
Jeden z mnoha rozdílů mezi Jeden z mnoha rozdílů mezi 
chirurgem a internistouchirurgem a internistou  

 chirurg: ví, co vyšetření obnáší pro chirurg: ví, co vyšetření obnáší pro 
pacienta, indikuje jen vyš. nezbytně pacienta, indikuje jen vyš. nezbytně 
nutné, nutné, spěje k dg. rychle a levněspěje k dg. rychle a levně  

 internista: „rozsévá“ ţádanky, výsledky internista: „rozsévá“ ţádanky, výsledky 
pak listuje a „vyrábí“ nové dg.pak listuje a „vyrábí“ nové dg.  



 RTGRTG  

 USUS  

 CT, PETCT, PET  

 MRIMRI  

 Radionuklidové metodyRadionuklidové metody  

  

  



RTGRTG  

  



Projekce Projekce   

 Vzájemné postavení objektu, ohniska a Vzájemné postavení objektu, ohniska a 
filmu ovlivňuje zobrazení objektu filmu ovlivňuje zobrazení objektu   

  

                   ––  určuje jeho průmět určuje jeho průmět ––  projekciprojekci  

  



 Zvětšení obraz je tím větší, čím blíţe je Zvětšení obraz je tím větší, čím blíţe je 
ohnisko ohnisko ––  rentgenka rentgenka ––  k objektu k objektu ––  pacientovipacientovi  

  

 V praxi: např. při snímku ledvin pacient leţí V praxi: např. při snímku ledvin pacient leţí 
na zádech, projekce AP, ledviny uloţeny na zádech, projekce AP, ledviny uloţeny 
dorzálně, tedy co nejdál od rentgenkydorzálně, tedy co nejdál od rentgenky  

  

 RTG klíční kosti RTG klíční kosti ––  pacient zády k rentgence, pacient zády k rentgence, 
klíček co nejdál od rentgenkyklíček co nejdál od rentgenky  





 práce rentgenologa práce rentgenologa 
dlouhou dobu značně dlouhou dobu značně 
nebezpečná, pouze nebezpečná, pouze 
pro skalní fanoušky pro skalní fanoušky 
vědyvědy  



18961896  

 Ke konci roku známo Ke konci roku známo 
jiţ 23 případů výrazné jiţ 23 případů výrazné 
radiodermatitidyradiodermatitidy  

  

 Objev stínění olovemObjev stínění olovem  

 N. Tesla N. Tesla ––  „nechodit „nechodit 
blízko k rentgence“blízko k rentgence“  



 1902 1902 ––  popsán prvý případ rakoviny u popsán prvý případ rakoviny u 
pracovníkapracovníka  

 1904 1904 ––  poznány hematologické odchylky u poznány hematologické odchylky u 
pracovníků, oligospermie a azoospermiepracovníků, oligospermie a azoospermie  

 1911 1911 ––  1914 1914 ––  198 případů karcinomů, 54 198 případů karcinomů, 54 
úmrtí radiologůúmrtí radiologů  

  



SkiagrafieSkiagrafie  

 Pořizování snímků Pořizování snímků 
paprsky Xpaprsky X  

 Výsledek Výsledek ––  skiagramskiagram  

 Trvalý dokladTrvalý doklad  

 Studium podrobností, Studium podrobností, 
rozlišovací schopnost rozlišovací schopnost 
vysokávysoká  

 Zachytí výsek těla, Zachytí výsek těla, 
nelze posuzovat nelze posuzovat 
funkcifunkci  



SkiagrafieSkiagrafie  

 HrudníkHrudník  

 BřichoBřicho  

 SkeletSkelet  

 Standardní projekce Standardní projekce ––  
vybrané projekce, pro vybrané projekce, pro 
daný orgán daný orgán 
nejtypičtější a skýtají nejtypičtější a skýtají 
co největší počet co největší počet 
diagnostických diagnostických 
informacíinformací  



HrudníkHrudník  

 Traumatologické Traumatologické 
důvodydůvody  

 Interní, event. Interní, event. 
anestesiologické anestesiologické 
důvodydůvody  

  



 Fraktury ţeberFraktury ţeber  

 PneumothoraxPneumothorax  



Fraktury ţeberFraktury ţeber  



Hrudník Hrudník   

 Co je potřeba hlídat u Co je potřeba hlídat u 
zlomených ţeber?zlomených ţeber?  

 vznik PNOvznik PNO  

 poranění jiných poranění jiných 
orgánů(srdce, slezina)orgánů(srdce, slezina)  

 Snímek hrudníku a US Snímek hrudníku a US 
břichabřicha  



PNOPNO  







BřichoBřicho--  nativní snímeknativní snímek  

 jedno z jedno z 
nejdůleţitějších vyš.nejdůleţitějších vyš.  

 rozpoznání srpků, rozpoznání srpků, 
hladinek, smíšeného hladinek, smíšeného 
obsahu tračníku, cizí obsahu tračníku, cizí 
tělesatělesa  



PNPPNP  



IleusIleus  





Ileus?Ileus?  

 NE NE ––  enteritida, průjementeritida, průjem  



ObstipaceObstipace  



Cizí tělesaCizí tělesa  







Skiagrafie skeletuSkiagrafie skeletu  

 LebkaLebka  

 PáteřPáteř  

 KončetinyKončetiny  



LebkaLebka  

 První vyšetřovací První vyšetřovací 
metodou je RTG metodou je RTG ––  
pokud nejsou pokud nejsou 
neurologické příznakyneurologické příznaky  

 Pokud ano, tak Pokud ano, tak 
rovnou CTrovnou CT  

  



LebkaLebka  

 Prasklina Prasklina ––  fisura fisura ––  
lineární zlomenina lineární zlomenina 
jedné či více kosti jedné či více kosti ––  
často okcipitální kostčasto okcipitální kost  

 Kominutivní Kominutivní 
zlomenina zlomenina ––  úraz úraz 
těţkým předmětem těţkým předmětem 
do hlavydo hlavy  









Rentgenologická svatba 



LebkaLebka  

 Nebezpečí Nebezpečí ––  nitrolební nitrolební 
krvácení krvácení ––  epidurální, epidurální, 
subdurální hematom, subdurální hematom, 
subarachnoidální subarachnoidální 
krvácení a krvácení a 
intraparenchymové intraparenchymové 
krváceníkrvácení  



LebkaLebka  



Zlomeniny baze lebníZlomeniny baze lební  

 Krev či likvor z ucha či z nosu?Krev či likvor z ucha či z nosu?  

 Nebezpečí komunikace nitrolebního Nebezpečí komunikace nitrolebního 
prostoru navenek prostoru navenek ––  meningitida, meningitida, 
encefalitidaencefalitida  

 Pneumocefalus Pneumocefalus   

 Rovnou CTRovnou CT  

  



Epidurální hematomEpidurální hematom  



Subdurální hematomSubdurální hematom  



SAHSAH  



PneumocefalusPneumocefalus  



Intraparenchymatosní krváceníIntraparenchymatosní krvácení  



Zlomeniny obličejového skeletuZlomeniny obličejového skeletu  

 NosNos  

 OčniceOčnice  

 Maxilární dutinyMaxilární dutiny  

 Dolní čelistDolní čelist  

 Zygomatikomaxilární Zygomatikomaxilární 
komplexkomplex  

  



Fraktura nosuFraktura nosu  



Fraktura orbityFraktura orbity  



René Le Fort (1869René Le Fort (1869--1951) 1951)   

 Franc. chirurgFranc. chirurg  

 Experimenty s kadavery vojákůExperimenty s kadavery vojáků  

 Házel jejich hlavy z různých výšek a směrůHázel jejich hlavy z různých výšek a směrů  



Le Fort I.Le Fort I.  



Le Fort I.Le Fort I.  

  



Le Fort II.Le Fort II.  



Le Fort II.Le Fort II.  



Le Fort III.Le Fort III.  



Le Fort III.Le Fort III.  



