
 
 

 

 

 

 

 

 



Uvedená publikácia predstavuje  prvé podrobné učebné texty s tématikou 

intervenčnej katetrizačnej  diagnostiky a katetrizačnej liečby vrodených chýb srdca na 

Slovensku. Jednotlivé obrázky, schémy a tabuľky, ktoré sú uvedené v učebných 

textoch,  sú pouţité z materiálu pracoviska Národného ústavu srdcových a cievnych 

chorôb a.s. – Detského kardiocentra – Oddelenia funkčného vyšetrovania.   

 

Predkladané učebné texty predstavujú súhrn aktuálnych poznatkov z oblasti 

detskej invazívnej kardiológie, s dôrazom kladeným hlavne na tie výkony, ktoré sa 

v súčasnej dobe vykonávajú v Národnom  ústave srdcových a cievnych chorôb a.s.  

– Detskom  kardiocentre –  na Oddelení funkčného vyšetrovania a na Klinike detskej 

kardiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.   (NÚSCH a.s. 

DKC – OFV  a KDK LFUK). V závere textov je v krátkosti načrtnutá aj budúcnosť 

katetrizačných výkonov.  

 

Táto študijná pomôcka je určená v prvom rade lekárom zaradeným do 

špecializačného odboru detská kardiológia alebo kardiológia dospelých, ale uţitočné 

informácie v nej nájdu aj pediatri a študenti posledných ročníkov lekárskych fakúlt 

s hlbším záujmom o detskú kardiológiu. 

 

Veríme, ţe tieto texty prinesú nové informácie všetkým tým lekárom, ktorí 

majú v starostlivosti  detských aj dospelých pacientov s vrodenými vývojovými 

chybami srdca a to nielen v kardiologických, ale aj v pediatrických ambulanciách, či 

ambulanciách primárneho kontaktu pre dospelých.  
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POZNÁMKA K SKRATKÁM A POJMOM 

 
Detská kardiológia predstavuje pomerne mladý špecializačný odbor medicíny. 

Je fakt , ţe svetové centrá udávajúce trendy v odbore detská kardiológia sa 

nachádzajú v  Spojených štátoch amerických, Anglii a  v Kanade. Prakticky ak nie 

všetka, tak väčšina odbornej literatúry a publikácií sú v anglickom jazyku vrátane 

zauţívaných skratiek a pojmov. V našej práci pri opise anatomickej štruktúry srdca 

vychádzame z anatomickej terminológie, tak ako ju uvádza Holomáňová 

a Brucknerová, 2000. Po zváţení všetkých pozitív aj negatív sme sa rozhodli 

uvádzať v nasledujúcej publikácii skratky a viaceré odborné výrazy podľa ich 

anglického ekvivalentu. Táto forma písania odborných výrazov zabezpečí ich 

jednoznačnosť a zároveň následne umoţní čitateľom jednoduchšiu orientáciu 

v zahraničnej  odbornej literatúre, kde sa tieto anglické výrazy pouţívajú.    

Ponechaním mnohých odborných pomenovaní hlavne inštrumentária 

pouţívaného pri katetrizáciách srdca v ich  anglickom ekvivalente sme sa takisto 

chceli vyhnúť pouţívaniu nových a umelých slovenských výrazov, ktoré nie sú 

v slovenskom jazyku ustálené a zorientovanému čitateľovi nie je jasné, o aký 

inštrument ide. Ide hlavne o výrazy ako coil, device, sheath, stent, oklúzor atď.  

Podobným spôsobom je písaná odborná česká literatúra ako aj posledná 

česká učebnica detskej kardiológie vydaná v 2006 roku od autorov Chaloupecký 

a spol. 

Veríme, ţe s pomocou vysvetlenia pouţitých skratiek a slovníka pouţitých 

pojmov bude text prehľadný a zrozumiteľný všetkým kategóriám čitateľov.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



POUŢITÉ SKRATKY  

 
Skratka Anglický ekvivalent Slovenský ekvivalent 

ALCAPA Anomalous left coronary artery 
originating from the pulmonary 
artery 

Anomálny odstup ľavej 
koronárnej artérie z pľúcnice 

Ao Aorta Aorta 

AP Pulmonary artery Pľúcnica 

ASD II Atrial septal defect ostium  
secundum 

Defekt predsieňového septa typ 
secundum 

A-V blokáda Atrio-ventricular block Atrioventrikulárna blokáda 

A-V fistuly Arterio-venous fistulae Arterio- venózne fistuly 

A-V loop Arterio- venous loop Arteriovenózna slučka (pri 
uzávere VSD) 

AVSD Atrio-ventricular septal defect Defekt atrioventrikulárneho 
septa (A-V kanál) 

BAP Banding of pulmonary artery Banding pľúcnice 

BAS Balloon atrial septostomy 
(Rashkind) 

Balónková atriálna septostómia 
(podľa Rashkinda) 

BAV Bicuspid aortic valve Bikuspidálna aortálna chlopňa 

BDG Bidirectional Glenn Bidirekčný Glenn 

CoA Coarctation of the aorta Koarktácia aorty 

CS Coronary sinus Koronárny sinus 

CT Computed tomography Počítačová tomografia 

DILV Double inlet left ventricle Dvojvtoková ľavá  komora 

DORV Double outlet right ventricle Dvojitý výtok z pravej komory 

ECMO Extracorporeal membrane 
oxygenation 

Mimotelová membranózna 
oxygenácia (dlhodobá podpora 
obehu) 

EF Ejection fraction Ejekčná frakcia 

EBM Evidence based medicine Medicína zaloţená na 
dôkazoch 

Fr French French (0,33 mm) 

GUCH Grown-up congenital heart 
disease 

Dospelí s vrodenou vývojovou 
chybou srdca 

HLHS Hypoplastic left heart syndrome Hypoplastický lavokomorový 
syndróm 

ICE Intracardiac echocardiography Intrakardiálna echokardiografia 

IVC Inferior vena cava Dolná dutá ţila 

LA Left atrium Ľavá predsieň 

LAO projekcia Left anterior-oblique projection Ľavá šikmá projekcia 

LCA Left coronary artery Ľavá koronárna artéria 

LPA Left pulmonary artery Ľavá vetva pľúcnice 

L-SVC Left superior vena cava Ľavostranná horná dutá ţila 

LV Left ventricle Ľavá komora 

LVOT Left ventricular outflow tract Výtokový trakt ľavej komory 

LVOTO Left ventricular outflow tract 
obstruction 

Obštrukcia výtokového traktu 
ľavej komory 

MA Mitral atresia Mitrálna atrézia 

MAPCAs Major aortopulmonary collateral 
arteries 

Aortopulmonálne kolaterály 

mBT shunt Modified Blalock-taussig shunt Modifikovaná Blalock – 
Taussigovej spojka 

MPA Mean pulmonary artery Kmeň pľúcnice 

MRI Magnetic resonance imaging Magnetická rezonancia 



MV Mitral valve Mitrálna chlopňa 

NO Nitric oxid Oxid dusnatý 

PA Pulmonary atresia Pľúcna atrézia 

PA projekcia Postero-anterior projection  Posteroanteriórna projekcia 

PA-IVS Pulmonary atresia with intact 
ventricular septum 

Pľúcna atrézia s intaktným 
komorovým septom 

PAPVD Partial anomalous pulmonary 
venous drainage 

Parciálny anomálny pľúcny 
venózny návrat 

PA-VSD-MAPCAs Pulmonary atresia with 
a ventricular septal defect and 
major aortopulmonary collateral 
arteries 

Pľúcna atrézia s defektom 
komorového septa 
a s aortopulmonálnymi 
 kolaterálami  

PA-VSD Pulmonary atresia with 
a ventricular septal defect 

Pľúcna atrézia s defektom 
komorového septa 

PDA Persistent ductus arteriosus Perzistujúci ductus arteriosus 

PFO Patent  foramen ovale Permabilné foramen ovale  

PVR Pulmonary vascular resistance Pľúcna vaskulárna rezistencia 

Qp  Pľúcny prietok 

Qs  Systémový prietok 

RA Right atrium Pravá predsieň 

RAO projekcia Right anterior oblique projection Pravá šikmá projekcia 

RCA Right coronary artery Pravá koronárna artéria 

RPA Right pulmonary artery Pravá vetva pľúcnice 

R-SVC Right superior vena cava Pravostranná horá dutá ţila 

RV Right ventricle Pravá komora 

RVOT Right ventricular outlflow tract Výtokový trakt pravej komory 

RVOTO  Right ventricular outflow tract 
obstruction 

Obštrukcia výtokového traktu 
pravej komory 

TA Tricuspid atresia Trikuspidálna atrézia 

TAPVD Total anomalous pulmonary 
venous drainage 

Totálny anomálny pľúcny 
venózny návrat 

TCPC Total cavopulmonary 
connection 

Totálne kavo-pulmonálne 
spojenie (3. etapa 
jednokomorovej cirkulácie)  

TEE Transesophageal 
echocardiography 

Transezofageálna 
echokardiografia 

TGA Transposition of great arteries Transpozícia veľkých ciev 

TT  Tampón z tonzíl 

TN  Tampón z nosa 

TOF Tetralogy of Fallot Fallotova tetralógia 

TV Tricuspid valve Trikuspidálna chlopňa 

SVC Superior vena cava Horná dutá ţila 

VSD Ventricular septal defect Defekt komorového septa 

VSD inlet  Inlet type of ventricular septal 
defect 

Vtokový defekt komorového 
septa 

VSD swiss – cheese  „Swiss- cheese“ type ventricular 
septal defect 

Defekt komorového septa typu 
„ementálskeho syra“ – 
mnohopočetný defekt 
komorového septa 

 
Tabuľka 1 Zoznam zauţívaných skratiek v detskej kardiológii 

 

 

 

 

 



SLOVNÍK POUŢITÝCH POJMOV 

 

Amplatzer – oklúzor pomenovaný podľa Kurta Amplatza, zhotovený z nitinolu 

v kombinácii s dakronovou záplatou, pouţíva sa na uzáver ASD II (Amplatzer septal 

occluder), otvoreného foramen ovale (Amplatzer PFO), defektu komorového septa 

(perimembranózny alebo muskulárny Amplatzer), perzistujúceho arteriálneho ductu 

(Amplatzer ductal occluder alebo Amplatzer ductal occluder II), ako aj ciev 

(Amplatzer plug) 

Angioplastika – intervenčný výkon, pri ktorom sa balónikom zavedeným do 

stenotického miesta cievy dilatuje jej lumen 

Aortopulmonálne kolaterály – odstupujúce najčastejšie z descendentnej aorty, 

vyskytujú sa hlavne pri pľúcnej atrézii s defektom komorového septa a pri extrémnej 

forme Fallotovej tetralógie 

Arteria lusoria – anomálny odstup pravej arterie subclavie, ktorá odstupuje aţ 

distálne od arterie subclavie vľavo a stáča sa doprava 

Balóniková atrioseptostómia – výkon nazývaný aj Rashkind podľa Dr. Williama 

Rashkinda, ktorý ho po prvýkrát vykonal v r. 1966. Vykonáva sa po narodení na 

vytvorenie dostatočnej komunikácie na predsieňovej úrovni pri kritických srdcových 

chybách – transpozícia veľkých ciev, hypoplastický ľavokomorový syndróm, 

trikuspidálna atrézia, atď.  

Bermanov katéter - špeciálny angiografický katéter, ktorý má na konci balónik, ktorý 

sa naplní CO2, tento katéter je vhodný na angiografické znázornenie dutín srdca 

alebo ciev, zvykne sa pouţívať hlavne v dutinách pravého srdca a v pľúcniciach.  

Bioptóm – špeciálny katéter na realizáciu biopsie srdca, na konci je ukončený 

drobnými klieštikmi, ktorými sa odoberá bioptická vzorka 

Biplane angiografia – angiografia v dvoch rovinách – základné postavenie 

posteroanteriórna (PA) a bočná (laterálna) projekcia, roviny zobrazovania je moţné 

podľa potreby nastavovať  

Blade katéter (Parkov) – špeciálny typ rezacieho katétra (s drobnou ţiletkou na 

distálnom konci) na narezanie predsieňového septa s cieľom vytvorenia dostatočnej 

nereštrikčnej komunikácie 

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

zvyčajne vpravo alebo vľavo medzi arteriu subclaviu a rameno pľúcnice, s cieľom 



zabezpečiť prietok do pľúc a favorizovať rast pľúcnic. Pri pôvodnej  Blalock – 

Taussigovej spojke nebol pouţitý goretexový materiál, ale bola našitá priamo 

sklopená arteria subclavia 

Brockenbroughova ihla – transseptálna ihla pouţívaná pri transseptálnej punkcii, je 

to ihla s mandrénom 

Bubble test – echokardiografické vyšetrenie s pouţitím „kontrastu“ – napenenej 

tekutiny, ktorá sa podáva venózne a echokardiograficky sa sleduje prienik 

mikrobubliniek z pravej predsiene do ľavej predsiene. Pozitívny bubble test svedčí 

o pravo – ľavom skrate na predsieňovej úrovni. Rovnako sa môţe pouţiť bubble test 

aj na diagnostiku pľúcnych A-V fistúl pri vstreknutí napenenej tekutiny do pľúcnice 

a sledovaní prieniku bubliniek do ľavej predsiene  

Cobra- špeciálny typ katétra, zakrivením pripomína vztýčenú kobru, na svojom 

povrchu je hydrofilný, pouţíva sa na ťaţšie prístupné miesta, napríklad Blalock – 

Taussigove spojky  

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

embolizáciu ciev ako aj uzáver perzistujúceho arteriálneho ductu 

Cutting balón – špeciálny typ balóna na intervenčnú katetrizáciu, ktorý má na 

svojom obvode ostré čepieľky, ktoré nareţú veľmi stenotické miesto cievy 

Device – všeobecné pomenovanie pre implantovateľný oklúzor pouţívaný 

v intervenčnej kardiológii 

Elektrofyziologické vyšetrenie – špecializované invazívne arytmologické 

vyšetrenie, pri ktorom je snaha o vyvolanie arytmie a o stratifikáciu rizikovosti 

pacienta, v prípade nutnosti a indikácie je moţné pokračovať po elektrofyziologickom 

vyšetrení rádiofrekvenčnou katétrovou abláciou, pri ktorej sa zrušia akscesórne dráhy  

Enddiastolický tlak – koncovo-diastolický tlak 

Evidence based medicine – medicína zaloţená na dôkazoch 

Fallotova tetralógia – cyanotická srdcová chyba,  na podklade  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. Je to spektrum rôzne závaţných foriem tejto srdcovej 

chyby od tzv. ruţového Fallota bez závaţnej stenózy pľúcnice aţ po takmer pľúcnu 

atréziu s aortopulmonálnymi kolaterálami  

Fenester – malý otvor v tuneli pri Fontánovskej cirkulácii, ktorý ponecháva chirurg 

ako ventil a ktorý umoţňuje pravo – ľavý skrat 



Fontánovská cirkulácia, operácia – jednokomorová cirkulácia po 3. etape 

chirurgického riešenia, zväčša formou totálneho kavopulmonálneho spojenia (TCPC), 

obe duté ţily sú spojené priamo na pľúcnice   

French (Fr) – jednotka, v ktorej sa udáva priemer jednotlivých sheathov a katétrov, 1 

French = 0,33 mm 

Front loading technika – špeciálna technika implantácie stentu s cieľom 

minimalizácie veľkosti potrebného dlhého sheathu 

Glennova operácia, cirkulácia – II. etapa jednokomorového riešenia cirkulácie – 

napojenie hornej dutej ţily na arteriu pulmonalis, krv z dolnej dutej ţily sa vracia do 

spoločnej komory 

Hydrofilný vodič – vodič s hydrofilnou vrstvou na povrchu. Je moţné sa ním dostať 

do ťaţko prístupných lokalizácií 

Intrakardiálna echokardiografia – špeciálna technika zobrazovania pouţívaná na 

niektorých pracoviskách na perkatetrizačné monitorovanie uzáverov defektov  

Injektor – špeciálne prístrojové vybavenie katetrizačnej sály, ktoré slúţi na rýchle 

podanie väčšieho mnoţstva kontrastnej látky pri angiografiách 

Leak – malý reziduálny skrat 

McGoonov index – index, ktorý rovnako ako Nakata index hovorí o veľkosti ramien 

pľúcnice, vypočítame ho ako súčet priemerov oboch pľúcnic vydelený priemerom 

descendentnej aorty (za normálnych okolností je rovný pribliţne 2) 

Mean gradient – stredný gradient 

Nakatov index – index, ktorý nám hovorí o veľkosti pľúcnic – vypočítame ho ako 

súčet obsahov oboch ramien  pľúcnic (podľa vzorca obsahu kruhu πr2, kde r je 

polomer kruhu, indexovaný na povrch tela (norma je pribliţne 300 mm2/m2, 

o diminutívnych pľúcniciach hovoríme, keď je Nakata  index pod 150 mm2/m2) 

Norwoodova operácia – prvá etapa jednokomorovej cirkulácie pri HLHS 

Oxymeter – prístroj patriaci do vybavenia katetrizačnej sály, ktorý slúţi na meranie 

saturácií kyslíka  

Peak gradient – vrcholový gradient 

Pigtail – druh angiografického katétra, ktorý má na distálnej časti tvar prasačieho 

chvostíka, vhodný na angiografiu 

Plug – mechanická ucpávka v srdcovo - cievnej sústave 

Pulmonálny sling – cievna malformácia pľúcnice, kedy ľavé rameno pľúcnice 

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



z pravého ramena pľúcnice, dochádza k útlaku trachey s klinickými príznakmi 

stridoru, dyspnoe alebo dysfágie 

Rashkind – procedúra nazývaná aj balónková atrioseptostómia, ide o výkon 

urgentne vykonávaný u pacientov, ktorí potrebujú na fungovanie hemodynamiky 

dobrý skrat na predsieňach – hypoplastický ľavokomorový syndróm, transpozícia 

veľkých ciev, trikuspidálna atrézia 

Sanova  spojka – špeciálny typ spojky pri chirurgickom riešení hypoplastického 

ľavokomorového syndrómu, spojka medzi pravou komorou a pľúcnicou (nahrádza 

u hypoplastov mBT spojku) 

Senningova operácia – druh operácie pri transpozícii veľkých ciev, pri ktorej ostáva 

pravá komora systémovou komorou a ľavá komora subpulmonálnou komorou, ide 

o intraatriálnu redirekciu tokov pomocou systémového a pľúcneho venózneho tunela 

(hovoríme tieţ o atriálnom switchi), táto operácia sa vykonávala pred moţnosťou 

realizácie arteriálnej switch operácie, dnes sa realizuje len zriedka 

Silent typ duktu – typ perzistujúceho arteriálneho duktu, ktorý je hemodynamicky 

nezávaţný a nemá ani počuteľný šelest (preto silent duktus) 

Sheath – cievny zavádzač, cez ktorý sa vymieňajú katétre – rozlišujeme krátky – 

short sheath, ktorý ostáva v cieve počas celého výkonu a long sheath – dlhý, ktorý sa 

umiestňuje aţ do miesta plánovaného intervenčného výkonu 

Sizing balón – špeciálny typ nízkotlakového balóna, ktorý sa pouţíva pri uzávere 

defektu predsieňového septa na zmeranie veľkosti defektu, meria sa zárez, ktorý 

vznikne na balóne a podľa toho sa vyberie vhodná veľkosť Amplatzovho telieska  

Snare – extraktor na vyťahovanie cudzích telies z kardiovaskulárneho systému 

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

a udrţať ju otvorenú. Poznáme stenty, ktoré sú čisto kovové a stenty pokryté 

goretexovým materiálom (tzv. covered stent) 

Stiff a extra stiff vodič – rigidný vodič vyuţívaný hlavne pri intervenciách 

(valvuloplastika, angioplastika a pri stentovaní) 

Streaming – striekanie krvného toku (napríklad pri septálnych  defektoch) 

Transezofageálna echokardiografia – echokardiografické vyšetrenie špeciálnou 

sondou  cez ezofagus, vyuţíva sa u väčších neechogénnych pacientov, u pacientov 

počas katetrizačných uzáverov defektu predsieňového septa a permeabilného 

 foramen ovale a pri kontrole po chirurgickom výkone priamo na operačnej sále 



Valvuloplastika – intervenčný výkon na chlopni, pri ktorom sa balónikom dilatuje 

stenotická chlopňa. Podľa lokalizácie rozlišujeme pulmonálnu valvuloplastiku, ktorá je 

najčastejšia, aortálnu valvuloplastiku a mitrálnu valvuloplastiku, ktorá sa vykonáva 

u dospelých pacientov 

Waist (na balóne) – driek vznikajúci na balóne počas valvuloplastiky, angioplastiky 

alebo sizingu defektu predsieňového septa. Vzniká v najuţšom mieste. Na počas 

dilatácie cievy alebo chlopne sledujeme jeho vymiznutie, ak vymizne a pri 

opakovanom nafúknutí balóna sa znovu neobjaví, dilatácia bola úspešná   

Wedge katéter – katéter s koncovým otvorom a malým balónikom na distálnom 

konci, tento katéter slúţi na zmeranie wedgového tlaku (tlaku v zaklinení) v pľúcnici 

alebo v pľúcnych ţilách 

Wedge tlaky – tlaky v zaklinení, wedge v pľúcnici je tlak odmeraný čo najdistálnejšie 

v ramene jednej z pľúcnic, typická wedgová krivka má tvar sinusoidy a je variabilná 

s respiráciou. Wedgové tlaky v pľúcnici korešpondujú s tlakmi v ľavej predsieni.  

 

  

 

 

 



ÚVOD 

 
Katetrizácia srdca je invazívny diagnostický alebo terapeutický výkon. 

Realizuje sa na špecializovanom pracovisku, ktoré je vybavené katetrizačnou sálou 

(v anglosaskej literatúre označovanej skôr ako katetrizačné laboratórium – skrátene 

cath lab). Na Slovensku sa katetrizácie srdca vykonávajú u detí len v NÚSCH a.s.  

DKC OFV, kde sa katetrizuje takisto aj podstatná časť dospelých pacientov 

s vrodenou vývojovou chybou srdca. Ročne sa vykoná cca 350 - 400 diagnostických 

a intervenčných katetrizácií. V NÚSCH a.s. DKC OFV  katetrizujeme pacientov od 

novorodeneckého veku a hmotnosti pribliţne od 2 kg aţ do dospelého veku, ale vo 

veľkých svetových centrách je v súčasnosti uţ moţná aj terapeutická katetrizácia vo 

fetálnom období pod echokardiografickou kontrolou cez brušnú stenu matky (kritická 

aortálna stenóza).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1 KATETRIZAČNÁ SÁLA 

 

Katetrizačná sála je pracovisko s rovnakým hygienickým reţimom ako 

operačná sála, ktorá má navyše báriové omietky v rámci ochrany pred RTG 

ţiarením. Invazívny kardiológ pracuje za sterilných podmienok. Nevyhnutným, 

najpodstatnejším a na pohľad aj najmarkantnejším vybavením katetrizačnej sály je 

RTG prístroj s moţnosťou snímania obrazu simultánne v dvoch rovinách, ktoré je 

moţné posúvať a nastavovať okolo pacienta s cieľom dosiahnuť optimálne 

zobrazenie  štruktúr srdca a ciev (obrázok 1). Pacient leţí na katetrizačnom stole, 

ktorý je pomerne úzky, aby bolo moţné priblíţiť RTG lampy čo najbliţšie k pacientovi 

(obrázok 2). Pre malé deti a pri dlhých výkonoch je dôleţitá vyhrievacia podloţka, na 

ktorej pacient leţí, a ktorá zabraňuje hypotermii počas výkonu. Pri väčšine 

katetrizácií (vţdy ak je potrebná aj bočná rovina snímania obrazu) je nutná vyvýšená 

poloha rúk pacienta, ktoré sú pripevnené u väčších detí k špeciálnym drţiakom tak, 

aby nedochádzalo k interferencii kostných štruktúr rúk a srdca počas snímania 

obrazu (obrázok 3). Počas celého zákroku sa u pacienta monitoruje  6–zvodové EKG 

(končatinové zvody).  

Ďalším nevyhnutným vybavením katetrizačnej sály je injektor (obrázok 4), 

ktorý umoţňuje veľmi rýchle podanie kontrastnej látky počas angiografie pod 

vysokým tlakom (zvyknú sa pouţívať rýchlosti aţ do 27 ml/s). Hadička injektora sa 

pripája priamo na koniec katétra, ktorého distálny koniec je umiestnený v srdci alebo 

v cievach. Injektor je časovo synchronizovaný s RTG prístrojom, podá kontrastnú 

látku po nastavení v rovnakom čase,  ako sa spustí snímanie angiografie.  

Dôleţitou súčasťou katetrizačného laboratória je taktieţ oxymeter (v NÚSCH 

a.s. DKC OFV pouţívame kyvetový spektrofotometrický oxymeter) (obrázok 5), ktorý 

meria len hodnotu saturácie kyslíka v krvi na základe spektrálnej svetelnej analýzy 

(obrázok 6). Tento parameter postačuje pri väčšine katetrizácií srdca, meranie je 

veľmi rýchle a spoľahlivé. Tento prístroj je potrebné pravidelne kalibrovať.   

Na katetrizačnej sále sa nachádza aj vybavenie potrebné na celkovú 

anestéziu, keďţe sa väčšina katetrizácií vykonáva v celkovej anestézii 

a samozrejme aj všetko potrebné vybavenie na okamţitú a efektívnu 

kardiopulmonálnu resuscitáciu pacienta vrátane defibrilátora.  
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Súčasťou katetrizačnej sály je miestnosť pre anestéziologický tím a miestnosť 

RTG ovládača a počítačového systému, kde sa  zapisujú a ukladajú všetky 

hemodynamické parametre namerané počas výkonu (obrázok 7).  

Personál pracujúci na katetrizačnej sále je monitorovaný osobným dozimetrom a 

musí pouţívať ochranné olovené zástery.  

 

 

 
Obrázok 1 Pohľad na katetrizačnú sálu a jej vybavenie 
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Obrázok 2 Katetrizačná sála - pohľad na dvojrovinové RTG zariadenie, katetrizačný stôl a pacienta 
s EKG monitoringom pred zarúškovaním  
 

 
 
Obrázok 3 Drţiaky pri hlave pacienta na dosiahnutie vyvýšenej polohy rúk počas katetrizácie 
 



17 

 

 
 

Obrázok 4 Injektor na rýchle podanie kontrastu pri angiografiách 
 

 

 
 

Obrázok 5 Kyvetový spektrofotometrický oxymeter pouţívaný na NÚSCH a.s. DKC OFV 
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Obrázok 6 Ukáţka kyviet s krvou z rôznych miest srdca 
 
 

 
 

Obrázok 7 Pohľad do katetrizačnej sály z miestnosti ovládača, kde sa zapisujú hemodynamické 
parametre 
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1.1 ROZDELENIE KATETRIZÁCIÍ  

 
Katetrizácie srdca rozdeľujeme na diagnostické, pri ktorých sa vykonáva len 

diagnostika bez terapeutického výkonu a na  terapeutické – intervenčné, pri ktorých 

sa po základnej diagnostike vykoná aj intervenčný výkon. Neexistuje intervenčná 

katetrizácia bez predchádzajúcej diagnostickej časti, keďţe sa vţdy pred plánovanou 

intervenciou sledovaná oblasť  zobrazí angiograficky, aby mal katetrizujúci lekár čo 

najpresnejšiu predstavu o anatomických pomeroch. V indikovaných prípadoch sa 

taktieţ premerajú invazívne tlaky a tlakové gradienty pred výkonom. V minulosti, keď 

nebola ešte rozvinutá echokardiografia  a iné neinvazívne zobrazovacie metódy, 

prevládali v spektre zákrokov diagnostické katetrizácie.  

V posledných rokoch sa do popredia dostávajú stále viac a viac intervenčné 

katetrizácie, čo je spôsobené najmä rozvíjajúcimi sa moţnosťami neinvazívnych 

moderných zobrazovacích metód – počítačová  tomografia (CT) a magnetická 

rezonancia (MRI), ktoré čiastočne nahradili diagnostickú katetrizáciu a tieţ aj 

zdokonaľovaním katetrizačnej techniky a pomôcok, ktoré umoţňujú vykonávať čoraz 

širšie spektrum intervencií u čoraz menších pacientov.  

 

 

1.2 OCHRANA PRED IONIZUJÚCIM ŢIARENÍM  

 
Medzi jednu z nevýhod katetrizačných výkonov patrí radiačné zaťaţenie pacienta aj 

personálu katetrizačnej sály.  

