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VyVyššetetřřeneníí ccéévnvníího systho systéému:mu:
�� UZUZ
�� CTCT
�� MRMR
�� AG AG -- DSADSA



AngiografieAngiografie (DSA):(DSA):
�� Jedna ze zJedna ze záákladnkladníích, specich, speciáálnlníích, ch, invazivninvazivnííchch radiologických metod, kterradiologických metod, kterááspospoččíívváá v zobrazenv zobrazeníí ccéévnvníího systho systéému mu pomocpomocíí k.l.k.l.



Co potCo potřřebujeme k provedenebujeme k provedeníí
angiografieangiografie -- historie:historie:

�� PPřříístrojovstrojovéé vybavenvybaveníí –– klasickklasickáá AG, DSAAG, DSA
�� Techniku pTechniku přříístupu stupu –– chirurgie, S....... technikachirurgie, S....... technika
�� KontrastnKontrastníí lláátku tku –– pozitivnpozitivníí, negativn, negativníí
�� Instrumentarium Instrumentarium 
-- GaugeGauge
-- inchinch
-- FrenchFrench



DSA DSA -- subtrakce:subtrakce:
�� PotlaPotlaččeneníí vvššech nezajech nezajíímavých oblastmavých oblastíí ve ve vyvyššetetřřovanovanéém objektu a zvýraznm objektu a zvýrazněěnníípodrobnostpodrobnostíí diagnosticky zajdiagnosticky zajíímavýchmavých



Výhody + nevýhody DSA:Výhody + nevýhody DSA:
�� Miniaturizace Miniaturizace instrumentariainstrumentaria
�� MMéénněě k.l. s menk.l. s menšíším m obsahem jobsahem jóódudu
�� MoMožžnost okamnost okamžžititéého ho sledovsledováánníí nnááststřřiku na iku na obrazovceobrazovce
�� MoMožžnost prnost prááce s obrazem ce s obrazem po vypo vyššetetřřeneníí
�� PohybovPohybovéé artefaktyartefakty
�� CenaCena



Indikace k pouIndikace k použžititíí DSA:DSA:
�� DiagnostickDiagnostickéé
�� DiagnostickoDiagnosticko--terapeutickterapeutickéé



DiagnostickDiagnostickéé indikace:indikace:
�� CCéévnvníí malformace, malformace, aneuryzmataaneuryzmata
�� AS postiAS postižženeníí
�� KrvKrváácenceníí (pl(plííce, GIT, ledvinyce, GIT, ledviny…………))
�� PPřředoperaedoperaččnníí mapovmapováánníí řřeeččiiššttěě

( Tu, transplantace ( Tu, transplantace …….).)
�� CTAP, CTHACTAP, CTHA



Jak provJak provéést angiografii:st angiografii:
Tepny:Tepny:
�� ppřříímmáá arteriografiearteriografie
�� nepnepřříímmáá arteriografiearteriografieŽŽííly:ly:
� flebografieTepny i Tepny i žžííly:ly:
� panangiografiePortPortáálnlníí řřeeččiiššttěě::
� přímá portografie
� nepřímá portografie



DiagnostickoDiagnosticko--terapeutickterapeutickéé indikace:indikace:
1. Metody 1. Metody „„rekanalizarekanalizaččnníí““::
�� PTA PTA –– perkutperkutáánnnníí translumintranslumináárnrnííangioplastikaangioplastika
�� PTA + stent ( stent PTA + stent ( stent graftgraft))el.el.restenrestenóózaza, , disekcedisekce, kalcifikace, kalcifikace
�� TrombolýzaTrombolýza
-- mechanickmechanickáá
-- farmakologickfarmakologickáá(kontinu(kontinuáálnlníí a PST a PST –– pulznpulzníí sprayovsprayováá))



DiagnostickoDiagnosticko--terapeutickterapeutickéé indikace:indikace:
2. Metody 2. Metody „„uzavuzavíírajrajííccí“í“ -- embolizaceembolizace
�� AneuryzmataAneuryzmata
�� A/V malformaceA/V malformace
�� Trauma ( Trauma ( iatrogenniatrogenníí, klasick, klasickéé))
�� PPřředoperaedoperaččnníí
�� PaliativnPaliativníí
�� ChemoembolizaceChemoembolizace



EmbolizaEmbolizaččnníí materimateriáály:ly:
1.1. DoDoččasnasnéé
�� SpongostanSpongostan
2.2. TrvalTrvaléé
�� CoilyCoily
�� PVAPVA
�� HistoacrylHistoacryl



DiagnostickoDiagnosticko--terapeutickterapeutickéé metody:metody:
3. Metody speci3. Metody speciáálnlníí
�� TIPSTIPS
�� Implantace VCFImplantace VCF
�� ChemoperfChemoperfúúzeze
�� i.a. porti.a. port