C páteřC páteř  

  

 Nebezpečí poškození Nebezpečí poškození 
míchymíchy  

 Záleţí na místě, kde Záleţí na místě, kde 
je obratel zlomen a je obratel zlomen a 
zda fragmenty zda fragmenty 
zasahující do zasahující do 
páteřního kanálu páteřního kanálu   



 Fraktura C1 Fraktura C1 ––  atlasu atlasu ––  
Jeffersonova Jeffersonova 
zlomenina zlomenina ––  
rozlomení obratle na rozlomení obratle na 
několik částíněkolik částí  

 Vznikne prudkým Vznikne prudkým 
dopadem na hlavu či dopadem na hlavu či 
pádem těţkého pádem těţkého 
předmětupředmětu  



 Fraktura C2 Fraktura C2 ––  
zlomenina dens axis zlomenina dens axis ––  
dle výše linie lomu dle výše linie lomu 
tomu odpovídající tomu odpovídající 
nestabilitanestabilita  

 Velké nebezpečí Velké nebezpečí 
útlaku míchyútlaku míchy  



Fr. dentuFr. dentu  







Oběšenecká zlomeninaOběšenecká zlomenina  



Hrudní a bederní páteřHrudní a bederní páteř  

 Kompresivní frakturyKompresivní fraktury  

 Časté u starších lidí Časté u starších lidí 
při porózepři poróze  

 Patologické fraktury Patologické fraktury 
při metastatickém při metastatickém 
postiţení skeletupostiţení skeletu  

 Pozor na prominenci Pozor na prominenci 
do páteřního kanáludo páteřního kanálu  





Paţní kostPaţní kost  

 U starších lidí při U starších lidí při 
poróze poróze ––  krček krček 
humeruhumeru  

 Suprakondylické Suprakondylické 
zlomeninyzlomeniny  

 Pozor na n.radialis Pozor na n.radialis ––
poranění i útlak poranění i útlak 
hematomemhematomem  







PředloktíPředloktí  





Collesova zlomeninaCollesova zlomenina  





Fraktury carpu, metacarpů a Fraktury carpu, metacarpů a 
prstůprstů  

 Jak si to udělal?Jak si to udělal?  

  

  

  

 Jeho ruka narazila do Jeho ruka narazila do 
něčí čelistiněčí čelisti  





FemurFemur--  prox.prox.  











FemurFemur--diafýzadiafýza  



BérecBérec--  dist.dist.  















Fraktura patní kostiFraktura patní kosti  

 Jak se jim to stane?Jak se jim to stane?  

 Mohli by mít Mohli by mít 
zlomeného ještě něco zlomeného ještě něco 
jiného?jiného?  

 Sendvič…Sendvič…  





SkiaskopieSkiaskopie  

 Prosvěcování těla RTG Prosvěcování těla RTG 
paprskypaprsky  

 Dovoluje sledovat Dovoluje sledovat 
funkci orgánůfunkci orgánů  

 Díváme se v přímém Díváme se v přímém 
přenosu na přenosu na 
rentgenovou televizirentgenovou televizi  



SkiaskopieSkiaskopie  

 Vyšetření zaţívacího Vyšetření zaţívacího 
traktutraktu  

 Většinou spolu s Většinou spolu s 
podáním kontrastní podáním kontrastní 
látkylátky  

 Sledujeme funkci Sledujeme funkci 
orgánu, postup orgánu, postup 
kontrastní látkykontrastní látky  

 Střevní peristaltikuStřevní peristaltiku  

 FistulografieFistulografie--  dutinydutiny  



SkiaskopickoSkiaskopicko--skiagrafické vyšetřenískiagrafické vyšetření  
„sestřih“„sestřih“  

 Kombinace dvou výše Kombinace dvou výše 
popsanýchpopsaných  

 Na obrazovce Na obrazovce 
sledujeme průběh sledujeme průběh 
vyšetřenívyšetření  

 Zhotovíme několik Zhotovíme několik 
reprezentativních reprezentativních 
snímků, snímků, 
nejdůleţitějších nejdůleţitějších 
momentů, dle momentů, dle 
poţadavku vyšetřenípoţadavku vyšetření  



Metoda dvojího kontrastuMetoda dvojího kontrastu  

 GITGIT  

 Nejprve podání Nejprve podání 
pozitivní kontrastní pozitivní kontrastní 
látky, nejčastěji látky, nejčastěji 
baryovébaryové  

 Následně např. Následně např. 
insuflace vzduchuinsuflace vzduchu  

 Tenký lem k.l. na Tenký lem k.l. na 
stěnách dutého stěnách dutého 
orgánuorgánu  



Postupně jsou uvedeny:Postupně jsou uvedeny:  

 Normální rtg obrazy orgánů trávicího Normální rtg obrazy orgánů trávicího 
traktutraktu  

  

 Nejčastější patologické změnyNejčastější patologické změny  

  



Rtg vyšetření jícnuRtg vyšetření jícnu    

Hypofarynx – předozadní projekce 
Hypofarynx – bočná projekce 

Jícen  

Trachea  

Valecula 

epiglotica 

Piriform. 

recesus 

Epiglotis  



Kardie  

Jícen  

 Hodnotíme:  

 - šíři lumina  

 - stěny jícnu 

 - slizniční reliéf 

 - oblast kardie  



Nejčastější patologieNejčastější patologie    

Zenkerův divertikl  



Divertikl jícnu 



Laryngeální dysfagie 

- zatékání k.l. do dýchacích cest díky nedovírající se epiglotis  



Axiální hiátová hernie 

Kardie 



Achalázie  

Kardie 

Jícen  



Tumor jícnu 



Rtg vyšetření ţaludkuRtg vyšetření ţaludku  

Hodnotíme: 

- lokalizaci a velikost žaludku 

- oblast kardie  

- elasticitu stěn 

- slizniční reliéf  

- evakuaci žaludku 



Nejčastější patologieNejčastější patologie    

Vřed bulbu duodena Normální 

 bulbus 



Tumor malé kurvatury  
Tumor 

výtokové části 

žaludku  



Vyšetření tenkého střevaVyšetření tenkého střeva  

 Pasáţ tenkým střevemPasáţ tenkým střevem  

  

 Enteroklýza Enteroklýza   



Pasáţ tenkým střevemPasáţ tenkým střevem    
Jedná se o jednokontrastní vyšetření 

- baryová kontrastní látka nebo 

- vstřebatelná kontrastní látka  

/Telebrix/ 

Hodnotíme: 

-lokalizaci a délku střeva 

- šíři lumina 

- rychlost pasáže 



PatologiePatologie    

Ileus – pasáž tenkým střevem 



EnteroklýzaEnteroklýza    
Dvojkontrastní vyšetření 

Sonda zavedena do duodenojejunální flexury 

 k.l. – baryum a metylcelulóza  

Hodnotíme:  

- lokalizaci a délku střeva  

- šíři lumina  

- slizniční reliéf  



Enteroklýza Enteroklýza --  patologiepatologie      

Mnohočetné stenózy a dilatace ilea při postižení m. Crohn 

Stenózy  

Dilatace  

Píštěle  



Irigografie Irigografie   

Cékum  

Ascendens  

Hepatální 

flexura 

Lienální 

flexura 

Descendens  

Sigma  

Rektum  

Dvojkontrastní vyš. 

 - baryum, vzduch 

Hodnotíme: 

- lokalizaci a délku oddílů 

- šíři lumina  

- elasticitu stěn  

- haustraci 

- slizniční reliéf  

Transversum  



Irigografie Irigografie --  patologie patologie   

divertikulóza 

Divertikl  - tzv. plus v náplni 



Polyp  

Polyp sigmatu  

 - tzv. minus v náplni 



Maligní tumor rektosigmatu 

Maligní stenóza 

- nepravidelné zúžení 

- navalité okraje 



DefekografieDefekografie    

Rektum  

Anus  



Měla paní Roentgenová prsten na Měla paní Roentgenová prsten na 
ruce?ruce?  



