
 



  



ABSTRAKT 

Cieľom semestrálneho projektu je preštudovanie anatómie a fyziológie srdca a ultrazvukových 

metód využívaných v kardiológii a následný návrh softvérového nástroja na analýzu 

echokardiografických dát pre kvantifikáciu srdečných komôr a výpočet ich parametrov. 
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ABSTRACT 

The aim of the semestral project is to study the anatomy and physiology of the heart and 

ultrasound methods used in the cardiology. Final step is design of software tool for analyzing 

echocardiographic data for quantification of cardiac ventricules and calculation of its 

parameters. 
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Úvod 

 Echokardiografia je ultrazvuková zobrazovacia metóda využívaná v kardiológii. Ide 

o neinvazívne vyšetrenie srdca ktoré má v mnohých ohľadoch viac výhod ako iné zobrazovacie 

metódy využívané v medicíne. Od svojho vzniku v 50. rokoch minulého storočia prešla 

zdokonalením, ktoré nám v súčasnej dobe umožňuje sledovať anatómiu aj funkciu srdca. 

 Prvou časťou práce je teoretický úvod venovaný anatómii a fyziológii srdca a úvod do 

ultrazvukových zobrazovacích metód využívaných v kardiológii. Ďalším krokom je vytvorenie 

rešerše postupov pre kvantifikáciu srdečných komôr a ich funkcie. V rámci práce bolo 

nasnímaných 23 dobrovoľníkov pre získanie dát.  

  Ďalšia časť práce sa zaoberá vytvorením softvérového nástroja pre analýzu 

echokardiografických dát v prostredí Matlab. V rámci toho je vytvorené prostredie GUI pre 

načítanie nameraných dát a následné výpočty kvantifikácie srdečných komôr. V rámci práce sú 

vytvorené tri metódy výpočtu ejekčnej frakcie spolu s výpočtom frakčného skrátenia 

a hmotnosti ľavej komory. Tieto výpočty sú porovnávané s komerčným softvérom EchoPac 

bežne využívaným v nemocniciach.  
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1 TEORETICKÁ ČASŤ 

1.1 ANATÓMIA SRDCA 

Srdce (cor) je dutý svalový orgán uložený za sternom v strednom mediastine. Svojimi 

dvoma tretinami sa nachádza naľavo od strednej čiary a jednou tretinou napravo od nej. Pod 

tlakom rytmickými pohybmi pumpuje krv (sangius) do krvného obehu. Mechanické prejavy 

srdca môžeme rozdeliť na plnenie srdca diastolu a sťah srdca systolu. Pomocou srdečných 

chlopní prúdi krv pri systole do tepien, pri diastole zabraňujú spätnému toku a krv zo žíl prúdi 

do srdca. Pohyb srdca podmieňujú žily a tepny [1]. 

 Dospelý človek má srdce o hmotnosti 230 – 340 g, ženy majú v priemere srdce ľahšie 

ako muži. Vek človeka a objem srdečnej svaloviny tiež ovplyvňujú hmotnosť srdca. Približne 

od 20. roku života váha srdca stúpa až o 20 % a od 60. roku života klesá v priemere o 10 %. 

Srdce tvorí 0,40-0,45 % hmotnosti tela, v pomere srdca k telu to činí približne 5 g/kg. [2] 

 Srdce je uložené vo väzivovom vaku – perikarde. Osrdcovník (perikard) má dva listy: 

lamina parietalis (nástenný list), ktorý vystiela vak, v ktorom je srdce uložené a lamina 

visceralis, epicardium (viscerálny list, epikard) ktorý predstavuje vnútorný list spojený 

so srdcom a tvorí jeho serózny (lesklý) povrch. Štrbina medzi listami sa nazýva cavitas 

pericardialis (cavum pericardii) a je vyplnená tekutinou liquor pericardii, ktorá zabezpečuje 

kĺzavosť listov pri pohyboch srdca. Srdečná stena je tvorená troma vrstvami: endocardium 

(endokard) vystiela vnútro srdca a je tvorené jednou vrstvou endotelových buniek; myocardium 

(myokard) tvorený priečne pruhovanou srdečnou svalovinou; epicardium (epikard) serózna 

vrstva steny srdca. Vrstva väziva pod epikardom prechádza smerom k myokardu do tzv. 

subepikardového väziva, ktoré obsahuje tukové väzivo. 

 Srdce má približne kužeľovitý tvar, ktorý je ohraničený basis cordis uloženým hore, 

dorzálne a mediálne a z ktorého vystupujú teplny a z apex cordis na druhej strane, uloženým 

dole, vprede a mediálne ležiacim na 5. medzirebriu v medioklavikulárnej Ľavá a pravá predsieň 

– atrium sinistrum et atrium dextrum – sa nachádzajú pri báze vzadu a z ich okraja dopredu 

vybieha uško – auricula atrii. Ľavá a pravá predsieň – ventriculus sinister et ventriculus dexter 

siahajú od predsiení k srdečnému hrotu. Oddelenie predsiení od komôr je viditeľné v sulcus 

coronarius. 

 Na povrchu srdca topograficky rozlišujeme viacero plôch. Facies sternocostalis 

(anterior) je vypuklá plocha obrátená proti stene hrudníka. Tvorí ju hlavne predná stena pravej 

komory z ktorej vystupuje pľúcnica a za ňou začína aorta; na jej prednej ploche sa nachádza 

časť pravej predsiene. Ďalšou plochou je facies diaphragmatica (interior) tvorená zadnou stenou 



6 

 

pravej a ľavej komory; facies pulmonalis (ľavá plocha) je oblá a smeruje hore, dozadu a doľava; 

na ľavej pľúcnici podmieňuje odtlačok srdca impressio cardia. Facies vertebralis je zadná časť 

srdca a opiera sa o na prednú plochu stavcov. Margo acutus je pravý, ostrý okraj srdca medzi 

facies sternocostalis a diaphragmatica a margo obtusus je ľavý, zaoblený okraj ktorý prechádza 

z facies sternocostalis do facies pulmonalis. 

Na povrchu srdca sú viditeľné miesta priebehu srdečnej prepážky septum interatriale et septum 

interventriculare ako povrchové prehĺbeniny. Patrí tu sulcus intervemtricularis anterior (na 

facies sternocostalis), sulcus interventricularis posterior (na facies diaphragmatica) a incisura 

apicis cordis (v mieste medzikomorovej prepážky na hrote). 

SRDEČNÉ DUTINY 

Tvar srdečných komôr vznikol na základe na základe rozdielu veľkého a malého krvného 

obehu. Svalovina steny ľavej komory je trikrát hrubšia ako svalovina steny pravej komory, 

pretože veľký krvný obeh je poháňaný sťahmi ľavej komory a potrebuje viac sily ako malý 

krvný obeh poháňaný pravou komorou. Ďalším základom vzniku srdečných dutín bol vývoj 

srdca. Srdce malo najskôr tvar trubice, ktorá sa neskôr esovito zalomila, dolné miesto vytvorilo 

komory a miesto zalomenia srdečný hrot. Každá komora má teda dve časti – vtokovú (z 

atriventrikulárneho ústia k hrotu) a výtokovú časť (od hrotu k truncus pulmonalis alebo aorte). 
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Obrázok 1 Anatómia srdca: 1 – pravá predsieň, 2 – ľavá predsieň, 3 – pravá komora, 4 

– ľavá komora, 5 – aorta, 6 – pľúcna tepna, 7 – trojcípa chlopeň, 8 – pulmonárna 

chlopeň, 9 – aortálna chlopeň, 10 – mitrálna chlopeň, 11 – horná dutá žila, 12 – pľúcne 

žily, 13 – dolná dutá žila 

PRAVÁ PREDSIEŇ (ATRIUM DEXTRUM) 

Pravá predsieň (Obrázok 1) je zložen z dovch oddielov – predného a zadného. Do 

zadného oddielu zhora ústí horná dutá žila (Obrázok 1) – vena cava superior, kde sa otvára ústie 

hornej dutej žily ostium venae cavae superioris s priemerom asi 2 cm. V prednom oddiele 

nájdeme dolnú dutú žilu – vena cava interior (Obrázok 1), ktorá prichádza zdola od bránice, 

ústie dolnej dutej žily ostium venae cavae inferioris má priemer 3 – 3,5 cm. Obe duté žily 

vstupujú do pravej predsiene v úseku sinus venarum cavarum podobnom dutine sinus venosus, 

ktorá je prítomná u nižších stavovcov a s pravou predsieňou splýva. [1] 

Medzi ústiami dutých žíl sa nachádza priečny val – tuberculum intervenosum (torus 

intervenosum) podmienený svalovým zväzkom. Jeho polohou je krv z hornej dutej žily 

usmerňovaná dopredu. Sulcus terminalis oddeľuje sinus venarum od vlastnej predsiene, crista 

terminalis je hrana v mieste sulcus terminalis a je podložená pruhom svaloviny. Od ústia dolnej 

dutej žily sa k predsieňovej prepážke ťahá nástenná riasa valvula cenae cavae inferioris, ktorá 

pomáha usmerňovať krv z dolnej dutej žily mediálne – nevznikajú tak turbulentné prúdy. 