Existuje niekoľko zásad, ktoré je potrebné dodrţiavať, aby bola táto radiačná 

záťaţ čo najniţšia:  

 

 snaţíme sa pouţívať fluoroskopiu pokiaľ moţno len v jednej projekcii, 

s nastavením čo najmenšieho počtu obrázkov/sekundu tak, aby bol obraz 

vyhovujúci 

 fluoroskopia sa pouţíva len v momentoch, keď je to nevyhnutné pri 

manipuláciách s katétrami, vodičmi alebo pri umiestňovaní device 

  zoom je vhodné pouţívať len v nevyhnutných prípadoch 

  je potrebné si vhodne nastaviť clony 



20 

 

Je uţitočné vedieť, ţe radiačná dávka sa zmenšuje so štvorcom vzdialenosti, to 

znamená, ţe čím je človek ďalej od zdroja ţiarenia, tým menšiu radiačnú dávku 

dostáva.  
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2 INDIKÁCIE DIAGNOSTICKEJ KATETRIZÁCIE 

 

Indikácie diagnostickej katetrizácie si môţeme zhrnúť v nasledujúcej tabuľke:  

INDIKÁCIE  PRÍKLADY  

Zobrazenie štruktúr srdca a ciev v prípade, keď nie sú tieto štruktúry dobre vizualizovateľné na 
echokardiografii alebo na CT a MRI: 

Zavedením CT a MRI vyšetrení u detí dochádza k výraznému poklesu nutnosti diagnostických 
katetrizácií z týchto indikácií 

Vizualizácia pľúcneho venózneho návratu 
 

v prípade parciálneho alebo zriedkavejšie aj 
totálneho anomálneho pľúcneho venózneho 
návratu (obrázok 8)  

Vizualizácia nejasného pľúcneho arteriálneho 
zásobenia  

pľúcna atrézia s mnohopočetnými 
aortopulmonálnymi kolaterálami (obrázok 9), 
Fallotova tetralógia s aortopulmonálnymi 
kolaterálami (obrázky 10, 11)  

Vizualizácia vetiev pľúcnice a aorty pri 
podozrení na cievne prstence a anomálne 
odstupy  

pulmonálny sling, anomálny odstup LPA z aorty 
(obrázok 12), aberantná pravostranná a. subclavia 
– a.lusoria (obrázok 13) 

Vizualizácia natívnych  pľúcnic a pľúcnic po 
chirurgických výkonoch  

odstupové a periférne stenózy (obrázky 14, 15) 

Vizualizácia aortálneho oblúka  natívna koarktácia alebo rekoarktácia aorty pri 
nejasnom echokardiografickom náleze (obrázky 
16a, 16b), susp. aortopulmonálne okienko 

Vizualizácia koronárnych artérií  pri vrodených vývojových chybách srdca pred 
chirurgickým riešením, v prípade nejasnej 
anatómie pri echokardiografickom vyšetrení 
(transpozícia veľkých ciev, dvojitý výtok z pravej 
komory, Fallotova tetralógia), pri dysfunkcii komôr 
pooperačne, sledovanie Kawasakiho choroby 
u pacientov s postihnutím koronárnych artérií – 
(obrázky 17,18) aneuryzmy, stenózy, v dlhodobom 
sledovaní pacientov po transplantácii srdca, 
u športovcov s ischemickými  EKG zmenami, 
u pacientov so suspektným anomálnym odstupom 
ľavej koronárnej artérie (obrázok 19)  

Ľavostranná alebo pravostranná 
ventrikulografia 
 

u pacientov, u ktorých nie je moţné 
echokardiograficky posúdiť exaktne a spoľahlivo 
veľkosť ľavej alebo pravej komory, u hraničných 
nálezov, kde nie je celkom jasné, či je pacient 
indikovaný na jednokomorové alebo 
dvojkomorové riešenie srdcovej chyby – 
hypoplastický ľavokomorový alebo pravokomorový  
syndróm, nebalancovaný A-V kanál, dvojitý výtok 
z pravej komory, pľúcna atrézia... 
(obrázky 20, 21 – hypoplázia LV, hypoplázia RV) 

 zobrazenie štruktúr srdca a ciev v prípade, ţe nie je moţné zrealizovať CT alebo MRI 
vyšetrenie (pacienti v kritickom stave, ktorí nie sú schopní prevozu na CT alebo MRI 
pracovisko, ktoré sa nenachádza v rovnakej budove)  

 potreba vypočítania hemodynamických parametrov (Qp/Qs, Qp, Qs, PAR) a zmeranie 
invazívnych gradientov, NO test na vazoreaktivitu pľúcneho riečiska  

 diagnostická katetrizácia u pacienta, u ktorého sa predpokladá nutnosť katetrizačnej 
intervencie 

 
Tabuľka 2 Indikácie diagnostickej katetrizácie 
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Obrázok 8 PA projekcia - PAPVD, ľavá horná pľúcna véna ústi do hornej dutej ţily  
 

 

 
 

Obrázok 9 PA projekcia - pacientka s PA-VSD a zásobením pľúc cez MAPCAs, vidíme hypoplastické 
natívne pľúcnice v tvare čajky – tzv. seagull 
 

Natívne pľúcnice 

MAPCA 
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Obrázok 10 PA projekcia u pacienta s Fallotovou tetralógiou, vidíme Bermanov katéter zavedený 
v pravej komore, výrazný nepomer medzi aortou a hypoplastickou pľúcnicou. Pravá komora je 
hypertrofovaná, aorta nasadá nad VSD.  
 

 
 

Obrázok 11 PA projekcia - pacient s pľúcnou atréziou a kolaterálnym zásobením pľúc, descendentná 
aorta (biela šípka)  s mnohopočetnými aortopulmonálnymi kolaterálami (ţlté šípky) 
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Obrázok 12 PA projekcia - anomálny odstup LPA z aorty  
 

 
 
Obrázok 13 PA projekcia - a. lusoria – pravostranná a. subclavia odstupuje z aortálneho oblúka nízko 
ako posledná cieva 
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Obrázok 14 LAO projekcia s kraniálnou anguláciou - znázornenie natívnej filiformnej stenózy LPA u 
pacienta s nekorigovaným  DORV 
 

 

 
 

Obrázok 15 PA projekcia - vstrek kontrastnej látky do LPA, znázornenie jej periférnych stenóz 
nejasnej etiologie 
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Obrázok 16a PA projekcia - pacient s veľmi            Obrázok 16b PA projekcia – kolaterálna sieť 
tesnou koarktáciou aorty (šípka)                              u toho istého pacienta ako na obrázku 16a 
 

 
 
Obrázok 17 PA projekcia - selektívna koronarografia – pacient po Kawasakiho chorobe – aneuryzma 
RCA  (šípka) s uzáverom jej  ďalšieho priebehu  
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Obrázok 18 PA projekcia - vstrek kontrastnej látky do ascendentnej aorty - pacient po Kawasakiho 
chorobe - aneuryzma LCA (ţltá šípka), vidíme aortálnu insuficienciu (biela šípka), ktorá je spôsobená 
prepadnutím katétra cez cípy aortálnej chlopne.  
 

 
 

Obrázok 19 PA projekcia, 18–ročná pacientka – selektívny nástrek pravej koronárnej artérie (RCA), 
ktorá odstupuje z aorty. Ľavá koronárna artéria (LCA)  odstupuje anomálne  z pľúcnice. Obidve 
koronárne artérie sú vinuté a dilatované. 
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Obrázok 20 Bočná projekcia – ľavostranná ventrikulografia znázorňuje hypoplastickú ľavú komoru 
 
 
 

 
 

Obrázok 21 PA projekcia – pravostranná ventrikulografia ukazuje hypoplastickú guľovitú a 
trabekulizovanú pravú komoru u pacienta s kritickou pľúcnou stenózou 
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3 KONTRAINDIKÁCIE KATETRIZÁCIE SRDCA 

 
Pri indikácii na elektívnu katetrizáciu srdca zvaţujeme na jednej strane 

celkový stav pacienta a na druhej strane význam a prínos očakávaných 

katetrizačných nálezov (tlaky, hemodynamika a angiografia). Taktieţ  uvaţujeme 

o moţnostiach menej invazívnych vyšetrení, ako je echokardiografia, počítačová 

tomografia a magnetická rezonancia. Medzi kontraindikácie elektívnej katetrizácie 

srdca patrí akútna infekcia dýchacích a močových ciest, sepsa bakteriálnej 

alebo vírusovej etiológie. Na základe toho sa vţdy pred vyšetrením vykonáva 

skríning so zameraním na zápalovú aktivitu a kultivačné vyšetrenia. Ku 

kontraindikáciam patria aj poruchy zráţania krvi, a preto  je kaţdý pacient pred 

katetrizáciou vyšetrený po stránke hemokoagulačného profilu. Rovnako patrí ku 

kontraindikáciam katetrizácií srdca aj intertrigo v ingvinálnej oblasti, závaţný 

ekzém, prípadne mykotická infekcia v oblasti miesta vpichu v rámci plánovania 

punkcií ciev.  

U dievčat je kontraindikáciou pri elektívnom vyšetrení menštruácia a u ţien 

vo fertilnom veku gravidita.  

Pri urgentných výkonoch, napr. u kritických novorodencov alebo u pacientov, 

ktorí sú v ohrození ţivota vţdy postupujeme individuálne pri zvaţovaní rizika oproti 

nálezom alebo intervenčným výkonom u konkrétneho pacienta. Pacientov 

konzultujeme na indikačnom seminári s kardiochirurgom, anesteziológom a 

intenzivistom. 
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4 KOMPLIKÁCIE DIAGNOSTICKEJ A INTERVENČNEJ 

KATETRIZÁCIE 

 
Katetrizácia srdca predstavuje invazívny výkon, ktorý sa realizuje u detí väčšinou 

v celkovej anestézii. Výkon  je spojený s manipuláciou s  katétrami a vodičmi priamo 

v srdci a v cievach, a preto je dôleţité pristupovať k indikácii katetrizácie zodpovedne 

a uváţene. Závaţné komplikácie sa vyskytujú pri katetrizácii srdca našťastie 

pomerne zriedkavo. Je potrebné detailne ich poznať, predvídať ich vznik hlavne 

u rizikových skupín pacientov a myslieť na ne pri indikovaní pacientov na 

katetrizáciu. Komplikácie sa častejšie vyskytujú  pochopiteľne pri intervenčných 

výkonoch. Podľa najnovšej multicentrickej štúdie, publikovanej v roku 2010, zo 6 

amerických centier na viac ako 3800 pacientoch, je výskyt celkových komplikácií pri 

intervenčnej katetrizácii u 20%, pri diagnostickej katetrizácii u 10% a pri 

endomyokardiálnej biopsii u 4% pacientov. Závaţné komplikácie sa vyskytujú pri 

intervenčnej katetrizácii u 9%, pri diagnostickej katetrizácii u 5% a pri 

endomyokardiálnej biopsii u 1% prípadov. Úmrtie v spojení s katetrizáciou srdca sa 

vyskytlo v 11 prípadoch (celkovo 0,29%).  

V NÚSCH a.s. DKC OFV je percento komplikácií niţšie, čo súvisí s niţším počtom 

extrémne komplexných zákrokov u nás a niţším počtom pacientov na mimotelovej 

membránovej oxygenačnej cirkulácii počas katetrizácie. U kaţdého pacienta, ktorý je 

indikovaný na katetrizáciu je dôleţité detailné poučenie rodičov pred podpisom 

informovaného súhlasu.  
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Moţné komplikácie katetrizačného výkonu sú zhrnuté v tabuľke 3.  

Druh komplikácie:  Príklad komplikácie:  Prevencia ev. liečba  
Komplikácie z celkovej 
anestézie  

 malígna hypertermia  
 anafylaxia  
 aspirácia...  

 

Komplikácie z podania 
kontrastnej látky  

 neurotoxicita  
 nefrotoxicita  
 alergická reakcia na iódovú 

kontrastnú látku  

Podanie antihistaminík 
perorálne večer a ráno pred 
zákrokom, sledovanie 
celkového mnoţstva podanej  
kontrastnej látky 

Komplikácie v mieste vpichu   krvácanie –  vytvorenie 
významného  hematómu  

 trombóza artérie alebo vény  
 vytvorenie A- V fistúl  

Dôkladná manuálna kompresia 
v mieste vpichov po vytiahnutí 
sheathov, nízkomolekulárne 
heparíny profylakticky po 
výkone, v prípade závaţných A-
V fistúl chirurgická liečba  

Infekčné komplikácie   infekcia v mieste vpichu  
 febrility  
 infekčná endokarditída  

Antibiotická prevencia infekčnej 
endokarditídy pri intervenčných 
výkonoch  

Embolizácia vzduchu alebo 
koagúl  

 ischémia myokardu pri 
embolizácii do koronárnych 
artérií  

 náhla cievna mozgová 
príhoda pri embolizácii do 
mozgových artérií  

Podanie 100 j/kg heparínu pri 
výkone, dôsledné 
preplachovanie všetkých 
katétrov počas výkonu 
fyziologickým roztokom s 
heparínom 

Mechanické poškodenie 
štruktúr srdca alebo ciev 

 prepichnutie steny srdca 
alebo cievnej steny 
vodičom  

 ruptúra steny cievy pri 
dilatácii balónom alebo pri 
implantácii stentu  

 vytvorenie aneuryzmy 
alebo pseudoaneuryzmy 
aorty  

 poškodenie chlopne 
katétrom alebo vodičom – 
vznik insuficiencie chlopne  

 pleurálny výpotok  
 retroperitoneálne krvácanie  

Opatrné zaobchádzanie 
s katétrami a vodičmi v srdci.  
Liečba – perikardiálna punkcia 
v prípade tamponády srdca, 
implantácia covered stentu  
v prípade ruptúry steny cievy 
alebo vytvorenia aneuryzmy 
alebo pseudoaneuryzmy.  

Poruchy rytmu  benígne – extrasystoly, 
krátke behy komorovej 
tachykardie  

 vyţadujúce liečbu – 
pretrvávajúca 
supraventrikulárna 
tachykardia, komorová 
tachykardia, flutter 
a fibriloflutter predsiení, 
fibrilácia komôr, A-V 
blokáda rôzneho stupňa  

Liečba - Mg, Cardilan, 
Adenocor, Amiodaron alebo iné 
antiarytmiká, prestimulovanie - 
overdrive cez katéter alebo 
externá kardioverzia. 
Mechanická extrasystola 
manipuláciou katétrom. 
Ako prevenciu A-V blokády po 
uzávere VSD je moţné podávať 
kortikoidy.  

Embolizácia implantovaného 
cudzorodého materiálu  

 embolizácia coilu alebo 
Amplatzovho oklúzora – 
septálneho, PFO, VSD, 
PDA  

Liečba – katetrizačná alebo 
chirurgická extrakcia (podľa 
stability pacienta a polohy 
device)  

 

Tabuľka 3 Moţné komplikácie katetrizačného výkonu  
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5 PRÍPRAVA PACIENTA NA KATETRIZÁCIU SRDCA 

 
Ambulantné katetrizačné vyšetrenia u detí nevykonávame. Katetrizácia srdca 

sa vykonáva v NÚSCH a.s. DKC OFV počas hospitalizácie. Pacient sa prijíma na 

hospitalizáciu spravidla jeden deň pred plánovaným výkonom. Absolvuje  

predoperačné vyšetrenia rovnako ako pred kaţdou celkovou anestéziou. Dôleţité 

je vyšetrenie krvnej skupiny a hemokoagulačné vyšetrenie. Pri liečbe 

Warfarinom je nutné pacienta previesť pred katetrizáciou na nízkomolekulárne 

heparíny. V prípade plánovanej valvuloplastiky alebo angioplastiky je potrebné 

pacientovi zaistiť krvnú konzervu erytrocytárnej masy. Podstatné je zhodnotenie 

infekčného statusu pacienta,  pri plánovaných výkonoch musí byť pacient bez 

akútneho infekčného ochorenia, s odstupom minimálne 2 týţdne od ukončenia 

predchádzajúcej antibiotickej liečby. Na hospitalizáciu si pacient prinesie výsledky 

kultivačných vyšetrení z tonzíl (TT) a z nosa (TN), ktoré nemôţu byť staršie ako 10 

dní.   

Pred katetrizáciou pacienti absolvujú aj anestéziologickú vizitu. Večer pred 

plánovaným výkonom a nasledujúce ráno podávame  profylakticky Dithiaden ako 

prevenciu pred alergickou reakciou na podávanú kontrastnú látku. Na sále sa 

v prípade implantácie cudzorodého materiálu alebo valvuloplastiky či angioplastiky 

podávajú antibiotiká. Oblasť ingvín sa v prípade potreby vyholí.  

U dievčat vo fertilnom veku je na mieste otázka eventuálnej gravidity. 

Gravidita predstavuje absolútnu kontraindikáciu katetrizačného vyšetrenia, výnimkou 

sú prípady hemodynamicky signifikantných stenóz chlopní, pri ktorých sa 

valvuloplastika zrealizuje katetrizačne z vitálnej indikácie aj počas gravidity (ak je to 

moţné, tak po 1. trimestri po ukončení organogenézy). Pri menštruácii sa plánovaný 

zákrok odkladá.  

Netreba zabudnúť na podpísanie informovaného súhlasu rodičmi pacienta 

alebo pacientom samotným nad 18 rokov veku, po ich predchádzajúcom detailnom 

oboznámení s povahou plánovaného výkonu a s  jeho rizikami.   
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Predkatetrizačný kontrolný protokol pred diagnostickou katetrizáciou: čo je 

potrebné vedieť pred odoslaním pacienta na katetrizačnú sálu? 

 

 presná anatómia srdca u konkrétneho pacienta, detailné poznanie 
vykonaných operačných výkonov a intervencií  

 

 konkrétne otázky, na ktoré má dať odpoveď diagnostická katetrizácia 
 

 detailné echokardiografické vyšetrenie - funkcia a veľkosť komôr, 
insuficiencie chlopní, suspektné stenózy vetiev pľúcnice, suspektná  
koarktácia aorty 

 

 infekčný status pacienta – kultivačné vyšetrenie TT a TN, bez klinických 
príznakov infekcie, negatívne zápalové parametre 

 

 hemokoagulačné vyšetrenie, vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktora 
 

 predchádzajúce pouţité cievne vstupy alebo  „spotrebované“ cievne 
vstupy (obrázok 22) 

 

 podpísaný informovaný súhlas 
 

 
 

 
 

Obrázok 22 PA projekcia – angiografia u pacienta s nenapichnuteľnou femorálnou vénou vľavo – 
šípka označuje tenkú kanylu, cez ktorú je podané malé mnoţstvo kontrastnej látky. Prítomná je  
výrazná kolaterálna sieť, cez ktorú nie je katetrizácia moţná  
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6 KATETRIZAČNÉ CIEVNE PRÍSTUPY  

 

Od prvej katetrizácie, pri ktorej sa preparovala  v. brachialis, sa technika 

prístupov výrazne zmenila. Najdôleţitejšia zmena nastala v tom, ţe pôvodná 

metodika preparácie ciev sa zavedením Seldingerovej techniky kompletne zmenila 

a nastal výrazný obrat v intervencii, ale aj v reanimačnom anestéziologickom 

prístupe. V  detskej kardiológii je široká škála pacientov, od novorodenca s nízkou 

pôrodnou hmotnosťou, kde je cievny prístup veľmi náročný a je potrebné mať 

mikroinštrumentárium na napichnutie cievy, aţ po pacientov, ktorí podstúpili viacero 

intervenčných zákrokov, pričom ich cievne prístupy sú často výrazne limitované.  

Na základe tohto rozlišujeme a vyuţívame v súčasnosti nasledovné cievne 

prístupy: femorálny, prístup cez krčné cievy, prístup cez brachiálne cievy, 

výnimočne transhepatálny prístup, umbilikálny prístup a transseptálny prístup. 

To sú metódy, ktorými sa dostávame do cievneho systému bez pomoci 

kardiochirurgie. Najnovším cievnym prístupom, ktorý sa vyuţíva, je hybridný 

prístup. Vykonáva sa v spolupráci s kardiochirurgom, cez chirurgicky „otvorený“  

hrudník. 

 

 

6.1 FEMORÁLNY PRÍSTUP, PRÍSTUP CEZ KRČNÉ CIEVY 

 

Bez cievneho prístupu nie je moţná  ţiadna katetrizácia, preto je zavedenie 

cievneho vstupu neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou akéhokoľvek katetrizačného 

výkonu. Podľa typu diagnostického alebo intervenčného výkonu zvolíme potrebné 

cievne vstupy. Pri plánovaní katetrizácie je veľmi uţitočná informácia 

o predchádzajúcich pouţitých cievnych vstupoch, eventuálne o „spotrebovaných“ 

cievnych vstupoch - strombotizovaných cievach s kolaterálnym obehom, cez ktoré 

nie je moţná katetrizácia.  

Pri väčšine diagnostických katetrizácií s cieľom vypočítania hemodynamiky 

zavádzame arteriálny aj venózny femorálny prístup, u pacienta po Glennovej 

operácii je potrebný rovnako aj prístup cez vena jugularis interna alebo cez vena 

subclavia. Tieto prístupy z krčných vén sa taktieţ pouţívajú pri bilaterálne 

strombotizovaných femorálnych vénach, pri potrebe uzáveru venovenóznych 
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kolaterál na krku, pri endomyokardiálnej biopsii a pri niektorých intervenčných 

výkonoch s priaznivou krivkou z krčného prístupu.  

Pri intervenčných katetrizáciach volíme cievny prístup podľa toho, v ktorej 

anatomickej oblasti intervenciu vykonávame. Cez femorálnu vénu je moţné uzavrieť 

defekt predsieňového septa, perzistujúce foramen ovale alebo fenestra, vykonať 

intervencie v oblasti výtokového traktu pravej komory, pulmonálnu valvuloplastiku, 

angioplastiku vetiev pľúcnice, implantáciu stentu do vetiev pľúcnice (schéma 1). Cez 

femorálnu artériu sa vykonávajú výkony v oblasti aortálneho istmu – koarktácia 

a rekoarktácia aorty, na aortálnom oblúku, aortálna valvuloplastika, uzáver 

aortopulmonálnych kolaterál, taktieţ je moţné dostať sa aj do modifikovanej Blalock 

– Taussigovej spojky (schéma 2). Na uzáver perzistujúceho  ductus arteriosus  je 

moţné pouţiť femorálnu artériu, ako aj femorálnu vénu, na uzáver defektu 

komorového septa je potrebný kombinovaný arteriálny aj venózny prístup.  

 

      

Schéma 1 Prístupy z femorálnej vény                   Schéma 2  Prístupy z femorálnej artérie 

 

Pred punkciou femorálnych ciev pacienta vhodne napolohujeme podloţením 

pod gluteálnu oblasť (obrázok 23). Po nahmataní pulzácií femorálnej artérie v ingvine 

a následnom sterilnom umytí koţe sa pacient zarúškuje. Pred samotnou punkciou 

jemne infiltrujeme koţu v mieste budúceho vpichu  lokálnym anestetikom. Snaţíme 

sa šetrne podať čo najmenšie účinné mnoţstvo anestetika, aby sme si nezmenili 

anatomické pomery ciev a aby boli podľa moţnosti zachované pulzácie femorálnej 
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artérie. U malých detí je s obľubou pouţívaný kaudálny blok, pri ktorom aplikuje 

anesteziológ anestetikum priamo do miechového  kanála. 

Pri punkcii ciev vyuţívame v NÚSCH a.s. DKC FV modifikovanú 

Seldingerovu techniku (schéma 3). Cievu napichneme kanylou, cez ktorú 

zavedieme vodič a po vodiči krátky sheath (zavádzač s dilatátorom), nakoniec 

dilatátor s vodičom vytiahneme a v cieve ostáva sheath, ktorý má hemostatickú 

chlopňu. Koţa sa pred zavedením sheathu jemne nareţe čepieľkou. Miesto vpichu 

volíme po lokalizovaní základných anatomických pomerov v oblasti ingviny. 

Orientovať sa môţeme podľa arteriálnych pulzácií a podľa anatomických  miest – 

spina iliaca anterior superior, symfýza, ligamentum inguinale a umbilicus (schéma 4). 

Kaţdý katetrizujúci lekár má po čase vypracovanú vlastnú techniku zavádzania 

cievnych prístupov.   

 

Platia ale niektoré základné pravidlá: 

 

 Arteria sa nachádza laterálnejšie, pribliţne v polovici spojnice medzi 

spina iliaca anterior superior a symfýzou, ihla by mala pri punkcii 

smerovať na umbilicus v asi 30-45 stupňovom uhle do hĺbky. Pri 

správnom napichnutí artérie vyteká z kanyly pulzujúca krv.  

 Femorálna véna prebieha za normálnych anatomických pomerov  

paralelne s femorálnou artériou asi 0,5 – 1 cm mediálnejšie vedľa nej (u 

novorodencov aj bliţšie). Pri obvyklých anatomických pomeroch je 

pomerne ľahké napichnúť vénu, keď uţ máme zavedenú artériu. 

Samozrejme rôzne anatomické odchýlky priebehu ciev, ako aj mnohými 

katetrizáciami zmenený terén sťaţujú cievnu punkciu. V prípade 

potreby je moţná punkcia ciev priamo pod ultrasonografickou kontrolou 

za sterilných podmienok.  

 Cieva by sa nemala napichovať nad ligamentum inguinale – hrozí tu 

masívnejšie krvácanie a taktieţ napichnutie intraperitoneálnych 

orgánov, aj keď existujú prípady, kedy nie je moţné sa takejto punkcii 

vyhnúť.  

Prístup cez vena jugularis interna zabezpečujú v NÚSCH a.s. DKC OFV  

anestéziológovia zväčša pod ultrasonografickou kontrolou.  
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Obrázok 23 Poloha pacienta počas katetrizačného výkonu, podloţenie v sedacej oblasti 

 

 

 
 
Schéma 3 Napichnutie cievy kanylou – cieva so zavedeným vodičom 
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Schéma 4 Miesta punkcie femorálnych ciev – orientačné body 

 

 

6.2 TRANSHEPATÁLNY PRÍSTUP 

 

Alternatívou v prípade nemoţnosti pouţitia femorálnych vén pre ich bilaterálnu 

trombózu je transhepatálny prístup. Pod ultrasonografickou alebo fluoroskopickou 

kontrolou sa napichne pravá subkostálna oblasť v medioklavikulárnej čiare Chiba 

ihlou 22 Gauge (dlhá ihla s mandrénom), mieri sa do hĺbky smerom k spojeniu dolnej 

dutej ţily a pravej predsiene. V prípade úspešného zavedenia vodiča do pravej 

predsiene sa po vodiči zavedie dlhý sheath aţ do pravej predsiene. Ďalší priebeh 

katetrizácie je totoţný s femorálnym prístupom. Na konci katetrizácie sa vzniknutý 

hepatálny kanál zvyčajne uzavrie vaskulárnym plugom alebo coilmi. 

Komplikáciou transhepatálneho prístupu je intraabdominálne krvácanie a poškodenie 

tkaniva pečene alebo ţlčovodov.  
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6.3 UMBILIKÁLNY PRÍSTUP 

 
U novorodencov do niekoľkých dní po pôrode je moţné vyuţiť tieţ alternatívny 

cievny prístup cez umbilikálnu vénu. Takýto prístup sa najčastejšie pouţíva pri 

balónikovej atrioseptostómii (podľa Rashkinda).  

 

 

6.4 TRANSSEPTÁLNY PRÍSTUP 

 

Transseptálny prístup je prístup, pri ktorom sa do dutín ľavého srdca preniká 

cez štruktúry pravého srdca, cestou femorálnej vény cez intaktné predsieňové 

septum. V prípade prítomnosti permeabilného foramen ovale je moţné do ľavej 

predsiene, pľúcnych vén,  ľavej komory a aj aorty preniknúť len katétrom alebo 

vodičom. V prípade intaktného predsieňového septa je však nevyhnutné na jeho 

prepichnutie pouţiť špeciálnu transseptálnu ihlu, nazývanú Brockenbroughova ihla. 

Výkon sa realizuje obvykle pod echokardiografickou kontrolou. Je technicky 

jednoduchší pri prístupe z pravej femorálnej vény ako z ľavej.  

V NÚSCH a.s. DKC OFV sa transseptálny prístup pouţíva zriedka a to pri 

nevyhnutnosti priameho nasondovania alebo znázornenia pľúcnych vén  alebo 

potrebe zmerania tlaku priamo v ľavej predsieni. Tento prístup sa takisto  vyuţíva 

v elektrofyziológii pri rádiofrekvenčných abláciách tachykardií pri ľavostranných 

srdcových dráhach. V dospelej kardiológii sa vyuţíva transseptálny prístup pri 

mitrálnych balónikových valvuloplastikách. Na preniknutie do štruktúr ľavého 

srdca sa v NÚSCH a.s. DKC OFV  uprednostňuje retrográdny prístup cez femorálnu 

artériu a aortu do ľavej komory, pri ktorom pouţívame nové atraumatické katétre 

a sheathy. 

V niektorých kardiologických centrách v zahraničí uprednostňujú katetrizáciu 

ľavého srdca výlučne z transseptálneho prístupu z dôvodu šetrenia detských artérií. 

Najčastejšou komplikáciou transseptálneho prístupu je prepichnutie ľavej 

predsiene mandrénom alebo ihlou a vytvorenie perikardiálneho výpotku alebo 

tamponády srdca. Táto komplikácia  sa vyskytuje hlavne u malých detí s malou 

ľavou predsieňou. 
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6.5 HYBRIDNÝ PRÍSTUP 

 

Hybridný prístup v  intervenčnej katetrizácii sa rozvíja hlavne v posledných 

rokoch. Ide o úzku spoluprácu intervenčného kardiológa s kardiochirurgom. Pri 

tomto prístupe sa vyuţívajú prostriedky a pomôcky intervenčnej kardiológie, ale 

prístup je cez chirurgicky „otvorený“ hrudník. Hybridný prístup vyţaduje špeciálne 

vybavenú hybridnú sálu, ktorá má  všetky zloţky kardiochirurgickej sály, ale 

nachádza sa v nej takisto aj technické vybavenie potrebné na katetrizačný výkon, 

hlavne dvojrovinová fluoroskopia. Výhodou takýchto hybridných výkonov je posunutie 

realizovateľnosti zákroku do oveľa niţších hmotnostných kategórií, keďţe sa 

napichujú priamo veľké cievy alebo dokonca pravá komora. Hybridný prístup získava 

v posledných rokoch na dôleţitosti, hlavne pri periventrikulárnych uzáveroch 

komorových defektov alebo pri takzvanom hybridnom riešení hypoplastického 

ľavokomorového syndrómu.  