Computerized Axial TomographyComputerized Axial Tomography--  
CAT/CTCAT/CT  



CAT ScanCAT Scan  



Cat scan?Cat scan?  



RTG X CTRTG X CT  

 Nedostatky rentgenu spočívají v tom, ţe Nedostatky rentgenu spočívají v tom, ţe 
jednotlivé orgány jsou zobrazeny sumárně, jednotlivé orgány jsou zobrazeny sumárně, 
překrývají se. Nejsme schopni vţdy překrývají se. Nejsme schopni vţdy 
jednoznačně určit, kterými orgány jednoznačně určit, kterými orgány 
rentgenový paprsek prošel a touto rentgenový paprsek prošel a touto 
metodou nelze vytvořit skutečný metodou nelze vytvořit skutečný 
„anatomický“ řez těla. „anatomický“ řez těla.   



Hounsfield, MacCormickHounsfield, MacCormick  

 Vyřešit problém se podařilo zavedením počítačů Vyřešit problém se podařilo zavedením počítačů 
do lékařské diagnostiky koncem 60. let. Za do lékařské diagnostiky koncem 60. let. Za 
objevitele počítačové tomografie se povaţuje Brit objevitele počítačové tomografie se povaţuje Brit 
Godfrey Newbold HounsfieldGodfrey Newbold Hounsfield  

   První přístroj vzniknul v roce 1972 ve První přístroj vzniknul v roce 1972 ve 
výzkumných laboratořích EMI. výzkumných laboratořích EMI.   

 Nezávisle stejný objev učinil Američan Nezávisle stejný objev učinil Američan Allan Allan 
McLeod CormickMcLeod Cormick  z Tufts University a v roce 1979 z Tufts University a v roce 1979 
oba dva taktéţ získali oba dva taktéţ získali Nobelovu cenuNobelovu cenu. .   





Podání kontrastní látkyPodání kontrastní látky  

 Důvod Důvod ––  nativně nelze dobře odlišit změny nativně nelze dobře odlišit změny 
měkkých tkání, parenchymatózních orgánů měkkých tkání, parenchymatózních orgánů 
a cévního systémua cévního systému  

 Nutno v naprosté většině případů podat Nutno v naprosté většině případů podat 
nitroţilně či jinak kontrastní látkunitroţilně či jinak kontrastní látku  



Kontraindikace, relativní Kontraindikace, relativní 
kontraindikace podání k.l.kontraindikace podání k.l.  

 Alergická reakce při předchozím podání Alergická reakce při předchozím podání 
k.l.k.l.  

 Alergie na jód, či polyvalentní alergieAlergie na jód, či polyvalentní alergie  

 Onemocnění ledvin, diabetes mellitus,…Onemocnění ledvin, diabetes mellitus,…  

 Vţdy na zváţení indikujícího lékaře a Vţdy na zváţení indikujícího lékaře a 
vyšetřujícíhovyšetřujícího  

 Případně nutno pacienta připravit a zajistit Případně nutno pacienta připravit a zajistit 
AROARO  



CT obrazCT obraz  

 Axiální řez Axiální řez ––  základní základní 
zobrazenízobrazení  



MPR MPR ––  multiplanární rekonstrukcemultiplanární rekonstrukce  

 Koronární řezy Koronární řezy ––  
zrekonstruovaný zrekonstruovaný 
obraz ze získaných obraz ze získaných 
dat , zpracováváno po dat , zpracováváno po 
vyšetření vyšetření --  
postprocessingpostprocessing  



MPRMPR  

 Sagitální řezy Sagitální řezy ––  také také 
postprocessingpostprocessing  



Trojrozměrné rekonstrukceTrojrozměrné rekonstrukce  

  





UltrasonografieUltrasonografie  

  



 Ultrazvuk Ultrazvuk ––  jakýkoli zvuk s frekvencí vyšší jakýkoli zvuk s frekvencí vyšší 
neţ 20 000 Hzneţ 20 000 Hz  

 UZ vlny procházejí tělem a odráţejí se od UZ vlny procházejí tělem a odráţejí se od 
jednotlivých orgánů resp. od přechodů jednotlivých orgánů resp. od přechodů 
mezi různě hustými tkáněmi mezi různě hustými tkáněmi ––  akustická akustická 
impedanceimpedance  

 Odraţené vlny leze převést na monitor Odraţené vlny leze převést na monitor 
pomocí jasově modulovaného obrazupomocí jasově modulovaného obrazu  



Fyzikální podstata ultrazvukuFyzikální podstata ultrazvuku  

 Vysokofrekvenční zvukové vlnění o f vyšší Vysokofrekvenční zvukové vlnění o f vyšší 
neţ 20 000 kmitů za sekundu neţ 20 000 kmitů za sekundu ––  20 kHz20 kHz  

 Vlny jsou pro lidské ucho neslyšitelné; Vlny jsou pro lidské ucho neslyšitelné; 
vysílány v paprscíchvysílány v paprscích  

 Obvykle pouţíváme sondy o f 2Obvykle pouţíváme sondy o f 2--13 MHz13 MHz  

 1 MHz = 1 000 000 kmitů za sekundu1 MHz = 1 000 000 kmitů za sekundu  



 UZ vlnění získáme např. periodickým UZ vlnění získáme např. periodickým 
nabíjením destičky vhodného materiálu nabíjením destičky vhodného materiálu 
(např. křemene)(např. křemene)  

 Nastává piezoelektrický jevNastává piezoelektrický jev  

 Vlivem proudu se materiál smršťuje a Vlivem proudu se materiál smršťuje a 
rozpíná rozpíná ––  tím vzniká mechanické vlnění tím vzniká mechanické vlnění   



Zdroj ultrazvuku Zdroj ultrazvuku ––  piezoelektrický piezoelektrický 
krystalkrystal  

 Mění elektrickou energii na Mění elektrickou energii na 
mechanické vlněnímechanické vlnění  

 Ze sondy vychází krátké UZ Ze sondy vychází krátké UZ 
intenzivní pulzy, které jsou intenzivní pulzy, které jsou 
výsledkem součtu příspěvků výsledkem součtu příspěvků 
jednotlivých piezoelektr. prvkůjednotlivých piezoelektr. prvků  

 Krystaly generují elektrické Krystaly generují elektrické 
napětí mechanickou deformací, napětí mechanickou deformací, 
proto lze pouţít i pro příjem proto lze pouţít i pro příjem 
ozvěnozvěn  

 Sonda je tedy Sonda je tedy vysílačem i vysílačem i 
přijímačem UZpřijímačem UZ  



 UZ vlny se chovají různě UZ vlny se chovají různě ––  některé tkáně některé tkáně 
vlny přímo odráţejí, v jiných dochází k vlny přímo odráţejí, v jiných dochází k 
rozptylurozptylu  

 Pokud UZ vlna dorazí na rozhraní dvou Pokud UZ vlna dorazí na rozhraní dvou 
vrstev o různé hustotě vrstev o různé hustotě ––  akustickém akustickém 
odporu odporu ––  dojde k částečnému odrazu dojde k částečnému odrazu 
nazpět k vysílačinazpět k vysílači  

 Rychlost šíření UZ v měkkých tkáních je Rychlost šíření UZ v měkkých tkáních je 
1540 m/s 1540 m/s ––  jedná se o ideální model tkánějedná se o ideální model tkáně  



 Odraţené UZ vlny musí být sonografem Odraţené UZ vlny musí být sonografem 
zesíleny, odrazy z tkání hluboko uloţených zesíleny, odrazy z tkání hluboko uloţených 
jsou tlumenější neţ vzniklé blízko pod jsou tlumenější neţ vzniklé blízko pod 
povrchem těla, proto musí být více povrchem těla, proto musí být více 
zesílenyzesíleny  

 Po návratu odrazů do měniče je moţno Po návratu odrazů do měniče je moţno 
rekonstruovat 2D obraz tkánírekonstruovat 2D obraz tkání  