Vlastnej predsieni odpovedá predný oddiel pravého atria a je umiestnená pred crista terminalis. 

Ventrálne vybieha ako prvé uško – auricula dextra – cípovitý výbežok viditeľný na 

sternokostálnej ploche srdca. V ušku, ako aj na celej stene vybiehajú endokardom kryté svalové 

trámce musculi pectinati, ktoré vytvárajú sieťovitý povrch najviditeľnejší v aurikule. 

Mediálnu stenu predsiene tvorí predsieňové septum septum interatriale. Na zadnej časti 

má oválne tenké miesto fossa ovalis s priemerom 1-2 cm. Ide o zvyšok vývoja keď bol v septe 

otvor foramen ovale, kadiaľ v embryonálnom a fetálnom období pretekala krv z pravej do ľavej 

predsiene. Fossa ovalis je obklopené vyvýšeným valom limbus fossae ovalis. Vstup hlavného 

zberného kmeňa žíl – ostium sinus coronarii – sa nachádza na zadnej stene predsiene a je 

zakrytý polmesiacovitou deravou riasou valvula sinus coronarii. Na vnútornej ploche sa 

nachádzajú otvory v ktorých do predsiene vstupujú venae ventriculi dextri anteriores 

a foramina venarum minimarum. V septe predsiene sa nachádza malé stenčenie, kde septum 

nemá svalovinu. Je tam kryté endokardom a tvorené tenkým listom väziva. Na mediálnej strane 

atria popisujeme tzv. ,,Kochov trojuholník“ a v hĺbke riasy je uložená Todarova šľacha – tendo 

Todaro.  
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PRAVÁ KOMORA (VENTRICULUS DEXTER) 

 Pravá komora (Obrázok 1) začína atrioventrikulárnym ústím ostium atrioventriculare 

dextrum s trojcípou chlopňou (Obrázok 1) a končí pri začiatku pulmonálnej tepny (Obrázok 1) 

v ostium trunci pulmonalis s polmesiačkovitými chlopňami. Na stenách vtokovej časti má 

svalové vystúpené trámce trabeculae carueae ventriculi dextri medzi ktorými sa nachádzajú 

vkliesneniny orientované pozdĺžne smeru osy komory. Výtoková časť komory označovaná aj 

ako hladká časť, kvôli chýbajúcim trabekulám. Kvôli kužeľovitému zužovaniu do ostium trunci 

pulmonalis s polmesiačkovitou chlopňou je nazývaná conus arteriosus. Hrana vzniknutá 

zalomením trubice - crista supraventricularis, tvorí hranicu medzi vtokovou a výtokovou časťou 

crista supraventricularis. Vstup z pravej predsiene do pravej komory sa nazýva ostium 

atrioventriculare dextrum, obvod ústia je u žien menší ako u mužov a má priemer cca 3,5 cm.[1] 

Nachádza sa v ňom trojcípa chlopeň (Obrázok 1) valva atrioventricularis dextra. Jej cípy 

(cuspides) sú väzivom vystužené výrastky endokardu a podľa uloženia na nej rozlišujeme 

predný cíp (cuspis anterior), zadný cíp (cuspis posterior) a mediálny cíp (cuspis septalis). Cípy 

svojimi voľnými koncami smerujú do pravej komory. Do okrajov cípov chlopne sa pripínajú 

šlašinky - tenké výbežky spojujúce chlopne chordae tendineae, ktoré odstupujú od vrcholov 

papilárnych svalov musculi papillares. Ťahom papilárnych svalov udržujú cípy chlopne napäté 

a obrátené dovnútra komory. Pri systole komory sa cípy uzatvoria a zabraňujú tak toku krvi do 

predsiene. Papilárne svaly a šlašinky zabraňujú prevráteniu chlopní z komory do predsiene. 

 Rozoznávame dva hlavné papilárne svaly – m. papilaris anterior (predný a najväčší sval) 

a m. papillaris posterior (zadný sval rozdelený do viacerých vrcholov), ďalej rozoznávame 

menší počet papilárnych svalov na septe musculi papillares septales. Každý papilárny sval 

smeruje vždy aspoň k dvom cípom chlopne. Hrubý snopec svaloviny trabecula sepromarginalis 

obsahujúci časť prevodného srdečného systému sa tiahne od komorového septa k m. papillaris 

anterior. Ostrium trunci pulmonalis obsahuje chlopeň pľúcnice valva trunci pulmonalis. Túto 

chlopeň tvoria tri polmesiačkovité chlopne (lamely, valvulae semiluminaris, Obrázok 1) – 

valvula semiluminaris anterior, dextra et sinistra. Majú tvar lastovičieho hniezda, odstávajú od 

pľúcnice a pri diastole kedy sa komory naplnia vytvoria hranicu medzi komorou a pľúcnicou. 

ĽAVÁ PREDSIEŇ (ATRIUM SINITRUM) 

 Objem dutiny ľavej predsiene (Obrázok 1) je menší ako pri pravej predsieni, ale jej steny 

sú približne o 3 mm hrubšie ako steny pravej predsiene. Zasahuje za pravú predsieň a je od nej 

oddelená inteatriárnym diálnym septom. Dorzolaterálne v nej rozlišujeme ústie 4 pľúcnych žíl 

ostia venarum pulmonalium – dva vľavo a dva vpravo. Ústia sú bez chlopní s priemerom cca 
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14 mm. K ľavému boku aorty (Obrázok 1) z prednej steny predsiene vybieha štíhle uško 

auricula sinistra obsahujúce mm. pectinati. Na endokarde ľavej predsiene sa nachádzajú malé 

ústia foramina venarum minimarum, ktoré do jej dutiny privádzajú krv zo srdečnej steny. 

Predsieňová prepážka je stenčená a ohraničená polmesiačkovitou riasou. Ústie ľavej predsiene 

do ľavej komory ostium atrioventiculare sinistrum je ohraničené dvojcípou chlopňou (Obrázok 

1) a smeruje kauzálne a dopredu. 

ĽAVÁ KOMORA (VENTRICULUS SINISTER) 

 Ľavá komora (Obrázok 1) je dlhšia, užšia, je kónického tvaru a má hrubšiu stenu (13 

mm) oproti pravej komore. Na priereze je oválna až cirkulárna. Jej dlhá osa zostupuje dopredu 

a doľava. Vtoková časť je rozsiahlejšia a siaha od ostium atrioventriculare sinistrum k hrotu. 

Výtoková časť je kratšia v porovnaní s pravou komorou. Je orientovaná od hrotu kraniálne 

k ostium aortae. Ústia sú blízko pri sebe a od seba oddelené prepážkou tvorenou cuspis anterior 

mitrálnej chlopne (Obrázok 1) a intervalvulárne septum. Vo výtokovej časti je stena väčšiny 

komory pokrytá trabeculare carneae, ktoré sú širšie, kratšie, viac prepletené a v hrote tvoria 

hustý labyrint na rozdiel od pravej komory. Pri systole sa k sebe tesne pritisnú, vyplnia dutinu 

a tá sa následne úplne vyprázdni. V hladkej časti však tento mechanizmus chýba – výtoková 

časť sa nestiahne tak tesne a preto sa úplne nevyprázdni. 

Prechod ľavej predsiene do ľavej komory – ostium atrioventriculare sinistrum – je 

okrúhleho tvaru s priemerom 3 cm a obvodom 9 cm u mužov a 7,2 cm u žien, je však 

individuálnejší ako pri pravej komore. Ústie obsahuje dvojcípu (mitrálnu) chlopeň valva 

atrtioventricularis sinistra, ktorá je tvorená väčším, predným cípom cuspis anterior 

a menším, zadným cípom cuspis posterior. Tieto cípy sú od seba oddelené hlbokými zárezmi. 

K nim sú pripojené dva papilárne svaly zaisťujúce správnu polohu cípov – m. papillaris anterior 

(vystupuje od prednej steny vľavo) a m. papillaris posterior (vystupuje od zadnej steny vpravo). 