V NÚSCH a.s.  DKC OFV máme skúsenosti s periventrikulárnym uzáverom 

muskulárnych komorových defektov Amplatzovým oklúzorom, ktoré sú pre 

chirurga neprístupné.  V súčasnej dobe však zatiaľ nemáme k dispozícii špeciálne 

vybavenú hybridnú sálu.   
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7 MATERIÁL POTREBNÝ NA KATETRIZÁCIU  

 

Prvú katetrizáciu vykonal cez v. brachialis sám na sebe MUDr. Forssmann za 

pomoci močového katétra. Treba si uvedomiť, ţe od tohto času sa výrazne zmenilo 

inštrumentárium, kde sa pouţívali rôzne cievky z umelej hmoty, ktoré sa vytvarovali 

v rámci katetrizačných laboratórií za pomoci tepelného spracovania do rôznych 

tvarov. Jednotlivé katétre sa vyrábali ručne, vrátane otvorov na konci katétrov, cez 

ktoré sa potom podávala kontrastná látka do srdca. Uvedený materiál sa pouţíval 

opakovane a dezinfikoval sa v rôznych roztokoch, ktoré nespĺňali prísne aseptické 

podmienky, ktoré sa poţadujú v súčasnosti. Rozvoj katetrizačných metód nastal 

hlavne po zavedení  koronarografií a viedol k produkcii katétrov, ktoré sú uţ 

v dnešnej dobe na vysokej úrovni. Dnes pouţívame iba jednorazový sterilný materiál. 

Materiál rozdeľujeme na: sheathy, katétre, angiografické katétre a špeciálne typy 

katétrov pouţívaných v rámci jednotlivých selektívnych metód. 

 

 

7.1 SHEATHY 

 

Sheathy sú cievne zavádzače s dilatátorom (obrázok 24), ktoré sa zavedú do 

cievy a ostávajú počas celej doby výkonu v cieve. Cez ne je moţné vymieňať katétre 

a vodiče. Ich súčasťou je  väčšinou  hemostatická chlopňa, ktorá minimalizuje krvné 

straty počas výkonu. Počas jedného katetrizačného výkonu sa často vystrieda aj 

viacero sheathov podľa potrebného priemeru. Veľkosť sheathu sa uvádza vo 

Frenchoch (1 Fr = 0,33 mm – schéma rôznych veľkostí – obrázok 25), existujú od 3 

Fr do 24 Fr (v NÚSCH a.s. DKC OFV  pouţívame krátke od 4 Fr do 11 Fr). 

V ojedinelých prípadoch sa určité zákroky realizujú aj bez prítomnosti sheathu 

a katéter alebo balón sa zasúva priamo cez koţu po vodiči. Tento spôsob je ale viac 

traumatizujúci k cieve.  

V NÚSCH a.s. DKC OFV väčšinou pouţívame krátky sheath, ktorý ostáva 

počas celého výkonu v cieve. Všetky  intervenčné výkony vykonávame cez tento 

krátky sheath. Musí byť však o 2 Fr širší, ako potrebný dlhý sheath, cez ktorý sa 

realizuje konkrétny výkon.  
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Okrem krátkych sheathov pouţívame na katetrizačnej sále aj dlhé sheathy, 

ktoré sa umiestnia priamo do oblasti intervencie. Dlhé sheathy slúţia na stabilizáciu 

polohy, cez ne sa dostávajú device  a stenty na potrebné miesto intervencie.  

 

 
 

Obrázok 24 Krátky sheath s dilatátorom 
 

 

 
 

Obrázok 25 Rôzne veľkosti sheathov vo Frenchoch 

 

 

7.2 KATÉTRE 

 

Na katetrizačnej sále máme v súčasnosti široké spektrum rôznych katétrov, 

ktoré môţeme vyuţiť pri katetrizácii. Katétre existujú v rôznych dĺţkach a priemeroch 

(najčastejšie sa pouţívajú od 4 do 6 Fr). Kombinácia vhodného katétra a vodiča nám 
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umoţňuje dostať sa takmer do akejkoľvek zvolenej lokalizácie v srdci alebo v 

cievach. Len v  ojedinelých prípadoch nie je moţný prístup katétrom do určitej 

lokalizácie katétrom napriek vyskúšaniu rôznych techník a kombinácií katétrov 

a vodičov.  

Podľa vhodnosti pouţitia katétrov na angiografiu si ich môţeme rozdeliť na 

angiografické a na tie, ktoré sa na angiografiu nehodia.  

 

 

7.2.1 ANGIOGRAFICKÉ KATÉTRE 

 

Hlavným účelom angiografických katétrov je moţnosť vykonania 

angiografie, to znamená znázornenie jednotlivých štruktúr srdca a ciev podaním 

kontrastnej látky. Na dosiahnutie kvalitného angiografického obrazu je potrebné 

rýchle podanie väčšieho mnoţstva kontrastnej látky injektorom, pričom tento tlak 

tolerujú  len tieto špeciálne druhy katétrov – angiografické katétre. Ostatné druhy 

katétrov pri potrebných vysokých  tlakoch a rýchlostiach praskajú. Angiografické 

katétre sú vybavené viacerými otvormi na svojom distálnom konci.  

Poznáme 2 základné typy angiografických katétrov: Bermanov katéter a pigtail 

katéter (obrázky 26-29).  

 

  
 

Obrázok 26 Pigtail katéter 4 Fr – vzdialenosť medzi markermi je 10 mm, na distálnom konci sú 
postranné otvory na angiografiu (pri 5 Fr katétri je vzdialenosť medzi markermi 20 mm) 
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Obrázok 27 Bermanov katéter – distálny koniec         Obrázok 28 Bermanov katéter – šípka označuje  
s nafúknutým balónikom, šípka označuje distálne       proximálny koniec katétra s napojenou  
otvory, ktorými sa aplikuje kontrastná látka                 striekačkou na nafúknutie balónika         
pri angiografii                                                   

 

 

Bermanov katéter je katéter bez koncového otvoru (nie je teda moţná jeho 

výmena po vodiči). Otvory sú umiestnené na distálnom konci po jeho bokoch, na 

konci sa nachádza malý balónik, ktorý sa naplní CO2 a pláva v smere krvného 

toku. Hovoríme o „tokom unášanom katétri“. (CO2 sa zvykne pouţívať pre jeho 

lepšiu rozpustnosť v krvi v porovnaní so vzduchom v prípade prasknutia balónika, 

čím sa snaţíme zníţiť riziko embolizácie). Bermanov katéter zvykneme pouţívať 

hlavne v dutinách pravého srdca a v pľúcniciach.  

Pigtail katéter dostal svoje meno podľa tvaru jeho distálnej časti, ktorá sa 

podobá na prasačí chvostík. Najčastejšie sa pouţíva v dutinách ľavého srdca 

a v aorte, ale v NÚSCH a.s. DKC OFV ho pouţívame často aj v pľúcniciach. Na 

rozdiel od Bermanovho katétra má aj koncový otvor, je teda moţné ho vymieňať po 

vodiči. Na jeho zavedenie do sheathu musíme jeho koniec narovnať vodičom. 

V mnohých lokalizáciách je výhodné odrezať jeho najdistálnejší koniec, 

s ponechaním jeho schopnosti vykonať angiografiu, ale s ľahšou manipuláciou 

v štruktúrach srdca. Pigtail katéter nie je veľmi vhodný na meranie tlakov, keďţe sa 

jeho otvory nachádzajú na pomerne dlhom úseku.    
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7.2.2 OSTATNÉ TYPY KATÉTROV  

 

Katétre, ktoré nie sú určené na angiografiu, nemajú mnoţstvo malých otvorov 

na distálnom konci, ale majú jeden koncový otvor a prídatný bočný otvor na konci. 

Tieto katétre sa pouţívajú na odoberanie krvných vzoriek zo srdca a ciev a na 

meranie tlakov v dutinách srdca a v cievach (na meranie tlaku je vhodnejší  

katéter s jedným  bočným a jedným koncovým otvorom – tzv. viacúčelový katéter, 

nazývaný aj A2). Katéter iba s koncovým otvorom vyţaduje jemnú manipuláciu, lebo 

sa zvykne prisať na stenu cievy a potom nie je moţné nabrať krvnú vzorku ani 

odmerať tlak.  

 

Špeciálne typy katétrov (obrázok 29):  

Nasledujúci opis sa limituje len na najčastejšie pouţívané typy katétrov 

a v ţiadnom prípade nepredstavuje vyčerpávajúcu informáciu o celkovom vybavení 

katetrizačnej sály.  

Katéter A1 je katéter s jediným koncovým otvorom. Nehodí sa na meranie 

tlaku ani na odoberanie krvných vzoriek, ale je moţné pouţiť ho na zmeranie 

zaklineného tlaku v pľúcnici, keď ho posunieme čo najdistálnejšie do ramena 

pľúcnice.  

Katéter A2 (tzv. viacúčelový) je univerzálny typ katétra s jedným koncovým 

a bočným otvorom. Pouţíva sa veľmi často na beţné zmeranie základnej 

hemodynamiky, väčšinou sa s ním ľahko dá dostať do dutých ţíl, predsiení, pľúcnych 

vén, eventuálne aj do komôr a pľúcnic.  

Pravý koronárny katéter sa v detskej a kongenitálnej intervenčnej kardiológii 

pouţíva oveľa viac na manipuláciu v srdci a v pľúcniciach ako na prístup do 

koronárnej artérie. Jeho koncové zahnutie je výhodné pre prístup do výtokového 

traktu pravej komory a do pľúcnic, rovnako dobre sa dá vyuţiť aj pri sondovaní 

modifikovanej Blalock – Taussigovej spojky alebo fenestra pri jednokomorovej 

cirkulácii. Pochopiteľne, v prípade potreby sa pouţíva aj na prístup do pravej 

koronárnej artérie.  

Ľavý koronárny katéter je distálne výrazne ohnutý katéter, ktorý sa pouţíva 

takmer výlučne na prístup do ľavej koronárnej artérie.  

Kobra katéter je špeciálny typ katétra, ktorého distálny koniec svojim tvarom 

pripomína vztýčenú kobru. Pouţíva sa pri ťaţkom prístupe do Blalock – Taussigovej 
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spojky alebo do ciev aortálneho oblúka. Existuje aj vo verzii s hydrofilnou vrstvou 

silikónového oleja. Takýto katéter sa potom ľahšie kĺţe a označuje sa ako „glide 

cath“.  

Mikrokatéter Progreat je špeciálny typ katétra, ktorého výhodou je minimálny 

priemer (2,7French) a hydrofilný povrch. Tento katéter je veľmi jemný a je moţné sa 

s ním dostať na veľmi ťaţko prístupné miesta, kam sa nedá beţnými katétrami 

dostať, napríklad do stenotických aortopulmonálnych kolaterál. Jeho výhodou je 

takisto moţnosť merania tlakov a odber krvných vzoriek.  

Snare systém je systém katétra a vo vnútri umiestneného vodiča, na konci 

ktorého sa nachádza malá slučka - laso, prípadne niekoľko týchto slučiek. Tento 

systém slúţi na uchytenie embolizovaných častí centrálnych venóznych katétrov, 

epikutánnych katétrov, prípadne coilov alebo na vytvorenie arterio - venóznej slučky 

pri niektorých intervenčných výkonoch (obrázok 30).  

Wedge katéter je katéter s koncovým otvorom a malým balónikom na 

distálnom konci. Tento katéter slúţi na zmeranie zaklineného tlaku v pľúcnici alebo 

v pľúcnych ţilách. Podobá sa na Berman katéter s tým rozdielom, ţe Berman nemá 

koncový otvor.  

 

 
 
Obrázok 29 Najčastejšie pouţívané typy katétrov v detskej a kongenitálnej intervenčnej kardiológii 
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Obrázok 30 Snare systém – laso na zachytenie embolizovaných cudzích telies, na distálnom konci 
katétra je RTG kontrastný prúţok (šípka) 
 
 
 

7.3 VODIČE 

 

Vodiče patria v detskej intervenčnej kardiológii k nepostrádateľnému 

vybaveniu katetrizačnej sály. Slúţia na vystuţenie a spevnenie katétra alebo na 

jemné nasondovanie rozličných štruktúr srdca a ciev. Umoţňujú vstup do oblastí, do 

ktorých nie je moţné preniknúť len jednoduchou manipuláciou samotného katétra. Po 

vodiči sa potom zavádzajú do týchto štruktúr katétre.  

 

Pouţívame 3 základné typy vodičov: 

 

 Terumo vodiče sú vodiče, ktoré majú na svojom povrchu hydrofilnú vrstvu 

z nitinolu. Pri manipuláciách s nimi musia byť tieto vodiče vţdy navlhčené, aby 

sa kĺzali. Vyrábajú sa v rôznych hrúbkach od 0,018 aţ do 0,038. Na  distálnom 

konci môţu mať rovnú špičku alebo zahnutie v tvare písmena J. Sú veľmi 

výhodné pri sondovaní rôznych tortuóznych a stenotických ciev, aj keď 

neposkytujú vţdy veľkú oporu pre katéter pri jeho zavádzaní po vodiči. 

 Teflonové vodiče sú vodiče s teflonovým povrchom. Sú rigidnejšie ako 

Terumo vodiče a vyrábajú sa v klasickom prevedení alebo v tuhšom tzv. stiff, 

prípadne extra stiff prevedení. Pouţívajú sa na vystuţenie mäkkých katétrov 
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a na stabilizáciu polohy v cieve. Stiff a extra stiff vodiče sa vyuţívajú na 

výmenu katétrov pri intervenciách – valvuloplastikách, angioplastikách a pri 

zavádzaní stentu. Existujú v rôznych dĺţkach zväčša od 150 do 300 cm 

a v rôznych hrúbkach (obrázok 31). 

 Koronárne vodiče sú vodiče, ktoré sú pôvodne určené na pouţitie 

v intervenčnej kardiológii dospelých pri koronárnych výkonoch, ale uľahčujú 

takisto mnohé intervencie v pediatrickej a kongenitálnej intervenčnej 

kardiológii. Sú to 0,014 vodiče, pomerne pevné a s dlhšou mäkkou ohybnou 

špičkou. Pouţívame ich pri prieniku do ťaţko prístupných štruktúr a pri 

aortálnej valvuloplastike. 

 

 
 

Obrázok 31 Teflonový vodič a extra stiff vodič 
 

 

7.4 TLAKOVÁ HLAVA A MERANIE TLAKOV 

 

Neoddeliteľnou súčasťou takmer kaţdej katetrizácie je meranie tlakov 

v dutinách srdca a v cievach. Na tieto účely sa pouţívajú piezoelektrické snímače 

- tlakové hlavy, ktoré sa spájajú spojovacími hadičkami s proximálnou časťou 
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katétrov. Tlak je prenášaný zo srdca a ciev cez tekutinou naplnené katétre aţ 

k tlakovej hlave.  

 

Pre meranie tlakov sú podstatné 3 veci:  

 

 správna výška tlakovej hlavy, ktorá má byť v úrovni srdca v strednej axilárnej 

čiare 

 správne nakalibrovaná hodnota nuly na odčítanie tlaku v oddieloch srdca, tieţ 

v strednej axilárnej čiare 

 neprítomnosť bubliniek v systéme katétrov a hadičiek, ktoré skresľujú merania 

 

Tlaková krivka, grafický záznam meraných tlakov, musí mať zachované svoje 

charakteristiky – nesmie byť nadhodnotená ani podhodnotená (dampovaná).  

Pri meraní tlakových gradientov je potrebné si uvedomiť, ţe ide o odlišný 

spôsob merania tlakových gradientov, ako je tomu pri echokardiografickom meraní 

tlakových gradientov. Katetrizačne sa meria tzv. peak - to - peak tlakový gradient, 

kým pri echokardiografickom meraní sa meria okamţitý (instantaneous) tlakový 

gradient. Echokardiograficky nameraný tlakový gradient je vyšší ako katetrizačne 

nameraný (tento fakt súvisí samozrejme aj s tým, ţe väčšina pacientov je pri 

katetrizačnom výkone v celkovej anestézii). S katetrizačnou hodnotou tlakového 

gradientu viac koreluje stredný gradient nameraný echokardiograficky (schéma 5). 

 

Fyziologické hodnoty tlakov v jednotlivých dutinách srdca a v cievach 

 

Pri meraní tlakov v jednotlivých štruktúrach srdca a v cievach 

zaznamenávame hodnotu systolického, diastolického a stredného tlaku, v komorách 

meriame systolický a enddiastolický tlak (tabuľka 4).  
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Miesto merania tlaku: Hodnota tlaku: 
Dolná dutá ţila (IVC) Pri neprítomnosti obštrukcie medzi IVC a RA je 

tlak v IVC rovnaký ako v RA 

Horná dutá ţila (SVC) Pri neprítomnosti obštrukcie medzi SVC a RA je 
tlak v SVC  rovnaký ako v RA 

Pravá predsieň (RA) 
 

Systola 2-8 mmHg, stredný tlak 1-5 mmHg 

Ľavá predsieň (LA) 
 

Systola 3-13 mmHg, stredný tlak 2-10 mmHg  

Pravá komora (RV) Peak systola 15-30 mmHg, end-diastola 0-7 
mmHg 
(u detí má byť tlak v RV menej ako ½ tlaku v LV) 

Ľavá komora (LV) Peak systola závisí od veku (pri neprítomnosti 
aortálnej stenózy a koarktácie aorty je rovnaký 
ako tlak krvi nameraný na a. brachialis), end – 
diastola 4-10 mmHg 

Aorta (Ao) Peak systola = peak systola LV, diastola 
u dospelého cca 50-70 mmHg 

Pľúcnica (AP) Peak systola 15 – 30 mmHg, diastola 3 – 12 
mmHg, stredný tlak má byť menej ako 25 mmHg 
pri neprítomnosti pľúcnej hypertenzie  

 
Tabuľka 4 Fyziologické hodnoty tlakov v jednotlivých dutinách srdca a v cievach 

 

 

 
 
Schéma 5 Grafické znázornenie peak – to – peak gradientu a okamţitého (instantaneous) gradientu 
 

 

7.5 BALÓNY  

 

Balónové katétre sa pouţívajú v intervenčnej kardiológii od čias Gruentziga, 

ktorý vylepšil pôvodnú Dotterovú metódu. Dr. Dottera na dilatáciu zúţených ciev 

pouţíval rôzne hrúbky sond alebo hegarov. Gruentzig zaviedol miesto dilatátorov 
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balóny na katétri v r. 1974, ktoré výrazne posunuli intervenčnú katetrizácii dopredu. 

Samotný balón pracuje ako inštrument na statickú dilatáciu ciev. Tento princíp 

spočíva v náplni balónu zriedenou  kontrastnou látkou pod tlakom a následným jeho 

tlakom na cievu v zúţenom mieste dochádza k dilatácii. V dnešnej dobe rozlišujeme 

viacero typov balónov, ktoré majú na základnom katétri balón. Rozoznávame 

angioplastické balóny, balóny na meranie rozmerov tzv. sizing balóny. 

Špeciálne sú koronárne balóny, ktoré sú mimoriadne jemné, ale dokáţu vyvinúť 

obrovský tlak, cutting balóny tzv. rezacie balóny  atď. 

 

 

7.5.1 ANGIOPLASTICKÉ BALÓNY 

 

Špeciálnym typom katétrov sú balónové angioplastické alebo valvuloplastické 

katétre, ktoré majú na svojom distálnom konci balónik (obrázok 32). Tento balónik sa 

nafúkne v mieste stenózy cievy alebo chlopne s cieľom ich dilatácie. Existuje veľké 

mnoţstvo typov balónov. Podľa tlaku, ktorým je moţné balón nafúknuť,  sa rozdeľujú 

na nízkotlakové a vysokotlakové. Nízkotlakové balóny sú poddajné, znesú tlak 

obvykle len niekoľko atmosfér (cca 4 - 5 atmosfér) a pouţívajú sa v beţných 

miestach stenóz, kde sa nepredpokladá extrémna rigidita stenózy. Vysokotlakové 

balóny sú nepoddajné, niektoré z nich znesú aj extrémne tlaky cca do 20 atmosfér.  

Tieto balóny sa pouţívajú v odolných rigidných miestach stenóz, kde 

s nízkotlakovými balónmi neuspejeme. Balóny sa vyrábajú na katétroch rôznej 

dĺţky. Charakteristikou balóna je jeho priemer v mm (to znamená, na akú 

maximálnu šírku sa roztiahne pri jeho náplni zriedeným kontrastom), jeho dĺţka v cm 

(zväčša 2 cm, 4 cm alebo  6 cm) a mnoţstvo atmosfér, na ktoré je moţné balón 

bezpečne nafúknuť bez toho, aby praskol.  
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Obrázok 32- Angioplastický balón – markery označujú dĺţku balónu 

 

 

7.5.2 SIZING BALÓNY 

 

Na zistenie veľkosti ASD II pri jeho uzávere sa pouţívajú sizing balóny tzv. 

meracie, ktoré sú veľmi poddajné a nízkotlakové. Vyrábajú sa vo viacerých 

veľkostiach.  

 

 

7.5.3 KORONÁRNE BALÓNY 

 

V pediatrickej intervenčnej kardiológii sa pouţívajú u najmenších detí na 

dilatáciu malých ciev koronárne balóny. Niektoré z nich znesú aţ extrémny tlak aj 

viac ako 20 atmosfér (vhodné na pokus o dilatáciu stenotických aortopulmonálnych 

kolaterál). Malé balóny vhodné na veľmi tesné stenózy u  detí sú tieţ balóny 

pouţívané v neurorádiológii. 

 

 

7.5.4 CUTTING BALÓNY  

  

Špeciálnym typom balónov sú cutting tzv. rezacie balóny, ktoré majú na 

svojom povrchu niekoľko ostrých čepieľok, ktoré slúţia na jemné narezanie intimy 

a časti medie cievy. Vyrábajú sa v šírke v  rozmedzí 2 aţ 8 mm. Balóny v šírke 2 aţ 
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4 mm potrebujú 5 Fr sheath a pre balóny v šírke 5-8 mm  je potrebný 7 Fr sheath. 

Menšie z nich majú po svojom obvode 3 čepieľky a väčšie z nich 4 čepieľky. Cutting 

balóny sa s úspechom pouţívajú v miestach veľmi rezistentných stenóz ciev, kde 

obyčajná angioplastika nestačí a stent nie je moţné implantovať. Takisto sa 

pouţívajú pri reštrikčnom foramen ovale a potrebe jeho otvorenia. Veľkosť cutting 

balónu by mala byť pribliţne dvojnásobkom stenózy cievy, ale nie viac ako o 1-2 mm 

väčšia ako je šírka normálnej okolitej cievy bez stenózy. Cutting balóny by sa mali 

nafukovať pomaly a manipulovať s nimi opatrne, vhodné je pracovať s nimi cez dlhý 

sheath (obrázok 33).   

 

 
 

Obrázok 33 Cutting balón s čepieľkami na povrchu (označené šípkami) 

 

 

7.5.5 MANIPULÁCIA S BALÓNMI 

 

Balóny sa plnia zriedenou kontrastnou látkou v pomere cca 1/3 kontrastnej 

látky  a 2/3 fyziologického roztoku. Pri väčšom pomere kontrastnej látky sú síce 

lepšie vidieť na fluoroskopii, ale vzhľadom k vyššej viskozite kontrastnej látky sa 

pomalšie vyprázdňujú, čo je nevýhodné pri potrebe ich rýchleho stiahnutia pri 

hemodynamickej kompromitácii pacienta. Balóny môţu byť nafukované buď ručne 

(väčšina katetrizujúcich lekárov vyvinie tlak od 4 do cca 5-6  atmosfér) alebo 

manometrom. Výhodou pouţitia manometra je nafúknutie balóna na presne 

stanovený tlak.   
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Príprava balóna spočíva v prepláchnutí jeho priesvitu fyziologickým roztokom 

a vo vysatí vzduchu z balóna, aby v ňom neostávali vzduchové bublinky.  

 

 

7.6 STENTY  

 

Stenty patria k špeciálnemu vybaveniu katetrizačného laboratória. Implantácia 

stentov ako metóda intervenčnej liečby cievnych stenóz sa začala vyuţívať od 

začiatku 90. rokov. Stenty sú vyrobené zo zlúčenín drahých kovov (platina - irídium, 

nikel – titanium, chróm - kobalt a podobne). Slúţia na implantáciu do cievy s cieľom 

udrţať jej lumen otvorený. Stenty sa implantujú do takých miest stenóz, kde  

jednoduchá angioplastika nestačí na udrţanie adekvátneho lumenu cievy (elastické 

stenózy).  

Existuje viacero typov stentov, ktoré sa v súčasnej dobe v detskej 

a v kongenitálnej intervenčnej kardiológii pouţívajú. Je však potrebné vedieť, ţe 

vzhľadom k nízkemu počtu pediatrických pacientov neexistuje ţiadny stent priamo 

určený pre pediatrickú populáciu. Všetky pouţívané stenty sú buď biliárne stenty 

alebo stenty určené primárne pre dospelých pacientov. U najmenších pacientov sa 

v ojedinelých a indikovaných prípadoch môţu pouţiť koronárne stenty. Tieto je 

moţné implantovať do perzistujúceho ductus arteriosus  (PDA) na udrţanie jeho 

priechodnosti pri ductus dependentnej cirkulácii ako alternatívne riešenie 

chirurgického našitia modifikovanej Blalock – Taussigovej spojky, do stenotickej 

aortopulmonálnej kolaterály alebo aj do pôvodnej stenotickej ascendentnej aorty pri 

hypoplastickom ľavokomorovom syndróme na udrţanie koronárnej perfúzie.  

Nekoronárne stenty môţeme rozdeliť podľa viacerých kritérií. Podľa toho, či 

sú dodávané uţ na konkrétnom balóne alebo je nutné ich pred pouţitím nasadiť na 

vybraný balón ručne, ich delíme na „premontované - premounted“ a 

„nepremontované – non – premounted“. Výhodou „premontovaných“, uţ na 

pouţitie pripravených stentov je ich menší profil a tieţ väčšia stabilita stentu na 

balóne, riziko skĺznutia počas implantácie je niţšie. Podľa toho, či sú stenty vyrobené 

len z kovových súčastí alebo sú potiahnuté aj goretexom ich delíme na metalické - 

„bare metal stents“ a na „covered stenty – stentgrafty“, ktoré majú na svojom 

povrchu súvislú vrstvu goretexu. Podľa tvaru kovových častí sa ešte rozdeľujú na 
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stenty s otvorenými bunkami („open cells“), polootvorenými bunkami („semi – 

open cells“) a zatvorenými bunkami („closed cells“) (obrázky 34-39).  

 

 
 
Obrázok 34 Metalický „nepremontovaný“ stent, ktorý je pred implantáciou potrebné umiestniť na 
balónový katéter 
 

 
 
Obrázok 35 Metalický „premontovaný“ stent, ktorý je uţ výrobcom umiestnený na balóne 
 

                                  
 
Obrázok 36 Stenty s dizajnom zatvorených buniek – Palmaz 
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Obrázok 37 Andrastent - stent s dizajnom polootvorených buniek 
 

 

     
  

Obrázok 38 Andrastent – „nepremontovaný“,      Obrázok 39 Andrastent -  roztiahnutý stent s  
zatiaľ nedilatovaný stent                                       polootvorenými bunkami                     
 
(obrázky 38 a 39 pochádzajú od firmy Andramed, uverejnené s jej láskavým dovolením)  
 

 

   
 

Obrázok 40 Samoexpandovateľný stent – začiatok vysúvania stentu  
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Obrázok 41 Samoexpandovateľný stent – pokračovanie vysúvania stentu 
 

 

    
 

Obrázok 42 Úplne otvorený samoexpandovateľný stent 
 

 
Charakteristikou kaţdého „premontovaného“ stentu je balón, na ktorom je 

premontovaný. U „nepremontovaných“ je takisto určené, na aký maximálny diameter 

sa daný stent môţe dilatovať a na akú dĺţku sa pri tejto maximálnej dilatácii skráti.   

Pokryté „covered“ stenty sa pouţívajú jednak v rizikovejších lokalizáciách, 

kde by mohlo dôjsť k poškodeniu cievnej steny pri implantácii stentu (typicky pri 

natívnej koarktácii aorty hlavne u väčších pacientov) alebo potom ako urgentné 

riešenie pri poškodení steny cievy kovovým stentom, kedy sa ešte pridá 

k metalickému stentu aj „stentgraft“ a takto sa zabráni krvácaniu z cievy. S „covered“ 

stentami je ťaţšia manipulácia ako s čiste metalickými stentami. Rizikom pri 

pouţívaní týchto „covered“ stentov je jednak uzavretie niektorých bočných vetiev ciev 

odstupujúcich zo stentovanej oblasti (hovoríme o „jailing vessels“) a jednak 

nemoţnosť ďalšej intervencie alebo diagnostiky v tejto oblasti, pretoţe cez bunky 



58 

 

metalického stentu sa ešte dá prejsť vodičom a následne aj katétrom, cez goretex 

„covered“ stentu je prístup takmer nemoţný (obrázky 40-42). 