IntrakraniIntrakraniáálnlníí řřeeččiiššttěě
aneuryzmaaneuryzma::

�� Embolizace Embolizace odpoutatelnýmiodpoutatelnými spirspiráálkamilkami



IntrakraniIntrakraniáálnlníí řřeeččiiššttěě
A/V malformace:A/V malformace:

�� Embolizace Embolizace HistoacrylemHistoacrylem



IntrakraniIntrakraniáálnlníí řřeeččiiššttěě
tumor:tumor:

�� PPřředoperaedoperaččnníí embolizace, embolizace, spongostanspongostan, PVA , PVA ččáásticestice



Oblouk aorty a jeho vOblouk aorty a jeho věětve,tve,
vertigovertigo, , AS stenAS stenóóza:za:

�� PTAPTA



Oblouk aorty a jeho vOblouk aorty a jeho věětve,tve,
SSS ( syndrom krSSS ( syndrom kráádedežže), e), AS stenAS stenóóza:za:
�� PTA + stent, PTA + stent, balonexpandibilnbalonexpandibilníí



Oblouk aorty a jeho vOblouk aorty a jeho věětve, tve, 
TOS, TOS, komprese svaly, I. komprese svaly, I. žžebrem:ebrem:

�� PTA + stent ( operace)PTA + stent ( operace)



PlPlíícncníí angiografieangiografie,,
embolie:embolie:

�� MechanickMechanickáá trombectomietrombectomie



BBřřiiššnníí angiografieangiografie::



RenRenáálnlníí tepny, hypertenze, tepny, hypertenze, 
selhselháávváánníí renrenáálnlnííchch funkcfunkcíí,,

AS stenAS stenóóza, FMD:za, FMD:
�� PTA, PTA + stentPTA, PTA + stent



RenRenáálnlníí tepny, hematurie,tepny, hematurie,
st.p. ESWL,st.p. ESWL,iatrogenniatrogenníí poranporaněěnníí, , 

pseudoaneuryzmapseudoaneuryzma::
�� Embolizace volnEmbolizace volněě loložženými spirenými spiráálkamilkami



PovodPovodíí trtr..celiacusceliacus, krv, krváácenceníí,,
pankreatitida, pankreatitida, pseudoaneuryzmapseudoaneuryzma::

�� Embolizace volnEmbolizace volněě loložženými spirenými spiráálkamilkami



PovodPovodíí AII, krvAII, krváácenceníí, , 
inoperabilninoperabilníí Tu malTu maléé ppáánve:nve:

�� Embolizace Embolizace spongostanemspongostanem, PVA, PVA



LumbLumbáálnlníí arteriearterie,,
meta meta GrawitzovaGrawitzova Tu:Tu:

• Předoperační embolizace spongostanem



PovodPovodíí a. a. hepaticahepatica, , 
Tu jater:Tu jater:

�� ChemoembolizaceChemoembolizace: : LipiodolLipiodol UF + UF + cystostatikumcystostatikum



AngiografieAngiografie DKK:DKK:



PPáánevnnevníí řřeeččiiššttěě, horn, horníí typ typ 
klaudikacklaudikacíí, , AS zmAS změěny:ny:

�� PTA, PTA + stent:PTA, PTA + stent:



PPáánevnnevníí řřeeččiiššttěě, st.p. operaci pro , st.p. operaci pro 
Tu a nTu a nááslednslednéé radioterapii, radioterapii, 

pseudoaneuryzmapseudoaneuryzma::
�� stentgraftstentgraft



PovodPovodíí AFS. AFP, AP a bAFS. AFP, AP a béércových rcových 
kmenkmenůů, , „„dolndolní“í“ klaudikaceklaudikace, , 

AS zmAS změěny:ny:
�� PTAPTA



FemorFemoráálnlníí, podkolenn, podkolenníí a ba béércovrcovéé
tepny, tepny, akuaku uzuzáávvěěr, r, 
trombtrombóóza, embolie:za, embolie:

�� MechanickMechanickáá a farmakologicka farmakologickáá trombolýzatrombolýza, , PTA, stentPTA, stent



PortPortáálnlníí řřeeččiiššttěě::
�� NepNepřříímmáá portografieportografie ppřříímmáá portografieportografie



KrvKrváácenceníí z jz jíícnových cnových varixvarixůů, , 
ascitesascites, , portportáálnlníí hypertenze:hypertenze:

�� TIPS =TIPS =TransjugulTransjuguláárnrnííintrahepatickýintrahepatickýportosystportosystéémovýmový zkratzkrat



St.p. trombSt.p. trombóóze hl. ze hl. žžil DKK, il DKK, 
opakovanopakovanéé plplíícncníí embolizace:embolizace:

�� Implantace Implantace kavkaváálnlnííhoho filtrufiltru