Šlašinky sú fixované k obom cípom chlopne. Papilárne svaly sú tu mohutnejšie ako svaly pravej 

komory kvôli vyššie položenej báze a väčšom počte vrcholov. 

Vestibulum aorty (výtoková časť) je zakončená ostium aprtae. Nachádza sa tam aortálna 

chlopeň valva aortae tvorená tromi polmesiačikovitými chlopňami valvulae semiluminares 

dextra, sinistra et posterior. Majú tvar lastovičích hniezd s centrálnymi uzlíkmi v okraji 

a laterálnym zoslabením lamina fibrosa. Komorová prepážka septum interventriculare je 

rovnaká ako stena ľavej komory. Nachádza sa tam väzivové a stenčené miesto septa. 
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1.2 FYZIOLÓGIA SRDCA 

Krv je vypudená z ľavej komory tepnami veľkého (systémového) objemu na perifériu tela ku 

kapiláram. Späť do srdca sa krv dostáva žilami a pravou komorou je vytláčaná do malého 

(pľúcneho) obehu a následne späť do srdca. Objem krvi človeka činí okolo 4,5 – 5,5 l, pričom 

asi 80 % je v žilách, pravom srdci a cievach malého obehu. Tie slúžia ako rezervoár krvi, 

ktorý môže doplniť potrebný objem pri konstrikcii žíl. Pri zmenách objemu krvi (Obrázok 2) 

sa krv prevádza z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém a naopak. Centrálny žilný 

tlak je pri normálnej funkcii srdca dobrou mierkou objemu krvi (Obrázok 2). [3] Minútový 

srdečný výdaj (MV) v kľude činí 5,6 l/min a vypočíta sa ako súčin frekvencie srdca 

a tepového objemu. Minútový výdaj sa v obehu rozdeľuje do paralelne zapojených orgánov 

podľa okamžitej potreby a životnej dôležitosti. Prednostne je udržiavané prekrvovanie mozgu. 

 

 

Obrázok 2 Tlaky a objem srdca: a) tlak v aorte, b) tlak v ľavej predsieni, c) tlak v ľavej 

komore, d) tlak v pravej predsieni, e) tlak v pravej komore, f) objem v ľavej komore 
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ČINNOSŤ SRDCA 

 Frekvencia srdca je premenlivá – pri námahe sa zvyšuje a v kľude činí 60 – 80 

tepov/min. Mení sa aj vekom, u detí do 1 roku je vyššia a činí 120 – 130 tepov/min. Za 1 s tak 

prebehnú 4 fáze srdečných komôr (napínacia, vypudzovacia, relaxačná a fáza plnenia), ktorým 

predchádza elektrické podráždenie predsiení a komôr. Krvný obeh je poháňaný a udržiavaný 

periodickými sťahmi srdečnej svaloviny. Srdečné chlopne určujú smer prúdenia krvi v srdci 

a ich otváranie a zatváranie je dané tlakmi na oboch stranách. Systola je sťah srdečnej 

svaloviny, diastola jej následné uvoľnenie. Kontrakcie vyvolávajú zmeny tlakov a tým prietok 

krvi z predsiení do komôr a z komôr do tepien. Obsah krvi z komôr z predsiení sa počas systoly 

doplní, atrioventrtikulárne chlopne sa uzatvoria, potom sa otvoria polmesiačkovité chlopne 

a následne je krv z komôr vypudená do aorty a do truncus pulmonalis. Pri diastole sa najskôr 

uzatvoria polmesiačkovité chlopne, následne sa otvoria atrioventrikulárne chlopne a krv naplní 

predsiene a komory. Behom diastoly je prietok krvi do komôr pasívny. [3] 

Priebeh systoly a diastoly 

Fáze pravého a ľavého srdca nie sú synchrónne. Systola pravej predsiene predbieha 

systolu ľavej predsiene a kontrakcia ľavej komory prebieha kontrakciu pravej komory, ako 

vyplýva z anatomického uloženia srdečného systému. Ejekčná fáza začína vpravo skôr ako 

vľavo kvôli nižšiemu tlaku v truncus pulmonalis. Pri vdychu sa aortálna chlopeň zatvára skôr. 

Tým dochádza k prechodným rozdielom srdečného výdaja pravého a ľavého srdca. 

 Systolou predsiení začína srdečný cyklus a trvá približne 0,06 s. Atrioventrikulárne 

chlopne sú otvorené. Aj napriek sťahu predsiení behom systoly predsiení dochádza k miernej 

regurgitácii (spätnému toku) krvi z predsiení do žíl. Systola komôr sa skladá z dvoch častí. 

Izovolumetrická kontrakcia predstavuje začiatok systoly. Okolo krvi sa sťahujú vlákna 

myokardu, tlak v komorách rýchlo stúpa a atrioventrikulárne chlopne sa zatvárajú. Súčasne 

prechodne stúpne tlak aj v predsieňach. Fáza komorovej ejekcie nastáva, keď tlak v komorách 

prekročí diastolický tlak v aorte a truncus pulmonalis (80 mmHg v aorte, 10 mmHg v truncus 

pulmonalis). Aortálne a pulmonálne chlopne sa otvoria a krv putuje do aorty a truncus 

pulmonalis. Tlak v komorách sa zvýši na 120 mmHg v pravo a 25 mmHg vľavo, tlak 

v predsieňach klesá. Pulzový objem, čiže objem krvi vypudenej z každej komory jedným 

sťahom, činí asi 80 ml. Za 1 min srdce vypudí okolo 5,5 l krvi do veľkého aj malého krvného 

obehu. Na konci systoly v každej komore zostáva asi 50 ml krvi a klesá maximálny dosiahnutý 

tlak v komorách.  
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 Diastola prebieha takmer zároveň v predsieňach i komorách, na komorách prebieha 

v troch fázach. Protodiastola je charakteristická prudkým poklesom tlaku v komorách a je to 

úvodná fáza diastoly. Končí poklesom tlaku v komorách pod úroveň tlaku v aorte a truncus 

pulmonalis. Dôsledkom ich tlakov sa polmesiačkovité chlopne zatvoria. Fáza izometrickej 

relaxácie po uzavretí polmesiačkovitých chlopní spôsobuje pokračovanie poklesu tlaku 

v komorách. Končí po poklese tlak pod hodnoty tlakov v predsieňach a otvorení 

atrioventirkulárnych chlopní. Fáza pasívneho plnenia komôr je na začiatku je rýchla, potom 

spomaľuje. S prívalom krvi postupne tlak v predsieňach stúpa a otvoria sa atrioventrikulárne 

chlopne. Tým tlak v predsieňach opäť poklesne a potom stúpa až do konca ďalšej systoly 

predsiení. [1] 

 

Tabuľka 1 Trvanie systoly a diastoly 

 
Predsiene [s] Komory [s] 

Systola 

  0,06 0,27 

Izovolumetrická kontrakcia   0,05 

Fáza komorovej ejekcie   0,22 

Diastola 

Protodiastola   0,04 

Fáza izometrickej relaxácie   0,07 

   

Fáza pasívneho plnenia 

komôr   0,36 

PRÁCA A VÝKON SRDCA 

 Práca odpovedá tlakovo objemovej práci alebo práci, ktorú vykonáva ľavá komora 

behom systoly.  

𝑊 = 𝑝. 𝑉, (1) 

kde W je práca, p je tlak a V je objem.  

Väčšinu tejto práce však myokard vykonáva svojou aktívnou kontrakciou, zvyšok je 

vykonávaný pri rozťahovaní komory. Táto práca je vykonávaná myokardom komôr, z časti 

predsiení a dýchacími a kostnými svalmi. Srdce musí vykonať aj prácu pre vznik tepovej vlny. 

Práca srdca je v kľude malá, zvyšuje sa pri vysokom tepe. Výkon srdca v kľude činí okolo 1,70 



13 

 

W. Energia potrebná na kontrakciu je úmerná dĺžke srdečných vlákien. Znamená to, že keď sa 

srdečný sval natiahne, sila jeho sťahu sa zvýši. Preload (plnenie) je sila, ktorá srdečný sval 

napína pred systolou. Ak sa preload zvýši, zvýši sa aj EDO, systolický objem a práca srdca. 

