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Typy strukturálních změn
Tlakové přetížení jakéhokoliv pů-

vodu, včetně systémové arteriální 
hypertenze (esenciální i sekundární) 
vede k  navození adaptačních změn 
myokardu a remodelaci levé komory 
(LK). (1) Nejde však pouze o hypertro-
fii svalových vláken a nárůst celkové 
hmotnosti LK. Dochází ke  změnám 
velikosti dutiny levé komory a pomě-
ru mezi tloušťkou myokardu a obje-
mem komory. Klasicky je možno po-
mocí zobrazovacích technik popsat 
několik typů strukturální remodelace 
s odlišným prognostickým významem. 
Ke stratifikaci je využíváno hodnocení 
celkové hmotnosti levé komory, její-
ho objemu a dále stanovení relativní 
tloušťky myokardu (RWT = poměr 
mezi tloušťkou stěn a poloměrem levé 
komory). (2, 3, 4) Následně je možno 
typy remodelace rozdělit, jak je nazna-
čeno na obrázku č. 1. Jedinci s normál-
ní hmotností levé komory mohou mít 
patologické RWT. V tom případě ho-
voříme o koncentrické remodelaci LK. 
Ačkoli jde o poměrně malou strukturál-
ní změnu, bylo prokázáno, že již tento 

typ remodelace je spojen s nárůstem 
rizika kardiovaskulárních komplika-
cí. V případě přítomnosti hypertrofie 
je možno rozdělit nemocné podle RWT 
(zpravidla je používána hranice RWT 
0,42 nebo 0,45) na pacienty s dispro-
porcionálním zesílením myokardu 
(RWT zvýšená), kde hovoříme o kon-
centrické hypertrofii, a pacienty s nor-
málními hodnotami, u nichž se jedná 
o hypertrofii excentrickou. Ti mohou 
mít buď objem komory ještě v mezích 
normy, nebo navíc již jasně vyjádřenou 
dilataci komory. Kromě těchto více-
méně homogenních typů remodelace 
můžeme zejména u  starších nemoc-
ných vidět i hypertrofii lokalizovanou 
například jen na oblast proximálního 
interventrikulárního septa. (2,5) 

Prognostické dopady hypertrofie LK
Přítomnost EKG známek hypertro-

fie LK je spojena s významně vyšším 
výskytem kardiovaskulárních one-
mocnění a  úmrtí. (6,7) Echokardio-
graficky stanovená hmotnost LK  je 
rovněž prognostickým faktorem kar-
diovaskulární morbidity a mortality, 

a dokonce mortality ze všech příčin. 
Přitom je  tento ukazatel nezávislý 
na tradičních rizikových faktorech, ja-
ko jsou věk, hodnoty krevního tlaku, 
hladiny cholesterolu, kouření, přítom-
nost diabetu, a dokonce i přítomnost 
EKG známek hypertrofie LK. Incidence 
kardiovaskulárních příhod, ale i celko-
vé mortality narůstá téměř kontinu-
álně se zvyšující se hmotností LK. (6) 
Tento prognostický význam hmotnosti 
LK byl ověřen celou řadou dalších po-
zorování. (8–11) 

Bylo rovněž prokázáno, že význam-
nou prognostickou roli hraje i geomet-
rie levé komory. Jak bylo uvedeno výše, 
je s vyšší četností kardiovaskulárních 
komplikací spojena i  poměrně často 
opomíjená koncentrická remodelace 
LK. Prognosticky se zdá nejméně pří-
znivým typem remodelace manifest-
ní koncentrická hypertrofie spojená 
až s 20% rizikem desetiletého rozvo-
je kardiovaskulárních příhod. Avšak 
i excentrický typ je spojen s poměrně 
neblahou prognózou. (12)

Echokardiografické hodnocení 
struktury levé komory

Echokardiografické stanovení 
hmotnosti levé komory vychází z ge-
ometrických modelů, jejichž platnost 
byla ověřena srovnáváním s anatomic-
ko-patologickými měřeními. Nejjed-
nodušší rovnice vycházejí z hodnoce-
ní velikosti dutiny LK a tloušťky stěn 
hodnocené tzv. způsobem M (obrázek 
č. 2). Lineární rozměry tloušťky myo-
kardu a velikosti dutiny LK je možné 
získat rovněž z dvourozměrných (2D) 
měření. Komplikovanější modely jsou 
založeny na  dvourozměrném zobra-
zení s využitím planimetrie endokar-
diálních a epikardiálních kontur stěn 
LK (obrázek č. 3).