 

 

7.7 COILY 

 

Coilom nazývame drobnú kovovú špirálku, ktorá zvykne mať na svojom 

povrchu ešte jemné textilné chĺpky s cieľom zvýšiť embolizáciu cievy. Coily sa môţu 

pouţiť jednak pri uzávere malého perzistujúceho ductus arteriosus  a tieţ pri 

uzávere malých ciev – kolaterál v rôznych lokalizáciách, eventuálne aj 

modifikovaných Blalock – Taussigovej  spojok.  

 

Poznáme dva základné typy coilov:  

 

 coily, ktoré sú počas uzáveru pripútané na zavádzacom systéme a odpútajú sa aţ 

po overení ich správnej polohy  

 coily, ktoré nie sú nijako pripútané a v momente, keď sú vytlačené z katétra do 

cievy vodičom, ich uţ nie je moţné získať späť (jedine je ich moţné vytiahnuť 

snarom).  

 

Princíp uzáveru cievy coilom spočíva v jej trombotizácii (obrázky 43-49).  

 

 
 

Obrázok 43 Nevysunutý coil – v trubičke sa nachádza coil na embolizáciu ciev, ktorý sa vysúva 
vodičom a zavádza cez katéter na miesto zvolenej embolizácie 
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Obrázok 44 Začiatok vysúvania coilu vodičom z proximálneho konca, na distálnom konci sa začína 
tvoriť špirálka 
 
 

 
 

Obrázok 45 Pri pokračujúcom vysúvaní coilu vodičom sa formujú ďalšie špirálky 
 

 
 

Obrázok 46 Coily určené na embolizáciu ciev 
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Obrázok 47 Odpútateľný Jacksonov coil na uzáver perzistujúceho ductus arteriosus – na obrázku 
vidíme obal coilu, v ktorom sa coil nachádza 
 

 

 
 

Obrázok 48 Čiastočne vysunutý Jacksonov coil 
 

 

 
 

Obrázok 49 Úplne vysunutý Jacksonov coil – ešte stále pripútaný na vodiči  
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7.8 TELIESKO - DEVICE  

 

7.8.1 AMPLATZOV SEPTÁLNY OKLÚZOR 

 

Amplatzov septálny oklúzor je teliesko určený na uzáver defektu 

predsieňového septa katetrizačnou technikou. Je vyrobený z nitinolu (zlúčenina 

niklu a titánu). Patrí medzi typy device na uzáver defektu predsieňového septa (ASD 

II), ktoré uzatvárajú defekt, to znamená, ţe majú centrálnu časť, ktorá sa umiestni do 

miesta defektu a z oboch strán okolo cetrálnej časti sa nachádzajú disky, ktoré sú 

uloţené v ľavej a v pravej predsieni. Vyrába sa vo veľkostiach od 4 do 40 mm (táto 

veľkosť udáva veľkosť strednej časti device, disky sú väčšie o 12, 14 alebo o 16 mm 

na strane ľavej predsiene a o niečo menej na strane pravej predsiene) (obrázky 50-

51). Sheathy potrebné na uzáver defektu predsieňového septa sú od 6 do 12 Fr.  

 

   
 

Obrázky 50 a 51  Amplatzov septálny oklúzor - pohľad zpredu a z profilu 

 

 

Amplatzov septálny oklúzor nie je jediný typ device, ktorým je moţné defekt 

predsieňového septa uzavrieť. Na trhu existuje mnoho ďalších typov oklúzorov, ktoré 

je moţné na uzáver pouţiť. Niektoré sú rovnako ako Amplatzov oklúzor „stentujúce“ 

septum (Figula Occlutech), iné fungujú skôr ako záplata z oboch strán – „patch“ typ 
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uzáveru (Helex, Cardia, Solysafe). V súčasnosti uţ existuje aj biodegradibilný typ 

device z kolagénu a z nitinolu (BioSTAR), ktorý sa v tele epitelizuje a časom sa 

rozpadne. Defekt sa teda uzatvorí vlastným tkanivom organizmu. Tento typ uzáveru 

má výhodu v prípade, ţe je v budúcnosti potrebný transseptálny prístup do ľavej 

predsiene (napríklad pri elektrofyziologickom vyšetrení a rádiofrekvenčnej ablácii).   

 

 

7.8.2 AMPLATZOV PFO OKLÚZOR 

 

Amplatzov PFO oklúzor je teliesko, ktorý je veľmi podobný Amplatzovmu 

septálnemu oklúzoru, ale je určený na uzáver perzistujúceho  foramen ovale. Oproti 

klasickému Amplatzovmu oklúzoru je tento device s tenším profilom. Je dostupný 

v 18, 25, 30 a 35 mm veľkosti (obrázok 52). 

 

 
 

Obrázok 52 Amplatzov PFO oklúzor v 2 rôznych veľkostiach 
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7.8.3 AMPLATZOV OKLÚZOR NA UZÁVER DEFEKTU KOMOROVÉHO 

SEPTA 

 

V detskej a kongenitálnej intervenčnej kardiológii sa pouţívajú 2 typy 

Amplatzových oklúzorov na uzáver defektu komorového septa: membranózny 

a muskulárny.  

Amplatzov muskulárny oklúzor je symetrický device s dvomi koncentrickými 

diskami a hrubšou centrálnou časťou, ktorá je navrhnutá špeciálne tak, aby sa čo 

najlepšie umiestnila do muskulárneho interventrikulárneho septa (obrázky 53, 54).  

   
 

Obrázky 53 a 54  Amplatzov oklúzor na uzáver defektu komorového septa - muskulárny typ – pohľad 
zpredu a zboku 
 

Amplatzov membranózny oklúzor je device určený na uzáver 

perimembranózneho defektu komorového septa. Tento oklúzor má asymetrický tvar 

uspôsobený tak, aby čo najmenej zasahoval do oblasti aortálnej chlopne (obrázky 

55, 56).  

  
 

Obrázok 55 a  56 Amplatzov oklúzor na uzáver defektu komorového septa - perimembranózny typ 
s asymetrickým diskom,  pohľad zpredu a pohľad zboku 
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U dospelých pacientov sa pouţíva ešte oklúzor špeciálne navrhnutý na 

uzáver defektu komorového septa vzniknutého po infarkte myokardu. Tento 

oklúzor má oproti ostatným dvom typom oklúzorov hrubšiu centrálnu časť (obrázky 

57, 58).  

 

  
 

Obrázky 57 a 58 Amplatzov oklúzor na uzáver defektu komorového septa po infarkte myokardu - 
pohľad zpredu a pohľad zboku 

 

 

7.8.4 AMPLATZOV DUKTÁLNY OKLÚZOR 

 

V  súčasnosti máme k dispozícii dva typy duktálnych device: 

 

Amplatzov duktálny oklúzor je asymetrický device, ktorý má kruhový 

aortálny disk a za ním nasleduje cylindrická časť, ktorá je pri implantácii vtiahnutá do 

duktu. Uzáver týmto typom device sa realizuje vţdy zo strany pľúcnice a vyţaduje 

sheathy 5 aţ 8 Fr (obrázky 59-61). 
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Obrázky 59 - 61 Amplatzov duktálny oklúzor v dvoch veľkostiach – starší typ 

 
 

Novší typ device na uzáver perzistujúceho ductus arteriosus je symetrický 

Amplatzov duktálny oklúzor II. typu. Skladá sa z dvoch kruhových diskov, medzi 

ktorými je valček, ktorý sa umiestňuje do duktu. Tento typ device je mäkkší a  na 

pohmat pripomína špongiu. Je určený na uzáver duktu buď z aortálnej alebo 

z pulmonálnej strany a vyţaduje menšie sheathy – 4 alebo 5 Fr podľa veľkosti 

oklúzora. Pre jeho flexibilitu je tento device v ojedinelých prípadoch vyuţiteľný aj 

v iných ťaţko prístupných lokalizáciách ako v perzistujúcom ductus arteriosus – 

ojedinele sa vyuţíva aj na uzáver malých muskulárnych defektov komorového septa 

alebo na uzáver aortopulmonálnych kolaterál.  
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7.9 MECHANICKÉ UCPÁVKY NA CIEVY - VASKULÁRNE PLUGY 

 

Vaskulárne plugy sú device, ktoré sú určené na uzáver kolaterálnych ciev 

a A-V malformácií. Sú vyrobené rovnako ako aj iné typy teliesok z nitinolu. Vyrábajú 

sa vo viacerých tvaroch. Princípom uzáveru cievy je jej vyplnenie device a následná 

trombotizácia (obrázky 62-65).  

 

  
 

  
 
Obrázky 62-65 Rôzne typy vaskulárnych plugov 

 

 

7.10 MATERIÁL NA EXTRAKCIU CUDZÍCH TELIES  

 

Na extrakciu cudzích telies sa najčastejšie vyuţíva tzv. snare systém – ide 

o tenký zavádzací katéter a špeciálny vodič, na konci ktorého sa nachádza malá 

slučka na zachytenie cudzorodého materiálu. Slučka  funguje na princípe 
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kovbojského  lasa. Do slučky lasa sa zachytí cudzorodý materiál a vytiahne sa von. 

Na extrakciu cudzieho telesa sa dá takisto pouţiť bioptóm, do ktorého sa cudzorodý 

materiál zachytí (obrázky 66, 67).  

 

 

Obrázok 66 Zachytený koniec vodiča v snare systéme 
 

 

 
 
Obrázok 67 Zatiahnutím slučiek snare systému sa koniec vodiča pevne zachytí  
a vytiahne von z  tela cez sheath 
 

 

7.11 RÁDIOFREKVENČNÉ INTERVENČNÉ METÓDY 

 

Pri týchto výkonoch sa vyuţíva rádiofrekvenčná energia. Pouţíva sa aj 

v arytmológii pri rádiofrekvenčných abláciách, ale aj pri katetrizačných intervenciách 

v prípade potreby perforácie jednotlivých štruktúr v srdci  alebo v cievach. Je 
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nutné pripomenúť, ţe táto energia na perforáciu má odlišné charakteristiky od 

energie pouţívanej pri rádiofrekvenčných abláciách v arytmológii.  

Na rádiofrekvenčnú abláciu je potrebné generovanie tepla. Na vznik tepla je 

potrebný pomerne veľký výkon (35-50 Wattov) a nízka hodnota elektrického napätia 

(30-50 Voltov). Na abláciu je potrebné pôsobenie energie počas dlhšieho času a cez  

široký koniec ablačného katétra (6-7 Fr koniec elektródy). Ak je teplota vyššia ako 

45°C, tkanivá koagulujú.  

Energia potrebná na perforáciu je naopak energia s nízkym výkonom (5 

Wattov) a s vysokou hodnotou elektrického napätia (150 aţ 180 Voltov), ktorá pôsobí 

len veľmi krátky čas (0,4 sekundy) vo veľmi malej oblasti (1,3 Fr koniec elektródy). 

Táto energia sa nešíri laterálne, perforuje len oblasť bezprostredne v kontakte 

s elektródou a nevyvoláva teplo mimo oblasti tejto elektródy.  

Rádiofrekvenčná energia môţe byť vyuţitá pri transseptálnej atriálnej 

punkcii, pri perforácii pulmonálnej chlopne pri pľúcnej atrézii s intaktným 

komorovým septom alebo pri snahe o spriechodnenie strombotizovanej 

goretexovej spojky.  
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8 DIAGNOSTICKÁ KATETRIZÁCIA  

 

Diagnostická katetrizácia je vysokošpecializované vyšetrenie. Počas 

diagnostickej katetrizácie cez cievu (vénu  alebo artériu) zavádzame špeciálne 

katétre do jednotlivých častí srdca a veľkých ciev. Na Slovensku je niekoľko 

pracovísk, ktoré vykonávajú tieto vyšetrenia v rámci dospelej populácie. U detí sa 

tieto vyšetrenia vykonávajú iba v NÚSCH a.s. DKC OFV. Vyšetrenie vykonávame 

preto, aby sme v maximálnej miere získali informácie o jednotlivých 

hemodynamických pomeroch v rámci malého a veľkého krvného obehu, ako  aj 

informácie o anatómii pomocou kontrastnej látky, ktorú aplikujeme do cievy alebo 

dutiny srdca a následne ich  snímame. Pomocou kontrastnej látky  znázorňujeme 

objem, štruktúru a poruchu prietoku. Ide o dynamický dej, pri ktorom vidíme prienik 

a prietok kontrastu cez jednotlivé štruktúry srdca. 

 

 

8.1 HEMODYNAMIKA  

 

Definícia hemodynamiky – „exaktné meranie tlakov v dutinách cievneho 

systému a srdca a meranie odobratých vzoriek krvi na obsah kyslíka tzv. saturácie“. 

Na základe výpočtov,  ako je spotreba kyslíka a tlak v jednotlivých dutinách vieme 

podrobne vypočítať mnoţstvo hemodynamických parametrov ako sú minútový 

objem srdca, veľkosť ľavo-pravého a pravo-ľavého skratu, pľúcnu vaskulárnu  

rezistenciu a pod. Stanovovanie a meranie hemodynamických parametrov nie je 

samoúčelové, ale je obzvlášť dôleţité pri indikáciách na operáciu v rámci 

komplexných chýb srdca. Bez exaktných parametrov napriek dobre vykonanej 

operácii by mohlo prísť k fatálnemu zlyhaniu cirkulácie. Hemodynamické parametre 

sú obzvlášť dôleţité pri Fontánovskej operácii jednokomorovej cirkulácie. Výsledok 

operácie závisí od pľúcnej vaskulárnej rezistencie, ale aj anatomických pomerov. 

 

 

8.1.1 STANOVENIE HEMODYNAMICKÝCH PARAMETROV 

 

Pri kaţdej diagnostickej katetrizácii pacienta je cieľom katetrizácie získať čo 

najväčší počet informácií o anatómii srdca a ciev pacienta a o jeho  hemodynamike. 
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Otázky, na ktoré by mala diagnostická katetrizácia dať odpoveď, musia byť jasné uţ 

pred katetrizáciou. Podľa týchto otázok sa totiţ plánuje katetrizačný výkon, 

zabezpečujú sa nevyhnutné cievne vstupy a vykonávajú sa angiografie. Vzhľadom 

k limitovanému objemu kontrastnej látky, ktorú je moţné hlavne malému dieťaťu 

podať,  je potrebné pri komplexných diagnózach naplánovanie indikovaných 

angiografií s cieľom znázornenia podstatných štruktúr. V prípade veľkého počtu 

potrebných angiografií uprednostníme tie štruktúry, ktoré neboli dostatočne 

znázornené pri echokardiografickom vyšetrení.  

 

Pri stanovovaní základných hemodynamických parametrov je 

nevyhnutné dodrţať niekoľko základných podmienok:  

 

 Anestézia by mala byť stabilná počas celého výkonu, bez väčších 

výkyvov. Napríklad prebúdzajúci sa pacient bude mať vyššie tlaky 

počas fázy budenia, ako vo fáze hlbokého spánku.  

 Rovnako nie je dobré meniť počas výkonu spôsob anestézie – 

intravenózny na intubačný a podobne.  

 Počas stanovovania hemodynamických parametrov takisto nie je 

ideálne meniť FiO2 vo vdychovanej zmesi. Najoptimálnejšie je pri 

meraní hemodynamiky, ak dýcha pacient  vzduch (FiO2 0,21). To ale 

nie je vţdy moţné u  nestabilných pacientov v ťaţkom stave, ktorí 

vyţadujú vyššiu frakciu O2.  

 Rovnako skresľujú hemodynamickú situáciu aj epizódy desaturácie 

počas výkonu.  

 Jednotlivé tlaky by mali byť odmerané a vzorky krvi odobrané v čo 

moţno najkratšom časovom intervale, aby boli podmienky čo 

najpodobnejšie. V praxi to nie je vţdy dosť dobre moţné, keďţe sú 

niektoré lokalizácie veľmi ťaţko prístupné.  

 

Existuje niekoľko výstupných hemodynamických parametrov, ktoré 

potrebujeme vypočítať. Tieto parametre nás informujú o stave pacientovej 

hemodynamiky a sú podstatné pred indikovaním pacienta na chirurgické riešenie 

(najčastejšie sa tieto parametre počítajú pred niektorou etapou jednokomorového 



71 

 

riešenia), ale takisto sa pouţívajú aj pri pooperačných stavoch v prípade zhodnotenia 

závaţnosti reziduálnych pooperačných nálezov.  

 

 

8.1.2 ZHODNOTENIE PĽÚCNEHO A SYSTÉMOVÉHO PRIETOKU A ICH 

POMER 

 

Pľúcny prietok sa označuje Qp a vyjadruje sa v jednotkách liter/minútu 

a indexuje sa na m2. Qp nám označuje koľko krvi v litroch pretečie u pacienta 

pľúcami za 1 minútu.  

Systémový prietok sa označuje Qs a rovnako ako Qp sa vyjadruje 

v jednotkách liter/minútu a indexuje sa na m2. Qs nám hovorí o tom, koľko krvi 

v litroch pretečie u pacienta systémovou cirkuláciou za 1 minútu.  

Absolútne čísla týchto parametrov nám  dokáţu dať aspoň pribliţnú predstavu 

o pacientovej cirkulácii, čo je ale oveľa výpovednejšie číslo, je pomer týchto dvoch 

parametrov. Označujeme ho Qp/Qs a vyjadruje nám, koľkokrát viac alebo menej krvi 

pretečie pľúcami ako systémovou cirkuláciou. U zdravého človeka s normálnou 

hemodynamikou a bez skratu je tento pomer rovný jednej, čo znamená, ţe sú 

pľúcny a systémový obeh v rovnováhe.  

V prípade, ţe je vypočítaná hodnota Qp/Qs vyššia ako jedna, znamená to, ţe 

má pacient vyšší prietok krvi do pľúc ako do systémovej cirkulácie a je teda prítomný 

ľavopravý skrat na niektorej úrovni (defekt predsieňového septa, defekt komorového 

septa, perzistujúci ductus arteriosus, parciálny anomálny pľúcny venózny návrat). Za 

hemodynamicky závaţný skrat sa povaţuje ten, pri ktorom je hodnota Qp/Qs vyššia 

ako 1,5.  

V opačnom prípade, kedy je vypočítaná hodnota Qp/Qs niţšia ako jedna je 

zrejmé, ţe má pacient buď pravoľavý skrat na niektorej úrovni alebo ţe má typ 

cirkulácie, kde nie je všetka venózna krv odvedená do pľúc (napríklad po Glennovej 

operácii).  

 

Výpočet Qp a Qs 

 

Pomer Qp/Qs si vypočítame veľmi jednoducho dosadením do vzorca:  
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(vzorec vznikol matematickým zjednodušením podstatne zloţitejšieho vzorca) 

 

 

               

               Sat. O2  Ao – Sat. O2 VC 

Qp/Qs = ––––––––––––––––––––––– 

               Sat. O2  PV – sat. O2 AP 

 

Sat. O2 Ao – saturácia O2 v aorte (je moţné pri nemoţnosti napichnúť femorálnu 

artériu dosadiť saturáciu O2 z pulzného oxymetra, korelácia zvykne byť pomerne 

dobrá).  

 

Sat. O2 VC je zmiešaná venózna saturácia, to znamená priemer saturácie medzi 

hornou a dolnou dutou ţilou. Nie je celkom jednotný názor na to, ako vypočítať 

zmiešanú venóznu saturáciu. 

 

Exitujú 3 pohľady na výpočet zmiešanej venóznej saturácie: 

 

1. V prípade neprítomnosti skratu na srdci je zmiešaná venózna saturácia rovnaká 

ako saturácia v pravej predsieni, pravej komore a pľúcnici, ktoré môţeme dosadiť do 

zmiešanej venóznej saturácie.  

 

2. Zmiešanú venóznu saturáciu je moţné vypočítať  zo saturácie nameranej v hornej 

a dolnej dutej ţile: keďţe 2/3 venóznej krvi pochádzajú z dolnej dutej ţily a len 1/3 

z hornej dutej ţily, toto sa zohľadní vo vzorci:  

 

Zmiešaná venózna saturácia = 1/3 saturácie SVC + 2/3 saturácie IVC 

 

3. Saturácia v dolnej dutej ţile nie je úplne relevantná, pretoţe obsahuje venóznu krv 

z obličiek (s vysokou saturáciou) a krv z pečene (s nízkou saturáciou). Hodnota 

saturácie v dolnej dutej ţile je teda skreslená, navyše nevieme presne, z ktorej tejto 

oblasti odoberáme vzorku krvi. Za zmiešanú venóznu saturáciu sa teda povaţuje tá 

z hornej dutej ţily.  
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V NÚSCH a.s.  DKC OFV väčšinou počítame hodnotu saturácie zmiešanej 

venóznej krvi z hodnôt hornej aj dolnej dutej ţily.  

 

Sat. O2 PV je saturácia O2 v pľúcnych vénach, v prípade neprítomnosti komunikácie 

na predsieňovej úrovni a v prípade predpokladu zdravých pľúc sa za túto hodnotu 

v prípade nemoţnosti priameho vyšetrenia saturácie dosadzuje hodnota medzi 97 

a 100%.  

Sat. O2 AP je saturácia O2 v pľúcnici, dosadzuje sa buď hodnota saturácie v kmeni 

pľúcnice alebo ak je väčší rozdiel v ramenách pľúcnice, tak hodnota priemeru medzi 

vetvami  pľúcnice.  

 

Po dosadení do vzorca a získaní výsledku musí byť výsledok logicky 

zhodnotený, či zodpovedá očakávanému výsledku a či dáva zmysel.  

 

Pri meraní saturácií totiţ môţe dôjsť k niekoľkým chybám: 

 

 Napríklad dosadená saturácia v pľúcnych vénach nemusí v prípade 

chronického pľúcneho ochorenia zodpovedať reálnej saturácii, ktorá je 

v tomto prípade niţšia.  

 Saturácia v hornej dutej ţile môţe byť nabratá v blízkosti streamingu 

z defektu predsieňového septa.  

 Pri bidirekčných skratoch nemá význam výpočet Qp/Qs a vypočítaná 

hodnota nie je vôbec relevantná.  

 

 

8.1.3 NIEKOĽKO PRÍKLADOV VÝPOČTU QP/QS 

Pacient s dvojitým výtokom z pravej komory (DORV), po kompletnej chirurgickej 

korekcii - uzávere veľkého defektu komorového septa, v pooperačnom priebehu 

echokardiograficky zistený reziduálny defekt na tuneli, ktorým sa uzatvoril 

komorový defekt. Pacienta nie je moţné odpojiť od umelej pľúcnej ventilácie. 

Otázka intenzivistického tímu je, či je defekt komorového septa hemodynamicky 

závaţný a či je potrebná reoperácia. 
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Na výpočet Qp/Qs potrebujeme údaje o saturácii O2 v krvi na viacerých úrovniach:  

Vykonaná bola pravostranná aj ľavostranná katetrizácia, so zistením nasledujúcich 

hodnôt saturácií: (schéma 6) 

 

Schéma 6 Hodnoty saturácií u pacienta po chirurgickej korekcii DORV  

                 

 

Za zmiešanú venóznu saturáciu dosadíme hodnotu 67% (vypočítaná podľa vzorca 

1/3 SVC + 2/3 IVC) 

 

                                                                         97% - 67%  

Pri dosadení do vzorca dostaneme: Qp/Qs =  –––––––––– = 1,15  

                                                                         99% - 73% 

 

Hodnota Qp/Qs 1,15 nám hovorí o malom reziduálnom ľavo-pravom skrate na tuneli 

po uzávere defektu komorového septa, ale táto hodnota nesvedčí pre 

hemodynamicky závaţný skrat. Tento pacient preto nie je indikovaný na reoperáciu 

pre reziduálny komorový defekt.  
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Pacient s parciálnym anomálnym pľúcnym venóznym návratom (PAPVD) zprava 

pred chirurgickou korekciou. Katetrizovaný pre presné znázornenie vústenia 

pľúcnych vén. Pri tejto diagnostickej katetrizácii boli odobraté aj vzorky krvi na 

výpočet Qp/Qs s cieľom zistiť, aký veľký je ľavo - pravý skrat. Pacient je klinicky 

výrazne „precirkulovaný“.  

 

 

 

Boli zistené nasledujúce hodnoty saturácií: (schéma 7) 

 

 
Schéma 7 Hodnoty saturácií u pacienta s PAPVD 

 
                                                                       99% - 65% 
Po dosadení do vzorca dostaneme Qp/Qs = ––––––––––– =  2  
                                                                      100% - 83% 
 
Tento výsledok znamená, ţe tento pacient má 2 – krát vyšší prietok krvi do pľúc ako 

do systémovej cirkulácie. Toto predstavuje hemodynamicky významný ľavo – pravý 

skrat, čo len koreluje s klinickým obrazom pacienta. 
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Pacient s pľúcnou atréziou s intaktným ventrikulárnym septom (PA- IVS) 

a hypoplastickou pravou komorou nevhodnou na dvojkomorové riešenie, pred 3. 

etapou jednokomorového riešenia, po Glennovej operácii. Bola vykonaná 

diagnostická katetrizácia s cieľom zhodnotenia hemodynamiky pred Fontánovskou 

operáciou. 

 

Katetrizácia bola vykonaná  cez  femorálnu artériu aj vénu a tieţ cez venu jugularis 

interna. Boli namerané nasledujúce hodnoty saturácií O2: (schéma 8) 

 

Schéma 8 Hodnoty saturácií u pacienta s PA- IVS  

 
                                                     82% - 58% 
Po dosadení do vzorca: Qp/Qs = –––––––––– = 0,65  
                                                     97% - 60% 
 
Qp/Qs 0,65 je normálna hodnota u pacienta po  Glennovej operácii, kedy do pľúc 

netečie celý systémový venózny návrat, ale len venózny návrat z hornej dutej ţily. 

Krv z dolnej dutej ţily pretečie cez otvorený defekt predsieňového septa do ľavej 

predsiene, ľavej komory a následne do systémovej cirkulácie.  
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8.1.4 VÝPOČET PRIETOKOV QP A QS 

 

Absolútne hodnoty prietokov krvi do pľúc a do systémovej cirkulácie môţeme 

vypočítať podľa vzorca:  

 

                             V O2 . 10 
Qp = –––––––––––––––––––––––––––––– 
          (sat. O2 PV – sat. O2 AP). 1,36. HB  
 
 
 
 
                              V O2 . 10 
Qs = –––––––––––––––––––––––––––––– 
          (sat. O2 Ao – sat. O2 VC). 1,36. HB 
 
Kde V O2 je spotreba kyslíka v ml/min/m2, sat. O2 PV je saturácia O2 v pľúcnych 

vénach, sat. O2 Ao saturácia O2 v aorte, sat. O2 VC je saturácia O2 v dutých ţilách, 

HB je hemoglobín v g/dl.  

Spotreba kyslíka je závislá od srdcovej frekvencie a od povrchu tela.  

 

Sú dve moţnosti získania hodnoty spotreby kyslíka:  

 

1. Predpokladaná hodnota z tabuliek (La Farge,  1970) – nevýhodou je, ţe táto 

tabuľková hodnota nebola stanovovaná  u detí pod 3 roky veku a tieţ nemusí 

korešpondovať úplne s reálnou hodnotou u konkrétneho pacienta.  

 

2. Aktuálne odmeraná hodnota spotreby kyslíka – na toto meranie je nutné špeciálne 

vybavenie (pacient dýcha do uzatvoreného systému – kukly), analyzujeme 

koncentráciu kyslíka na vstupe do kukly a na výstupe z kukly. Z týchto parametrov sa 

potom vypočíta spotreba kyslíka za jednu minútu.   