Afterload (tlak v aorte) je odpor kladený kontrakcii svalu. Ak sa zvýši afterload klesá tepový 

objem a zvýši sa ESO. [3] 

1.3 ULTRAZVUKOVÉ ZOBRAZOVACIE SYTÉMY  

Ultrazvuk, mechanické vlnenie s frekvenciou vyššou ako 20 kHz, je zvuk ktorý 

nepočujeme a tak nám umožňuje vnímať pre nás inak neviditeľný svet. Aj mnoho zvierat, ako 

napríklad netopiere a delfíny, využívajú pre svoj život ultrazvuk. Využitie ultrazvuku 

v medicíne predchádzalo vynájdeniu echolokácie pod vodou. V svojich začiatkoch sa ultrazvuk 

v medicíne využíval na terapiu, pri operáciách a liečení rakoviny. Neskôr sa ultrazvuk začal 

využívať pri litotrypsii a ako vysokofrekvenčný ultrazvuk pri operáciách. V medicínskej 

diagnostike sa ultrazvuk objavil pred 60 rokmi a zaujal v nej významné miesto medzi 

zobrazovacími metódami. Ultrazvuk doplňuje iné zobrazovacie metódy ale má aj mnoho výhod 

konkurujúcim iným zobrazovacím metódam. Ultrazvuk je v porovnaní s inými metódami 

lacnejší, ľahšie prenosný k lôžku pacienta, neinvazívny a vytvára záznam reálny v čase. 

Napriek pozitívam má aj nevýhody. Pomocou ultrazvuku nemôžeme zobrazovať všetky druhy 

tkanív, cez plyny a kostné tkanivo ultrazvukové vlnenie neprejde. Zvukové vlnenie vzniká 

kmitaním a prenášaním kmitania častíc na susedné častice v tvare sinusoidy. Zvukové vlnenie 

využívané v diagnostike (v terapii menej) sa pohybuje pri frekvenciách v rozmedzí 1 – 20 MHz. 

Pri zvukovom vlnení rozoznávame fázu kompresie a expanziu a vzdialenosť medzi nimi sa 

označuje ako vlnová dĺžka λ. Rozlišujeme dva typy vlnenia – longitudinálne (pozdĺžne), ktoré 

sa šíri tekutinami a plynom a transverzálne (priečne). Pre šírenie vlnenia platí zákon dráhy 

a času: 

𝑐 =  𝜆. 𝑓, (2) 

kde c je rýchlosť, λ je vlnová dĺžka a f je frekvencia. 

Priemerná rýchlosť šírenia zvuku v mäkkých častiach ľudského tela je 1540 m/s. Ultrazvukové 

vlnenie má základ v piezoelektrickom jave objavenom súrodencami Currieovými v roku 1880. 

Tlakom na piezoelektrický kryštál dochádza k deformácii a vo vnútri vzniku elektrického 

náboja vďaka čomu sa na povrchu kryštála objaví na jednej strane negatívne a na druhej 

pozitívne elektrické napätie. Ak je elektrické napätie privedené na povrch kryštálu, dôjde k jeho 

skráteniu alebo predĺženiu a pri aplikovaní striedavého napätia začne kryštál kmitať. Na výrobu 

ultrazvukových sond sa využívajú plasty s kryštalickými časťami ako PVDF 
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(polyvinylidénfluorid) alebo sintrovaná keramika. Pri šírení zvuku sa využívajú zákony vlnovej 

optiky. Na rozhraní sa uplatňujú zákony odrazu a lomu – reflexia, transmisia a ohyb (lom) 

závislé na hustote rozhraní. Na nerovnostiach medzi rozhraniami dochádza k rozptylu vlnenia. 

Pri prekrytí zvukových vĺn dochádza k ich zosilneniu alebo zoslabeniu – interferencii. 

V tkanivách je časť postupujúcej vlny premenená na teplo a nastáva absorpcia vlnenia [6].  

Po elektrickej stimulácii na piezoelektrickom kryštáli ultrazvukovej sondy vzniká 

ultrazvukový impulz, ktorý preniká tkanivami ľudského tela a odráža sa od ich rozhraní. Za 

echosignál považujeme signál, ktorý sa vracia k piezoelektrickému kryštálu. Sonda je následne 

prepnutá do režimu prijímača. Súčinom rýchlosti zvuku a času môžeme vypočítať dráhu 

ultrazvukového impulzu z a ak túto dráhu vydelíme dvomi, získavame presnú vzdialenosť 

štruktúry od sondy: 

𝑧 = 𝑐. 𝑡, (3) 

kde z je vzdialenosť, c je rýchlosť šírenia a t je čas. 

 Rozlišujeme niekoľko spôsobov diagnostického ultrazvukového zobrazovania. Rôzne 

objekty môžeme na obrazovke zobraziť ako amplitúdu v závislosti na čase. Takýto typ 

zobrazovania sa nazýva A-zobrazenie (amplitúda, Obrázok 3). Ide o najstarší a najjednoduchší 

jednorozmerný spôsob diagnostického zobrazovania. V súčasnosti v nej nachádzame využitie 

pri určovaní sily rohovky a pri neinvazívnej diagnostike nosných dutín.  

 

Obrázok 3 A-zobrazenie. Upravené z [4] 

Ďalším typom zobrazenia, kedy časové dráhy zobrazujú hĺbku vertikálne sa nazýva B-

zobrazenie (brightness – jas, svietivosť, Obrázok 4). Amplitúdy sú na obrazovke zobrazené ako 

pixely a čím je signál silnejší, tým je bod svetlejší. Keď sa skenované riadky pri načítaní 

posúvajú laterálne dostávame dvojrozmerný obraz. 
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Obrázok 4 B-zobrazenie. Upravené z [4] 

Najdokonalejším zobrazením je M-zobrazenie (motion mode – pohyb, Obrázok 5), ktoré nám 

dáva informácie o pohybe srdca. Lúč sa pri ňom nepohybuje, ale skenuje na jednej pozícii 

a zobrazuje sa následne po sebe ako riadky na časovej ose. Vo výsledku teda dostávame 

zobrazenie jedného stĺpca obrazu v časovom slede. [5], [6] 

 

Obrázok 5 M-zobrazenie. Upravené z [4] 

 Poznáme rôzne druhy ultrazvukového snímania (skenovania) pomocou sond (Obrázok 

6). Lineárne sondy majú kryštály usporiadané v riadku vedľa seba a vytvárajú pravouhlé 

ultrazvukové pole. Ich frekvenčné pásmo leží v rozmedzí 5 – 15 MHz. Konvexné sondy majú 

kryštály usporiadané radiálne a ich frekvenčné pásmo leží v rozmedzí 2,5 – 9 MHz. Sektorové 

sondy sú menšieho polomeru ako konvexné sondy a využívajú sa v echokardiografii alebo pri 

transvaginálnej sonografii. Posledným typom sú fázovo riadené (budené) sondy majú základ 

ako lineárne sondy, sú však časovo riadené. Ich frekvenčné pásmo je medzi 2 – 7 MHz a sú 

využívané v kardiológii a transkraniálnej sonografii. [6] 
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Obrázok 6 Typy ultrazvukových sond: a) lineárna, b) konvexná, c) sektorová, d) fázovo 

budená. Upravené z [4] 

ECHOKARDIOGRAFIA 

Ultrazvukové systémy v kardiológii na zobrazovanie využívajú Dopplerov jav, ktorý 

popisuje zmenu frekvencie zvuku pri pohybe zdroja zvuku alebo miesta odrazu. Je závislý na 

uhle prichádzajúcej vlny a výška frekvencie je úmerná rýchlosti. CW-doppler (continuous-

wave, stála vlna) sa využíva pri záznamoch rýchlosti prúdenia krvi smerom k sonde aj od nej. 

PW-doppler (pulsed-wave, pulzová vlna) popisuje rýchlosť v zvolenom hĺbkovom rozsahu. 

Sonda striedavo vysiela a prijíma signál. Nastavenie parametrov prístroja je pri zobrazovaní 

dôležité. Hĺbka obrazu je meraná v cm. Nastavenie amplitúdy signálu je zosilnenie – gain. 

Rozsah šedej zóny môžeme ovplyvniť nastavením merítka amplitúdy. V neposlednom rade je 

dôležité tiež nastavenie thresholdu – prahu, aby sa na obrazovke nezobrazovali signály so 

slabou intenzitou a filtrácia pohybov stien. [4] 

 Pri štandardnom echokardiografickom vyšetrení sa u pacienta hodnotí jeho 

vyšetrovateľnosť, údaje o srdečných dutinách, funkcia ľavej komory (ejekčná frakcia), údaje 

o srdečných chlopniach a extrakavitálne štruktúry. Rozoznávame niekoľko základných 

projekcií zobrazenia srdca, vytvárané sondou orientovanou na hrudníku (Obrázok 7). 



