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Úvod 
Neinvazivní zobrazování cévních struktur se v poslední době rychle rozvíjí, což platí i 
pro cévy hrudníku. Neustálý vývoj v technologii přístrojů výpočetní tomografie (CT) a 
magnetické rezonance (MR) umožňuje zobrazovat cévy pomocí CT angiografie a MR 
angiografie stále přesněji a s menší zátěží pro pacienta. 
Katetrizačně intervenční léčba fibrilace síní pomocí radiofrekvenční ablace ústí 
plicních žil se v posledních letech stala standardním postupem u vybraných případů. S touto 
metodikou též výrazně roste potřeba neinvazivního zobrazení plicního žilního systému, a to 
jak před výkonem pro jeho detailní plánování a vedení, tak po výkonu pro sledování pacientů 
a odhalení eventuální stenózy plicní žíly jako komplikace této léčby. 
Další moderní metodou je implantace biventrikulární stimulace u pacientů se srdečním 
selháním a výraznou asynchronií srdeční kontrakce. Před transvenózní implantací 
levokomorové elektrody cestou koronárního sinu se též významně uplatní neinvazivní 
zobrazení – zmapování žilního systému srdce. 
Cíl 
V obecné části práce shrnuje možnosti neinvazivní diagnostiky cévních struktur 
hrudníku, rozebírá možnosti i úskalí CT a MR angiografie při zobrazování. hrudní aorty, 
plicních tepen, žilních kmenů hrudníku i srdečních cév. 
Ve specielní části se pak věnuje souboru pacientů s fibrilací síní, kteří byli indikování 
k radiofrekvenční ablaci plicních žil. Cílem bylo potvrdit spolehlivost CT angiografie jako 
metody pro neinvazivní zobrazení plicních žil, určit zastoupení varietního anatomického 
uspořádání plicních žil a šíři jejich ústí, porovnat šíři plicních žil mezi muži a ženami. Studie 
dále sledovala soubor pacientů po radiofrekvenční ablaci plicních žil vzhledem k 
možným iatrogenním stenózám plicních žil po výkonu, bylo provedeno statistické srovnání 
šíře jejich ústí před a po výkonu. Hlavním cílem této práce bylo určit četnost stenóz plicních 
žil po jejich ablaci a zjistit jejich závažnost. 
V posledním úseku je pak demonstrován soubor pacientů,u kterých byla provedena 
CT angiografie koronárního sinu před plánovanou implantací biventrikulárního stimulačního 
systému. Cílem hodnocení tohoto souboru bylo posoudit vhodnost CT angiografie pro 
zobrazení koronárního žilního řečiště a určit, zdali je možné podle tohoto zobrazení selektovat 
pacienty vhodné k transvenózní implantaci levokomorové stimulační elektrody cestou 
koronárního sinu. 
Materiál a metodika 
Před provedením radiofrekvenční ablace plicních žil jsme vyšetřili 75 nemocných 
s perzistentní nebo permanentní fibrilací síní. CT angiografii plicních žil jsme využili u 73 
pacientů, MR angiografii u 2 pacientů. U všech 75 pacientů bylo provedeno CT angiografické 
vyšetření po výkonu. U každého nemocného jsme při vyšetření před výkonem zjistili počet a 
rozdělení ústí plicních žil do levé síně, změřili jsme vždy příčný a kraniokaudální rozměr ústí 



a určili jeho plochu. Sledovali jsme jednak četnost varietních plicních žil v souboru, dále pak 
možné rozdíly v šíři plicních žil mezi muži a ženami. Stejné rozměry jsme pro každou plicní 
žílu určili i na vyšetření s odstupem 3-5 měsíců po výkonu. Zjištěné hodnoty byly porovnány 
a jejich rozdíl podroben statistickému testování za použití párového Studentova t testu. Stejný 
postup jsme provedli i pro srovnání celkové plochy ústí všech plicních žil u každého pacienta. 
V druhé studii jsme provedli CT angiografické vyšetření u 30 pacientů plánovaných 
k biventrikulární stimulaci. Vyšetření byla provedena na 16-ti řadém CT přístroji 
s retrospektivním elektrokardiografickým (EKG) gatingem a rekonstrukcí dat v diastole. 
Soubor jsme rozdělili na skupinu 20 pacientů, u kterých se transvenózní implantace 
levokomorové elektrody cestou koronárního sinu zdařila a skupinu 10 nemocných, kde 
implantace přes koronární sinus nebyla možná. U každého pacienta byla změřena šíře ústí 
koronárního sinu v příčném i kraniokaudálním rozměru a dále i průměr v. magna cordis a 
pokud byla přítomna, tak i žilní větve vhodné k implantaci elektrody. Provedli jsme srovnání 
rozměrů ústí koronárního sinu v obou skupinách, byly též sledovány významné angulace 
koronárního sinu a přítomnost či nepřítomnost terminálních větví vhodných pro zavedení 
elektrody. 