Obr. 1: Typy remodelace levé komory
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Kvantifikace způsobem M
Historicky první validovanou kon-

vencí měření byla tzv. Penn konvence. 
Ta vychází z měření tloušťky stěn, kte-
ré vylučuje endokardiální echo, které 
je naopak zahrnuto do měření rozměru 
komory. Všechna měření jsou realizo-
vána v okamžiku vrcholu kmitu R na 
EKG (obrázek č. 4). Americká společ-
nost pro echokardiografii (ASE) v roce 
1978 doporučila nový standard. Při je-
ho použití vycházejí měření z metody 

vedoucího echa, které je vždy zahrnuto 
do měření příslušné za ním následující 
struktury. (13) Rovnice ASE je dodnes 
považována za referenční pro výpočet 
hmotnosti z lineárních měření levé ko-
mory zejména proto, že většina studií, 
které prokázaly prognostický význam 
tohoto parametru, byla založena 
na takto kvantifikovaných tloušťkách 
myokardu a rozměru LK.

Bohužel od  roku 2005, kdy vyšla 
první společná doporučení Americké 

společnosti pro echokardiografii a je-
jího evropského protipólu Evropské 
kardiologické společnosti (dříve Ev-
ropské asociace pro echokardiografii, 
dnes Asociace pro kardiovaskulární 
zobrazovací metody), jsou doporučo-
vána měření, která nerespektují ani 
původní konvence, ani fyzikální prin-
cipy ultrazvuku. (13) Poslední verze 
těchto doporučení byla publikována 
v roce 2015. (14) Podle nich bychom 
měření měli provádět pouze tak, že se 
kalipery umístí na rozhraní mezi du-
tinou srdečních oddílů a septem nebo 
zadní stěnou a v případě zadní stěny 
na rozhraní mezi stěnou a perikardem. 
Navíc obecným doporučením je upřed-
nostnit měření prováděná ve 2D zobra-
zení, tedy nikoli ze záznamu způsobem 
M (obrázek č. 5).

Problém ve vztahu ke kvantifika-
ci hmotnosti levé komory je hned 
několikerý: 

1. Měření získaná na  propono-
vaném principu „změř, co  vidíš“ ne-
respektují výsledky původní studie, 
které odvodily a  validovaly rovnici 
ASE proti zcela původní rovnici Penn, 
a jejich závěry nelze přímo srovnávat 
(obrázek č. 6).

2. Měření získaná ve 2D jsou zpra-
vidla menší než ze způsobu M a jejich 
dosazení do rovnice určené pro tento 
způsob může hmotnost podhodnotit.

3. Méně významným zkreslením 
je  současné rozšíření harmonické-
ho zobrazování, které tloušťky pro-
ti původním studiím využívajícím 
fundamentální frekvence zpravidla 
nadhodnocuje.

Kvantifikace hmotnosti LK založená 
na lineárních měřeních tloušťky myo-
kardu a velikosti dutiny LK má však své 
významné limitace. Geometrická hypo-
téza uplatněná při výpočtu hmotnosti 
předpokládá, že komora má eliptický 
tvar a víceméně homogenní tloušťku 
stěn. Tato podmínka není splněna 
v  celé řadě případů. S  heterogenní 
tloušťkou stěn se setkáváme například 
u lokalizované subaortální hypertrofie 
IVS (septal bulge) (obrázek č. 7). Výpočet 
rovněž znemožňuje tzv. asymetrická 
septální hypertrofie, která bývá zpravi-
dla definována jako poměr IVS k ZSLK 
>1,5 a nacházíme ji často u nemocných 
s hypertrofickou kardiomyopatií.