17 

 

 

Obrázok 7 Miesta pre základné projekcie: 1) parasternálna, 2) apikálna, 3) 

suprasternálna, 4) subkostálna. Upravené z [4]. 

 Parasternálna projekcia je získaná z 3. – 4. medzirebria parasternálne vľavo, podľa európskych 

zvyklostí pacient leží na boku s rukou pod hlavou. Rozdeľuje sa na krátku a dlhú osu. Pri dlhej 

ose (Obrázok 8) rovina sondy pomyselne spojuje pravé rameno a ľavé bedro. Je z nej viditeľní 

pravá komora v hornej časti snímku, v ľavej časti snímku ľavá komora, napravo od nej aorta 

a pod ňou ľavá predsieň spolu s mitrálnymi cípmi a cípmi aorty.  
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Obrázok 8 Parasternálna projekcia - dlhá osa. 1 – pravá komora, 2 – ľavá komora, 3 – 

aorta, 4 – ľavá predsieň, 5 – pravá koronárny cíp, 6 – nekoronárny cíp. Prevzaté z [10]  

Krátku osu (Obrázok 9) v úrovni aortálnej chlopne dostaneme rotáciou sondy o 90° v smere 

hodinových ručičiek z dlhej osy. Pravá komora je na snímku hore, v strede snímku je aortálna 

chlopeň, v dolnej časti snímku je ľavá predsieň a v jej ľavej časti vidíme pravú predsieň. 

Sklopením sondy kaudálne dostaneme krátku osu v úrovni mitrálnej chlopne a jej ďalším 

sklopením dostaneme krátku osu v úrovni slašiniek.  

 

Obrázok 9 Parasternálna projekcia - krátka osa a) v úrovni aortálnej chlopne 1 – pravá 

komora, 2 – pravá predsieň, 3 – ľavá predsieň, 4 – pravý koronárny cíp, 5 – nekoronárny 

cíp, 6 – ľavý koronárny cíp; b) v úrovni mitrálnej chlopne 7 – pravá komora, 8 – ľavá 

komora, 9 – mitrálna clopeň; c) v úrovni šlašiniek 10 – pravá komora, 11 – ľavá komora. 

Prevzaté z [4] 

Apikálnu projekciu nájdeme v ľavej časti hrudníka približne v 5. medzirebrí v mieste úderu 

srdečného hrotu, pacient ostáva napoly otočený na bok. Rovina sondy pomyselne spojuje pravé 
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bedro s ľavým ramenom. V apikálnej projekcii rozoznávame rôznodutinové pohľady. Pri 4 

dutinovom pohľade (Obrázok 10) vidíme v pravej časti snímku ľavú komoru a predsieň, v ľavej 

časti snímku vidíme pravú komoru a predsieň.  

 

Obrázok 10 Apikálna projekcia - 4 dutinový pohľad: 1 – pravá komora, 2 – ľavá 

komora, 3 – pravá predsieň, 4 – ľavá predsieň. Prevzaté z [11] 

2 dutinový pohľad (Obrázok 11) získame otočením sondy o 60° proti smeru hodinových 

ručičiek a vidíme na ňom v hornej časti snímku ľavú komoru a pod ňou ľavú predsieň spoločne 

so zadnou a prednou stenou.  
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Obrázok 11 Apikálna projekcia - 2 dutinový pohľad: 1 – ľavá komora, 2 – ľavá 

predsieň. Prevzaté z [12] 

3 dutinový pohľad (Obrázok 12), inač nazývaný apikálna dlhá osa pretože odpovedá dlhej ose 

parasternálnej projekcie, získame otočením sondy o ďalších 60°. V ňom vidíme lepšie 

zobrazenie ľavej komory hore, pod ňou ľavú predsieň a v pravej časti aortu.  

 

Obrázok 12 Apikálna projekcia - 3 dutinový pohľad: 1 – ľavá komora, 2 – aorta, 3 – 

ľavá predsieň. Prevzaté z [13] 
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Pri 5 dutinovom pohľade (Obrázok 13) vychádzame zo 4 dutinového pohľadu otočením sondy 

v smere hodinových ručičiek a jej sklopením smerom k chrbtici a dáva nám dobrý obraz 

srdečných štruktúr. Pozorujeme tam v ľavej časti obrazu pravú komoru a predsieň a v pravej 

časti obrazu ľavú komoru a predsieň a v strede snímku je viditeľná aorta. 

 

Obrázok 13 Apikálna projekcia - 5 dutinový pohľad: 1 – pravá komora, 2 – ľavá 

komora, 3 – aorta, 4 – pravá predsieň, 5 – ľavá predsieň. Prevzaté z [4] 

Suprasternálnu projekciu (Obrázok 14) získame priložením sondy do jugulárnej jamky alebo 

supraklavikulárne, pacient leží na chrbte so zaklonenou hlavou. Na snímku je viditeľý aortálny 

oblúk, ľavá arteria carotis communis a ľavá arteria subclavia. 
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Obrázok 14 Suprasternálna projekcia: 1 – aorta, 2 – a. carotis communis sinistra, 3 – a. 

subclavia sinistra. Prevzaté z [14] 

Ďalším typom je subxifoidálna a subkostálna projekcia (Obrázok 15). [4], [7] 

 

Obrázok 15 Subkostálna projekcia: 1 – pravá komora, 2 – pravá predsieň, 3 – ľavá 

komora, 5 – ľavá predsieň. Prevzaté z [15] 

1.4 ANALÝZA SRDEČNÝCH KOMÔR 

 Kvantifikácia srdečných komôr je jednou zo základných princípov zobrazovania srdca 

v echokardiografii. Echokardiografia sa neustále vyvíja a pokrok vidíme najmä v real-time 

(reálny čas) trojrozmernej echokardiografii. Pri analýze dát sa hodnotia merané výsledky od 
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normálnych hodnôt ako mierne, stredne a silne vzdialené. Optimálnou alternatívou hodnotenia 

dát by bolo hodnotenie odchýlok zavádzaním percentilu z populácie so zdravými aj chorými 

jedincami [8]. 

EJEKČNÁ FRAKCIA 

 Ejekčná frakcia (bezrozmerná jednotka, uvádza sa však v percentách) sa 

v echokardiografii získava pri meraní objemov srdečných komôr počas srdečného cyklu pri 4-

dutinovej apikálnej projekcii. Je to najrozšírenejšie merítko mechanickej funkcie ľavej komory. 

Ide o rozdiel medzi end-diastolickým a end-systolickým objemom delený end-diastolickým 

objemom. 

𝐸𝐹 =
𝐸𝐷𝑉−𝐸𝑆𝑉

𝐸𝐷𝑉
 [%], 

 

(4) 

kde EF je ejekčná frakcia, EDV je end-diastolický objem a ESV je end-systolický objem [19]. 

Fyziologickou hodnotou ejekčnej frakcie je hodnota nad 60%. Do 30% sa berie ako ťažko 

znížená, do 45% mierne znížená a do 60% ako mierne znížená ejekčná frakcia. Výpočet 

ejekčnej frakcie je počítaný bežnými softwarovými programami. Lineárne spôsoby merania EF 

(Teichholtz, Quinones, Cube a pod.) vyžadujú mnoho geometrických predpokladov aby boli 

prevedené na trojrozmerný objem. Teichholzova metóda vychádza z dlhej osi parasternálnej 

projekcie pomocou lúča kolmého k pozdĺžnej osi ľavej komory v diastole. Oba priemery sa 

merajú od predného okraja až po okraj každej hrany. Vypočíta sa softvérom pomocou rovnice  

𝑉 =  
7

(𝐷+2,4)
. 𝐷3, (5) 

kde V je objem ľavej komory a D je jej priemer. Fyziologická hodnota tohto výpočtu ejekčnej 

frakcie  je nad 55% [20]. 

Z priemeru ľavej komory vychádza aj metóda Cube, kde je priemer komory prevedený na 

trojrozmerný objem pomocou rovníc 

𝐸𝐷𝑉 = 𝐸𝐷𝐷3, (6) 

𝐸𝑆𝑉 = 𝐸𝑆𝐷3, (7) 

kde EDV a ESV je end-diastolický a end-systolický objem a EDD a ESD je priemer ľavej 

komory v end-diastole a end-systole [20]. 

V porovnaní s metódou Cube je Techholzov výpočet objemu ľavej komory lepší pri 

aproximácii objemov. 