 Silné odrazy Silné odrazy ––  odrazy vysoké intenzity, na odrazy vysoké intenzity, na 
obrazovce se tvoří jasné bodyobrazovce se tvoří jasné body  



Šíření UZ vlnŠíření UZ vln  

 Přenos UZ a jeho průchod tkáněmiPřenos UZ a jeho průchod tkáněmi  

 V měkkých tkáních se šíří vlny jako V měkkých tkáních se šíří vlny jako 
podélné (longitudinální), rychlostí 1540 podélné (longitudinální), rychlostí 1540 
m/sm/s  

 Vlnová délka Vlnová délka ––  nepřímo úměrná frekvenci; nepřímo úměrná frekvenci; 
čím je frekvence vyšší, tím kratší vlnová čím je frekvence vyšší, tím kratší vlnová 
délka a tím lepší rozlišitelnostdélka a tím lepší rozlišitelnost  

 Fokusace Fokusace --  zaostřenízaostření  



 Akustický útlum Akustický útlum ––  atenuace atenuace ––  tělesné tělesné 
tkáně tlumí zvuktkáně tlumí zvuk  

 Vyšší frekvence jsou pohlcovány a Vyšší frekvence jsou pohlcovány a 
rozptylovány snáţerozptylovány snáţe  

 K vyšetření hlubokých struktur tedy nutné K vyšetření hlubokých struktur tedy nutné 
pouţít niţší frekvencepouţít niţší frekvence  



 Sondy s vyšší frekvencí mají lepší Sondy s vyšší frekvencí mají lepší 
rozlišovací schopnost, ale kratší dosahrozlišovací schopnost, ale kratší dosah  

 Sondy s niţší frekvencí mají delší dosah, Sondy s niţší frekvencí mají delší dosah, 
ale menší rozlišovací schopnostale menší rozlišovací schopnost  

  



RozhraníRozhraní  

 Na rozhraní mezi dvěma různými typy Na rozhraní mezi dvěma různými typy 
tkání se UZ paprsek odrazí nebo lámetkání se UZ paprsek odrazí nebo láme  

 Kdyţ UZ paprsky dorazí na kost nebo plyn, Kdyţ UZ paprsky dorazí na kost nebo plyn, 
tak se odráţejí a lámou tak se odráţejí a lámou   

 Kost odráţí tak silně, ţe za ní není nic Kost odráţí tak silně, ţe za ní není nic 
patrné, tvoří se dorzální stínpatrné, tvoří se dorzální stín  



 dynamické zobrazení dynamické zobrazení ––  
realreal--time time ––  předvádí předvádí 
obrazy částí těla tak, jak obrazy částí těla tak, jak 
jsou průběţně snímány; jsou průběţně snímány; 
zobrazení se mění s zobrazení se mění s 
pohybem sondy nebo pohybem sondy nebo 
vyšetřované části těla; vyšetřované části těla; 
pohyb se objevuje přesně pohyb se objevuje přesně 
ve chvíli, kdy se odehráváve chvíli, kdy se odehrává  



Vyuţití kromě medicínyVyuţití kromě medicíny  

 Sonar Sonar ––  poloha a vzdálenost různých tělespoloha a vzdálenost různých těles  

 --  echolokaceecholokace  

 Delfíni Delfíni ––  mezi sebou se dorozumívají také mezi sebou se dorozumívají také 
USUS  

 Kontrola homogenity materiálu, měření Kontrola homogenity materiálu, měření 
tloušťky materiálu, čištění vzduchu, tloušťky materiálu, čištění vzduchu, 
sterilizace vody a mléka, čištění předmětůsterilizace vody a mléka, čištění předmětů  

 Čištění předmětů Čištění předmětů ––  princip kavitaceprincip kavitace  



SondySondy  

 LineárníLineární  

 KonvexníKonvexní  

 SektorováSektorová  

  



Diagnostický ultrazvukDiagnostický ultrazvuk  

 Zavedená a efektivní neinvazivní Zavedená a efektivní neinvazivní 
zobrazovací metodazobrazovací metoda  

 Vyuţívá ultrazvukové vlnění o vysoké Vyuţívá ultrazvukové vlnění o vysoké 
frekvenci pro anatomické zobrazení tkání a frekvenci pro anatomické zobrazení tkání a 
orgánů ve vyšetřované části tělaorgánů ve vyšetřované části těla  



Dopplerův jevDopplerův jev  

 Ch.A. Doppler (1803Ch.A. Doppler (1803--
1853)1853)  

 Rakouský fyzik a Rakouský fyzik a 
matematikmatematik  

 1842 1842 ––  vyslovil teorii v vyslovil teorii v 
době svého působení době svého působení 
v Praze na německé v Praze na německé 
technicetechnice  



Dopplerův principDopplerův princip  

 Zdroj akustického vlnění o stálém kmitočtu Zdroj akustického vlnění o stálém kmitočtu 
se pohybuje relativně vůči pozorovateli; se pohybuje relativně vůči pozorovateli; 
přibliţujepřibliţuje--li se zdroj zvukového vlnění, li se zdroj zvukového vlnění, 
vnímá pozorovatel vyšší kmitočet, vnímá pozorovatel vyšší kmitočet, 
vzdalujevzdaluje--li se zdroj, vnímá kmitočet niţšíli se zdroj, vnímá kmitočet niţší  

  



DopplerovskýDopplerovský ultrazvukultrazvuk

 DopplerDopplerůůvv efektefekt



 Stejně jako přijíţdějící sanitka houká s vyšší Stejně jako přijíţdějící sanitka houká s vyšší 
frekvencí neţ odjíţdějícífrekvencí neţ odjíţdějící  

  



 JeJe--li UZ signál vyslán směrem ke stacionárnímu li UZ signál vyslán směrem ke stacionárnímu 
objektu objektu ––  reflektoru reflektoru ––  mají odraţené vlny mají odraţené vlny 
(odrazy) stejnou frekvenci jako vlny vysílané(odrazy) stejnou frekvenci jako vlny vysílané  

 Pokud se reflektor pohybuje směrem k vysílači, Pokud se reflektor pohybuje směrem k vysílači, 
je frekvence odraţeného signálu vyšší neţ je frekvence odraţeného signálu vyšší neţ 
frekvence vyslanéhofrekvence vyslaného  

 Naopak, pohybujeNaopak, pohybuje--li se reflektor směrem od li se reflektor směrem od 
vysílače, je frekvence odraţených signálů niţší vysílače, je frekvence odraţených signálů niţší 
neţ frekvence vyslaného  neţ frekvence vyslaného    





Duplex Duplex DopplerDoppler

 kombinuje klasický a kombinuje klasický a DopplerovskýDopplerovský

ultrazvukultrazvuk

 tok krve ctok krve céévou a struktura cvou a struktura céévv



DopplerovskýDopplerovský ultrazvuk ultrazvuk --

principprincip

 ultrazvuk vysultrazvuk vysíílláán z nepohybujn z nepohybujííccíího se ho se 

zdrojezdroje

 nejprve krev nebo sval se pohybuje proti nejprve krev nebo sval se pohybuje proti 

snsníímamaččii

 nnáásleduje odrasleduje odražženenáá vlnavlna

 výsledný výsledný DopplerDopplerůůvv efekt je efekt je 

dvojndvojnáásobnýsobný



DopplerovskýDopplerovský ultrazvuk ultrazvuk --

poupoužžititíí

 mměřěřeneníí prprůůtoku krve ctoku krve céévamivami

 zjizjiššttěěnníí krevnkrevníích srach sražženin, zenin, zúúžžených nebo blokovaných ených nebo blokovaných 

ccéévv

 zejmzejmééna pro ruce, nohy, krkna pro ruce, nohy, krk

 kontrola toku krve v transplantovankontrola toku krve v transplantovanéé ledvinledviněě, j, jáátrech, v trech, v 

operovaných coperovaných céévvááchch

 kontrola nahromadkontrola nahromaděěnníí

cholesterolu na cholesterolu na 

ststěěnnáách cch céévv



 Pomocí Dopplerova jevu je moţné detekovat Pomocí Dopplerova jevu je moţné detekovat 
proudění krve v periferních cévách a jeho proudění krve v periferních cévách a jeho 
rychlostrychlost  