Tabulka 1. Rovnice pro kvantifikaci hmotnosti LK (výsledek výpočtu v gramech) (IVSd = 
diastolický rozměr interventrikulárního septa, LKd – diastolický rozměr dutiny LK, ZSd – 
diastolický rozměr zadní stěny LK)

Konvence Rovnice (parametry v cm)

Penn 1,04 . [(IVSd + LKd + ZSLKd)3 – LKd3] – 13,6 g

ASE 0,8 . 1,04 , [(IVSd + LKd + ZSd)3 – LKd3] + 0,6 g

Obr. 2: Příklad měření rozměrů levé komory ze způsobu M  podle ASE konvence.

Obr. 3: Příklad měření nutných k výpočtu hmotnosti levé komory ze 2D zobrazení pomocí rovnice 
„plocha-délka“. Hmotnost LK = 1,05 . 5/6 . {[Sext . (L + 1)] - (Sint . L)}
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Dvourozměrná kvantifikace hmot-
nosti LK

Využití dvourozměrného (2D) 
zobrazení pro stanovení hmotnosti 
LK představuje jisté teoretické výho-
dy. Je možno je používat u LK, jejichž 
morfologie není zcela homogenní. 
Metoda vychází především z měření 
ploch determinovaných endokardem 
a epikardem LK. 

Geometrické modely, z nichž vychá-
zí stanovení hmotnosti LK ze 2D obra-
zu, byly dosud validovány dva. Jedná 
se o rovnici seříznutého elipsoidu a o 
rovnici založenou na  modelu válce 
a  hemielipsoidu (někdy označované 
jako rovnice »plocha–délka«) (obrázek 
č. 3 a 8).

Do klinické praxe se postupně do-
stává i 3D echokardiografie. Její vyu-
žití by mělo umožnit překonat některé 
zásadní nedostatky 2D zobrazení, ze-
jména pak zlepšit možnost stanovení 
hmotnosti LK  u  nemocných s  neho-
mogenní anatomií komory. Bohužel 
implementace 3D echokardiografie 

naráží stále na problémy celkové kva-

lity zobrazení. Využití pro hodnocení 
hmotnosti LK tak zůstává zatím spíše 
ve výzkumné oblasti. (15,16)

Korekce hmotnosti levé komory 
antropometrickými ukazateli

Většina autorů koriguje výsledky 
tak, že hmotnost levé komory je vzta-
hována na tělesný povrch (BSA – body 
surface area), který je počítán podle 
vzorce navrženého již v  roce 1916: 
[BSA (m2) = váha (kg)0,425 . výška 
(cm)0,725 . 71,84 . 10-4]. (17) Hodnoty 
hmotnosti LK dělené velikostí těles-
ného povrchu jsou běžně označovány 
jako index hmotnosti LK a tato »inde-
xace« se zdá být dobře adaptovaná pro 
jedince s normální tělesnou hmotností. 
Korekce tělesným povrchem zde elimi-

nuje rozdíly dané adaptačním fyziolo-
gickým zvýšením hmotnosti LK u je-
dinců s mohutnější tělesnou stavbou, 
což ovšem již neplatí pro jedince s vý-
raznější nadváhou, kde použití této 
rovnice výrazně podhodnocuje preva-
lenci hypertrofie LK. (18,19)

Alternativou do určité míry elimi-
nující tento problém je  indexace po-
mocí různých mocnin výšky, kdy index 
hmotnosti LK = hmotnost LK / výškaa. 
(20–23) Dosud nejvíce rozšířená je in-
dexace, kde a = 2,7 nebo 1,7. (20) Po-
dobných výsledků lze dosáhnout také 
indexací pomocí čisté (netučné) tělesné 
hmotnosti, avšak její stanovení je pro 
praktické účely příliš komplikované. 

Indexace ukazateli tělesného habi-
tu je pro diagnózu hypertrofie LK zá-
sadním krokem. Ačkoli se  některé 
způsoby indexace jeví výhodnější 
než jiné, průkaz hypertrofie LK  na 

Obr. 4: Schéma měření podle konvence ASE a Penn

Obr. 5: Měření lineárních rozměrů levé komory ve 2D zobrazení v parasternální projekci na dlou-
hou osu.