 Pri meraní ejekčnej frakcie z apikálnej projekcie sa najčastejšie využívajú dva spôsoby 

výpočtu. Prvým je metóda sumácie diskov (Simpsonova metóda), ktorá sa používa pri 
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segmentárnych poruchách kontrakcie. Stanovenie objemu dutiny ľavej komory nepravidelného 

tvaru dostaneme sčítaním paralelných diskov rovnakej hrúbky (Obrázok 16). Každý disk je 

braný ako plochý cylinder epileptického prierezu. Vypočíta sa pomocou rovnice 

𝑉 =  
𝜋

4
∏a. b.

𝐿

20
, 

(8) 

kde V je objem, L je dĺžka ľavej komory a a,b sú priemery určené 4 a 2- dutinovými apikálnymi 

projekciami [19]. 

 

Obrázok 16 Simpsonova metóda sumácie diskov. Prevzaté z [21]. 

Prakticky sa v prístroji obtiahnu okraje ľavej komory pri end-systole a end-diastole a výpočet 

spraví software. Ďalším spôsobom je metóda plocha-dĺžka, kde sa objem stanoví otáčaním 

plochy prierezu pozdĺžnou osou ľavej komory. Používa sa pri každodennej klinickej praxi 

obtiahnutím kontúr ako v predošlom prípade ale pri oboch sa vyznačia jej dlhé osy a následne 

je softwarom prevedený výpočet. Ďalším spôsobom merania ejekčnej frakcie je použitie 

trojrozmernej echokardiografie. Táto metóda umožňuje jej meranie bez geometrických 

predpokladov [4], [16]. 

FRAKČNÉ SKRÁTENIE 

 Pre hodnotenie systolickej funkcie v kardiológii je frakčné skrátenie jednou 

z najpoužívanejších metód. Ide o percentuálnu zmenu rozmerov dutiny ľavej komory podľa 

vzorca 

𝐹𝑆 =  
𝐸𝐷𝐷 − 𝐸𝑆𝐷

𝐸𝐷𝐷
. 100 , 

(9) 

  

kde FS je frakčné skrátenie, EDD a ESD je priemer komory v end-diastole a end-systole [20]. 
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 Principiálne je obdobný ako výpočet ejekčnej frakcie  s rozdielom, že nepracujeme s objemami 

komory ale s ich priemerom. Ako fyziologické hodnoty s používajú hodnoty v rozmedzí 25% 

– 45%. Mnoho zariadení dokáže túto hodnotu vypočítať automaticky, no nie sú veľmi presné 

pretože sú založené na geometrických predpokladoch. Do istej miery tieto výpočty fungujú iba 

pre komory s normálnou veľkosťou. Na hrubý odhad ejekčnej frakcie je možné vynásobiť 

hodnotu frakčného skrátenia dvomi. Príčinou poklesu frakčného skrátenia je spojená 

hypertenzia, infarkt myokardu a pod. [20]. 

HMOTNOSŤ ĽAVEJ KOMORY 

 Hmotnosť ľavej komory (z angl. LV Mass) alebo index hmotnosti ľavej komory slúži 

na klasifikáciu hypertrofie komory – zhrubnutia jej steny (>12 mm). LV Mass je vo veľkej 

miere ovplyvnená veľkosťou tela, ďalšími faktormi sú vek a krvný tlak. Index hmotnosti ľavej 

komory do istej miery kompenzuje rozdiely v rámci povrchu tela [24]. 

 

Obrázok 17 Výpočet hmotnosti ľavej komory. Prevzaté z [22]. 

Na Obrázku 17 sú zobrazené parametre potrebné k výpočtu ľavej komory a reletívnej hrúbky 

steny. RVOT (z angl. right ventricular outflow tract) je odvodový trakt pravej komory, LA (z 

angl. left atrium) je ľavá predsieň, IVS (z angl. Interventricular septal thickness) je 

intraventrikulárna hrúbka septa, LVIDd (z angl. left ventricular internal dimension) je priemer 

ľavej komory v end-diastole a PW (z angl. posterior wall) je zadná stena. Samotný výpočet je 

prevedený pomocou nasledujúcich rovníc: 

𝐿𝑉𝑉 = (𝐼𝑉𝑆 + 𝐿𝑉𝐼𝐷𝑑 + 𝑃𝑊)3, (10) 
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𝑉𝐵𝑃 = 𝐿𝑉𝐼𝐷𝑑3, (11) 

𝑀𝑉 = 𝐿𝑉𝑉 − 𝑉𝐵𝑃, (12) 

𝐿𝑉 𝑀𝑎𝑠𝑠 = 0,8 . (1,04. 𝑀𝑉) + 0,6, (13) 

𝐿𝑉 𝑀𝑎𝑠𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝐿𝑉 𝑀𝑎𝑠𝑠

𝐵𝑆𝐴
, 

(14) 

kde LVV (z angl. left ventricular volume) je objem ľavej komory, VBP (z angl. Volume of 

Blood Pool) je objem krvi, MV (z angl. Myocardial Volume) je objem myokardu, LV Mass (z 

angl.) je hmotnosť ľavej komory, LV Mass Index (z angl.) je index hmotnosti ) ĽK a BSA (z 

angl. Body Surface Area) je povrch tela [22]. Odhad LV Mass pomocou echokardiografie je 

založený na odčítaní objemu dutiny ľavej komory (LVV) z objemu uzavretého príslušným 

epikardom, aby sa získal objem myokardu a potom sa vynásobil hustotou myokardu, ktorá sa 

považuje za 1,05 g/ml). Nedostatok ďalších informácií v súčasnosti pomocou odhadov 2D alebo 

3D echokardiografie LV Mass obmedzuje ďalšiu diskusiu v tomto hodnotení [25]. 

Vďaka parametru relatívna hrúbka steny (z angl. Relative Wall Thickness) môžeme rozlíšiť, či 

ide o hypertrofiu koncentrickú (RWT > 0,42) alebo excentrickú (RWT < 0,42). Tento 

bezrozmerný parameter závisí na tomto vzťahu [23]: 

𝑅𝑊𝑇 =  
2. 𝑃𝑊

𝐿𝑉𝐼𝐷
, 

(15) 

Určovanie tohto parametru odpovedajúceho realite je veľmi obtiažne. Vplyv na to má reálny 

tvar komory, ale aj množstvo meraných geometrických parametrov, ktoré určujeme.   
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2 PRAKTICKÁ ČASŤ 

 Cieľom tejto časti práce je vytvorenie nástroja na analýzu echokardiografických dát. 

Moderné ultrazvukové prístroje dokážu na základe rozmeriavania snímok analyzovať 

a klasifikovať srdečné dutiny,  tejto práci som vypracovala program, ktorý určité parametre 

dokáže taktiež analyzovať a klasifikovať.  

2.1 FORMÁT DICOM 

 DICOM (z angl. Digital Imaging and COmmunications in Medicine), koncipovaný pred 

viac ako 20 rokmi, je formát obrazových dát využívaných pri CT, MRI a ultrazvukových 

vyšetreniach. DICOM zahŕňa prenos dát, ich ukladanie a zobrazovanie dát tak, aby zahrňovali 

všetky potrebné aspekty súčasnej medicíny. Môžeme povedať, že DICOM charakterizuje 

a upravuje digitálne využívanie medicíny a je veľmi rozsiahly. PACS (z angl. Picture Archiving 

and Communication Systems) je medicínsky systém, ktorý všetky DICOM dáta spája 

a umožňuje digitálne zobrazovanie. PACS je priamo spojený s DICOM a oba sú štandardy. 

DICOM hrá významnú rolu vo vývoji digitálnej medicíny pretože zabezpečuje najvyššie 

diagnostické štandardy a najlepšie prevedenie. DICOM je univerzálny štandard digitálnej 

medicíny, má dobrú kvalitu obrazov, podporuje mnoho obrazových akvizícií a rôzne typy dát, 

kompletne dekóduje medicínske dáta a je jasný popisovateľ digitálnych zobrazovacích 

zariadení a ich funkčnosti (tvorí kostru medicínskych zobrazovacích projektov). Všetky reálne 

dáta sú v súbore DICOM brané ako atribúty - okrem obrazových dát aj informácie o pacientovi 

(meno, ID, pohlavie, vek, váha, fajčiarsky status), typu vyšetrenia a pod. Dáta DICOM sú voľne 

dostupné na stránkach [17], [18].  

2.2 POPIS PROGRAMU 

 Práca s obrazovými dátami vo formáte DICOM môže byť efektívne realizovaná 

v prostredí Matlab, ktoré je doplnené o Image Processing Toolbox. S dátami DICOM sa pracuje 

podobne ako s obrazmi vo formáte *.jpg, *.png a pod. Vytvorením aplikácie v programovom 

prostredí Matlab (verzia R2014b) sa pomocou GUI načíta snímok formátu DICOM a následne 

sa zobrazí (Obrázok 18). S dátami je následne možné pracovať, ľubovoľne sekvenciu 

pozastavovať a spúšťať, rozmeriavať parametre komory, analyzovať a klasifikovať ich. 