Na OFV DKC SR vzhľadom k nedostupnosti špeciálneho vybavenia 

nemeriame aktuálnu spotrebu kyslíka. Do vzorcov dosadzujeme hodnotu z tabuliek aj 

pre menšie deti (tabuľka  5, 6). 
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 SRDCOVÁ FREKVENCIA (pulzy/minútu) 

VEK 

(roky) 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

3    155 159 163 167 171 175 178 182 186 190 

4   149 152 156 160 163 168 171 175 179 182 186 

6  141 144 148 151 155 159 162 167 171 174 178 181 

8  136 141 145 148 152 156 159 163 167 171 175 178 

10 130 134 139 142 146 149 153 157 160 165 169 172 176 

12 128 132 136 140 144 147 151 155 158 162 167 170 174 

14 127 130 134 137 142 146 149 153 157 160 165 169 172 

16 125 129 132 136 141 144 148 152 155 159 162 167  

18 124 127 131 135 139 143 147 150 154 157 161 166  

20 123 126 130 134 137 142 145 149 153 156 160 165  

25 120 124 127 131 135 139 143 147 150 154 157   

30 118 122 125 129 133 136 141 145 148 152 155   

35 116 120 124 127 131 135 139 143 147 150    

40 115 119 122 126 130 133 137 141 145 149    
 
Tabuľka 5 Spotreba kyslíka u chlapcov a muţov 
 
 

 SRDCOVÁ FREKVENCIA (pulzy/minútu) 

VEK 

(roky) 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

3    150 153 157 161 165 169 172 176 180 183 

4   141 145 149 152 156 159 163 168 171 175 179 

6  130 134 137 142 146 149 153 156 160 165 168 172 

8  125 129 133 136 141 144 148 152 155 159 163 167 

10 118 122 125 129 133 136 141 144 148 152 155 159 163 

12 115 119 122 126 130 133 137 141 145 149 152 156 160 

14 112 116 120 123 127 131 134 133 143 146 150 153 157 

16 109 114 118 121 125 128 132 136 140 144 148 151  

18 107 111 116 119 123 127 130 134 137 142 146 149  

20 106 109 114 118 121 125 128 132 136 140 144 148  

25 102 106 109 114 118 121 125 128 132 136 140   

30 99 103 106 110 115 118 122 125 129 133 136   

35 97 100 104 107 111 116 119 123 127 130    

50 94 98 102 105 109 112 117 121 124 128    
 
Tabuľka 6  Spotreba kyslíka u dievčat a ţien 
 

 

8.1.5 VÝPOČET PĽÚCNEJ VASKULÁRNEJ REZISTENCIE  

 

Ďalším dôleţitým hemodynamickým parametrom, ktorý sa stanovuje pri 

diagnostickej katetrizácii, hlavne pri indikácii pacienta na niektorú etapu 

jednokomorovej cirkulácie, je pľúcna vaskulárna  rezistencia (PVR). Udáva sa vo 
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Woodových jednotkách/m2 (Wj/m2). Na výpočet pľúcnej vaskulárnej rezistencie 

potrebujeme poznať okrem VO2, saturácií v pľúcnych vénach a v pľúcnici a hodnoty 

hemoglobínu u pacienta  ešte aj transpulmonálny gradient.   

Normálna hodnota pľúcnej rezistencie je do 2 Wj/m2, akceptovateľná pre chirurgické 

riešenie jednokomorovej cirkulácie je do 4 Wj/m2. Ak je rezistencia vyššia ako táto 

hodnota, jednokomorové riešenie je kontraindikované.  

Pľúcnu vaskulárnu rezistenciu si vypočítame dosadením do vzorca: (tento vzorec 

vychádza zo základného princípu, ţe rezistencia rovná sa rozdielu tlakov 

vydelenému prietokom) 

 
                PA mean – LA mean  
PVR =  -------------------------------- (Wj/m2) 
                              Qp 

 

PA mean je stredný tlak v pľúcnici a LA mean je stredný tlak v ľavej predsieni, Qp je 

pľúcny prietok.  

Pri nemoţnosti odmerania tlaku v ľavej predsieni pre neprítomnosť foramen ovale 

a nemoţnosť otočiť katéter retrográdne z ľavej komory cez mitrálnu chlopňu do ľavej 

predsiene, máme niekoľko moţností, ktoré hodnoty dosadiť namiesto tlaku v ľavej 

predsieni: 

  

 Je moţné za túto hodnotu dosadiť stredný wedge tlak v arterii pulmonalis 

  diastolický tlak v arterii pulmonalis alebo  

 enddiastolický tlak ľavej komory.  

 

Analogicky si môţeme vypočítať aj systémovú vaskulárnu rezistenciu (SVR) 

dosadením do vzorca:  

 
                 Ao mean – RA mean 
SVR = ------------------------------------ (Wj/m2) 
                             Qs 

 

Ao mean je stredný tlak v aorte, RA mean je stredný tlak v pravej predsieni, Qs je 

systémový prietok.  

 

Normálna hodnota systémovej vaskulárnej rezistencie je pribliţne 10 – krát 

vyššia ako hodnota pľúcnej vaskulárnej rezistencie (v rozmedzí 15-20 Wj/m2).  
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8.1.6 PRÍKLADY VÝPOČTU KOMPLETNEJ HEMODYNAMIKY  

 

Pacient s trikuspidálnou atréziou po 2. etape chirurgického riešenia 

jednokomorovej cirkulácie (Glennova operácia, bidirekčná kavo – pulmonálna 

spojka) a pred plánovanou 3. etapou chirurgického riešenia (fenestrovaný Fontan). 

Bol prijatý na diagnostickú katetrizáciu na stanovenie hemodynamiky. 

 

Namerané hodnoty tlakov a saturácií O2 sú v nasledujúcej schéme: (schéma 9) 

 

 
 
Schéma 9 Schématické znázornenie výsledkov katetrizácie u pacienta s trikuspidálnou atréziou po 
Glennovej operácii 

 

Hodnota hemoglobínu 16 g/l 

VO2 je podľa tabuliek 163 

 

Dosadením do vzorcov vypočítame hemodynamické parametre:  

 

                 78 - 59 
Qp/Qs = ––––––––  =  0,51  
                 96 - 59 
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             163. 10 
Qp =  –––––––––––––  =  2 l/min/m2 

             37. 1,36. 16      
 
 
          
              163. 10 
QS = –––––––––––––– = 3,9 l/min/m2 

             19. 1,36. 16 
 
 
                  11 – 5  
PVR =  ––––––––– = 3  Wj/m2 

                     2 
 
Zhodnotenie výsledku: Qp/Qs zodpovedá hemodynamike pacienta. Ide o dieťa po 

Glennovej operácii, to znamená anastomózou hornej dutej ţily a pľúcnice, nie celý 

systémový venózny návrat teda priteká do pľúc.  

Pľúcna vaskulárna  rezistencia je o niečo vyššia, ako normálne hodnoty, ale menšia 

ako 4 Wj/m2, čo znamená, ţe je u pacienta podľa stanovených hemodynamických 

parametrov moţné vykonať kompletizáciu jednokomorovej cirkulácie na totálne 

kavopulmonálne spojenie – fenestrovaného Fontana.  

 

Hodnota hemoglobínu je 13,8 g/l 

VO2 je 159 (Frekvencia srdca je 90/min, dieťa má 28 mesiacov)  

Namerané hemodynamické parametre sú v nasledujúcej schéme (schéma 10).  

Pacient s hypoplastickým ľavokomorovým syndrómom po II. etape Norwoodovho 

riešenia – Glennova operácia s kardiopulmonálnou spojkou. Bola vykonaná 

diagnostická katerizácia pred III. etapou chirurgického riešenia – pred Fontánovskou 

operáciou s fenestrom s cieľom stanovenia hemodynamických parametrov. 

Echokardiograficky bola zistená zníţená funkcia spoločnej systémovej pravej 

komory a trikuspidálna insuficiencia II. stupňa.  
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Schéma 10 Schématické znázornenie výsledkov katetrizácie u pacienta s HLHS po Glennovej operácii 
 

                  84 – 63             21 
Qp/Qs  = ---------------- =  ------------ = 0, 6  
                  98 – 63             35    
 
 
                159. 10     
Qp = ------------------------- = 2, 42 l/min/m2 
           35. 13,8. 1,36 
 
 
 
                159. 10 
Qs = ------------------------- = 4, 03 l/min/m2 
           21. 13,8. 1,36   
 
 
                 26 - 13 
PVR = ------------------ =  5, 37  Wj/m2 

                  2, 42 

 

Zhodnotenie výsledku: Qp/Qs 0, 6 zodpovedá očakávanej hodnote a predstavuje 

normálnu hodnotu u pacienta s Glennovým typom cirkulácie.  
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Pľúcna vaskulárna rezistencia je u tohto pacienta vysoká, rovnako vysoké sú aj tlaky 

v pľúcach (stredný tlak 26 mmHg), pravá systémová komora je s  vysokým 

enddiastolickým tlakom (17 mmHg), čo poukazuje na jej zlú diastolickú funkciu 

a sťaţené plnenie. Pri tejto hemodynamickej situácii nie je moţné u pacienta 

zrealizovať tretiu etapu fontánovského riešenia – keďţe by pri týchto parametroch 

fontánovská cirkulácia nefungovala. Pacienta je nutné nastaviť na liečbu chronického 

srdcového zlyhania, s časovým odstupom diagnostickú katetrizáciu zopakovať 

a v prípade pretrvávania takýchto nepriaznivých hemodynamických parametrov 

zváţiť transplantáciu srdca.  

 

 

8.1.7 NO TEST A KYSLÍKOVÝ TEST 

 

Na stanovenie vazoreaktivity pľúcneho riečiska pri pľúcnej hypertenzii 

pouţívame NO test. NO (oxid dusnatý) je plyn, ktorý spôsobuje  vazodilatáciu 

pľúcnych ciev účinkom priamo na pľúcny cievny  endotel. Inhalovaný NO selektívne 

zniţuje pľúcnu vaskulárnu rezistenciu, bez ovplyvnenia systémovej vaskulárnej 

rezistencie. NO test slúţi na zistenie reverzibility pľúcnej hypertenzie. V prípade 

ešte reverzibilnej pľúcnej hypertenzie je moţnosť chirurgickej korekcie srdcovej 

chyby, v prípade diagnostikovania fixovanej pľúcnej hypertenzie uţ nie je 

kardiochirurgická korekcia indikovaná. Pri realizácii NO testu je nutné pacienta 

intubovať. Zvyčajne dýcha pacient NO v dávke 20 ppm 10 minút a potom  40 ppm 

počas 10 minút. Najprv stanovujeme hemodynamiku pacienta za bazálnych 

podmienok (Qp/Qs, Qp, Qs, PVR) a potom po inhalácii NO a nakoniec po inhalácii 

100% O2 10 minút. Za pozitívnu reakciu na NO povaţujeme pokles stredného tlaku 

v pľúcnici minimálne o 10 mmHg a pod 40 mmHg.  

Alternatívou NO je pouţitie adenozínu alebo prostacyklínu (prostacyklín však nie je 

na Slovensku registrovaný,  nevýhodou je takisto  jeho vysoká cena).   

 

 

8.2 ANGIOGRAFIA 

 

Angiografia je jednou z najstarších spôsobov diagnostickej katetrizácie a ani 

v súčasnej dobe v ničom nestráca na význame pri invazívnej diagnostike 
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a intervenciách pri vrodených chybách srdca. Angiografia predstavuje zobrazenie 

jednotlivých srdcových a cievnych štruktúr pomocou rýchleho vstreknutia kontrastnej 

látky pod tlakom a nasnímania obrazu vo forme videoslučky.  

 

 

8.2.1 KONTRASTNÁ LÁTKA 

 

Ako kontrastná látka sa v súčasnej dobe pouţíva neiónová nízkoosmolárna 

iódová kontrastná látka, v NÚSCH a.s. DKC OFV pouţívame Visipaque. Oproti 

v minulosti pouţívaným iónovým vysokoosmolálnym kontrastným látkam majú novšie 

kontrastné látky významne niţší výskyt neţiadúcich účinkov. Najčastejšie je 

opisovaná neurotoxicita a nefrotoxicita.  

Na dosiahnutie optimálneho  znázornenia štruktúr je potrebné podať 

dostatočné mnoţstvo kontrastnej látky. Nie je vhodné podhodnotiť jej celkové 

mnoţstvo  pri jednotlivých angiografiách, opakované nekvalitné angiografie s príliš 

nízkym mnoţstvom podanej kontrastnej látky s cieľom ušetriť pacienta od veľkého 

mnoţstva kontrastnej látky sú neefektívne. Orientačne podávame na ventrikulografiu 

pribliţne 2 ml kontrastnej látky/kg hmotnosti, u dospelých 40-50 ml celkovo, do aorty 

pribliţne 1,5 ml/kg hmotnosti a do pľúcnice 1-1,5 ml kontrastnej látky/kg hmotnosti. 

Menej kvalitné angiografie napriek dostatku podanej kontrastnej látky dosiahneme 

u pacientov s dilatovanými štruktúrami srdca a s veľkými skratmi (napríklad 

jednokomorové srdce so zníţenou funkciou spoločnej komory a s insuficienciami 

chlopní alebo A-V kanál s veľkými skratmi). Celkové mnoţstvo kontrastnej látky, 

ktoré môţeme pacientovi podať pri jednom katetrizačnom vyšetrení alebo intervencii 

je maximálne 10 ml/kg hmotnosti, odporúča sa ale neprekračovať 7-8 ml/kg, 

u pacientov s renálnou insuficienciou je potrebné toto mnoţstvo ešte zníţiť.  

V roku 2009 bola publikovaná štúdia z jedného amerického centra na viac ako 

2300 pacientoch, ktorým bola podaná kontrastná látka počas katetrizácie. Len u 2 

pacientov bola opísaná komplikácia súvisiaca s kontrastnou látkou, v jednom prípade 

išlo o neurologickú komplikáciu a v druhom prípade o tranzientnú nefropatiu. U 50 

pacientov z tejto štúdie bola podaná kontrastná látka v extrémnych mnoţstvách 10,8 

aţ 16,8 ml/kg bez výskytu neţiadúcich reakcií.   
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8.2.2 SNÍMANIE ANGIOGRAFICKÉHO OBRAZU 

 

Kvalita angiografického obrazu je okrem mnoţstva podaného kontrastu určená 

aj počtom snímaných obrázkov za 1 sekundu. Čím vyšší počet obrázkov, tým 

kvalitnejšia angiografia, ale zároveň aj vyššia radiačná záťaţ pacienta.  

V  katetrizačnom laboratóriu v NÚSCH a.s.  DKC OFV  zvykneme nastavovať 

50 obrázkov/sekundu u detí do 10 kg a 25 obrázkov/sekundu u detí nad 10 kg. Pri 

ručnej angiografii je moţné toto číslo ešte zníţiť, zväčša na 12,5 obrázkov/sekundu.  

 

 

8.2.3 ANGIOGRAFICKÉ PROJEKCIE 

 

Na znázornenie jednotlivých štruktúr srdca pouţívame v katetrizačnom 

laboratóriu dvojrovinovú angiografiu – tzv. biplane. Jednotlivé štruktúry srdca 

a cievy sa najlepšie znázornia v rôznych angiografických projekciách.  

Základnou a najčastejšie pouţívanou angiografickou projekciou je 

posteroanteriórna - PA projekcia (frontálna) v kombinácii s bočnou projekciou 

(laterálna).  

 

Posteroanteriórna (PA) a bočná projekcia  

 

V PA projekcii (obrázok 68) môţeme hodnotiť veľkosť srdcového tieňa na 

fluoroskopickom obraze, veľkosť a funkciu spoločnej komory a vústenie systémových 

aj pľúcnych vén. Tento obraz poskytuje zväčša dobrý prehľad o vetvení pľúcnic aţ do 

periférie, často však nie je dobre vidieť ich odstup z kmeňa arterie pulmonalis, 

pretoţe sú odstupy prekryté výtokom pravej komory. V PA projekcii vidíme zväčša 

dobre aj totálny alebo parciálny anomálny pľúcny venózny návrat. V tejto projekcii 

dobre vidíme aj descendentnú aortu a z nej odstupujúce aortopulmonálne kolaterály 

(MAPCAs).  

Bočná projekcia je projekcia na znázornenie pravej komory a jej výtokového 

traktu, ako aj pľúcnej chlopne. V  tejto projekcii je taktieţ dobre vidieť vzájomný 

predozadný vzťah veľkých ciev, pri malpozičných postaveniach pri dvojitom výtoku 

z pravej komory (DORV) a niekedy aj odstupy pľúcnice. S obľubou sa vyuţíva táto 
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projekcia na znázornenie aortálneho oblúka a istmu pri koarktácii aorty 

a perzistujúceho  ductus arteriosus pri jeho plánovanom uzávere. Na bočnej projekcii 

vidíme často dobre aj odstupy koronárnych artérií z aorty.  

 

 

 
 

Obrázok 68 PA a bočná projekcia 
 
 

Šikmé projekcie – LAO a RAO  

 

Veľmi často pouţívanými projekciami sú projekcie šikmé – označované ako 

LAO (z anglického left anterior oblique) a RAO (right anterior oblique) – obrázky 

69 a 70.  

LAO projekcia je projekcia medzi 0° a 90° smerom k ľavej strane pacienta. 

V tejto projekcii je dobre vidieť aortálny oblúk a aortálny  istmus, ako aj odstup ľavého 

ramena pľúcnice. Táto projekcia sa môţe kombinovať s kraniálnou alebo s 

kaudálnou anguláciou.  
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Obrázok 69 LAO a bočná projekcia 
 

RAO projekcia je obdobne projekcia medzi 0° a 90°, ale smerom k pravej 

strane pacienta. Táto projekcia sa vyuţíva na znázornenie PDA pri jeho uzávere, ako 

aj na znázornenie odstupu pravého ramena pľúcnice. RAO projekcia sa môţe takisto 

kombinovať aj s kraniálnou alebo kaudálnou anguláciou.  

 

 
 

Obrázok 70 RAO a bočná projekcia 
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Pri kraniálnej angulácii sa hovorí o „sitting“ pozícii a pri kaudálnej 

angulácii o „laid back“ polohe. Obe predstavujú alternatívnu projekciu na 

znázornenie odstupov ramien pľúcnice (obrázky 71, 72). 

 
Obrázok 71 Projekcia s kraniálnou anguláciou - tzv. „sitting“ projekcia  
 

 
 

Obrázok 72 Projekcia s kaudálnou anguláciou - tzv. „laid back“ projekcia  
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Hepatoklavikulárna projekcia (obrázok 74) 

 
Hepatoklavikulárna projekcia (45° LAO + 30° kraniálna angulácia) zobrazuje 

pribliţne obraz získaný pri echokardiografii z apikálnej štvordutinovej projekcie. 

V tejto projekcii sa znázorňujú predsieňové a komorové defekty (vtokové 

a muskulárne).  

 

 
 

Obrázok 73 Hepatoklavikulárna projekcia – LAO projekcia s kraniálnou anguláciou 

 

 

8.3 DIAGNOSTICKÁ KATETRIZÁCIA PRI JEDNOKOMOROVEJ 

CIRKULÁCII 

 
Pred 1. etapou chirurgického riešenia jednokomorovej cirkulácie sa 

vyţaduje diagnostická katetrizácia len zriedkakedy. Najčastejšie je to pri nejasnom 

pľúcnom arteriálnom zásobení.  

Pred 2. etapou chirurgického riešenia jednokomorovej cirkulácie sa 

v NÚSCH a.s.  DKC OFV vykonáva diagnostická katetrizácia u všetkých detí.  
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Otázky, na ktoré je potrebné odpovedať pred 2. etapou (pred Glennovou 

operáciou s kavopulmonálnou spojkou): 

 

 funkcia spoločnej komory – stanovená jednak angiograficky 

(ventrikulografia) s vizuálnym posúdením kontraktility komory a jednak 

vyjadrená hodnotou enddiastolického tlaku spoločnej komory 

 kompletná hemodynamika so stanovením Qp/Qs, Qp, Qs, PVR 

 znázornenie vetiev pľúcnice ich nastrieknutím priamo alebo cez 

modifikovanú Blalock – Taussigovej spojku, výpočet indexu podľa McGoona 

a Nakatu  

 znázornenie hornej dutej ţily a vena innominata, vylúčenie alebo 

potvrdenie prítomnosti ľavostrannej hornej dutej ţily s premosťujúcou vénou 

alebo bez premosťujúcej vény. Toto je veľmi podstatná informácia pre 

chirurga, aby vedel, kam musí našiť Glennovu spojku, eventuálne či nie je 

nutné zrealizovať bilaterálnu Glennovu spojku (obrázky 74-76).  

 vylúčenie prítomnosti koarktácie alebo rekoarktácie aorty, vylúčenie 

prítomnosti hemodynamicky závaţných kolaterál – v prípade potreby 

uzáver týchto kolaterál coilom 

 

 
 
Obrázok 74 PA projekcia – vstrek kontrastu do v. innominata – neprítomnosť ľavostrannej hornej dutej 
ţily 
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Obrázky 75 PA projekcia – znázornené pravo aj ľavostranná horná dutá ţila, bez prítomnosti 
premosťujúcej vény 
 

 

Pred 3. etapou chirurgického riešenia jednokomorovej cirkulácie sa 

takisto vţdy vykonáva diagnostická katetrizácia.  

 

Otázky, na ktoré je potrebné dať odpoveď pred 3. etapou (Fontanovská operácia):  

 

 funkcia spoločnej komory obdobne, ako je tomu pred Glennovou operáciou  

 kompletná hemodynamika obdobne ako pred Glennovou operáciou – je to 

podstatné pred Fontanovskou cirkuláciou, v prípade vysokých pľúcnych 

rezistencií je Fontanovská cirkulácia kontraindikovaná 

 premeranie tlakov v pľúcniciach – v prípade výrazne vyšších tlakov (stredný 

tlak vyšší ako 15 mmHg) nebude Fontanovská cirkulácia fungovať a je teda 

kontraindikovaná 

 znázornenie Glennovej spojky a vetiev pľúcnice cestou vena jugularis 

interna (eventuálne cestou v. subclavia) s cieľom zdiagnostikovať stenózy 

pľúcnic, odstupové alebo periférnejšie. Toto je dôleţitá informácia pre chirurga 

o eventuálnej potrebe plastiky ramena pľúcnice pri skompletizovaní 

Fontanovskej cirkulácie 
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Katetrizácia po skompletizovaní „Fontanovskej cirkulácie“ 

 

Pacient s „Fontanovskou cirkuláciou“ sa katetrizuje v prípade, ţe sa jeho stav 

klinicky zhorší (napr. neobvyklá novovzniknutá desaturácia, zníţenie tolerancie 

fyzickej námahy, vznik plastickej bronchitídy, exsudatívnej enteropatie a podobne) a 

echokardiograficky nie je moţné objasniť príčinu jeho zhoršenia.  

Pri diagnostike pacientov s fenestrovaným Fontanom sa snaţíme 

o znázornenie fenestra a v prípade indikácie aj o jeho uzáver, snaţíme sa znázorniť 

aj prípadný leak na tuneli. Vypočíta sa kompletná hemodynamika, znázornia sa 

ramená pľúcnice a kolaterály. V prípade potreby a moţnosti sa vykoná aj indikovaná 

intervencia.  

 

 

8.4 ENDOMYOKARDIÁLNA BIOPSIA 

 
V katetrizačnom laboratóriu sa vykonáva okrem klasickej diagnostickej 

katetrizácie aj odber bioptických vzoriek myokardu na histologické vyšetrenie a na 

virologické vyšetrenie. U mladších detí sa biopsia vykonáva v celkovej anestézii, 

u adolescentov si vystačíme s miernym utlmením. Najčastejšie sa biopsia realizuje 

cez krčný prístup cez vena jugularis interna, v prípade nemoţnosti tohto prístupu je 

moţné vykonať biopsiu aj z femorálneho prístupu. Do vény sa zavedie krátky sheath, 

cez ktorý sa opakovane zavádza bioptóm pod fluoroskopickou kontrolou. Bioptóm 

sa zavádza do 6 Fr krátkeho sheathu. Bioptóm sa pred výkonom mierne ohne, aby 

na ňom vzniklo jemné zakrivenie, ktoré uľahčuje priechod do pravej komory. Pri 

vykonávaní biopsie je potrebné s bioptómom narábať opatrne, aby nedošlo pri 

opakovaných prienikoch cez trikuspidálnu chlopňu k jej poškodeniu. Vzorky 

myokardu sa odoberajú  pokiaľ moţno z rôznych lokalizácií  pravej komory, 

spravidla sa odoberá pribliţne 5-6 vzoriek, ktoré sa ukladajú do formalínu 

a odosielajú na pracovisko patologickej anatómie a na virológiu (obrázky 76-79).  
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Indikácie endomyokardiálnej biopsie:  

 

 na OFV DKC SR sa biopsia realizuje najčastejšie u pacientov po transplantácii 

srdca v ich dlhodobom sledovaní s cieľom odhaliť rejekciu, frekvencia týchto 

biopsií je stanovená podľa protokolu 

 myokarditída nejasnej etiológie s ťaţkým priebehom  

 kardiomyopatia.  

 

Komplikácie sa po endomyokardiálnej biopsii vyskytujú našťastie zriedka (v 

najnovšej štúdii zo 6 amerických centier sa komplikácie vyskytli celkovo v 4% 

prípadov biopsií a závaţné komplikácie v 1% prípadov), je ale potrebné na ne včas 

myslieť. Hlavnou a najváţnejšou komplikáciou pri biopsii srdca je prepichnutie 

steny srdca a vytvorenie perikardiálneho výpotku, ktorý môţe byť pre pacienta 

v prípade rýchleho vzniku hemodynamicky veľmi kompromitujúci s príznakmi 

tamponády srdca. Rizikovými sú hlavne pacienti s poškodeným myokardom, ktorý 

nemá normálnu štruktúru (napr. akútna myokarditída a kardiomyopatia).  Je potrebné 

mať na sále prístupné vybavenie na urgentnú perikardiálnu punkciu, eventuálne aj 

prístupný chirurgický tím.  

Pred tým, ako pacient opustí katetrizačnú sálu sa fluoroskopicky skontroluje 

celý hrudník, s cieľom vylúčenia  pneumothoraxu alebo hemothoraxu.  

 

 
 

Obrázok 76 Bioptóm 5,5 Fr pouţívaný na endomyokardiálnu biopsiu  
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Obrázok 77 Otvorený bioptóm –  na distálnom konci vidieť klieštiky 

 

 

 
 

Obrázok 78 Endomyokardiálna biopsia cestou vena jugularis interna – otvorený bioptóm je zavedený 
v pravej komore  
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9 INTERVENČNÁ KATETRIZÁCIA 

 

Intervenčná katetrizácia je invazívny terapeutický výkon, ktorý umoţňuje 

katetrizačnou technikou vyriešenie niektorých srdcových chýb alebo malformácií. 

V niektorých prípadoch predstavuje katetrizačný výkon alternatívu ku 

kardiochirurgickému riešeniu s výhodou menšej invazívnosti katetrizácie s kratšou 

dobou rekonvalescencie (napr. uzáver ASD II, uzáver PDA), v iných prípadoch je 

katetrizačné riešenie jedinou moţnosťou riešenia malformácie (napr. distálnejšie 

pľúcne stenózy, ktoré sú v neprístupných lokalizáciách pre kardiochirurga). Existujú 

taktieţ intervenčné výkony, ktoré kardiochirurgickú operáciu len odďaľujú, s cieľom 

vykonať chirurgický výkon za optimálnych podmienok v neskoršej dobe (keď bude 

pacient starší, s vyššou telesnou hmotnosťou alebo v stabilizovanejšom klinickom 

stave, po popôrodnej adaptácii a pod.). Sem zaraďujeme napr. balónikovú 

atrioseptostómiu, či stentovanie perzistujúceho  ductus arteriosus. 

Intervenčná katetrizácia môţe byť výkonom krátkym a jednoduchým (napr. 

jednoduché uzávery defektu predsieňového septa alebo perzistujúceho ductus 

arteriosus, uzávery ciev vaskulárnymi plugmi alebo coilmi, jednoduché 

valvuloplastiky), ako aj dlhotrvajúcim, komplexným a náročným (napr. intervencie 

v ťaţko prístupných lokalitách, kombinované intervencie, stentovanie viacerých ciev 

pri jednej intervencii a podobne).  

Pri intervenčných katetrizáciách sa vo väčšine prípadov pouţívajú väčšie 

sheathy ako pri diagnostických katetrizáciách. Riziko komplikácií je takisto vyššie pri 

intervenčnom type výkonu, ako pri diagnostickom. Podľa najnovšej štúdie zo 6 

amerických centier s celkovým počtom pacientov presahujúcim 3800 pacientov bol 

výskyt komplikácií u intervenčných katetrizácií dvojnásobný v porovnaní 

s diagnostickými katetrizáciami. Pri niektorých srdcových chybách ostáva  indikácia 

katetrizačného versus kardiochirurgického riešenia kontroverzná napriek mnohým 

klinickým štúdiám. Napríklad otázka či je výhodnejšie katetrizačné alebo 

kardiochirurgické riešenie natívnej koarktácie aorty ostáva stále otvorená. Existujú 

určité preferencie riešení na rôznych svetových pracoviskách, ktoré sa líšia podľa ich 

katetrizačných a kardiochirurgických skúseností a moţností.  
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9.1 JEDNOTLIVÉ TYPY INTERVENČNÝCH VÝKONOV 

 

Balóniková atrioseptostómia (BAS) podľa Rashkinda 
 

Tento intervenčný výkon je pomenovaný po Williamovi Rashkindovi, ktorý ho 

po prvýkrát zrealizoval v roku 1966. Bol to prvý intervenčný nechirurgický výkon 

vôbec. Odvtedy sa tento výkon realizuje len s malými modifikáciami aţ dodnes. 

Podstatou tohto jednoduchého intervenčného výkonu je natrhnutie riasy 

prikrývajúcej foramen ovale s cieľom vytvoriť nereštrikčnú komunikáciu na 

predsieňovej úrovni. Tento zákrok je dôleţitý hlavne u pacientov s transpozíciou 

veľkých ciev a s hypoplastickým ľavokomorovým syndrómom v predoperačnom 

období, u ktorých je zmiešavanie krvi na predsieňovej úrovni nevyhnutné na preţitie. 

Foramen ovale posudzujeme pred zákrokom echokardiograficky. Dôleţité je zmerať 

stredný gradient na foramen ovale, podľa neho sa orientujeme o reštriktívnosti alebo 

nereštriktívnosti foramen. Hodnotu stredného gradientu nad 4-5 mmHg povaţujeme 

za hraničnú, kedy indikujeme BAS.  