 Odrazovými strukturami v krvi jsou erytrocyty; Odrazovými strukturami v krvi jsou erytrocyty; 
velikost menší, neţ vlnová délka dopadajících velikost menší, neţ vlnová délka dopadajících 
vln, ery působí jako bodové zdroje rozptylu vln, ery působí jako bodové zdroje rozptylu ––  
vznikají kruhové vlnoplochy, šířící se všemi vznikají kruhové vlnoplochy, šířící se všemi 
směrysměry  

 Tyto vlny mezi sebou interferují a dochází k Tyto vlny mezi sebou interferují a dochází k 
časové i prostorové sumacičasové i prostorové sumaci  



 Uţívané frekvence Uţívané frekvence ––  22--10 MHz10 MHz  

  

 Rozdílový kmitočet doppl. frekvenčního posuvu Rozdílový kmitočet doppl. frekvenčního posuvu 
spadá do slyšitelné oblasti spadá do slyšitelné oblasti ––  moţný akustický moţný akustický 
záznamzáznam  



Color flow Color flow ––  barevné mapováníbarevné mapování  

 Zobrazuje distribuci a směr toku krveZobrazuje distribuci a směr toku krve  

 Směrem k sondě Směrem k sondě ––  červenýčervený  

 Směrem od sondy Směrem od sondy ––  modrýmodrý  

 Rychlost je vyjádřena ostrostí Rychlost je vyjádřena ostrostí ––  čím čím 
rychlejší, tím jasnější obraz rychlejší, tím jasnější obraz ––  důleţité při důleţité při 
objasnění zrychlení při stenóze cévyobjasnění zrychlení při stenóze cévy  

 Vţdy vyjádřeno na kraji obrazovkyVţdy vyjádřeno na kraji obrazovky  

 Lineární sonda Lineární sonda ––  lze měnit doppl. úhel lze měnit doppl. úhel   



ColorColor DopplerDoppler

 pomocpomocíí standardnstandardníích metod vykresluje ch metod vykresluje 
obraz cobraz céévv

 pomocpomocíí barvy naznabarvy naznaččen smen směěr a rychlost toku r a rychlost toku 
krvekrve



Výhody barevného mapováníVýhody barevného mapování  

 Snadná a rychlá identifikace cévySnadná a rychlá identifikace cévy  

 Určení směru toku proudící krveUrčení směru toku proudící krve  

 Orientační posouzení rychlosti dle tónu Orientační posouzení rychlosti dle tónu 
barvybarvy  

 Snadnější diagnostika patologických změn Snadnější diagnostika patologických změn 
(stenóz, aneuryzmat, uzávěrů)(stenóz, aneuryzmat, uzávěrů)  



EchocardiographyEchocardiography

 ultrazvuk srdceultrazvuk srdce



Echogenita Echogenita   

 US obraz vidíme v různách odstínech šedé US obraz vidíme v různách odstínech šedé 
barvy barvy ––  existuje 256 odstínů šediexistuje 256 odstínů šedi  

 Lidské oko je schopno rozeznat 16 odstínůLidské oko je schopno rozeznat 16 odstínů  

  



Anechogenita Anechogenita   

 V obraze zcela černé V obraze zcela černé 
––  tekutina ve tekutina ve 
ţlučníku, v močovém ţlučníku, v močovém 
měchýřiměchýři  



Hypoechogenita Hypoechogenita   

 Ne černé, ale Ne černé, ale 
relativně tmavší proti relativně tmavší proti 
okolní tkániokolní tkáni  

 Např. ledvina je Např. ledvina je 
hypoechogenní proti hypoechogenní proti 
játrům, která jsou játrům, která jsou 
patologicky změněnapatologicky změněna  



HyperechogenitaHyperechogenita  

 Světlejší neţ okolíSvětlejší neţ okolí  

 Např. patologicky Např. patologicky 
změněná játra jsou změněná játra jsou 
hyperechogenní hyperechogenní ––  
světlejší světlejší ––  pro zdravé pro zdravé 
ledviněledvině  



Bezpečnost?Bezpečnost?  

 Dosud nebyly prokázany ţádné škodlivé Dosud nebyly prokázany ţádné škodlivé 
vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových 
hladinách pouţívaných pro diagnostická hladinách pouţívaných pro diagnostická 
vyšetření vyšetření   

 Přesto je nezbytné pouţívat UZ jen v Přesto je nezbytné pouţívat UZ jen v 
indikovaných případech a vyšetřovat by indikovaných případech a vyšetřovat by 
měl erudovaný odborníkměl erudovaný odborník  

 zahřívání? zahřívání?   



Bezpečnost?Bezpečnost?  

 UZ kmity určitých frekvencí mají velmi UZ kmity určitých frekvencí mají velmi 
silný vliv na ţivé organismy silný vliv na ţivé organismy ––  trhají vlákna trhají vlákna 
vodních řas, drtí ţivočišné buňky, rozrušují vodních řas, drtí ţivočišné buňky, rozrušují 
krvinky,krvinky,  

 Malé ryby a ţáby Uz usmrtí za 1Malé ryby a ţáby Uz usmrtí za 1--2 minuty2 minuty  

 Tělesná teplota pokusných zvířat se Tělesná teplota pokusných zvířat se 
zvyšuje zvyšuje ––  u myší aţ na 45 st.u myší aţ na 45 st.  



Co vše lze UZ vyšetřit?Co vše lze UZ vyšetřit?  

 Orgány dutiny břišníOrgány dutiny břišní  

 PrsyPrsy  

 Vyšetření slinných ţláz a ţlázy štítnéVyšetření slinných ţláz a ţlázy štítné  

 Vyšetření cévního systémuVyšetření cévního systému  

 Gynekologický ultrazvukGynekologický ultrazvuk  

 Prostata, varleProstata, varle  

 Klouby, svaly, měkké tkáněKlouby, svaly, měkké tkáně  

 Výpotek v pleurálních dutináchVýpotek v pleurálních dutinách  



Vyšetření jaterVyšetření jater  

 Velikost jaterVelikost jater  

 Celková struktura parenchymu Celková struktura parenchymu ––steatóza, steatóza, 
fibróza, cirhóza,…fibróza, cirhóza,…  

 Loţiskové procesyLoţiskové procesy  

 Cévní zásobeníCévní zásobení  

 Ţlučové cestyŢlučové cesty  

 Vztah k okolním orgánůmVztah k okolním orgánům  



Játra a ledvinaJátra a ledvina  

Normální játra mají  

pravidelnou,jemně 

zrnitou,středně 

šedou echostrukturu 

játra 

parenchym 

ledviny 

centrální 

echokomplex 

ledviny 

Za normálních okolností je 

parenchym jater o něco 

echogennější / světlejší / než 

parenchym ledviny 



Játra Játra ––  porta, choledochusporta, choledochus  

v.portae 

Ductus choledochus 



Jaterní ţílyJaterní ţíly  

soutok jaterních žil 

dolní dutá žíla 



Dolní dutá ţílaDolní dutá ţíla  

játra 

dolní dutá žíla 

soutok 

jaterních 

žil 

sagitální řez 



Ţlučník, ţlučové cestyŢlučník, ţlučové cesty  

 Šíře nitrojaterních i mimojaterních Šíře nitrojaterních i mimojaterních 
ţlučovodůţlučovodů  

 Obsah ţlučníku Obsah ţlučníku ––  kameny, polypy, nádory, kameny, polypy, nádory,   

 Stěna ţlučníku Stěna ţlučníku ––  zánětzánět  

 Pooperační změny Pooperační změny ––  po cholecystektomiipo cholecystektomii  

  



ŢlučníkŢlučník  

játra  žlučník 



Cévy Cévy ––  aorta, dolní dutá ţíla a jejich aorta, dolní dutá ţíla a jejich 
větvenívětvení  

 Průtok cévamiPrůtok cévami  

 Uloţení, atypické větveníUloţení, atypické větvení  

 Skleortické pláty ve stěně Skleortické pláty ve stěně   

 Stenózy, útlak patologickou formacíStenózy, útlak patologickou formací  

 AneuryzmataAneuryzmata  

 TrombózaTrombóza  

 uzávěryuzávěry  

  



CévyCévy  

játra 

aorta abdominalis 

tr.coeliacus 

a. mesenterica 

sup. 



