevyhnutnosti 

verifikujúcej diagnostickej katetrizácie. Iba 18 (16 %) pacientov vyţadovalo realizáciu 

potvrdzujúcej diagnostickej katerizácie na objasnenie anatomických, resp. hemodynamických 

pomerov.  
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ZÁVER 

 

 Na základe našich skúseností a výsledkov moţno jednoznačne skonštatovať, ţe 

vysokorozlišovacia viacvrstvová CT-angiografia sa počas posledných rokoch neodmysliteľne 

zaradila do skupiny doplňujúcich zobrazovacích modalít v modernej detskej kardiológii. S 

cieľom detailného zobrazenia štruktúr srdcovo-cievneho sytému u moţno veľmi efektívne 

vyuţiť u pediatrických pacientov s vrodenými alebo získanými chorobami srdca, ako aj 

u dospelých pacientov s vrodenými chybami srdca. Svoje miesto má nielen v primárnej 

diagnostike srdcovo-cievnych ochorení, ale aj v rámci dlhodobého sledovania pacientov po 

kardiochirurgických výkonoch, či katetrizačných intervenciách. 

 Perspektívou pre udrţanie si stabilnej pozície CT-angiografie v rámci zobrazovacích 

modalít v detskej kardiológii sú ultramoderné CT-prístroje s 320-vrstvovým detektorom, 

alebo „dual source kardio“ MSCT, ktorých výhodou je nízka radiačná záťaţ pacienta pri 

minimálnom čase vyšetrenia so zachovanou výbornou kvalitou zobrazenia aj tých 

najjemnejších štruktúr srdcovo-cievneho systému 
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PREZENTÁCIA NAŠICH SKÚSENOSTÍ S CTA 

V DETSKEJ KARDIOLÓGII 

 

 Naše skúsenosti s CT-angiografickým vyšetrením u detských kardiologických 

pacientov boli priebeţne úspešne odprezentované na domácich a zahraničných odborných 

fórach zameraných na problematiku detskej kardiológie, ako aj publikované v odborných 

periodikách venujúcich sa detskej kardiológii.  

 Úplne prvou prezentáciou našich iniciálnych skúseností bola prednáška: „Prvé 

skúsenosti s CT-angio vyšetrením v detskej kardiológii“ prednesená v rámci XII. kongresu 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti konaného roku 2007 v Bratislave, ktorá bola ocenená 

III. miestom v rámci súťaţe mladých slovenských kardiológov. Abstrakt prezentácie bol 

publikovaný ako Supplementum v odbornom časopise Kardiológia (Olejník P., Mašura J., 

Boruta P., Glézlová A.: Prvé skúsenosti s CT-angio vyšetrením v detskej kardiológii. 

Kardiológia, 2007, Volume 16, Number S1, 24S-25SXII. Súhrn abstraktov XII. 

kardiologického kongresu SKS, Bratislava) a zároveň v rámci vyhodnotenia výsledkov súťaţe 

mladých kardiológov o najlepšiu slovnú prezentáciu na uvedenom kongrese (Výsledky súťaţe 

mladých kardiológov o najlepšiu slovnú prezentáciu na XII. kongrese SKS – Olejník P., 

Mašura J., Bořuta P., Glézlová A.: Prvé skúsenosti s CT-angiografickým vyšetrením v detskej 

kardiológii – III. miesto + informácie o autorovi, Kardiológia 2007; 16 (6): K/C 169).  

 Prvými prezentáciami našich skúseností na medzinárodnom fóre boli posterové 

prezentácie: „The first experiences with stent implantations into the stenosed segments of 

aortopulmonary collaterals in non-surgically treated patients with pulmonary atresia, 

ventricular septal defect and multiple aortopulmonary collaterals in Slovak Republic“ (autori: 

Olejník P., Tittel P., Kaldarárová M., Mašura J.) prednesené na medzinárodnom kongrese 

zameranom na katetrizačné intervencie v detskej kardiógii (CSI 2008 – 11th International 

Congress Congenital & Structural Interventions June 26 to June 28, 2008 Frankfurt am Main / 

Germany) a na medzinárodnom sympóziu v Las Vegas (Congenital and Structural Heart 

Disease Symposium (PICS/AICS), Las Vegas, July 20–23, 2008). Posterová prezentácia bola 

následne vydaná vo forme abstraktu (Olejník P., Mašura J.: The first experiences with stent 

implantations into the stenosed segments of aortopulmonary collaterals in non-surgically 

treated patients with pulmonary atresia, ventricular septal defect a multiple aortopulmonary 
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collaterals in Slovak Republic. Catheterization and Cardiovascular Interventions, 2008, 71, s. 