 

  
 

Obrázky 79a, 79b  Echokardiografia u pacienta s transpozíciou veľkých ciev a reštrikčným foramen 
ovale, vľavo vidíme minimálny prietok cez foramen, vpravo Dopplerom odmeraný peak gradient 14,62 
mmHg, mean gradient 4,04 mmHg.  

 

Klasická balóniková atrioseptostómia sa vykonáva u novorodenca najčastejšie 

priamo na kardiologickom anestéziologickom oddelení alebo jednotke intenzívnej 

starostlivosti a len zriedka na katetrizačnej sále. Pri výkone nám postačuje 

echokardiografická kontrola (obrázky 79a, 79b). Väčšinou sa atrioseptostómia 

vykonáva bez intubácie novorodenca. Ako cievny prístup je moţné pouţiť buď 

umbilikálnu vénu alebo femorálnu vénu. V NÚSCH a.s. DKC OFV pouţívame 

najčastejšie femorálnu vénu, ale je to pravdepodobne len otázka zvyku. Veľkosť 

potrebného sheathu je 6 Fr.  
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Rashkindov katéter je katéter, ktorý má na svojom distálnom konci balónik. 

Katétrom sa prenikne cez foramen ovale aţ do ľavej predsiene, kde naplníme balónik 

fyziologickým roztokom a takto naplneným balónom prudko a krátko trhneme. Balón 

prejde cez foramen ovale do pravej predsiene a pretrhne riasu foramen ovale. Náplň 

balóna začíname opatrne na  0,5 ml a postupne zvyšujeme aţ na 3 – 3,5  ml. Táto 

náplň by uţ mala postačovať na vytvorenie dostatočne veľkej a nereštrikčnej 

komunikácie. Efekt si overíme echokardiografickým vyšetrením, na foramen ovale je 

tieţ moţné odmerať invazívny gradient.  Sledujeme pokles stredného gradientu na 

foramen ovale (obrázok 80, schéma 11).  

Závaţnou komplikáciou BAS je poškodenie mitrálnej chlopne v prípade, ţe bol 

balón posunutý príliš ďaleko a zasahoval do mitrálnej chlopne. K takejto komplikácii 

by v súčasnosti uţ nemalo dochádzať vďaka echokardiografickej kontrole.  

 

 
 
Obrázok 80 Echokardiografický obraz balónikovej 
atrioseptostómie v subkostálnej rovine   

 

Schéma 11 Schématické 
znázornenie BAS     

 

 

 

 

 



98 

 

 
 

Obrázky 81a, 81b Echokardiografia u toho  istého pacienta ako na obrázkoch  79a, 79b,  po dilatácii 
foramen ovale cutting balónom a následne valvuloplastickým balónom,  signifikantné zväčšenie ľavo – 
pravého skratu na predsieňovej úrovni a pokles echokardiografického peak aj mean gradientu (peak 
gradient 5,45 mmHg a mean gradient 3,06 mHg)  

 

V prípade, ţe je foramen ovale veľmi reštrikčné a predsieňové septum príliš 

rigidné, s BAS technikou neuspejeme.  

 

V tom prípade nám ostáva ešte niekoľko moţností na katetrizačné vytvorenie 

dostatočnej predsieňovej komunikácie: 

 

 Je moţné pouţiť špeciálny typ balónov, tzv. cutting balóny s čepieľkami 

po ich obvode, ktoré nám septum jemne nareţú.  

 Po iniciálnom zväčšení komunikácie sa potom táto komunikácia ešte 

viac otvorí pouţitím dostatočne veľkého klasického balóna. 

  Inou z moţností je pouţitie Parkovho blade cutting katétra. Tento 

katéter má na svojom konci malú ţiletku, ktorá nám jemne nareţe 

septum  
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Obrázok 82 PA projekcia - dilatácia foramen ovale balónom 

 

Ak je predsieňové septum síce dostatočne narezané, ale riasa sa zase zatvára 

a komunikácia nie je dostatočná, je moţné udrţať komunikáciu otvorenú 

implantáciou stentu do septa. Tento stent ostáva dočasne v predsieňovom septe, pri 

chirurgickom výkone je potom nutné ho vybrať.  

 

 

9.2 UZÁVER DEFEKTU PREDSIEŇOVÉHO SEPTA TYPU OSTIUM 

SECUNDUM AMPLATZOVÝM OKLÚZOROM  

 

Uzáver defektu predsieňového septa typu ostium secundum patrí v súčasnosti 

medzi dobre známe a zavedené intervenčné postupy. Prvý uzáver defektu 

predsieňového septa Amplatzovým oklúzorom  bol vykonaný v roku 1995 na OFV 

DKC SR (Doc. MUDr. Mašura, CSc.), ktoré má v tejto oblasti svetové prvenstvo. 

V súčasnosti sa v NÚSCH a.s. DKC OFV ročne uzavrie cca 50 defektov 

predsieňového septa Amplatzovým oklúzorom. Iné typy defektu predsieňového septa 

(ostium primum a defekt typu sinus venosus) sa na perkatetrizačný uzáver nehodia. 

Uzáver defektu predsieňového septa katetrizačnou technikou u dieťaťa nad 10 kg 

hmotnosti patrí medzi metódu voľby. U menších detí pod 10 kg hmotnosti je síce 

výkon technicky realizovateľný, ale s vysokým rizikom strombotizovania femorálnych 

vén pre veľkosť potrebných sheathov,  u nás sa preto  nevykonáva.  

U asymptomatických pacientov uprednostňujeme počkať s katetrizačným 

výkonom do hmotnosti pribliţne 15 - 20 kg, vtedy je uzáver bezpečnejší a ľahšie 
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zrealizovateľný. U symptomatických pacientov sa uzáver vykoná pri hmotnosti 10 kg, 

v prípade, ţe je dieťa pod 10 kg symptomatické aj na liečbe a nie je moţné výkon 

ďalej odkladať,  indikuje sa  kardiochirurgické riešenie.  

Uzáver defektu predsieňového septa sa u nás vykonáva pod 

fluoroskopickou kontrolou a pod kontrolou transezofageálnou 

echokardiografiou (TEE – obrázok 83, 84). Priebeh uzáveru je moţné monitorovať 

aj intrakardiálnou echokardiografiou (ICE), ktorá ale vyţaduje zavedenie jedného 

ďalšieho pomerne veľkého venózneho sheathu a taktieţ špeciálnu technológiu. 

V NÚSCH a.s. DKC OFV sa ICE zatiaľ nepouţíva, vo svete je však vhodnou 

alternatívou. Rovnako sa čoraz viac zavádza do zobrazovania pri intervenčnom 

uzávere aj 3D transezofageálna echokardiografia.  

Po základnom zobrazení defektu transezofageálnou echokardiografiou sa 

zavedie do femorálnej vény krátky sheath, často 11 Fr. Po prechode katétrom cez 

defekt aţ do ľavej predsiene a do pľúcnej vény, (pre stabilitu polohy katétra a vodiča 

sú vhodnejšie ľavostranné pľúcne vény), je však moţné pouţiť aj pravostranné 

pľúcne vény, sa zavedie do pľúcnej vény stiff vodič. Po stiff vodiči sa vymení katéter 

za sizing balón, ktorý sa jemne naplní zriedenou  kontrastnou látkou  a podľa zárezu 

- waistu sa zmeria veľkosť defektu na fluoroskopii. Veľkosť defektu je moţné taktieţ 

zmerať transezofageálnou echokardiografiou, balón by sa mal zmerať v momente 

tzv. stop flow, to znamená vtedy, keď cez defekt  prestane prúdiť krv. Plnenie balóna 

musí byť naozaj jemné, aby sme defekt neroztiahli na väčšie rozmery (obrázok 87). 

Podľa echokardiograficky aj fluoroskopicky nameraných hodnôt veľkosti defektu sa 

zvolí veľkosť Amplatzovho oklúzora (väčšinou rovnaká alebo o 1 mm väčšia ako je 

sizing defektu). Po stiff vodiči sa zavedie dlhý sheath aţ do ľavej predsiene. V  tejto 

fáze katetrizácie je podstatné dávať pozor na vzduchovú embolizáciu, keďţe sa 

nachádzame v ľavej časti srdca. Cez dlhý sheath sa zavedie Amplatzov oklúzor 

pripútaný na zavádzacom systéme. V ľavej predsieni sa otvorí ľavý disk a celý 

systém sa potiahne na septum, v pravej predsieni sa otvorí pravý disk. Po otvorení 

device si jeho polohu overíme jednak echokardiograficky a jednak Minnesota 

manévrom (nazývaným aj wiggle), pri ktorom sa stále pripútaný oklúzor jemne tlačí 

do ľavej predsiene a potom jemne ťahá do pravej predsiene. V prípade, ţe je poloha 

telieska dobrá a stabilná, bez interferencie s okolitými štruktúrami a overení, ţe dobre 

sedí na aorte, je moţné teliesko odpútať (schéma 12, obrázky 85, 86, 88 a, 88b).  
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Po uzávere je potrebná 3 mesačná liečba kyselinou acetylsalicylovou a po 

rovnako dlhú dobu aj prevencia infekčnej endokarditídy.  

Komplikáciou implantácie Amplatzovho oklúzora môţe byť jeho embolizácia 

po odpútaní do predsiení alebo komôr, je popísané takisto jeho zachytenie na jednej 

z chlopní. Podľa polohy device a stability alebo instability pacienta sa rozhodujeme 

pre katetrizačné vybratie embolizovaného device alebo pre jeho chirurgické 

odstránenie.  

Ďalšou pomerne obávanou a zväčša neskorou komplikáciou (aj s odstupom 

niekoľkých mesiacov) je erózia aorty po implantácii device. Stáva sa to v prípade 

veľkých devicov a defektov s minimálnym aortálnym okrajom. Na túto potenciálne 

ţivot ohrozujúcu komplikáciu je potrebné včas myslieť a v prípade jej potvrdenia aj 

urgentne konať (riziko tamponády).   

Opísaný je aj výskyt supraventrikulárnych tachykardií po uzávere ASD II 

Amplatzovým oklúzorom, ktoré sú zväčša len prechodné a len zriedka vyţadujú 

liečbu.  

Kontraindikáciou uzáveru defektu predsieňového septa Amplatzovým 

oklúzorom je alergia na nikel.  

Častou otázkou je moţnosť vyšetrenia týchto pacientov magnetickou rezonanciou. 

Ide o nemagnetickú zliatinu niklu a titanu – nitinol, a preto je toto vyšetrenie 

bezpečné a nie je kontraindikované. 

 

 
 

Obrázok 83 ASD II pri transezofageálnom vyšetrení pred katetrizačným uzáverom, vidíme ľavo – 
pravý skrat cez defekt – pri 0 °  
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Obrázok 84 ASD II pri transezofageálnom vyšetrení pred katetrizačným uzáverom, ľavo – pravý skrat 
cez defekt pri kolmej projekcii oproti obrázku 87 
 

 
 

Obrázok 85 Transezofageálna echokardiografia po uzávere ASD II Amplatzovým oklúzorom –  
šípky ukazujú pravý a ľavý disk oklúzora 
 

 
 
Obrázok 86 Transtorakálny echokardiografický obraz – 24 hodín po uzávere ASD II Amplatzovým  
oklúzorom (šípka) 
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Schéma 12 Schéma uzáveru defektu            Obrázok 87 Sizing veľkosti defektu predsieňového septa 
predsieňového septa Amplatzovým               balónom, vidíme jasný waist na balóne. V ezofagu je  
oklúzorom                                                      zavedená echokardiografická sonda.  
 

 

 
 

Obrázok 88a, 88b Vľavo PA projekcia – stále pripútaný otvorený Amplatzov oklúzor, vpravo je 
Amplatzov oklúzor uţ odpútaný v LAO projekcii. Na oboch obrázkoch vidíme zavedenú 
transezofageálnu echokardiografickú  sondu.   
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Predkatetrizačný kontrolný protokol pred uzáverom defektu predsieňového 
septa 
 

 hmotnosť pacienta nad 10 kg 
 

 transtorakálna a transezofageálna echokardiografia – veľkosť a počet 
defektov predsieňového septa, typ defektu, jeho poloha, okraje defektu, 
jeho hemodynamická závaţnosť – dilatácia pravostranných oddielov 
srdca, paradoxný pohyb septa, celková dĺţka predsieňového septa 

 

 pľúcny venózny návrat – vylúčenie parciálneho anomálneho pľúcneho 
venózneho návratu 

 

 tlaky v pľúcnici pri dospelých pacientoch (vylúčenie pľúcnej hypertenzie) 
 

 alergia na nikel 
 

 podpísaný informovaný súhlas 
 

 
 
Postkatetrizačný kontrolný protokol po uzávere defektu predsieňového septa 
 

 echokardiografia 24 hodín po uzávere – poloha device, ev. reziduálny 
skrat, perikardiálny výpotok 
 

 RTG hrudníka 24 hodín po uzávere – poloha device 
 

 EKG 24 hodín po uzávere – arytmie 
 

 Prevencia infekčnej endokarditídy po dobu 3 mesiacov 
 

 Kyselina acetylsalicylová po dobu 3 mesiacov 
 

 Poučenie rodičov alebo pacienta o moţnosti erózie a jej príznakov  
 

 Termín ambulantnej  kontroly o 1 mesiac, 3 mesiace a po roku 
 

 

 

9.3 UZÁVER PERMEABILNÉHO FORAMEN OVALE 

 

Incidencia permeabilného foramen ovale (PFO) v beţnej dospelej populácii sa 

udáva v rozmedzí pribliţne 15 - 20%. Otázka indikácie uzáveru permeabilného 

foramen ovale ostáva stále kontroverzná. Neexistuje zatiaľ ţiadny konsenzus 
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o presných indikáciách uzáveru PFO, je ale samozrejmé, ţe nie je moţné a ani 

indikované uzatvárať foramen ovale u všetkých diagnostikovaných prípadov.  

PFO by sa malo uzatvoriť u tých pacientov, u ktorých je v anamnéze 

tranzitórny ischemický atak alebo náhla cievna mozgová príhoda a jediným 

moţným dokázaným etiologickým agens je PFO, najčastejšie ide o mladších 

pacientov do veku 50 rokov s pravo ľavým skratom počas TEE vyšetrenia 

dokázaným kontrastnou echokardiografiou. Ďalej sa uvaţuje o uzávere PFO 

u dievčat a ţien vzhľadom k ich moţnému tehotenstvu v budúcnosti a rizika 

paradoxnej embolizácie. Rovnako by sa malo PFO uzavrieť aj u rizikových 

pacientov z hľadiska ich povolania (napr. piloti, potápači). Veľa sa diskutuje 

o uzávere PFO u pacientov s torpídnymi migrénami, u mnohých z nich dochádza 

k výraznému zmierneniu obtiaţí po uzávere PFO. Poslednou z indikácií 

katetrizačného uzáveru PFO je veľmi zriedkavý stav nazývaný platypnea – 

orhodexia, pri ktorom sú pacienti dušní a desaturovaní pri zmene polohy z leţiacej 

do sediacej alebo vzpriamenej polohy. Vysvetlením tejto neobvyklej hemodynamickej 

situácie je prítomnosť pravo – ľavého skratu pri vzpriamenej polohe, v tejto polohe 

dôjde k natiahnutiu interatriálneho septa tak, ţe krv skratuje prednostne z dutých ţíl 

do ľavej predsiene. Ťaţkosti vymiznú po uzávere PFO.  

Uzáver PFO je intervencia veľmi podobná uzáveru defektu predsieňového 

septa. Vykonáva sa rovnako pod fluoroskopickou a transezofageálnou kontrolou, 

jediným rozdielom je, ţe sa pri nej nevykonáva meranie defektu pomocou balónu. 

Uzáver PFO sa realizuje špeciálnym typom telieska – Amplatzov uzáver PFO, ktorý 

je s tenším profilom ako klasický Amplatzov oklúzor. Tento typ device sa môţe pouţiť 

takisto na uzáver multifenestrovaného defektu predsieňového septa.   

 

 

9.4 UZÁVER FENESTRA PRI „FONTANOVSKEJ CIRKULÁCII“ 

 

V NÚSCH a.s.  DKC OFV sa pri skompletizovaní Fontanovskej cirkulácie 

vykonáva vţdy Fontanovská operácia s fenestrom. Fenester sa potom pri 

desaturácii pacienta a pri hemodynamickej tolerancii jeho uzáveru uzatvára 

katetrizačne Amplatzovým oklúzorom. Na uzáver fenestra je potrebné zavedenie 

8 Fr krátkeho sheathu do femorálnej vény. Na začiatku sa angiograficky znázorní 

fenester vstrieknutím kontrastnej látky do tunela (lepšie je vidieť fenester na bočnej 
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projekcii) (obrázky 89, 90). Podľa jeho veľkosti sa vyberie správna veľkosť 

Amplatzovho septálneho oklúzora, zvyčajne medzi 4 a 6 mm. Prenikneme cez 

fenester pravým koronárnym katétrom a stiff vodičom, po stiff vodiči zavedieme dlhý 

sheath a podobným spôsobom, ako je tomu pri defekte predsieňového septa 

uzavrieme fenester (obrázky 91, 92). Po dobu cca 10-15 minút monitorujeme tlaky 

v tuneli, či pacient dobre toleruje uzáver fenestra. V prípade intolerancie sa 

signifikantne zvyšujú tieto tlaky, v takom prípade nie je moţné fenester uzavrieť 

a musíme od intervencie ustúpiť. V prípade intolerancie takisto klesajú venózne 

saturácie. Po uzávere fenestra sledujeme u pacienta klinické známky eventuálnej 

pravostrannej dekompenzácie (edémy a hepatomegália), týchto pacientov 

zvykneme ponechať hospitalizovaných niekoľko dní a nastaviť na dočasnú terapiu 

diuretikami.  

              
 

Obrázok 89 PA projekcia – pacientka s      Obrázok 90 Bočná projekcia u tej istej pacientky, 
fenestrovaným Fontanom – šípka označuje           šípka označuje tok cez fenester 
výdatný tok cez fenester 

 

              

Obrázok 91 PA projekcia – po uzávere                     Obrázok 92 bočná projekcia – bez skratu po  
fenestra,   šípka označuje pripútaný                         implantácii Amplatzovho oklúzora (šípka) 
Amplatzov oklúzor, v LPA je implantovaný stent                                                                                 



107 

 

Predkatetrizačný kontrolný protokol pred uzáverom fenestra 

 

 echokardiografické zhodnotenie funkcie spoločnej komory, insuficiencie 
chlopní, vizualizácia fenestra, jeho hemodynamická významnosť 
a zmeranie stredného  gradientu na fenestri  

 

 objektivizácia desaturácie - zmeranie saturácie O2 na pulznom oxymetri aj 
z acidobázickej rovnováhy 

 

 zhodnotenie stupňa NYHA 6 minútovým chôdzovým testom (u väčších 
detí) 

 

 podpísaný informovaný súhlas 
 

 alergia na nikel 
 

 
 
Postkatetrizačný kontrolný protokol po uzávere fenestra 
 

 echokardiografické vyšetrenie 24 hodín po uzávere fenestra – reziduálny 
skrat, funkcia spoločnej komory, perikardiálny výpotok 

 

 RTG hrudníka 24 hodín po uzávere fenestra – poloha oklúzora 
 

 EKG 24 hodín po uzávere 
 

 nastavenie pacienta na diuretickú liečbu 
 

 sledovanie eventuálnej dekompenzácie – edémy, hepatomegália 
 

 objektivizácia vzostupu hodnôt saturácie O2 – pulzný oxymeter 
 

 

 

9.5 UZÁVER PERZISTUJÚCEHO DUCTUS ARTERIOSUS 

 

Katetrizačný uzáver perzistujúceho ductus arteriosus  (PDA) sa stal metódou 

voľby u detí nad 6 kg hmotnosti. U nedonosených novorodencov a u detí pod 6 kg, 

ktoré sú symptomatické a nie je moţné počkať s uzáverom je potrebné vykonať 

uzáver duktu chirurgicky. Vo výnimočných prípadoch je moţný uzáver aj u menších 

detí (nad 4 kg v prípade priaznivej anatómie duktu).  

V NÚSCH a.s. DKC OFV uzatvárame všetky dukty, aj tzv. silent formy, 

ktoré sú bez klinických príznakov z dôvodu vyššieho rizika vzniku infekčnej 
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endokarditídy. Ročne sa v NÚSCH a.s. DKC OFV uzavrie cca 40 perzistujúcich 

duktov.  

 

Na uzáver PDA máme na výber 3 typy uzáverov:  

 

 pripútateľné  coily (Jacksonove coily) 

 Amplatzov duktálny oklúzor – ADO  

 novší typ oklúzora -  Amplatzov duktálny oklúzor II – ADO II 

 

Coily pouţívame v NÚSCH a.s.  DKC OFV uţ len naozaj minimálne, keďţe 

majú vyššie percento reziduálnych skratov a tieţ existuje vyššie riziko ich 

rekanalizácie po určitom čase. Takisto sú popísané stenózy ľavého ramena pľúcnice.  

 

 

Uzáver duktu Amplatzovým duktálnym oklúzorom 

 

Pri pouţití staršieho typu duktálneho oklúzora sú potrebné dva cievne vstupy 

– femorálna artéria a femorálna véna.  Cez femorálnu artériu si ductus arteriosus 

znázorňujeme a cez femorálnu vénu  ho  uzatvárame. Na začiatku katetrizácie si 

perzistujúci ductus arteriosus vizualizujeme angiograficky z descendentnej aorty 

pigtail katétrom. Osvedčila sa nám RAO a bočná projekcia. Posúdime tvar 

arteriálneho duktu, jeho šírku a dĺţku. Podľa týchto rozmerov si vyberieme 

najvhodnejší device na jeho uzáver (obrázky 93-97).  

V prípade pouţitia novšieho typu uzáveru ductus arteriosus, Amplatzov 

duktálny oklúzor II, máme moţnosť voľby, z ktorej strany ductus arteriosus 

uzatvoríme - z aortálnej alebo z pulmonálnej strany.  

Z aortálnej strany prenikneme vodičom z descendentnej aorty cez ductus 

arteriosus aţ do pravej komory a po vodiči potom zavedieme dlhý sheath, cez ktorý 

implantujeme duktálny oklúzor. Kontrolnú angiografiu môţeme zrealizovať cez bočný 

vstup dlhého sheathu ešte pri pripútanom oklúzore a potom pigtailom 

z descendentnej aorty po odpútaní oklúzoru. Sledujeme eventuálny reziduálny skrat 

cez duktus a správnu polohu oklúzora, či neprominuje do oblasti aortálneho istmu 

a či nespôsobuje stenózu ľavého ramena pľúcnice. (obrázok 98) 
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V prípade uzáveru ductus arteriosus  z pulmonálnej strany ho sondujeme  

vodičom z pľúcnice do descendentnej aorty, po vodiči zavedieme obdobne ako 

z aorty dlhý sheath a oklúzor otvoríme najprv v aorte, potiahneme ho na stenu aorty 

a potom otvoríme druhý disk v pľúcnici. Pri postupe z pulmonálnej strany si overíme 

správnu polohu oklúzora angiograficky pigtailom z aorty. V prípade správnej polohy 

oklúzor odskrutkujeme (schéma 13).  

Výhodou novšieho typu oklúzora je menší rozmer potrebných sheathov, 

čo je podstatné hlavne u malých detí a moţnosť uzáveru ductus arteriosus výlučne 

s pouţitím jedného arteriálneho prístupu, bez nutnosti venózneho prístupu.  

Nevýhodou je, ţe u najmenších detí niekedy ľavý disk oklúzora prominuje 

do descendentnej aorty.   

Komplikáciou uzáveru ductus arteriosus katetrizačne môţe byť embolizácia 

oklúzora, ktorá je mimoriadne zriedkavá, prominencia aortálneho disku do oblasti 

aortálneho istmu a tieţ spôsobenie stenózy ľavej vetvy  pľúcnice. V ojedinelých 

prípadoch, najmä ak je reziduálny skrat, môţe dôjsť k hemolýze.  

 

 
Schéma 13 Schéma uzáveru perzistujúceho ductus arteriosus zo strany pľúcnice (vľavo) a zo strany 
aorty (vpravo) 
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Rôzne typy perzistujúceho ductus arteriosus sú znázornené na nasledujúcich 
obrázkoch:   
 

     
 

Obrázok 93 Bočná projekcia - perzistujúci  ductus 
arteriosus tubulárneho typu bez zúţenia na 
aortálnom a pulmonálnom konci (šípka)                                           

Obrázok 94 Malý hemodynamicky nezávaţný    
ductus arteriosus so zúţením na aortálnom aj   
pulmonálnom konci 

 

 
 

     
 

Obrázok 95 Minimálny filiformný ductus                 Obrázok 96  Ductus arteriosus so zúţením na                 
arteriosus                                                                pulmonálnom konci 
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Obrázok 97 Bočná projekcia - uzavretý ductus 
arteriosus Amplatzovým oklúzorom ADO, uzáver je 
vykonaný zo strany pľúcnice – bez obštrukcie 
v oblasti aortálneho istmu a bez reziduálneho 
skratu                                

Obrázok 98 Bočná projekcia – uzavretý ductus 
arteriosus Amplatzovým oklúzorom ADO II  bez 
reziduálneho skratu 

 

 

Predkatetrizačný kontrolný protokol pred uzáverom perzistujúceho ductus arteriosus 

 

 echokardiografické vyšetrenie – veľkosť ductus arteriosus, gradient na ňom – 

reštrikčný, nereštrikčný ductus arteriosus 

 

 hmotnosť dieťaťa – aspoň 6 kg 

 

 alergia na nikel 

 

 podpísaný informovaný súhlas 

 

 

 

Postkatetrizačný kontrolný protokol po uzávere perzistujúceho ductus arteriosus 

 

 echokardiografia 24 hodín po uzávere – reziduálny skrat, protrúzia do 

descendentnej aorty, eventuálna stenóza ľavého ramena pľúcnice 

 

 EKG 24 hodín po uzávere 

 

 RTG hrudníka 24 hodín po uzávere 

 

 Prevencia infekčnej endokarditídy 3 mesiace 

 

 Termín ambulantnej kontroly o 1 mesiac 
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9.6 UZÁVER DEFEKTU KOMOROVÉHO SEPTA  

 

Katetrizačný uzáver defektu komorového septa predstavuje alternatívu 

k chirurgickému uzáveru defektu. Takýto katetrizačný uzáver je moţné vykonať u detí 

pribliţne nad 10 kg hmotnosti, s defektom uloţeným v priaznivej lokalizácii 

s dostatočnými okrajmi.  

Intervenčne je moţné uzatvoriť perimembranózne a muskulárne defekty 

komorového septa. U niektorých muskulárnych defektov, hlavne v hrote uloţených 

je intervenčný výkon metódou voľby pre ich ťaţkú chirurgickú prístupnosť. Pri 

uzávere defektov komorového septa je moţné pouţiť takisto hybridný prístup.  

Indikáciou na uzáver defektu je jeho hemodynamická závaţnosť 

(progredujúca dilatácia ľavej komory, invazívne odmeraný Qp/Qs viac ako 1,5) alebo 

vznik prípadne zhoršovanie aortálnej insuficiencie. V niektorých krajinách sa 

vzhľadom ku kultúrnym zvyklostiam uzatvárajú aj hemodynamicky nezávaţné 

defekty (napr. nemoţnosť univerzitného štúdia v prípade prítomnosti komorového 

defektu, výrazne horšie moţnosti zdravotného či ţivotného poistenia atď).  

Pred kaţdým plánovaným uzáverom defektu komorového septa je kľúčovým 

vyšetrením echokardiografia srdca, s posúdením vhodnosti uzáveru katetrizačne. 

Dôleţité je stanoviť typ defektu (perimembranózny, muskulárny), keďţe na kaţdý 

typ sa pouţíva iný typ device (obrázky 103-106).  

Pri katetrizácii je potrebný arteriálny aj venózny prístup. Na začiatku 

katetrizácie sa zrealizuje ľavostranná ventrikulografia (obrázok 99, 101), pri ktorej 

sa odmeria veľkosť defektu. Následne je potrebné preniknúť katétrom cez komorový 

defekt, vzhľadom k výraznej trabekulizácii pravej komory sa prechádza cez ľavú 

komoru do pravej komory. Uzáver komorového defektu sa vykonáva ale cestou 

 pravej komory, je preto nutné vytvorenie A-V slučky (tzv. loop), ktorá sa vytvorí 

snarom (schéma 14). Vodič v pravej komore alebo v pľúcnici sa chytí lasom 

a vytiahne aţ do pravej femorálnej vény. Po tomto vodiči sa zo strany femorálnej 

vény zavedie dlhý sheath a potom aj device, ktorým sa uzavrie defekt. Kontrolná 

ventrikulografia (obrázok 100, 102) nám ozrejmí úspešnosť uzáveru a eventuálny 

reziduálny skrat vedľa device. 

Vzhľadom k opísaným vznikom kompletnej A-V blokády pri uzávere 

perimembranóznych defektov komorového septa podávame pacientom 

profylakticky Hydrocortison v prvých dňoch po výkone (v dávke 2 mg/kg hmotnosti 
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1 x denne, u väčších detí a dospelých 100mg 1 x denne). Rovnako je nutné poučiť 

rodičov o moţnosti tejto komplikácie a jej klinických prejavoch.  