Cévy Cévy ––  barevné mapováníbarevné mapování  



Renální arterieRenální arterie  

aorta  a renální 

tepna vlevo 



Slinivka (pancreas)Slinivka (pancreas)  

 Velikost, uloţeníVelikost, uloţení  

 Šíře pankreatického vývoduŠíře pankreatického vývodu  

 Zánětlivé změny Zánětlivé změny   

 NádoryNádory  

 Vztah k cévám a orgánům v okolíVztah k cévám a orgánům v okolí  



PankreasPankreas  

játra –pravý 

lalok 

játra – levý lalok 

pankreas - tělo 

ocas hlava pankreatu 

VMS 
AMS 

VCI aorta 

páteř 



Ledviny Ledviny   

 Velikost, uloţeníVelikost, uloţení  

 Městnání v dutém systémuMěstnání v dutém systému  

 Patologické expanzePatologické expanze  

 KonkrementyKonkrementy  

 Trauma ledviny Trauma ledviny ––  např. perirenální např. perirenální 
hematomhematom  

 Cévní zásobení ledvinyCévní zásobení ledviny  



Levá ledvina, slezinaLevá ledvina, slezina  

Echostruktura sleziny je 

podobná struktuře jater, slezina 

je ale o něco hypoechogennější / 

tmavší/ 



Oblast malé pánveOblast malé pánve  

 Močový měchýř Močový měchýř ––  obsah, tloušťka stěny, obsah, tloušťka stěny, 
kameny, nádorové expanzekameny, nádorové expanze  

 Prostata Prostata ––  velikost, homogenita, velikost, homogenita, 
patologické expanzepatologické expanze  

 Děloha a adnexa Děloha a adnexa ––  cysty, myomy, tumory, cysty, myomy, tumory, 
patologický obsah děloţní dutinypatologický obsah děloţní dutiny  

 Malá pánev Malá pánev --  tekutinatekutina  



Oblast malé pánveOblast malé pánve  

děloha 

močový 

měchýř 



Krk, štítná ţlázaKrk, štítná ţláza  

 Zobrazení cév na krku Zobrazení cév na krku ––  ţíly tepny, ţíly tepny, 
stenózy, uzávěry, sklerotické pláty,…stenózy, uzávěry, sklerotické pláty,…  

 Štítná ţláza Štítná ţláza ––  velikost, uloţení, loţiska, velikost, uloţení, loţiska, 
prokrveníprokrvení  

 Uzliny na krku Uzliny na krku ––  normální, chronické, normální, chronické, 
aktivované a infiltrované, jejich velikost a aktivované a infiltrované, jejich velikost a 
uloţeníuloţení  



Krk Krk ––  štítná ţlázaštítná ţláza  

Echostruktura normálního laloku štítné žlázy je 

pravidelná,jemná,homogenní, echogenita je střední 

pravý a levý lalok štítné žlázy 

isthmus 



Slinné ţlázySlinné ţlázy  

 Velikost, uloţení Velikost, uloţení   

 Dilatace vývodného systémuDilatace vývodného systému  

 Loţiskové procesyLoţiskové procesy  

 KonkrementyKonkrementy  

 Cévní zásobeníCévní zásobení  



Podčelistní ţlázaPodčelistní ţláza  

Echostruktura musí být jemná,pravidelná, bez 

ložiskových změn  a dilatace vývodů či 

konkrementů 



Varle a nadvarleVarle a nadvarle  

 Počet parlat, uloţeníPočet parlat, uloţení  

 Cévní zásobeníCévní zásobení  

 Patologická loţiskaPatologická loţiska  

 ZánětyZáněty  

 Tekutina v obaluTekutina v obalu  



Nadvarle a varleNadvarle a varle  

Echostruktura je jemně granulární, středně echogenní. 

Sonograficky lze prokázat např. hydrokélu / zmnožení tekutivy 

v obalech varlete/, varikokélu / dilataci žil plexus 

pampiniformis/, torzi varlete / dochází při ní k přerušení toku v 

cévách ductus deferens/, tumor / ložiskové změny varlete/ 



Některé časté patologické Některé časté patologické 
nálezynálezy  



HepatopatieHepatopatie  

Echogenita jater je zvýšená / játra jsou 

světlejší/ - steatosa 



HepatopatieHepatopatie  

 Echogenita jater je zvýšená a blíží se echogenitě 

centrálního echokomplexu ledviny 

játra 

Centrální echokomplex 

ledviny 



Městnavá játraMěstnavá játra  

hepatopatie 

Dilatace jaterních žil  

soutok jater.žil 



Benigní loţiskové postiţení Benigní loţiskové postiţení 
––  hemangiom, cystahemangiom, cysta  

Cysta jater- anechogenní  hladce 

ohraničený útvar s dorzálním zesílením 

ech 

Drobné hemangiomy /do 4 cm / bývají 

typicky hyperechogenní, dobře 

ohraničené.Histologicky jde o 

hemangiomy kapilárního typu. 



Játra Játra --  metastatické metastatické 
postiţenípostiţení  

Jaterní metastázy mají variabilní 

ultrazvukový obraz, častou jsou 

hypoechogenní.  

Hypoechogenní lem – tzv.halo- sign – 

bývá v 95% příznakem malignity, 

znamená silné cévní zásobení či 

perifokální edém 



Játra Játra ––  meta jako meta jako 
hemangiomhemangiom  

Důkaz výše uvedeného tvrzení o variabilitě 

sonografického obrazu jaterních metastáz – jedná se o 

mnohočetný metastatický rozsev v játrech, metastázy 

by bylo ale možné zaměnit za hemangiomy.Důležité je 

sledování dynamiky v čase, klinický stav, anamnesa, 

laboratorní hodnoty markerů, biopsie. 



Trombosa portální ţílyTrombosa portální ţíly  

v.portae 
trombus 



AscitesAscites  

Střevní kličky 

ascites 

Volná tekutina je anechogenní a 

hromadí v preformovaných prostorách 

v závislosti na poloze.Vleže na zádech 

je nejníže uložen hepatorenální prostor 

břišní dutiny a Douglasův prostor 



Trauma Trauma ––  hematom v hematom v 
játrechjátrech  



Ţlučník Ţlučník --  
cholecystolithiasacholecystolithiasa  

játra 

žlučník 

Konkrementy jsou 

hyperechogenní a vrhají 

akustický stín 



Ţlučník Ţlučník ––  cholesterolové cholesterolové 
polypypolypy  

žlučník 

Cholesterolové polypy jsou rovněž 

hyperechogenní, nevrhají však akustický 

stín 



Ledviny Ledviny --  chronická chronická 
nefropatienefropatie  

Ledvina se svrášťuje, zmenšuje,dochází k 

redukci parenchymové vrstvy .Normální 

poměr parenchymu / hypoechogenní/ z obou 

stran k centrálnímu echokomplexu/ 

hyperechogenní / je 1,7 – 2 : 1 



Ledviny Ledviny --  nefrolithiasisnefrolithiasis  
Konkrement je stejně jako v 

případě cholecystolithiasy 

hyperechogenní a vrhá akustický 

stín 



Ledviny Ledviny --  hydronefrosahydronefrosa  

Dilatovaný dutý systém je hypoechogenní v 

echogenním centrálním echokomplexu – na 

snímku dilatace kalichů, pánvičky, zachycen 

je částečně i subrenální ureter 

horní kalich 

pánvička 

ureter 



Ledviny Ledviny ––  pokročilejší stupeň pokročilejší stupeň 
hydronefrosyhydronefrosy  

kalich 

pánvička 



Ledviny Ledviny ––  cystacysta  
Cysta ledviny  je častý náhodný nález, i zde 

je cysta anechogenní, ohraničený útvar s 

dorzálním zesílením ech. 