Výsledky 
V našem souboru 75 pacientů indikovaných k radiofrekvenční ablaci plicních žil pro 
fibrilaci síní jsme hodnotili celkem 322 plicních žil. Zjistili jsme, že varietní větvení plicních 
žil je časté, zobrazili jsme celkem 32 akcesorních plicní žil, u 10 pacientů bylo naopak na levé 
straně přítomno jen jedno společné žilní ústí do levé síně srdeční. Plocha ústí plicních žil po 
výkonu byla menší než před výkonem, což bylo statisticky významné (pro společný kmen 
plicních žil vlevo p=0,014, pro ostatní ústí i pro celkovou plochu p ‹ 0,001). Při porovnání 
rozměrů ústí jednotlivých plicních žil došlo též k jejich zmenšení, které však na hladině 
p=0,05 nebylo statisticky významné pro příčný rozměr pravé horní a akcesorní plicní žíly a 
kraniokaudální rozměr levé dolní plicní žíly. Pro ostatní rozměry bylo pokázáno statisticky 
významné zmenšení. Po radiofrekvenční ablaci plicních žil jsme prokázali celkem 9 
zřetelných stenóz s redukcí plochy ústí plicní žíly o více než 50% a také uzávěr jedné menší 
plicní žíly s kongescí příslušné části plicního parenchymu. Šíře plicních žil byla u mužů větší 
než u žen, statisticky významný rozdíl byl prokázán ale jen pro obě horní plicní žíly a také pro 
celkovou plochu ústí všech žil. Po ablaci byly tyto rozdíly ještě méně nápadné, pro levou 
horní plicní žílu i celkovou plochu všech žilních ústí již rozdíl nebyl statisticky významný. 
Také při porovnání redukce plochy jednotlivých žilních ústí po ablaci nebyl mezi muži a 
ženami shledán významný rozdíl. 
Ve skupině 30 pacientů vyšetřených před plánovanou implantací biventrikulární 
stimulace jsme pozorovali, že u pacientů, kde se nezdařila implantace elektrody cestou 
koronárního sinu byl rozměr jeho ústí menší jak anteroposteriorně, tak kraniokaudálně ve 
srovnání s rozměry ústí sinu pacientů ve druhé skupině, kde se implantace zdařila. Pro oba 
rozměry byl tento rozdíl statisticky významný. Statisticky nevýznamný trend k většímu 
průměru v. magna cordis a kalibru vhodné terminální větve byl pozorován ve skupině úspěšně 
zavedených levokomorových elektrod. Pouze ve skupině neúspěšně implantovaných bylo 
možné zobrazit významné angulace průběhu koronárního sinu (u čtyř subjektů) resp. absenci 
(u tří subjektů) vhodných terminálních větví k zavedení levokomorové elektrody. 
Závěr 
CT angiografie a MR angiografie jsou vhodné metody pro zobrazení především 
velkých cév hrudníku – hrudní aorty, plicnice, systémových žil a plicních žil. S nástupem 
moderních CT i MR přístrojů a následně výrazným zlepšením prostorového i časového 
rozlišení je možné zobrazovat i drobnější cévní větve a spolehlivě měřit jejich rozměry. 
Výhodou těchto metod je nejen zobrazení lumen cévy, ale i její stěny a okolí. 
CT angiografie se ukázala jako velmi vhodná metoda pro zobrazení plicních žil, a to 



jak pro plánování a vedení intervenčních výkonů na žilách a levé síni,tak při sledování 
pacientů po provedené izolaci plicních žil pro fibrilaci síní. Potvrdili jsme výraznou 
variabilitu konfigurace plicních žil v našem souboru nemocných. V souboru jsme prokázali 
zúžení plicních žil po provedení RFA, které bylo statisticky významné, ale většinou může 
souviset jen s remodelací levé síně po úspěšné ablaci a obnovení sinusového rytmu. Nicméně 
v 9 případech byla prokázána jasná postablační stenóza plicní žíly a jednou i uzávěr menší 
akcesorní plicní žíly s venózní kongescí v plicním parenchymu. Sledování pacientů po izolaci 
plicních žil tedy jistě má opodstatnění. 
CT angiografie koronárního sinu a jeho větví je bezpečná a relativně spolehlivá 
metoda, která může v případě kvalitního zobrazení příznivě ovlivnit průběh transvenózní 
implantace levokomorové elektrody biventrikulárního stimulačního systému. V případě 
dostatečně kvalitního zobrazení a zjevné nepřítomnosti žilních větví příhodných pro umístění 
stimulační elektrody je možné indikovat přímo alternativní metody léčby. Kvalita zobrazení 
ale velmi závisí na spolehlivé synchronizaci s EKG, při významných arytmiích a tachykardii 
je kvalitní vyšetření s užitím 16-řadého CT přístroje téměř nemožné. Tato omezení budou 
zřejmě překonána se zavedením modernějších CT přístrojů spolu se zlepšením možností 
EKG synchronizace. 