 

 
 

Schéma 14 Schéma vytvorenej A-V slučky 
 

   
 
Obrázok 99 Hepatoklavikulárna projekcia –  
perimembranóznyVSD (šípka) pred 
katetrizačným uzáverom 

Obrázok 100 Hepatoklavikulárna projekcia – 
vidíme Amplatzov perimembranózny oklúzor po 
uzávere VSD (šípka), VSD bez reziduálneho 
skratu 
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Obrázok 101 Bočná projekcia – „swiss cheese“ 
typ muskulárneho interventrikulárneho septa, 
vidíme minimálne 4 defekty (šípky)                                                      

Obrázok 102 Bočná projekcia – VSD po uzávere 
dvomi  Amplatzovými oklúzormi – pouţité boli 
ADO II duktálne oklúzory s dobrým výsledkom  

 

 

Predkatetrizačný kontrolný protokol pred uzáverom defektu komorového septa 

 

 detailné echokardiografické vyšetrenie – s určením typu defektu 

(perimembranózny, muskulárny), počtu defektov, hemodynamickej závažnosti, ev. 

aortálnej insuficiencie 

 

 EKG pred katetrizáciou – s cieľom vylúčiť A-V blokádu I. stupňa, ramienkové 

blokády 

 

 Alergia na nikel 

 

 Podpísaný informovaný súhlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

Postkatetrizačný kontrólny protokol po uzávere defektu komorového septa 

 

 Echokardiografia 24 hodín po výkone – poloha device, reziduálny skrat, výpotky 

 

 EKG 24 hodín po uzávere – A-V blokáda, ramienkové blokády 

 

 RTG hrudníka 24 hodín po uzávere – poloha device 

 

 Kortikoidy profylakticky  

 

 Prevencia infekčnej endokarditídy 3 mesiace 

 

 Kyselina acetylsalicylová 3 mesiace 

 

 Termín ambulantnej kontroly o 1 mesiac 

 

 

 

9.7 UZÁVER KOLATERÁL A ARTERIO – VENÓZNYCH FISTÚL  

 

V katetrizačnom laboratóriu máme moţnosť intervenčne uzatvoriť kolaterálne 

cievy. Na tento účel sa pouţívajú buď coily alebo vaskulárne plugy rôznych typov. 

Najčastejšie sa uzatvárajú kolaterály u pacientov s jednokomorovou cirkuláciou. 

K najčastejšie uzatváraným kolaterálam patria arteriopulmonálne kolaterály, 

hlavne aa. mammariae, ale v prípade potreby sa uzatvárajú aj venovenózne 

kolaterály (obrázky 103-106). Osobitný prípad predstavujú aortopulmonálne 

kolaterály z descendentnej aorty pri pľúcnej atrézii s mnohopočetnými 

aortopulmonálnymi kolaterálami (MAPCAs), ktoré sa uzatvárajú len po 

chirurgickom riešení srdcovej chyby - unifokalizácia kolaterál. 

Coilami a plugmi môţeme uzatvárať takisto  pľúcne arterio – venózne fistuly.  
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Obrázok 103 PA projekcia -  Arteriopulmonálna    Obrázok 104 PA projekcia – a. mammaria po  
kolaterála – a. mammaria vpravo pred uzáverom  uzávere coilom  (selektívny vstrek do a.  
coilom                                                                     mammaria) – šípky označujú implantované coily 
                                                                                        bilaterálne 
 

   
 

Obrázok 105 PA projekcia -  rekanalizovaná 
pravostranná horná  dutá ţila pred uzáverom 
plugom                                      

Obrázok 106 PA projekcia - cieva po uzávere 
vaskulárnym plugom (šípka) 
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9.8 PULMONÁLNA VALVULOPLASTIKA 

 

Pulmonálna valvuloplastika sa vykonáva jednak pri kritickej pľúcnej stenóze 

u novorodenca, pri dostatočne veľkej pravej komore a neprítomnosti koronárnych 

sinusoid a jednak u starších detí s valvárnou pľúcnou stenózou.  

Pri tomto výkone ide o nafúknutie balónika v mieste stenotickej chlopne 

s cieľom jej dilatácie.  

Pred katetrizačným výkonom je potrebné poznať detailnú anatómiu pacienta, 

pridruţené srdcové chyby a veľkosť anulu pľúcnej chlopne.  

Cievny prístup je cez femorálnu vénu. Na začiatku výkonu si znázorníme 

anatómiu pľúcnej chlopne angiograficky vstrekom kontrastnej látky angiografickým 

katétrom do pravej komory alebo do kmeňa arteria pulmonalis. Chlopňu je najlepšie 

vidieť zväčša na bočnej projekcii, odmeriame veľkosť jej anulu a podľa tohto údaju 

zvolíme veľkosť balóna. Invazívne premeriame tlaky v pravej komore a v prípade 

moţnosti zmeriame aj tlakový gradient medzi pravou komorou a pľúcnicou, v prípade 

veľmi tesnej stenózy toto nie je moţné odmerať pred valvuloplastikou. Za indikáciu 

na pulmonálnu valvuloplastiku sa povaţujú tlaky v pravej komore 2/3 systémových 

tlakov a viac a invazívny  tlakový gradient  viac ako 50 mmHg. Je potrebné 

zdôrazniť, ţe invazívne meraný tlakový gradient nezodpovedá echokardiograficky 

meranému peak tlakovému gradientu, zodpovedá skôr echokardiografickému mean 

gradientu, pretoţe ide o iný typ merania tlaku. Rovnako aj pri celkovej anestézii 

bývajú tlakové gradienty niţšie ako pri lokálnej anestézii.  

Veľkosť balóna sa riadi veľkosťou anulu chlopne pľúcnice, spravidla sa vyberá 

120 - 130% veľkosti anulu, pri výrazne dysplastickej chlopni môţeme pouţiť balón 

veľkosti aţ 150 % veľkosti anulu. Balónový katéter sa zavedie po vodiči do oblasti 

pľúcnej chlopne, kde sa opakovane nafúkne manometrom, riadime sa vymiznutím 

waistu na balóne. Prechodne môţe dôjsť pri dilatácii k bradykardii a hypotenzii 

(obrázok 107, 108a, 108b).  

Po dilatácii skontrolujeme tlaky v pravej komore a invazívny tlakový gradient, 

angiograficky overíme úspešnosť dilatácie – chlopňa by sa mala viac a lepšie 

otvárať.  

U väčšiny pacientov pretrváva aj po úspešnej dilatácii dynamická stenóza 

výtokového traktu pravej komory – tzv. dynamické RVOTO. Preto sa pacienti 

nastavujú po pulmonálnej valvuloplastike na prechodnú liečbu betablokátormi.  
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Komplikáciou pulmonálnej valvuloplastiky je vznik výraznejšej pľúcnej 

insuficiencie (malá pľúcna insuficiencia vzniká vţdy).  

 

 
 

Obrázok 107 Bočná projekcia – extrémne zhrubnutá dysplastická pulmonálna chlopňa u 2 mesačného 
dieťaťa, vidíme hypertrofiu pravej komory  
 

 

 
 

Obrázky 108a, 108b Bočná projekcia - balónková pulmonálna valvuloplastika – vidíme waist (vľavo) a 
vymiznutie waistu pri pokračovaní dilatácie (vpravo) 
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Predkatetrizačný kontrolný protokol pred pulmonálnou valvuloplastikou 
 

 presná anatómia pacienta echokardiograficky – veľkosť pravej komory, presné 

miesto stenózy pľúcnice (infundibulum, valvárna stenóza, supravalvárna stenóza), 

veľkosť anulu pľúcnice, insuficiencia pľúcnice, estimácia tlakov v pravej komore 

(orientačný gradient na trikuspidálnej insuficiencii, septálna geometria) 

 

 koronárne sinusoidy 

 

 veľkosť anulu pľúcnej chlopne 

 

 podpísaný informovaný súhlas 

 

 

 

Postkatetrizačný kontrolný protokol po pulmonálnej  valvuloplastike 
 

 48 hodín po výkone – echokardiografia – reziduálny gradient na chlopni, stupeň 

pľúcnej insuficiencie, infundibulárna stenóza 

 

 24 hodín po výkone – RTG hrudníka 

 

 24 hodín po výkone – EKG 

 

 liečba betablokátormi 

 

 termín ambulantnej kontroly 

 

 

 

9.9 PULMONÁLNA ANGIOPLASTIKA 

 

Pulmonálna angioplastika je dilatácia pľúcnic na podobnom princípe ako 

dilatácia chlopne. Po angiografickom znázornení stenózy vetvy  pľúcnice 

a prípadnom invazívnom premeraní gradientu sa po vodiči zavedie balónový katéter, 

ktorý sa nafúkne v mieste najväčšej stenózy (obrázky 109, 110). Veľkosť balóna sa 

stanovuje s prihliadnutím na šírku cievy v mieste stenózy a šírku cievy v okolí, 

väčšinou sa volí 2-3 – násobok stenózy cievy v prípade veľmi tesných stenóz.  

Komplikáciou angioplastiky je poškodenie cievnej steny so vznikom 

aneuryzmy alebo pseudoaneuryzmy, prípadne aj natrhnutie cievnej steny 

s únikom kontrastnej látky extravazálne. V niektorých prípadoch je stenóza extrémne 

rigidná a dilatácia balónom je neúspešná, v takom prípade je moţnosť skúsiť 
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dilatovať stenotické miesto ešte cutting balónom. Ďalšou z moţností neúspechu je 

prípad príliš elastickej stenózy, ktorá sa pri nafukovaní balónu rozdilatuje, ale po 

vyfúknutí balónu sa opäť stiahne na pôvodný stenotický lumen. V tomto prípade 

pomôţe len implantácia stentu.  

Ďalšou lokalitou, ktorú je moţné dilatovať balónom je oblasť pľúcneho 

konduitu. Táto intervencia patrí k pomerne  častým výkonom v katetrizačnej sále, 

keďţe sú pľúcne konduity veľmi často stenotické a skalcifikované. Výkon nebýva 

vţdy úspešný, ale v mnohých prípadoch pomôţe oddialiť chirurgickú výmenu 

konduitu.  

 
 

Obrázok 109 PA projekcia - pooperačná extrémna stenóza LPA pred pulmonálnou angioplastikou, 
hypoperfúzia celého ľavého pľúcneho krídla   

 

 
 

Obrázok 110 PA projekcia - tá istá pacientka ako na obrázku 109 po balónovej valvuloplastike, 
signifikantné rozšírenie ľavej vetvy pľúcnice a zlepšenie perfúzie ľavých pľúc 
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9.10 AORTÁLNA VALVULOPLASTIKA 

 

Pri aortálnej valvuloplastike sa dilatuje zúţená aortálna chlopňa. Indikáciou 

na výkon je kritická aortálna stenóza u novorodenca a  hemodynamicky závaţná 

aortálna stenóza v neskoršom období.  

U novorodenca je kľúčové echokardiografické posúdenie celkovej anatómie 

srdca s cieľom rozhodnutia o jednokomorovom alebo dvojkomorovom riešení 

cirkulácie. Pred výkonom je potrebné poznať anatómiu aortálnej chlopne 

(jednocípa chlopňa, bikuspidálna alebo trikuspidálna chlopňa), veľkosť aortálneho 

anulu a veľkosť ľavej komory. Veľmi podstatné je posúdiť eventuálnu 

fibroelastózu endokardu (obrázok 111) – pri výraznej fibroelastóze nie je 

dvojkomorové riešenie vhodné.  

 

 
 

Obrázok 111 PA projekcia - ventrikulografia ľavej komory u pacienta s HLHS a s fibroelastózou, 
guľovitá ľavá komora  

 

 

Je dôleţité vedieť, ţe nameraný tlakový gradient je pri zlyhanej a dilatovanej 

ľavej komore významne podhodnotený a v tom prípade nie je pre indikáciu výkonu 

smerodajný (zlyhaná ľavá komora s kritickou aortálnou stenózou môţe na prvý 

pohľad vyzerať ako dilatačná kardiomyopatia).  

V prípade vyhodnotenia anatómie novorodenca ako vhodnej na dvojkomorové 

riešenie pristupujeme ku katetrizačnej aortálnej valvuloplastike. Výkon začíname 

angiografiou pigtail katétrom do ascendentnej aorty, ktorá nám znázorní aortálnu 

chlopňu (obrázky 112, 113). Po premeraní veľkosti jej anulu sa rozhodujeme pre 

veľkosť valvuloplastického balónika, zväčša sa limitujeme maximálne na rovnaký 



122 

 

balónik ako je veľkosť anulu, často aj menší. Je potrebné byť pri valvuloplastike 

maximálne opatrný, aby sme nespôsobili významnú aortálnu insuficienciu. 

V niektorých prípadoch sa u novorodencov uprednostňuje vykonať valvuloplastiku len 

5 mm balónom s cieľom akútneho zlepšenia pacienta a neskôr zrealizovať 

kardiochirurgické riešenie. Horšie výsledky valvuloplastiky bývajú pri dysplastických 

jedno a dvojcípych chlopniach.    

Pri výkone zavedieme vodič do ľavej komory (pri výraznej stenóze chlopne to 

nemusí byť jednoduché) a po vodiči zavedieme valvuloplastický balón, ktorý 

nafúkneme v oblasti chlopne (obrázky 114, 115). Podľa potreby tento výkon 

niekoľkokrát zopakujeme. Po vykonanej valvuloplastike znázorníme aortálnu chlopňu 

a aj jej eventuálnu insuficienciu angiograficky. Na záver premeriame invazívny 

gradient.  

U starších detí a adolescentov je indikáciou na aortálnu valvuloplastiku 

echokardiografický gradient nad 70 mmHg alebo invazívny katetrizačný 

gradient nad 50-60 mmHg. Takisto sú horšie výsledky pri bikuspidálnych 

chlopniach. Pri uţ prítomnej závaţnejšej aortálnej insuficiencii katetrizačný výkon 

nerealizujeme a pacienta indikujeme na kardiochirurgické riešenie.  

Najčastejšou komplikáciou aortálnej valvuloplastiky je vznik signifikantnej 

aortálnej insuficiencie.  

 

              
 

Obrázok 112 PA projekcia – aortálna chlopňa             Obrázok 113 bočná projekcia – bikuspidálna    
je dysplastická, ostáva v „doming“ postavení,              aortálna chlopňa 
neotvorí sa úplne (šípky ukazujú efektívne  
ústie aortálnej chlopne)    
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Obrázok 114 Aortálna balónková valvuloplastika –      Obrázok 115 Aortálna balónková valvuloplastika  
vidíme jemný waist na balóne so sinus                        pri pokračovaní nafukovania balóna s poruchami   
rytmom   na EKG                                                          rytmu s rozšírením QRS komplexov na EKG                
                                                                                     zázname 
   
 

Predkatetrizačný kontrolný protokol pred aortálnou valvuloplastikou – 
u novorodenca 
 

 echokardiografické vyšetrenie – posúdenie morfológie aortálnej chlopne, 
zhodnotenie veľkosti ľavej komory, funkcie ľavej komory a jej dilatácie, 
zhodnotenie fibroelastózy endokardu, vyšetrenie ostatných ľavostranných 
štruktúr srdca s cieľom vylúčenia stenóz (Shonov syndróm – mitrálna 
stenóza, aortálna stenóza, koarktácia aorty) 

 

 podpísaný informovaný súhlas 
 

 
 
Predkatetrizačný kontrolný protokol pred aortálnou valvuloplastikou - 
u starších detí 
 

 echokardiografické vyšetrenie – znázornenie anatómie aortálnej chlopne, 
stupeň hypertrofie ľavej komory, eventuálna dilatácia ľavej komory, 
gradient na aortálnej chlopni, aortálna insuficiencia, anulus aortálnej 
chlopne 

 

 progresia nálezu 
 

 klinické príznaky – tolerancia beţnej  fyzickej aktivity, ev. kolapsy, poruchy 
rytmu 
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9.11 ANGIOPLASTIKA AORTÁLNEHO ISTMU  

 

Katetrizačné riešenie natívnej koarktácie aorty ostáva napriek dnes uţ 

viacročným skúsenostiam témou mnohých diskusií. Vo všeobecnosti sa 

v novorodeneckom veku na väčšine pracovísk stále uprednostňuje kardiochirurgické 

riešenie, aj keď percento rekoarktácie je v tomto veku pomerne vysoké.  

U starších detí a adolescentov s natívnou koarktáciou aorty predstavuje 

katetrizačné riešenie vhodnú alternatívu k chirurgickej terapii.  

Pri katetrizačnej intervencii máme na výber jednak balónkovú angioplastiku 

a jednak umiestnenie stentu do oblasti aortálneho istmu. U menších detí sa 

vzhľadom k potrebným sheathom veľkých rozmerov snaţíme o dilatáciu oblasti 

aortálneho istmu balónom, u adolescentov je vhodná implantácia stentu. Zväčša sa 

neodporúča pred stentovaním balónková angioplastika, ale vykonáva sa priamo 

stentovanie.  

Pri katetrizačnom riešení koarktácie aorty sa zavedie sheath do femorálnej 

artérie, začíname zväčša menším rozmerom sheathu, ktorý je vhodný na premeranie 

invazívneho tlakového gradientu a na angiografiu pred výkonom. U pacientov 

s koarktáciou aorty sa zväčša zle zabezpečuje femorálna artéria pre slabé alebo 

vôbec nehmatné pulzácie, mnohokrát sa títo pacienti pichajú doslova „naslepo“.  

Odmeriame invazívne tlaky v ľavej komore, v ascendentnej aorte, 

v transverzálnej aorte a v descendentnej aorte, vypočítame tlakový gradient na 

aortálnom istme. Tento tlakový gradient je niţší ako echokardiograficky nameraný 

tlakový gradient. Je potrebné pamätať na to, ţe pigtail katéter nie je vhodný na 

presné stanovenie tlakového gradientu, keďţe je oblasť distálnych otvorov pomerne 

dlhá a nie je jasné, v ktorej oblasti sú tlaky namerané, vhodnejšie je pouţiť pravý 

koronárny alebo pravostranný katéter.  

Po zmeraní tlakového gradientu zrealizujeme angiografiu do ascendentnej 

aorty alebo aortálneho oblúka s cieľom znázorniť oblasť koarktácie aorty. 

Z angiografie zmeriame rozmery celého aortálneho oblúka, odmeriame najuţšiu 

istmickú oblasť.  

Indikáciou na akýkoľvek výkon je buď angiograficky dokázaná lišta alebo 

membrána alebo invazívny gradient nad 15 mmHg. Veľkosť balóna sa vyberie 

podľa rozmeru descendentnej aorty na úrovni bránice – zvolíme rovnakú veľkosť 

balóna v mm ako je rozmer aorty na úrovni bránice v mm. Balón zavedieme po stiff 
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vodiči a dilatujeme manometrom aţ do vymiznutia waistu alebo na maximálny tlak 

pre daný balón. Po dilatácii vykonáme kontrolnú angiografiu a premeriame invazívny 

gradient na aortálnom istme.  

Rekoarktácia aorty sa rieši obdobným spôsobom, s jediným rozdielom, ţe pri 

rekoarktácii je nespochybniteľne metódou prvej voľby katetrizačná intervencia 

(nezvykne sa robiť chirurgické riešenie rekoarktácie, keďţe je jej príčinou zjazvené 

fibrózne tkanivo v oblasti predchádzajúcej chirurgickej sutúry, ktoré sa rozruší pri 

balónkovej dilatácii).  

Komplikáciou intervencie v oblasti aortálneho istmu môţe byť vznik 

pseudoaneuryzmy alebo aneuryzmy aorty, eventuálnou ţivot ohrozujúcou 

komplikáciou je natrhnutie steny cievy. Rescue výkonom je v tomto prípade buď 

okamţité chirurgické riešenie alebo implantácia stentu pokrytého zvyčajne dakronom. 

 
Predkatetrizačný kontrolný protokol pred angioplastikou aortálneho istmu 
 

 echokardiografické vyšetrenie – tok v brušnej aorte, prítomnosť 
diastolického tailu, znázornenie oblasti aortálneho istmu, rozmery aorty, 
echokardiografický gradient v aortálnom istme 

 

 tlakový gradient medzi pravou hornou končatinou a dolnou končatinou 
(odmeraný tlakomerom) 

 

 eventuálna prítomnosť arteriálnej hypertenzie 
 

 eventuálne znázornenie aorty neinvazívnymi zobrazovacími metódami – 
CT angiografia, MRI 

 

 
 
Postkatetrizačný kontrolný protokol po angioplastike aortálneho istmu 
 

 echokardiografické vyšetrenie 24 hodín po výkone so zameraním na 
perikardiálny a pleurálny výpotok a zmeranie echokardiografického 
gradientu 

 

 zmeranie tlakového gradientu medzi pravou hornou a dolnou končatinou 
 

 EKG 24 hodín po výkone 
 

 RTG hrudníka 24 hodín po výkone 
 

 Eventuálna potreba medikamentóznej liečby arteriálnej hypertenzie 
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9.12 IMPLANTÁCIE STENTOV 

 

Od roku 1986 sa začalo testovať pouţitie stentov v experimentálnych 

modeloch u zvierat, ale k prvému pouţitiu stentov u ľudí došlo aţ o niekoľko rokov 

neskôr. V roku 1994 bolo získané povolenie implantácie prvých stentov u ľudí do 

ţlčových ciest a do vaskulárnych stenóz v USA. 

Odvtedy sme zaznamenali v rámci detskej a kongenitálnej  intervenčnej 

kardiológie v oblasti vývoja a implantácie stentov obrovský pokrok. Napriek 

zdokonaleniu chirurgických techník existujú vaskulárne stenotické lézie, ktoré nie je 

moţné dostupnými kardiochirurgickými prístupmi spoľahlivo vyriešiť a u ktorých 

neuspejeme ani s balónkovou valvuloplastikou. Najčastejšie ide o lokalizácie stenóz 

vo vetvách pľúcnice - centrálnych odstupových alebo periférnejšie uloţených 

a v oblasti systémových a pľúcnych vén. Cievy sú v týchto oblastiach tenkostenné 

a s nízkym tlakom, a preto sú obzvlásť citlivé na kompresiu z okolitých štruktúr. 

Stenózy môţu byť buď kongenitálne, po chirurgickom riešení alebo kombinácia 

oboch. Chirurgické riešenie často len zhorší situáciu procesom jazvovatenia pri ich 

hojení. Periférnejšie stenózy sa nachádzajú často v chirurgicky neprístupných 

lokalitách.  

 

Pri implantácii stentov u detí existuje niekoľko základných pravidiel, ktoré je 

potrebné rešpektovať:  

 

 implantovaný stent by nemal vytvoriť stenózu, to znamená, ţe nesmie byť 

implantovaný taký stent, ktorý nie je moţné pri raste organizmu v budúcnosti 

ďalej roztiahnúť na potrebné rozmery (výnimkou z tohto pravidla sú ţivot 

ohrozujúce situácie, kde nie je moţné iné alternatívne riešenie) 

 implantovaný stent nesmie uzatvoriť iné dôleţité cievy v okolí stentu, ako aj 

uzatvoriť katetrizačný prístup do distálnejších ciev tak, ţe v budúcnosti nebude 

moţný perspektívny prístup cez stent do týchto oblastí 

 pri výbere stentu u detí, ktoré ešte rastú sa musí zohľadniť tieţ moţný vznik 

tkanivovej proliferácie, preto sa u detí pouţitie samoexpandovateľných 

stentov, u ktorých je toto riziko vysoké, vylučuje.    
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Limitáciou pouţívania stentov je veľkosť sheathov, ktoré pri implantácii stentov 

pouţívame, ako aj nemoţnosť dostatočne dodilatovať tieto stenty, v rámci rastu 

pacientov, aby sme nepotencovali iatrogénnu stenózu v budúcnosti. 

V poslednej dobe boli na trh uvedené nové typy stentov, ktoré je moţné 

dilatovať na veľké rozmery, ktoré postačujú aj rozmerom dospelého organizmu – 

Andrastenty XL a XXL. Ide o chróm - kobaltové „nepremontované“ stenty so 

štruktúrou polootvorených buniek. Tieto stenty sa vyrábajú v rôznych dĺţkach od 13 

do 57 mm a je moţné ich dodilatovať aţ na priemer 25 mm (XL) a 32 mm (XXL). Ich 

jediným limitujúcim faktorom je potrebná veľkosť sheathov, ktorá je 9 Fr pre XL 

a 11 Fr pre XXL, a preto tento stent nie je moţné pouţiť u najmenšej vekovej 

kategórie detí.  

V NÚSCH a.s. DKC OFV  implantujeme tieto stenty cez femorálnu vénu u detí 

od pribliţne 10 kg a cez femorálnu artériu u detí od pribliţne 20 kg. Metódou „front 

loading“ je moţné zredukovať veľkosť potrebného dlhého sheathu na 8 Fr.   
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Lokalizácie, do ktorých je moţné implantovať stent: v súčasnosti majú stenty 

široké pouţitie v rôznych lokalizáciách (obrázky 125-128). Nasledujúci prehľad 

obsahuje len najznámejšie lokalizácie alebo lokalizácie, ktoré sme uţ pouţili na OFV 

DKC SR. Tento zoznam určite nie je konečný (tabuľka 7).  

 

Miesto implantácie stentu: Príklady: 
 systémový venózny návrat  vena cava inferior, vena cava superior, 

stenóza systémového venózneho tunela 
u pacientov po Senningovej operácii 

 

 pľúcne vény  v prípade ich obštrukcie – buď obštrukčný typ 
totálneho anomálneho pľúcneho venózneho 
návratu alebo obštrukcia pľúcnych vén po 
operácii (akákoľvek obštrukcia pľúcnych vén 
má váţnu prognózu) 

 

 stentovanie foramen ovale s cieľom 
udrţania nereštrikčnej komunikácie na 
predsieňovej úrovni 

 u kritických novorodencov s transpozíciou 
veľkých ciev a nemoţnosti ich okamţitého 
operovania, u novorodencov 
s hypoplastickým ľavokomorovým 
syndrómom, s nemoţnosťou ich okamţitého 
operovania alebo pri hybridnej forme ich 
riešenia 

 

 stentovanie fenestra pri fenestrovanom 
Fontanovi 

 v prípade spontánneho uzáveru fenestra 
a zlej hemodynamickej  tolerancii uzáveru 
pacientom 

 

 perzistujúci ductus arteriosus  stent sa umiestňuje do duktu v prípade 
duktus dependentných chýb ako alternatíva 
chirurgického našitia spojky, tieţ pri 
hybridnom riešení hypoplastického 
ľavokomorového syndrómu 

 

 aortálny istmus 
 

 v prípade natívnej koarktácie aorty alebo 
rekoarktácie 

 

 ramená arteria pulmonalis 
 

 v prípade ich odstupovej stenózy alebo 
periférnejšej stenózy, najčastejšie je 
stentované ľavé rameno pľúcnice 

 do výtokového traktu pravej komory  pri stenotickom konduite alebo ako príprava 
na implantáciu „Melody“ chlopne v 
budúcnosti 

 

 do aortopulmonálnych kolaterál 
z descendentnej aorty pri pľúcnej atrézii 
s mnohopočetnými aortopulmonálnymi 
kolaterálami (MAPCAs) 

 u neoperovaných pacientov, ktorí sú závislí 
na kolaterálnom prietoku a vytvárajú sa im na 
MAPCAs stenózy 

 

 modifikovaná Blalock-Taussigovej spojka  v prípade stenózy spojky 

 pôvodná ascendentná aorta u pacienta 
s hypoplastickým ľavokomorovým 
syndrómom 

 pri stenóze pôvodnej ascendentnej aorty 
a kompromitovaní koronárnej cirkulácie 

 
Tabuľka 7 Moţné miesta implantácie stentu  
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Príklady implantácie stentov 

 

 
 
Obrázok 125 PA projekcia - angiografia pľúcnic u pacienta po Glennovej operácii, znázornené sú 
odstupové stenózy oboch vetiev pľúcnice (šípky), výrazná je takisto asymetria pľúcneho cievneho 
zásobenia 
 

 

  
 

Obrázok 126 PA projekcia - angiografia pľúcnic u toho istého pacienta ako na obrázku 125 po 
implantácii stentov bilaterálne – zlepšenie periférneho pľúcneho cievneho zásobenia 



130 

 

 
 

Obrázok 127 Bočná projekcia – koarktácia aorty pred implantáciou stentu 
 

 

 
 

Obrázok 128 Bočná projekcia – ten istý pacient po implantácii stentu do aortálneho istmu  
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Postup pri implantácii stentu  

 

Pred implantáciou stentu je veľmi dôleţité dôkladné angiografické 

znázornenie miesta stenózy, do ktorého je plánovaná implantácia stentu. Snaţíme 

sa o nájdenie takej angiografickej projekcie, v ktorej bude miesto stenózy čo 

najlepšie vidieť a v tejto projekcii sa potom taktieţ vykoná aj implantácia stentu. 

Podľa angiografie odmeriame šírku stenotického miesta a šírku priľahlej cievy, 

ako aj dĺţku stenózy. Na základe týchto rozmerov vyberieme vhodný typ stentu. Pri 

implantácii je kľúčová stabilná poloha dlhého sheathu a  nepoddajného „stiff“ vodiča.  