Ledviny Ledviny ––  benigní loţisko benigní loţisko --  
angiomyolipomangiomyolipom  

Mesenchymální nádor, obsahující tuk, hladké svalstvo a 

cévy / hypervaskularita podmiňuje jeho 

hyperechogenní charakter/. Bývá malý,echogenní, 

neporušuje konturu ledviny. 



Pankreas Pankreas ––  tumortumor  

játra 

v.portae 

tumor  hlavy pankreatu 

Karcinom pankreatu-relativně ohraničený,spíše 

hypoechogenní tumor,může podmiňovat dilataci 

d.pancreaticus, tumor hlavy pankreatu i dilataci  

extra- až intrahepatických žlučovodů 



  Appendix Appendix ––  normální náleznormální nález  

podélný řez 



  AppendicitidaAppendicitida  

Zánětlivě změněný appendix je nestlačitelný, nemá peristaltiku,má prosáklou a 

zesílenou stěnu 

příčný průřez 



Štítná ţláza Štítná ţláza --  uzeluzel  

Sonografie je metodou volby v průkazu ložiskových změn ve štítné žláze,ať už benigních / např. 

adenomy/,nebo maligních / karcinom/.Důležité je posouzení vaskularizace ložiska / tzv.uzlu / a možnost 

navigace při biopsii,která je v průkazu etiologie uzlu nejdůležitější. 



Gl.parotis Gl.parotis ––  lithiasalithiasa  



Chronicky zánětlivě Chronicky zánětlivě 
změněná uzlinazměněná uzlina  

Chronicky změněná uzlina / časté jsou v axillách, 

inguinách / může být i zvětšená / tzn. nad 1 cm /,ale mívá 

echogenní střed a nemá zvýšenou vaskularizaci. 



Infiltrovaná uzlinaInfiltrovaná uzlina  



UzlinyUzliny  
Patologickým procesem postižená uzlina / zánět, meta infiltrace/ 

bývá jednak větší než 1 cm, je výrazně hypoechogenní a dále má 

zvýšenou vaskularizaci, což lze prokázat díky barevnému 

mapování při sonografii. 



SvalSval  
Normální pravidelná struktura svalových vláken 



Hematom ve svaluHematom ve svalu  

Norm. nález 

Normální pravidelná struktura sval. vláken je zde narušena nepravidelnou smíšeně 

echogenní formací, která odpovídá nitrosvalovému hematomu. Tekutá část 

hematomu je anechogenní,koagulovaná je již echogennější 



Hematom ve svaluHematom ve svalu  



UZ UZ --  chirurgiechirurgie  

 Záměna skalpelu za paprsek zvuku o Záměna skalpelu za paprsek zvuku o 
vysoké energii (stejné jako např. pro vysoké energii (stejné jako např. pro 
těhotenský UZ)těhotenský UZ)  

 při nasměrování vln do jednoho místa při nasměrování vln do jednoho místa 
dochází k zahřívání (aţ 60 st.) a smrti dochází k zahřívání (aţ 60 st.) a smrti 
buněk např. nádoru v prostatě, bez buněk např. nádoru v prostatě, bez 
jediného řezu skalpelemjediného řezu skalpelem  



 Provádí se u pacientů, kde je chirurgická Provádí se u pacientů, kde je chirurgická 
léčba příliš riskantníléčba příliš riskantní  

 Sniţuje se výskyt pooperační inkontinenceSniţuje se výskyt pooperační inkontinence  

 Výkon můţe být opakovánVýkon můţe být opakován  

 Nelze u kostí a nádorů plicNelze u kostí a nádorů plic  



Těhotenský ultrazvukTěhotenský ultrazvuk  

 Vyšetřovací metoda, která pomáhá lékaři Vyšetřovací metoda, která pomáhá lékaři 
sledovat průběh těhotenstvísledovat průběh těhotenství  

 Nezatěţuje ţenu ani plod radiačnízáteţíNezatěţuje ţenu ani plod radiačnízáteţí  

 Pro ţenu pohodlné, bezpečné a Pro ţenu pohodlné, bezpečné a 
bezbolestnébezbolestné  



TTěěhotenský ultrazvukhotenský ultrazvuk



Cíl vyšetřeníCíl vyšetření  

 Zjistit uloţení a velikosti vyšetřovaného Zjistit uloţení a velikosti vyšetřovaného 
plodu, mnoţství plodové vody a posoudit plodu, mnoţství plodové vody a posoudit 
strukturu a funkci stávajících orgánů plodu strukturu a funkci stávajících orgánů plodu 
nebo odhalit vývojovou vadunebo odhalit vývojovou vadu  

 Počítač porovnává naměřené údaje s Počítač porovnává naměřené údaje s 
tabulkovými a lze spočítat i délku tabulkovými a lze spočítat i délku 
těhotenstvítěhotenství  



TTěěhotenský ultrazvukhotenský ultrazvuk

Ultrazvuková fotografie plodu v těle matky



Kdy se těhotenský UZ provádí?Kdy se těhotenský UZ provádí?  

 Po předchozím ověření těhotenství Po předchozím ověření těhotenství ––  HCG HCG 
(choriový gonadotropin)(choriový gonadotropin)  

 4. týden 4. týden ––  k ověření nitroděloţního k ověření nitroděloţního 
těhotenství a vyloučení mimoděloţní těhotenství a vyloučení mimoděloţní 
implantace vajíčkaimplantace vajíčka  

 12., 28. a 32. týden12., 28. a 32. týden  

 Hodnotí se stáří plodu, stav orgánů Hodnotí se stáří plodu, stav orgánů 
(ledviny!), plodová voda, poloha a (ledviny!), plodová voda, poloha a 
postavení plodu, průtok krve placentoupostavení plodu, průtok krve placentou  



TTěěhotenský ultrazvukhotenský ultrazvuk

 klasický 2D ultrazvukklasický 2D ultrazvuk



 12. (10.12. (10.--14. t) 14. t) ––  ţivotaschopnost plodu, ţivotaschopnost plodu, 
četnost těhotenství, stáří, hrubé vývojové četnost těhotenství, stáří, hrubé vývojové 
vadyvady  

 Velikosti cca 8 cmVelikosti cca 8 cm  

 Metoda   měření prosáknutí záhlaví Metoda   měření prosáknutí záhlaví ––k k 
časné detekci chromozomálních vad časné detekci chromozomálních vad ––  
vysoká výtěţnostvysoká výtěţnost  

  



 20.týden 20.týden ––  biometrie plodu biometrie plodu ––  průměr a průměr a 
obvod hlavičky, obvod bříška a délka obvod hlavičky, obvod bříška a délka 
stehenní kosti, lze jiţ rozeznat pohlavístehenní kosti, lze jiţ rozeznat pohlaví  



 Po 30. týdnu Po 30. týdnu ––  opět biometrie plodu, opět biometrie plodu, 
poloha, pohybová aktivita, mnoţství poloha, pohybová aktivita, mnoţství 
plodové vody a poloha placentyplodové vody a poloha placenty  





Speciální indikace těhotenského UZSpeciální indikace těhotenského UZ  

 Mimoděloţní těhotenství Mimoděloţní těhotenství ––těhotenský test těhotenský test 
je pozitivní a v děloze není vidět graviditaje pozitivní a v děloze není vidět gravidita  

 Samovolný potrat Samovolný potrat ––  kři krvácení z dělohy kři krvácení z dělohy 
nutno stanovit, zda je plod ţivýnutno stanovit, zda je plod ţivý  

 Zmlklé těhotenství Zmlklé těhotenství ––  odumření embrya či odumření embrya či 
plodu v děloze bez vypuzení jako při plodu v děloze bez vypuzení jako při 
potratu; není patrný tep srdcepotratu; není patrný tep srdce  

 Hypotrofický plod Hypotrofický plod ––  funkce placenty?funkce placenty?  