 V hlavnom paneli programu sa nachádzajú tlačidlá pre načítanie, prehratie 

a pozastavenie sekvencie, posúvač a tlačidlo pre vymazanie predošlých krokov. Pre načítanie 

obrazov bola použitá funkciu uigetfile, ktorá zobrazí dialógové okno so zoznamom súborov 
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s príponou *.dcm v danej zložke. Súbor v dialógovom okne potvrdíme stlačením tlačidla 

Otvoriť. Na prečítanie DICOM obrazového súboru slúži funkcia dicomread, funkciou 

dicominfo sa načítajú parametre daného DICOM súboru k ďalšej práci so súborom a na 

následné zobrazenie slučky bola použitá funkcia image. Pre spustenie záznamu bol použitý tzv. 

prepínač (z angl. toggle button), vďaka ktorému je možné záznam ľubovoľne spustiť 

a pozastaviť. Pomocou tzv. posúvača (z angl. slider) je možné prekliknúť na užívateľom 

zvolenú časť záznamu. V tomto prípade bolo pracované najmä so sekvenciou v end-diastole 

a v end-systole. Tlačidlom „Vymazať“ sa program upraví do pôvodného stavu ako po spustení 

programu – vymažú sa premenné z workspace, command window, posúvač sa presunie na 

základnú pozíciu a zmažú  sa výsledky z predošlých výpočtov. Jednotlivé výpočty je vhodné 

robiť v tmavšom prostredí, kvôli kontrastu sekvencií ultrazvuku. 

 

Obrázok 18 Program pre analýzu echokardiografických dát 

  V paneli „Ejekčná frakcia a frakčné skrátenie“ sú prvky potrebné na výpočet daných 

parametrov v parasternálnej projekcii dlhej osi. Tlačidlá end-diastola a end-systola slúžia 

k vykresleniu priemeru komory. Po ich stlačení sa na obrazovke programu objaví kurzor 

a užívateľ myšou vyberie priemer komory. K vykresleniu priemeru komory je použitá funkcia 

imline a z pozícií koncových bodov tejto priamky je pomocou Pytagorovej vety spočítaná jej 

dĺžka. Dĺžka komory v end-diastole a end-systole je následne uložená do workspace ako EDD 
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a ESD. V ponuke sú tri možnosti výpočtov – dva pre ejekčnú frakciu (Teichholz a Cube) 

a jeden pre výpočet frakčného skrátenia (FS). V tomto paneli sú pre tieto tri výpočty ejekčnej 

frakcie a FS dostačujúce hodnoty priemeru ľavej komory, ktoré boli vybrané používateľom na 

začiatku. Po  stlačení tlačidla pre danú metódu sa podľa rovníc 6, 7, 8 a 9 prevedie výpočet 

a výsledky sa zobrazia v textovom poli napravo od nich. Príklad takéhoto výpočtu je na 

Obrázku 19. 

 

Obrázok 19 Výpočet ejekčnej frakcie a frakčného skrátenia 

  V ďalšom paneli „Simpsonova metóda“ sú tlačidlá na výpočet ejekčnej frakcie zo 4-

dutinovej apikálnej projekcie. Výpočet je prevedený pomocou Simpsonovej metódy sumácie 

diskov (Obrázok 16). V práci bol výpočet upravený – výpočet bol prevedený iba zo 4-dutinovej 

apikálnej projekcie kde základňa bola považovaná za kruh, dĺžky „a“ a „b“ boli rovnaké. Počet 

diskov v tomto prípade v porovnaní so softvérom EchoPac je 15. Použitím tlačidla end-diastola 

a end-systola sa na obrazovke objaví kurzor. Prvým krokom je vykreslenie oblasti komory 

použitím funkcie imfreehand a hneď potom určenie dĺžky komory funkciou imline. 

Jednotlivými tlačidlami sa vypočítajú objemy komory v end-diastole a end-systole, uložia sa 

do workspace a po stlačení tlačidla „Výpočet“ je prevedený výpočet ejekčnej frakcie pomocou 

rovnice 9 a zobrazí sa v textovom poli. Príklad tohto výpočtu ejekčnej frakcie je na Obrázku 

20. 
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Obrázok 20 Výpočet ejekčnej frakcie Simpsonovou metódou 

 Posledným panelom vytvoreného programu je panel „Hmotnosť ľavej komory“, kde 

užívateľovi slúži na výpočet hmotnosti ľavej komory a relatívnej hrúbky steny. K tomuto 

výpočtu sú potrebné tri parametre – IVS, LVID a PW (Obrázok 17). Tieto parametre si užívateľ 

po stlačení tlačidla „Vybrať vzdial.“ určí po zobrazení kurzoru v poradí IVS, LVID a PW bez 

prekliku. Vzdialenosti sú obdobne ako pri predošlých tlačidlách pomocou funkcie imline 

a prepočtu ich dĺžky pomocou Pytagorovej vety zaznamenané vo workspace. Po stlačení 

tlačidla „Výpočet“ sa vzdialenosti prevedú z pixelov na mm (10 mm = 27 pixelov). Tento 

prepočet som stanovila na základe porovnania vzdialenosti v rôznych smeroch EchoPacom 

a mojim softvérom. V predošlých prípadoch výpočtu EF a FS tento prepočet nebol potrebný, 

pretože šlo o delenie a tieto hodnoty sa vo vzorci vykrátia. Výsledky výpočtu sa podľa rovníc 

10, 11, 12, 13 a 14 zobrazia v textovom poli (Obrázok 21). Program je ošetrený podmienkou, 

aby bol výpočet uskutočnený iba v prípade, ak je end-diastolický objem ĽK  väčší ako objem 

ĽK v end-systole. V opačnom prípade je výsledkom EF záporná hodnota, no v textovom poli 

sa zobrazí 0 a je vhodné tento výpočet a určovanie oblastí komory zopakovať. 
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Obrázok 21 Príklad výpočtu hmotnosti ľavej komory 

VÝSLEDKY MERANÍ 

 V rámci bakalárskej práce bolo nameraných 23 zdravých dobrovoľníkov v rámci 

spolupráce s ICRC Akadémiou vo Fakultnej nemocnici u sv. Anny v Brne. Snímanie bolo 

prevedené na prístroji GE Vivid E9 v dvoch základných projekciách, s ktorými sa následne 

pracovalo – parasternálnej projekcii v dlhej ose a apikálnej 4-dutinovej projekcii. Na 

dobrovoľníkoch bolo pomocou softvéru EchoPac zmeraná ejekčná frakcia metódou Teicholz, 

Cube a Sipsonovou metódou. V rámci práce bol vytvorený program, ktorý dokáže ejekčnú 

frakciu vypočítať pomocou rovnakých metód. Program bol doplnený o výpočet frakčného 

skrátenia a hmotnosti ľavej komory.  

Výsledky merania sú zobrazené v Tabuľke 2. Na Obrázkoch 22-24 sú graficky 

zobrazené namerané hodnoty ejekčnej frakcie pomocou oboch softvérov a sú viditeľné 

odchýlky meraní. V tabuľke sú zobrazené aj výsledky frakčného skrátenia, indexu hmotnosti 

ĽK a RWT (relatívnej hrúbky steny). Meranie hmotnosti ľavej komory a následný výpočet 

indexu hmotnosti ĽK je závislý na ploche tela daného pacienta. K výpočtu je potrebná 

hmotnosť a výška pacienta (rovnica 14), ktoré v mojom prípade neboli k dispozícii.  
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Tabuľka 2 Namerané hodnoty 

Metóda Výpočet ejekčnej frakcie  [%] Frakčné 
skrát. 