Pri „premontovaných“ stentoch nie je potrebné stent špeciálne pripravovať, je 

uţ nachystaný priamo na balóne, pri nepremontovaných stentoch vyberieme vhodný 

typ balóna a ručne ho na balón navlečieme a opatrne prstami postláčame, aby pevne 

drţal a na balóne nekĺzal. Stent na balóne zavedieme cez dlhý sheath aţ do miesta 

implantácie po stiff vodiči. Dlhý sheath musí byť aspoň o 2 Fr širší ako odporúčaný 

cievny zavádzač pre zvolený typ balónu. Opakovanými ručnými angiografiami cez 

bočný vstup dlhého sheathu si overíme správnu pozíciu stentu. Za fluoroskopickej 

kontroly jemne dilatujeme balónikom stent, môţeme to vykonať ručne alebo 

manometrom (obrázky 116-119). Výsledný efekt si skontrolujeme angiograficky.  

Alternatívnou technikou implantácie stentu je tzv. „front loading“ technika 

implantácie stentu. Jej výhodou je mierna redukcia šírky potrebného dlhého 

sheathu, a preto sa pouţíva zväčša u menších detí. Princípom tejto techniky je 

odlišný spôsob vloţenia stentu s balónom do dlhého cievneho zavádzača. Pri front 

loading metóde sa nepouţíva dilatátor dlhého sheathu, ale len dlhý sheath samotný, 

do ktorého sa najprv vloţí balónový katéter mimo tela pacienta tak, aby balón trčal 

vpredu, na balón sa navlečie stent a celé sa to vtiahne dovnútra dlhého sheathu, 

špička balóna potom slúţi ako dilatátor. Celý tento vopred pripravený systém sa 

potom po „stiff“ vodiči dostane aţ do miesta stenózy. Ďalší postup je totoţný 

s postupom pri beţnej implantácii stentu (obrázky 120-124).   

 

 



132 

 

 
 

Obrázok 116 „Premontovaný“ stent na balóne – začiatok dilatácie balóna 
 

 
 

Obrázok 117 „Premontovaný“ stent na balóne – pri pokračujúcej dilatácii balóna sa stent otvára najprv 
na svojich koncoch 
 

 
 

Obrázok 118 Plne otvorený stent po úplnej dilatácii balónom – stent so zatvorenými bunkami 
 

 
Obrázok 119 Plne otvorený  stent iného designu – zatvorené bunky – Palmaz stent 
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„Front loading“ technika implantácie stentu 

 

 
 

Obrázok 120 „Nepremontovaný“ chróm – kobaltový stent – Andrastent 
 

 
 

Obrázok 121 Pripravený dlhý sheath bez dilatátora a cez neho prestrčený balón, ktorého špička bude 
slúţiť ako dilatátor 
 

 
 

Obrázok 122 Na balón sa ručne navlečie „nepremontovaný“ stent  
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Obrázok 123 Stent sa postupne vtiahne do dlhého sheathu 
 

 
 

Obrázok 124 Kúsok distálnej časti stentu ostáva von z dlhého  sheathu, špička balóna slúţi ako 
dilatátor, celý takto pripravený stent aj s balónom sa vsúva cez krátky sheath na miesto stentovania 
cievy 

 

Komplikácie pri implantácii stentu  

 

Pri implantácii stentu sa môţu vyskytnúť viaceré komplikácie. Najčastejšia 

komplikácia je trombóza ciev po výkone alebo výraznejšie krvácanie po výkone 

z miest vpichov, ktorá súvisí s potrebou zavedenia hrubého sheathu. Zvlášť po 

veľkých arteriálnych sheathoch je potrebná dôkladná a dlhšie trvajúca manuálna 

alebo intervenčná hemostáza.  

Ďalšou z moţných komplikácií je skĺznutie stentu z balóna alebo posunutie 

stentu do nesprávnej polohy. Keď sa stent začne na balóne pohybovať alebo má 

tendenciu skĺznuť, je to väčšinou viditeľné na fluoroskopii. V  tom prípade je potrebné 

stent opäť vtiahnuť do dlhého sheathu, ten vytiahnuť a začať procedúru odznova. 

Zriedkavo dochádza k úplnemu  skĺznutiu stentu z balóna a k embolizácii stentu. 
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Embolizovaný alebo dislokovaný stent, ktorý uţ nie je moţné vybrať alebo dostať do 

správnej pozície je nutné otvoriť a stabilizovať v niektorej veľkej cieve.   

Komplikáciu predstavuje aj také umiestnenie stentu, pri ktorom dochádza k uzáveru 

niektorej z ciev, ktoré odstupujú v oblasti stentu (jailing vessels).  

Obávanou komplikáciou pri implantácii je poškodenie cievnej steny a vznik 

pseudoaneuryzmy alebo dokonca jej aneuryzmy. Urgentným potrebným výkonom 

je v tomto prípade zväčša implantácia stentu pokrytého dakronom do cievy s cieľom 

zamedzenia krvácania.  

Dlhodobou komplikáciou implantácie stentu je intimálna proliferácia stentu 

a takto vzniknutá stenóza. Môţe sa vyskytnúť zlomenie stentu aj po väčšom 

časovom odstupe od implantácie stentu. Vo väčšine prípadov zlomenie stentu nie je 

ţivot ohrozujúci a nespôsobuje pacientovi ţiadne ťaţkosti, v prípade zlomenia na 

viacerých miestach môţe dôjsť aţ k strate stability stentu, prípadne k odlomeniu 

jeho časti. Najviac náchylné na zlomenie sú stenty umiestnené vo výtokovom trakte 

pravej komory.  

 

 

9.13 EXTRAKCIA CUDZIEHO TELESA  

 

Na katetrizačnej sále vykonávame dva typy extrakcie cudzieho telesa 

z dutín srdca alebo z ciev:  

 

1. Prvým typom extrakcií sú extrakcie u pacientov, ktorí zväčša nie sú 

hospitalizovaní na kardiologickom pracovisku. Dostávajú sa k nám z iných väčšinou 

intenzivistických oddelení (ARO, onkológia, jednotka intenzívnej starostlivosti). 

Embolizovaným materiálom býva časť z centrálneho venózneho katétra, časť 

katétra odtrhnutého pri zrušení komôrky alebo embolizovaný epikutánny 

katéter. Embolizovaná časť býva lokalizovaná najčastejšie v dutých ţilách, v pravých 

oddieloch srdca alebo v ramenách  pľúcnice. Cez venózny prístup zavedieme sheath 

a cez neho extrakčne zvyčajne snarom chytíme a potom vytiahneme embolizovaný 

kúsok. Vytiahnutie takýchto cudzích telies môţe byť síce niekedy časovo náročné 

a vyţadujúce zručnosť a trpezlivosť, nepredstavuje však pre pacienta váţnejšie 

ohrozenie (obrázky 129-131).  
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2. Druhým typom extrakcií sú extrakcie cudzích telies, ktoré embolizovali 

ako komplikácia intervenčnej katetrizácie. K embolizácii device môţe dôjsť ešte 

priamo na katetrizačnej sále, ale rovnako môţu telieska embolizovať aj s väčším 

časovým odstupom (zväčša do 24 hodín po výkone, zriedkavo aj neskôr). Medzi 

klinické príznaky  embolizácie väčších teliesok (septálne oklúzory, duktálne oklúzory) 

patria palpitácie, početné extrasystoly alebo tachykardie, prípadne bolesti na 

hrudníku. Pri embolizácii coilu závisia klinické príznaky od miesta jeho embolizácie, 

v prípade embolizovania coilu do pľúcnice po uzávere ductus arteriosus  nemusia byť 

ţiadne príznaky, popisujeme infekcie pľúc. Pri embolizácii coilu do niektorej artérie sú 

klinické príznaky totoţné s príznakmi ako pri uzávere artérie – strata pulzov, bledosť 

končatiny, bolesti (obrázky 132-134). 

Aj keď sú embolizácie našťastie len zriedkavou komplikáciou, môţu sa 

vyskytnúť. Vybavenie potrebné na extrakciu cudzieho telieska musí patriť 

k základnému inštrumentáriu akéhokoľvek katetrizačného laboratória, v ideálnom 

prípade by sa tam, kde sa vykonávajú intervenčné katetrizácie, mal nachádzať aj 

dostupný chirurgický tím. Embolizácia väčších device je pomerne závaţnou 

komplikáciou. Je potrebné rýchle zhodnotenie stavu pacienta a vyhodnotenie 

situácie.  Moţnosťami riešenia sú buď pokus o katetrizačnú extrakciu cudzieho 

telesa alebo urgentný chirurgický výkon. V prípade, ţe ostáva pacient 

v stabilizovanom stave, bez hemodynamickej kompromitácie a  device je taktieţ 

v stabilnej polohe, bez zasahovania do chlopní, volíme katetrizačnú extrakciu device. 

V prípade kritického stavu pacienta alebo nevhodnej polohy device (hemodynamická 

kompromitácia, spôsobenie obštrukcie výtokových traktov alebo ciev, závaţné 

arytmie z prítomnosti device, zachytenie device do časti chlopne s obmedzením jej 

funkcie) prekladáme pacienta na urgentné kardiochirurgické riešenie. Zväčša sa pri 

jednej operácii  zvykne vyriešiť potom aj srdcová chyba pacienta (uzáver defektu 

alebo ductus arteriosus).  
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V prípade katetrizačnej extrakcie postupujeme nasledovne: 

 

 ak nie je pacient v celkovej anestézii, uspíme ho (nie je ţiadúci akýkoľvek jeho 

pohyb, navyše sa výkon môţe predĺţiť aj o niekoľko hodín) 

 podáme dostatočnú dávku heparínu 

 echokardiograficky znázorníme presnú lokalizáciu device 

 zavedieme dostatočne široký dlhý sheath (vo všeobecnosti je potrebné zaviesť 

sheath o 2 Fr väčší ako zavádzací sheath potrebný na implantáciu device) 

 vhodným extrakčným snarom alebo bioptómom sa snaţíme zachytiť niektorú 

časť device – u duktálnych oklúzorov sa snaţíme zachytiť spravidla najuţšiu 

centrálnu časť, u septálnych oklúzorov sa snaţíme chytiť teliesko za jeho 

skrutkový koniec. Snaha o spätné priskrutkovanie device na zavádzací systém 

je strata času a neodporúča sa to skúšať, pretoţe je pravdepodobnosť 

úspechu len naozaj iluzórna. 

 pri embolizácii uţ otvoreného stentu väčšinou nie je moţné jeho vybratie, 

snaţíme sa preto o jeho maximálne otvorenie a zaistenie v niektorej veľkej 

cieve, kde nebude spôsobovať obštrukciu a bude v stabilnej polohe, napríklad 

v dutých ţilách alebo v descendentnej aorte.  

 

            
 

Obrázok 129 – PA projekcia – extrakcia                     Obrázok 130 – PA projekcia – katéter  
epikutánneho katétra cestou v. jugularis                     zachytený v slučke snare systému 
interna pre strombotizovné femorálne 
vény, značky označujú koniec katétra. Katéter  
pred extrakciou 
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Obrázok 131 PA projekcia - pevne zatiahnutý katéter v slučke, tesne pred vytiahnutím cez sheath vo 
v. jugularis interna 
 
 

     
 

Obrázok 132 Bočná projekcia – embolizovaný 
device v pravej komore po uzávere PDA                        

Obrázok 133 Bočná projekcia – embolizovaný 
device sa posunul do pľúcnice, vo výtokovom 
trakte pravej komory je snare na extrakciu         
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Obrázok 134 Bočná projekcia – vtiahnutý device zachytený snarom v dlhom sheathe  
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10 POSTKATETRIZAČNÁ STAROSTLIVOSŤ 

 
Po ukončení diagnostickej aj intervenčnej katetrizácie zrušíme cievne vstupy 

vytiahnutím sheathov. Malé rany, ktoré vznikli po narezaní koţe čepieľkou sa 

nezašívajú, hemostáza sa dosiahne len dlhšou kompresiou v mieste vpichu. Dobrá 

technika manuálnej kompresie je prevenciou neskoršieho krvácania z cievnych 

vstupov. Miesta vpichov sa po zastavení krvácania prelepia mierne kompresívnou 

bandáţou. Novorodenci, dojčatá a mladšie deti sú z katetrizačnej sály preloţení na 

jednotku intenzívnej starostlivosti po diagnostickej aj po intervenčnej katetrizácii. 

Staršie deti a adolescenti sa prijímajú na jednotku intenzívnej starostlivosti len po 

angioplastike, valvuloplastike a po stentovaní ciev alebo po komplikovanom priebehu 

katetrizácie, v prípade diagnostickej katetrizácie a jednoduchých uzáverov defektu 

predsieňového septa a ductus arteriosus sú prekladaní na kardiologické oddelenie.  

V prvých hodinách po katetrizácii sú pacienti monitorovaní (EKG monitor, 

saturácie kyslíkom, tlak krvi), starostlivo sa sleduje miesto vpichu s cieľom 

včasného odhalenia krvácania, ktoré môţe mať v prípade neskorého spoznania aj 

fatálne následky. Odporúča  sa kľud na lôţku aspoň do večera po výkone, v prípade 

arteriálneho vstupu je potrebné byť pri pohybe ešte opatrnejší. V popoludňajších 

hodinách po katetrizácii sa podá 1 profylaktická dávka Fraxiparinu podľa váhy 

pacienta subkutánne (0,1ml/10kg), v prípade edému  a chladu končatiny, 

vymiznutia periférnych pulzácií a podozrenia na arteriálnu alebo venóznu trombózu, 

sa u pacienta zaháji liečba kontinuálne podávaným heparínom intravenózne (20 

jednotiek/kg/hod). V prípade potreby sa zrealizuje dopplerovské vyšetrenie 

femorálnych ciev. Po intervenčnej katetrizácii sa podajú intravenózne antibiotiká 

ako prevencia infekčnej endokarditídy.  

Prvý deň po intervenčnej katetrizácii sa zrealizujú kontrolné vyšetrenia: EKG, 

RTG hrudníka a echokardiografia srdca. Tieto vyšetrenia sú po diagnostickej 

katetrizácii vyţadované len pri suspektných komplikáciách.  

V prípade priaznivého postkatetrizačného priebehu sa pacienti prepúšťajú do 

domácej starostlivosti po 24 hodinách po katetrizácii, v prípade pulmonálnej 

valvuloplastiky, komplikovanejších stentovaniach a po uzávere fenestra po 48 

hodinách. 

Pacienti musia dodrţiavať kľudový reţim pribliţne ešte jeden týţdeň po 

katetrizácii, potom je uţ moţný normálny reţim vrátane športovania. 
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11 BUDÚCNOSŤ KATETRIZAČNÝCH VÝKONOV 

 
Kongenitálna a detská intervenčná kardiológia je veľmi dynamický odbor, ktorý 

nám poskytuje čoraz širšie moţnosti intervenčného riešenia vrodených chýb srdca. 

Za posledné roky zaznamenal výrazný rozvoj. 

Napriek tomu v budúcnosti očakávame výrazný rozvoj ďalších katetrizačných 

techník. Predpokladáme zdokonalenie a väčšie vyuţitie hybridných postupov 

katetrizácie a implantácie chlopní. Na tomto základe bude moţné čoraz širšie 

spektrum komplexných srdcových chýb vyriešiť aspoň čiastočne hybridne 

s elimináciou početných mimotelových obehov.  

 

 

11.1 KATETRIZAČNÁ IMPLANTÁCIA CHLOPNE DO PĽÚCNICE 

 

Na špecializovaných pracoviskách, ku ktorým patrí aj NÚSCH a.s., je moţná 

uţ niekoľko rokov katetrizačná implantácia chlopne do oblasti pľúcnice.  

Existujú dva typy chlopní: prvý typ chlopne je vyrobený z bovinných 

jugulárnych vén našitých na platinovo – irídiový stent a má poetický názov 

„Melody“, zvykne sa označovať aj ako Bonhoefferova chlopňa podľa Prof. Philippa 

Bonhoeffera, ktorý má s jej implantáciou najviac skúseností. S implantáciou tejto 

chlopne je viac skúseností ako s druhým typom chlopne. Vo viacerých centrách, kde 

sa Melody chlopňa implantuje majú celkovo viac ako 1300 pacientov, s výbornými 

výsledkami, u viac ako 200 pacientov je doba sledovania dlhšia ako 2 roky (údaje 

z roku 2010). Periprocedurálna mortalita je menej ako 0,5 % (všetky úmrtia boli 

spojené s  kompromitáciou koronárneho prietoku).  

Druhý typ chlopne, ktorý môţno implantovať nielen do  oblasti pľúcnice, ale aj 

do pozície aortálnej chlopne je Edwards Sapien chlopňa, ktorej 3 cípy sú vyrobené 

z  bovinného perikardu a umiestnené na stente z nehrdzavejúcej ocele. 

S implantáciou tohto typu chlopne do pľúcnej pozície je zatiaľ oveľa menej 

skúseností.  

Implantácia chlopne do pľúcnej pozície môţe predstavovať benefit pre 

pacientov s kardiopatiami v oblasti výtokového traktu pravej komory, s  pľúcnou 

stenózou, Fallotovou tetralógiou, spoločným arteriálnym trunkom, dvojitým výtokom 
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z pravej komory alebo s pľúcnou atréziou, s korekciou s pouţitím konduitu alebo bez 

pouţitia konduitu.  

 

Indikácie na implantáciu chlopne do oblasti pľúcnice sú nasledujúce: 

 

 symptomatickí pacienti so závaţnou pľúcnou insuficienciou v kategórii NYHA 

II – III 

 asymptomatickí pacienti s pľúcnou regurgitačnou frakciou viac ako 40% podľa 

MRI vyšetrenia 

 asymptomatickí pacienti s enddiastolickým objemom pravej komory viac ako 

150 ml/m2 podľa MRI vyšetrenia 

 pacienti so zníţenou funkciou pravej komory (EF pod 40%) 

 niektorí autori udávajú aj indikáciu pri rozšírenom QRS komplexe nad 180 ms 

 

Výkon je realizovateľný u pacientov, u ktorých je moţné zaviesť veľký venózny 

sheath aţ 22-24 Fr (7,3 – 8 mm  priemeru), zväčša musia mať pacienti aspoň 20 

kg, u ktorých je výtokový trakt pravej komory dostatočne veľký na to, aby sa do neho 

zmestila najmenšia chlopňa 18 mm.   

Pred vlastnou implantáciou chlopne sa odporúča  zrealizovať 

„predstentovanie“ výtokového traktu pravej komory metalickým stentom, ktoré je 

moţné vykonať pri predchádzajúcej katetrizácii alebo pri jednej intervencii spolu 

s implantáciou chlopne. Pred výkonom je nevyhnutné znázornenie vzdialenosti 

koronárnych artérií od výtokového traktu pravej komory (koronárne artérie 

nesmú byť v blízkosti výtokového traktu, aby nedošlo ku kompromitácii koronárneho 

toku pri dilatácii chlopne, ktorá môţe byť pre pacienta ţivotohrozujúca). Koronárne 

artérie si môţeme znázorniť pred výkonom CT angiografiou, počas výkonu je moţné 

zrealizovať selektívnu koronarografiu so súčasne nafúknutým balónom vo výtokovom 

trakte pravej komory. Rovnako po implantácii chlopne je potrebné vykonať 

koronarografiu na vylúčenie kompromitácie koronárneho prietoku.  

Komplikáciou implantácie chlopne je nemoţnosť dostatočnej dilatácie 

výtokového traktu pravej komory pri výrazne skalcifikovanom konduite, (stent 

s chlopňou sa úplne neotvorí – preto je dobré predstentovanie, pri ktorom sa zistí, či 

je moţné výtokový trakt pravej komory dostatočne rozvinúť). Komplikáciou je takisto 
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nefunkčnosť chlopne po jej implantácii, niekedy môţe dôjsť k „vyvráteniu“ cípov 

chlopne, ktoré sa potom neotvárajú. Riešením tejto situácie je implantácia ešte 

jednej chlopne do miesta pôvodne implantovanej chlopne.  

Pomerne častými komplikáciami implantácie chlopne môţu byť komplikácie 

v mieste vpichu a zavedenia veľkých venóznych sheathov.  

 
 

11.2 KATETRIZAČNÁ IMPLANTÁCIA AORTÁLNEJ CHLOPNE 

 

Do oblasti aortálnej chlopne je moţné implantovať perkutánnou technikou 

Edwards Sapien chlopňu pri aortálnej stenóze alebo insuficiencii. Zatiaľ sa tento 

výkon limituje na starších ľudí, u ktorých by kardiochirurgické riešenie spojené s 

mimotelovým obehom predstavovalo extrémne riziko.  

 

 

11.3 HYBRIDNÉ RIEŠENIE HYPOPLASTICKÉHO ĽAVOKOMOROVÉHO 

SYNDRÓMU  

 

Hybridný prístup k riešeniu hypoplastického ľavokomorového syndrómu 

je metóda niekoľkých posledných rokov (od roku 2002). Bola navrhnutá 

a zrealizovaná „hybridnou“ dvojicou Johnom Cheathamom - intervenčným 

kardiológom a Marcom Galantowiczom kardiochirurgom z Columbusu, Ohio, USA.  

Podstatou tohto hybridného riešenia je taký management pacienta 

s hypoplastickým ľavokomorovým syndrómom, pri ktorom sa nahradia tri 

chirurgické etapy riešenia s mimotelovým obehom jednou operáciou 

s potrebou mimotelového obehu a zvyšné dve etapy sa prevedú hybridne bez 

nutnosti mimotelového obehu. Výhodou tohto hybridného prístupu je posunutie 

veľkej operácie s nutnosťou mimotelového obehu do neskoršej vekovej kategórie 

namiesto novorodeneckého obdobia. Druhou výhodou takéhoto postupu je 

realizovateľnosť takisto u pacientov s nízkou pôrodnou hmotnosťou od cca 

1000 - 1500 gramov, u ktorých nie je moţné vykonať klasické kardiochirurgické 

riešenie.  

Pre novorodenca s hypoplastickým ľavokomorovým syndrómom je podstatná 

dobrá komunikácia na predsieňovej úrovni, zabezpečenie pľúcnej cirkulácie – 

mBT spojkou  alebo Sano spojkou a dôleţitá je aj ochrana pľúcneho riečiska pred 
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vznikom pľúcnej hypertenzie (spojky sú vţdy trochu reštrikčné a preto je pri nich 

táto ochrana zabezpečená).  

V prípade hybridného riešenia tejto srdcovej chyby sa dostatočná komunikácia 

na predsieňovej úrovni zabezpečí implantáciou stentu do predsieňového septa. 

Pľúcne zásobenie je dosiahnuté implantáciou stentu do oblasti  ductus 

arteriosus, pouţíva sa stent šírky 7 - 9 mm priemer, dĺţky 18 – 24 mm, stent sa 

 implantuje hybridne priamym napichnutím pľúcnice. Ochrana pľúcneho riečiska pred 

pľúcnou hypertenziou je zabezpečená bilaterálnym bandingom vetiev pľúcnice  

goretexovou páskou. Jedinou v súčasnosti uznanou kontraindikáciou takéhoto 

hybridného riešenia hypoplastického ľavokomorového syndrómu je vrodená stenóza 

miesta, kde sa spája ductus arteriosus s transverzálnym oblúkom aorty. Pri 

implantácii stentu by došlo k signifikantnej stenóze alebo k úplnemu uzavretiu tejto 

oblasti s kompromitáciou toku krvi do koronárnych artérií a do mozgu (schéma 15).   

Po takto prevedenom hybridnom riešení je absolútnou nutnosťou pravidelné 

a dostatočne časté sledovanie pacienta echokardiograficky pre hroziaci vývoj 

koarktácie aorty, ktorú je potrebné rozpoznať a taktieţ je potrebné monitorovať 

veľkosť predsieňovej komunikácie, pacienti musia byť echokardiograficky sledovaní 

minimálne á 2 týţdne.  

 

 

  
 
Schéma 15 Schéma po I. etape hybridného riešenia HLHS 

 

 

Druhá etapa riešenia je chirurgická – klasická bidirekčná Glennova operácia 

s prípravou na realizáciu Fontanovského riešenia katetrizačnou cestou. Pri tejto 
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etape sa takisto odstránia stenty z predsieňového septa a z ductus arteriosus 

a vykoná sa rekonštrukcia aortálneho oblúka ako pri I. etape Norwoodovej operácie.  

Tretia etapa jednokomorového riešenia je čiste katetrizačná a pozostáva zo 

skompletizovania cirkulácie na Fontanovskú cirkuláciu. Za pomoci rádiofrekvenčnej 

energie sa perforuje stena cievy a vytvorí sa venovenózne spojenie z veny jugularis 

interna do femorálnej vény, vodič sa snaruje v dolnej dutej ţile. Po tomto vodiči sa 

zavedie z femorálnej vény covered stent, ktorý vystentuje tunel.  

 

 

11.4 FETÁLNE VÝKONY  

 

V súčasnej dobe existujú pracoviská, na ktorých je moţné vykonávať 

katetrizačné intervencie uţ vo fetálnom období v 20. – 28. gestačnom týţdni cez 

brušnú stenu matky. Fetálne výkony sa realizujú jednak pri kritickej aortálnej 

stenóze, kedy balónková dilatácia vo fetálnom období môţe predísť zlyhaniu ľavej 

komory alebo predísť zastaveniu jej rastu a teda vývinu hypoplázie ľavého srdca 

a jednak pri predčasnom uzávere foramen ovale, kedy sa vykonáva dilatácia 

foramen ovale. Pouţívajú sa koronárne balóny 3 alebo 4 mm. Asi u 60 % plodov je 

moţné dvojkomorové riešenie po vykonanej aortálnej valvuloplastike, u zvyšných 40 

% nie je moţná biventrikulárna cirkulácia. Tieto fetálne výkony sú v súčasnej dobe 

limitované na najšpecializovanejšie špičkové pracoviská. Indikácie fetálnych výkonov 

nie sú ešte dostatočne vyjasnené, nie je jasné, ktoré plody budú profitovať z dilatácie 

aortálnej chlopne.   

Fetálne straty počas výkonu alebo po výkone sú v dnešnej dobe pribliţne na 

úrovni 10%.   

 

 

11.5 UZÁVER PERZISTUJÚCEHO DUCTUS ARTERIOSUS U 

 NEDONOSENÝCH NOVORODENCOV 

 

Nedonosení novorodenci predstavujú veľmi početnú skupinu pacientov, ktorí by 

profitovali z intervenčného uzáveru perzistujúceho ductus arteriosus. V ideálnom 

prípade by bolo moţné uzatvoriť perzistujúci ductus arteriosus len za 

echokardiografickej kontroly, priamo v inkubátore na novorodeneckej jednotke 

intenzívnej starostlivosti, a to  cez 3 maximálne 4 Fr sheath uţ u novorodencov 
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najniţšej hmotnostnej kategórie (od cca 500 gramov). Nový typ oklúzora pre 

nedonosencov by mal byť tak formovaný, aby nevytváral stenózu ľavej vetvy 

pľúcnice a ani aortálneho istmu. Bohuţiaľ takýto ideálny oklúzor zatiaľ nemáme 

k dispozícii. Keďţe sa však objavili správy o úspešnom uzávere ductus arteriosus 

katetrizačne v inkubátore výlučne pod echokardiografickou kontrolou u 1500 

gramového novorodenca, v budúcnosti predpokladáme vývin vhodného oklúzora.  

 

 

11.6 TRETIA ETAPA RIEŠENIA JEDNOKOMOROVEJ CIRKULÁCIE - 

SKOMPLETIZOVANIE FONTANOVSKEJ CIRKULÁCIE 

KATETRIZAČNOU TECHNIKOU 

 

Na niektorých špičkových pracoviskách je uţ v súčasnej dobe moţné 

katetrizačné skompletizovanie Fontanovskej cirkulácie u pacientov s optimálnou 

anatómiou a vytvorenie totálneho kavopulmonálneho spojenia katetrizačnou 

technikou. Pomocou rádiofrekvenčnej energie sa vytvorí venovenózne prepojenie 

vodičom medzi hornou a dolnou dutou ţilou, snare technikou sa vytiahne vodič 

z dolnej dutej ţily aţ do femorálnej vény a po ňom sa implantuje dostatočne veľký 

covered stent, ktorý nám vytvorí totálne kavopulmonálne spojenie. Vystrihnutím 

otvoru do goretexu covered stentu je moţné vytvoriť aj fenestrovaný typ Fontana.  

 

 

11.7 KATETRIZAČNÁ „PLASTIKA“ MITRÁLNEJ CHLOPNE  

 

Na špecializovaných pracoviskách je uţ v súčasnej dobe moţnosť vykonať 

katetrizačnú intervenciu na mitrálnej chlopni pri jej signifikantnej regurgitácii, ktorá 

v niektorých prípadoch môţe nahradiť chirurgickú plastiku mitrálnej chlopne. 

Technológia tejto reparácie insuficiencie mitrálnej chlopne je zaloţená na klipovaní 

mitrálnej chlopne, s cieľom zmenšiť jej regurgitáciu. Klip je známy pod názvom 

MitraClip. Tento výkon je perspektívny a zaujímavý hlavne pre dospelú populáciu 

pacientov.  
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11.8 UZÁVER UŠKA ĽAVEJ PREDSIENE 

 

Tento katetrizačný výkon sa v súčasnej dobe vykonáva uţ na 

špecializovaných pracoviskách. Ide o katetrizačné uzatvorenie uška ľavej predsiene 

s minimalizáciou rizika vytvárania trombov v oblasti uška a tým aj minimalizácie 

systémovej embolizácie. Na tento účel sú pouţívajú  rôzne telieska. Tento výkon je 

takisto uplatniteľný hlavne u dospelých pacientov.  
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