6). 

 Naše iniciálne skúsenosti s CT-angiografiou v súvislosti s manaţmentom pacientov 

s pľúcnou atréziou, defektom komorového septa a mnohopočetnými aorto-pulmonálnymi 

kolaterálami boli tieţ odpublikované v domácom odbornom časopise Pediatria (Olejník P., 

Mašura J.: Sledovanie pacientov s defektom komorového septa a mnohopočetnými 

aortopulmonálnymi kolaterálami. Pediatria (Bratisl.), 2007, 2, s. 159–163). 

 Komplexnejšie skúsenosti s CT-angiografickým vyšetrením u detských 

kardiologických pacientov boli vo forme klinickej štúdie: „The first experiences with the 

high-resolution multi-slice CT-angiography in pediatric cardiology in Slovakia“ publikované 

v Bratislavských lekárskych listoch roku 2008 (Olejnik P., Boruta P., Glezlova A., Bordacova 

L., Masura J.: The first experience with the high-resolution multi-slice CT-angiography in 

pediatric cardiology in Slovakia. Bratisl Lek Listy, 2008, 109, s. 220–223). 

 Ucelený pohľad na moţnosti vyuţitia CT-angiografie ve detskej kardiológii bol 

prezentovaný na 5. svetovom kongrese detskej kardiológie a kardiochirurgie v Austrálii vo 

forme posteru (Olejnik P., Venczelova Z., Boruta P., Glezlova A., Masura J.: Benefit of high-

resolution multi-slice CT – angiography for pediatric cardiology in Slovakia. 5th World 

Congress of Paediatric Cardiology and Cardiac Surgery. 21–26 June 2009, Cairns, Australia). 

Na uvedenom kongrese bol prezentovaný aj poster s najaktuálnejšími výsledkami CT-

angiografie u pacientov s PA, VSD, MAPCAs so stenotickými segmentmi aortopulmonálnych 

kolaterál (Olejnik P., Venczelova Z., Masura J.: Experiences with stent implantation into the 

stenosed segments of aortopulmonary collaterals in non-surgically treated patients with 

pulmonary atresia, ventricular septal defect and multiple aortopulmonary collaterals in Slovak 

Republic. 5th World Congress of Paediatric Cardiology and Cardiac Surgery, 21–26 June 

2009, Cairns, Australia). Sumár prezentácie bol publikovaný a vo forme abstraktu (Olejnik P., 

Tittel P., Venczelova Z., Masura J.: Experiences with stent implantations into the stenosed 

segments of aortopulmonary collaterals in non-surgically treated patients with pulmonary 

atresia, ventricular septal defect and multiple aortopulmonary collaterals in Slovak Republic. 

Cardiol Young, 2010, 20 (Suppl. 1), s. 399–400).  

 Okrem viacerých domácich prezentácií v rámci kardiologických kongresov v rámci 

Slovenska bol posledným odborným fórom prezentácie našich výsledkov efektívnosti CT-

angiografie v rámci manaţmentu pacientov s PA, VSD, MAPCAS globálny summit 
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intervenčných kardiológov pod záštitou SCAI (Americkej spoločnosti pre kardiovaskulárnu 

angiografiu a intervenciu v Turecku) (Mašura J., Venczelová Z., Olejník P.: Stenting of major 

aorto-pulmonary collaterals in non-surgically corrected patients with pulmonary atresia, 

ventricular septal defect and major aorto-pulmonary collaterals, Global interventional summit 

2009, October 22–24, Istanbul, Turkey). 
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