Index 
hmotnosti 

ĽK 
RWT  

  ECHOPAC PROGRAM 

Meranie Teichholz Cube Simpson Teichholz Cube Simpson [%] [-] [-] 

1 49 57 58 57 71 44 34 146 0,72 

2 84 90 53 60 75 59 37 244 0,47 

3 71 78 46 76 88 38 51 171 0,55 

4 75 82 3 75 88 51 50 221 0,53 

5 72 80 41 69 82 41 44 276 0,44 

6 46 54 25 70 83 30 45 180 0,50 

7 50 58 47 74 86 49 48 198 0,86 

8 38 45 -14 65 79 50 41 241 0,56 

9 63 72 22 68 81 28 43 280 0,82 

10 67 76 47 67 81 45 42 164 0,48 

11 64 73 41 70 83 33 45 134 0,49 

12 59 67 78 63 77 53 44 169 0,60 

13 67 76 69 62 76 75 38 251 0,53 

14 73 81 52 77 88 50 51 237 0,51 

15 60 68 -26 63 77 44 39 181 0,54 

16 75 82 65 67 81 43 42 204 0,51 

17 76 83 55 78 89 41 52 222 0,42 

18 71 78 38 70 88 27 50 267 0,46 

19 71 79 68 63 77 56 39 214 0,71 

20 62 71 61 63 77 49 39 220 0,67 

21 67 76 52 60 75 52 37 205 0,68 

22 70 78 47 62 76 44 38 178 0,62 

23 63 72 46 65 79 49 40 242 0,56 
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Obrázok 22 Porovnanie výsledkov Teichholzovou metódou 

 

Obrázok 23 Porovnanie výsledkov Cube metódou 

Pri týchto dvoch výpočtoch vznikli pri softvéri EchoPac výrazné odchýlky meraných hodnôt 

pri pacientovi 6, 7 a extrémna odchýlka blízko hranice nefyziologickej hodnoty u pacienta 8. 

Problémom mohla byť ľudská chyba pri nesprávnom určení end-diastoly a end-systoly. 

Merania dobrovoľníkov boli robené v rámci výskumu bioimpedancie s Ing. Janou Hruškovou, 

niektoré výpočty robila ona, preto je možná chybovosť pri týchto pacientoch. 
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Obrázok 24 Porovnanie výsledkov Simpsonovou metódou 

Pri meraní Simpsonovou metódou vznikli pri troch pacientoch (4, 8, 15) nereálne – záporné – 

hodnoty EF. Tie mohli vzniknúť na základe nesprávneho určenia objemu ĽK. V tomto prípade 

by end-systolický objem ĽK musel byť väčší ako objem ĽK v end-diastole. Chyba mohla 

vzniknúť náhodným posunutím sondy počas snímania a tak spôsobeným nepresným 

zobrazením komory. 
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ZÁVER 

 Cieľom tejto práce bolo zhotovenie softvérového nástroja pre analýzu 

echokardiografických dát. Splnenie bakalárskej práce spočívalo v zoznámení 

sa s ultrazvukovými metódami využívanými v kardiológii a vytvorením rešerše srdečných 

komôr a analýzy ich funkcie. Ďalším krokom bolo snímanie dobrovoľníkov v základných 

projekciách a následné vytvorenie aplikácie pre načítanie a zobrazovanie ultrazvukových 

sekvencií a klasifikáciu a analýzu nameraných dát. 

 V prvej kapitole mojej práce som sa venovala teoretickému úvodu do danej 

problematiky. V nej v jednotlivých podkapitolách rozoberám anatómiu srdca – stavbu jeho 

základných dutín – a jeho základné fyziologické funkcie. V ďalšej časti je krátky úvod 

k ultrazvukovým metódam a ich využitiu v kardiológii s ukážkami základných projekcií pri 

štandardnom echokardiografickom vyšetrení.  

 Druhá kapitola popisuje praktickú časť bakalárskej práce. Popisuje formát dát DICOM, 

ktorý sa využíva pri zobrazovaní v kardiológii. Následne je popísané vytvorenie aplikácie pre 

načítanie a analýzu ultrazvukových sekvencií v prostredí GUI. V bakalárskej práci som sa 

zaoberala hlavne výpočtom ejekčnej frakcie ľavej komory s doplnením o ďalšie parametre 

kvantifikácie dát (frakčné skrátenie a hmotnosť ľavej komory).   

 V grafickom zobrazení výsledkov merania sú viditeľné odchýlky mnou vytvoreného 

softvéru a softvéru EchoPac. Pri výpočte Teichholzovou metódou je priemerná odchýlka 

ejekčnej frakcie mnou vytvoreným softvérom a softvérom EchoPach o 2,22 % väčšia, pri 

výpočte metódou Cube je priemerná odchýlka 7,87 % väčšia a pri Simpsonovej metóde sumácie 

diskov je priemerná odchýlka o 3,35 % väčšia ako pri výpočte pomocou softvéru EchoPac. 

Výpočty metódou Cube vychádzajú v priemere vyššie ako Teichholzovou metódou. Výpočty  

Simpsonovou metódou nehľadiac na 3 extrémne odchýlky nám dávajú v priemere menšie 

hodnoty EF v porovnaní s EchoPac. Preto je v rámci môjho softvéru najspoľahlivejší výpočet 

EF Teicholzovou metódou. 

Nefyziologické hodnoty frakčného skrátenia boli namerané pri 6 dobrovoľníkoch. 

Výpočet indexu hmotnosti ĽK je iba približný a jeho výsledky sú u pacientoch približne 

fyziologické, alebo mierne zvýšené. Hodnoty RWT ukázali, že všetci meraní dobrovoľníci mali 

miernu i zvýšenú koncentrickú hypertrofiu, kedy je hrúbka steny zväčšená. 

Na odchýlky pri meraniach pôsobí mnoho faktorov. Pri akomkoľvek druhu merania 

musí byť hranica stien srdca dostatočne viditeľná, aby bola zabezpečená presná detekcia dutín 

k výpočtom ich priemerov a objemov. Značná chybovosť je spôsobená aj ľudskou chybou a to 
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tým, že každý človek vníma ohraničenie endokardu ináč. Pri automatizovaných alebo 

poloautomatizovaných softvéroch sa táto chyba síce zmenšuje, ale môže dôjsť k drobným 

rozdielom v algoritmoch pri detekcii hrán srdečného svalu. Chyby môžu nastať aj pri 

nepresnom určení systoly a diastoly. Rovnako môže nastať situácia kedy veľkosť komory môže 

byť zobrazená väčšia alebo menšia, ako v skutočnosti je a to pri nedostatočnom sklone 

ultrazvukovej sondy. Pri apikálnej projekcii je často chyba spôsobená nepresným snímaním 

projekcie, keďže sa táto projekcia sníma v oblasti rebier a záleží aj na tom, koľko má snímaný 

človek tuku. Hlavnou chybou v mojom prípade mohol byť fakt, že dané dáta v softvéri EchoPac 

som neanalyzovala zároveň so mnou vytvoreným softvérom, ale o nejaký čas skôr. Odchýlky 

tak mohli vzniknúť v nepresnom určení daných vzdialeností a objemov, alebo v nesprávnom 

určení diastoly a systoly v rámci EKG cyklov počas celej sekvencie. V troch prípadoch pri 

výpočte ejekčnej frakcie pomocou EchoPacu boli namerané hodnoty za hranicou fyziológie – 

záporné alebo blízke nule a preto tieto prípady skresľujú priemernú odchýlku.  
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Zoznam použitých skratiek 

λ   vlnová dĺžka 

a  priemer komory 

b   priemer komory 

BSA   z anglického názvu Body Surface Area 

c   rýchlosť 

CT   počítačová tomografia 

D   priemer ľavej komory  

DICOM  z anglického názvu Digital Imaging and Communications in Medicine 

EDD  end-diastolický priemer 

EDV  end-diastolický objem 

EF   ejekčná frakcia 

ESD  end-systolický priemer 

ESV   end-systolický objem 

f   frekvencia 

FS  frakčné skrátenie 

GUI   z anglického názvu Graphical User Interface 

ID   identifikačné číslo 

IVS  z anglického názvu Interventricular septal thickness 

L   je dĺžka ľavej komory 

LV Mass z anglického názvu Left Ventricular Mass 

LVID  z anglického názvu Left Ventricular Internal Dimension 

LVV  z anglického názvu Left ventricular volume 

MRI   magnetická rezonancia 

MV   minútový srdečný výdaj 

p   tlak 

PACS   z anglického názvu Picture Archiving and Communication Systems 

PW  z anglického názvu Posterior Wall 

RWT  z anglického názvu Right Ventricular Outflow Tract 

t   čas 

V   objem 

VBP  z anglického názvu Volume of Blood Pool 

W   práca srdca 
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z   dráha ultrazvukového impulzu 
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Prílohy 

Priložené CD obsahuje 

 Elektronickú verziu bakalárskej práce vo formáte PDF pod názvom 

Oreničová_Jaroslava_BP.pdf 

 Realizované programy v prostredí Matlab R2014b spoločne s ukážkovými dátami vo 

formáte DICOM v zložke Oreničová_Jaroslava_prílohy 

 