Obr. 6: Srovnání měření lineárních rozměrů pomocí současně doporučovaného přístupu měření 
na rozhraních mezi stěnami a komorami (A) a pomocí konvence ASE (B). Je patrné, že výsledky 
obou přístupů se liší, výsledná hmotnost podle aktuálně proponované metody je 169,2 g zatímco 
podle ASE 161,5 g.
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základě kteréhokoli indexu je spojen 
s nárůstem rizika morbidity a morta-
lity. Jednotlivé indexy spolu silně ko-
relují, a není proto příliš překvapivé, 
že u všech typů indexace je schopnost 
předpovědět zvýšené riziko v podstatě 
srovnatelná.

Hraniční hodnoty pro diagnózu 
hypertrofie LK

V současných doporučeních jsou 
udávány hodnoty hmotnosti indexo-
vané pouze na BSA. Za hranici pro sta-

novení hypertrofie je považována hod-
nota 95 g/m2 pro ženy a 115 g/m2 pro 
muže (BSA). (24, 25) Tato hodnota 
je proponována jak současnými dopo-
ručeními pro diagnostiku a léčbu hy-
pertenze, tak doporučeními pro echo-
kardiografické hodnocení srdečních 
oddílů. Za směrodatnou hodnotu pro 

koncentrickou re-
modelaci je navr-
žena hranice RWT 
0,42  pro obě po-
hlaví (tabulka č. 2). 

V z h l e d e m 
k  relativně ome-
zené reprodu-
k o v a t e l n o s t i , 
a tedy i přesnosti 
echokardiografie 
se  však jeví jako 
rozumné neopírat 

se  pouze o  jedno striktní kritérium, 
ale odlišovat mírnou, střední a těžkou 
hypertrofii LK. Tento způsob byl v ro-
ce 2005  součástí doporučení, avšak 
ta aktuální od něj upustila a uvádějí 
toto dělení jen v doplňkových tabul-
kách publikovaných on line (tabulka č. 
2). Nedávno publikovaná mezinárodní 

metaanalýza však odhalila, že  tyto 
hodnoty jsou závislé nejen na pohlaví, 
ale i etniku a věku. (26) Hodnoty od-
vozené pro evropskou populaci z line-
árních měření zobrazuje tabulka č. 3.

Obr. 8: Modely využívané pro výpočet hmotnosti LK z měření 
ve 2D využívající planimetrii endokardiální a epikardiální kontury LK.

Obr. 7: Příklad septum sigmoideum, zesílení subaortálního septa 
znemožňuje využití způsobu M.

Tabulka 2. Normální a abnormální hodnoty pro hmotnost LK dle American society of echocardiography z roku 2005 
a z roku 2015 (13, 14); hodnoty uvedené kurzívou jsou dostupné jen jako doplňkový on-line materiál)

Ženy Muži

Parametr
a b n o r m á l n í  a b n o r m á l n í 

norma mírné středně výrazně norma mírné středně výrazně

Hodnoty stanovené lineárními měřeními

2005 LVMi (g/m2) 41–99 100 až 115 116 až 128 ≥129 52–126 127 až 144 145 až 162 ≥163

2015 LVMi (g/m2) 43–95 96–108 109 až 121 >121 49–115 116 až 131 132 až 148 >148

2005 RWT 0,22 až 0,42 0,43 až 0,47 1,48 až 0,52 ≥0,53 0,24 až 0,42 0,43 až 0,46 0,47 až 0,51 ≥0,52

2015 RWT 0,22 až 0,42 0,24 až 0,42

Hodnoty stanovené 2D metodou

2005 LVMi (g/m2) 44–88 89–100 101 až 112 ≥113 50–102 103 až 116 117 až 130 ≥131

2015 LVMi (g/m2) 44–88 89–100 101 až 112 >112 50–102 103 až 116 117 až 130 >130
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Tabulka 3. Horní hranice normálních hodnot odvozené z dat od 3 038 mužů a 3 463 žen zařazených v metaanalýze EchoNoRMAL. (26).

Ženy Muži

Věk (roky) 30 50 70 30 50 70

LVMi (g/m2) 91 94 96 109 113 118

RWT 0,42 0,47 0,52 0,44 0,47 0,51