 Prenatální diagnostika Prenatální diagnostika ––  amniocentéza amniocentéza ––  
odběr vzorku plodové vodyodběr vzorku plodové vody  

 Kordocentéza Kordocentéza --  Odběr pupečníkové krveOdběr pupečníkové krve  

 Cervikometrie Cervikometrie ––  měření děloţního čípku, měření děloţního čípku, 
uzavření, vyloučení inkompetence čípku uzavření, vyloučení inkompetence čípku 
děloţního děloţního ––  zkracování a otevíránízkracování a otevírání  



TTěěhotenský ultrazvukhotenský ultrazvuk

 3D a 4D (4D = 3D v re3D a 4D (4D = 3D v reáálnlnéém m ččase)ase)

plodplod

obliobliččejej

pohlavpohlavíí



UZ s kontrastní látkouUZ s kontrastní látkou  

 1 z diagnostických moţností, jak zachytit 1 z diagnostických moţností, jak zachytit 
cévní tok, který je klasickým UZ cévní tok, který je klasickým UZ 
nezachytitelný nezachytitelný ––  posoudí kvalitativně i posoudí kvalitativně i 
kvantitativněkvantitativně  

 Zhodnotí přítomnost uzávěrů či stupeň Zhodnotí přítomnost uzávěrů či stupeň 
zúţenízúţení  



 Doppler Doppler ––  závisí na rychlosti toku krve; závisí na rychlosti toku krve; 
určen pro větší cévy; neměří na určen pro větší cévy; neměří na 
parenchymové úrovni, kdy tkáně se parenchymové úrovni, kdy tkáně se 
pohybují stejnou rychlostí či rychleji neţ pohybují stejnou rychlostí či rychleji neţ 
krev, která jimi protékákrev, která jimi protéká  

  



 Metoda, která dokáţe Metoda, která dokáţe 
odlišit echa z k.l. a odlišit echa z k.l. a 
potlačit odrazy ze potlačit odrazy ze 
solidní tkáně solidní tkáně ––  
subtrakce v přímém subtrakce v přímém 
„přenosu“ v B„přenosu“ v B--módumódu  

 Umoţňuje zachytit tok Umoţňuje zachytit tok 
v menších cévách, v menších cévách, 
neţ bylo doposud neţ bylo doposud 
moţnémoţné  



Kontrastní látkyKontrastní látky  

 Mikrobubliny do průměru několika Mikrobubliny do průměru několika 
mikrometrůmikrometrů  

 Přístroj musí být vybaven speciálním Přístroj musí být vybaven speciálním 
scanovacím módemscanovacím módem  

 Signál z mikrobublin tvoří obraz jejich Signál z mikrobublin tvoří obraz jejich 
distribuce s potlačením signálu z okolních distribuce s potlačením signálu z okolních 
tkání; stejný princip jako DSAtkání; stejný princip jako DSA  



 Ojedinělá interakce mezi mikrobublinami a Ojedinělá interakce mezi mikrobublinami a 
procesem, který je zobrazujeprocesem, který je zobrazuje  

 Bublinky rozptylují UZ způsobem, který Bublinky rozptylují UZ způsobem, který 
závisí na amplitudě zvuku, kterému jsou závisí na amplitudě zvuku, kterému jsou 
vystavenyvystaveny  

 MECHANICKÝ INDEX MECHANICKÝ INDEX ––  nejdůleţitější nejdůleţitější 
parametr, který je třeba nastavit; jedná se parametr, který je třeba nastavit; jedná se 
o kvantitu o kvantitu ––  mechanickou práci, které mechanickou práci, které 
mohou být bublinky vystavenymohou být bublinky vystaveny  

 0,10,1--0,20,2  



 11--10 mikrometrů10 mikrometrů  

 Bublinky musí projít plicním kapilárami, Bublinky musí projít plicním kapilárami, 
coţ udává jejich horní hranici velikosticoţ udává jejich horní hranici velikosti  

 Bublinky jsou celou dobu pouze v cévním Bublinky jsou celou dobu pouze v cévním 
řečišti, neunikají z něj řečišti, neunikají z něj ––  opravdové opravdové 
intravaskulární kontrastní látky intravaskulární kontrastní látky   

 X MRI, CT k.l.X MRI, CT k.l.  

 Odráţejí vyslaná echa zpět do sondy díky Odráţejí vyslaná echa zpět do sondy díky 
své plynné náplnisvé plynné náplni  

  



SONOVUESONOVUE  

 Mikrobublinky jsou stabilizovány fosfolipidy Mikrobublinky jsou stabilizovány fosfolipidy 
k přeţití průchodu plícemi a srdcemk přeţití průchodu plícemi a srdcem  

 Obsahují SF6 Obsahují SF6   

 Průměrný rozměr je 2,5 mikrometru; více Průměrný rozměr je 2,5 mikrometru; více 
neţ 90% je menších neţ 8 mikrometrůneţ 90% je menších neţ 8 mikrometrů  



VyuţitíVyuţití  

 Játra Játra ––  různé jaterní různé jaterní 
léze mají různý typ léze mají různý typ 
vaskularizace, který vaskularizace, který 
hodnotímehodnotíme  

      hemagiom x FNH x hemagiom x FNH x 
meta x ca x poraněnímeta x ca x poranění  

  

  



VyuţitíVyuţití  

 Játra Játra ––  různé jaterní různé jaterní 
léze mají různý typ léze mají různý typ 
vaskularizace, který vaskularizace, který 
hodnotímehodnotíme  

      hemagiom x FNH x hemagiom x FNH x 
meta x ca x poraněnímeta x ca x poranění  

  

  



 Slezina Slezina ––  poranění x poranění x 
loţiskové změnyloţiskové změny  

 Ledviny Ledviny ––  patologická patologická 
loţiskaloţiska  

 Hodnocení efektu Hodnocení efektu 
terapie RFAterapie RFA  



Úloha sonografie v diagnostice Úloha sonografie v diagnostice 
NPBNPB  



 Pacienti s podezřením na NPB jsou Pacienti s podezřením na NPB jsou 
významnou skupinou pacientů, se kterými významnou skupinou pacientů, se kterými 
se setkáváme v běţném provozuse setkáváme v běţném provozu  

 Obvykle nutná rychlá a přesná DGObvykle nutná rychlá a přesná DG  

 Sonografie je indikována nejčastějiSonografie je indikována nejčastěji  



VýhodyVýhody  

 Snadná dostupnostSnadná dostupnost  

 BezpečnostBezpečnost  

 Levná metodaLevná metoda  

 Vysoká sensitivita i specificitaVysoká sensitivita i specificita  

 Parenchymové orgány i střevní kličkyParenchymové orgány i střevní kličky  

  

  

  



LimitaceLimitace  

   Špatná přehlednost Špatná přehlednost   

 Habitus pacientaHabitus pacienta  

 PneumatózaPneumatóza  

 Horší spolupráce pacientaHorší spolupráce pacienta  

 Zkušenost vyšetřujícího lékařeZkušenost vyšetřujícího lékaře  

 Kvalita US přístrojeKvalita US přístroje  

  



Mimobřišní onemocněníMimobřišní onemocnění  

 Hlavní symptomy NPB Hlavní symptomy NPB --  bolest, nevolnost, bolest, nevolnost, 
zvracení mohou mít řadu příčinzvracení mohou mít řadu příčin  

 Mohou imitovat některé příznaky NPBMohou imitovat některé příznaky NPB  

 Infarkt myokardu, bazální pneumonie, Infarkt myokardu, bazální pneumonie, 
pleuritida, esofagitida a další onem jícnu, pleuritida, esofagitida a další onem jícnu, 
hematologická onem., neurologická onem., hematologická onem., neurologická onem., 
infekce infekce ––  herpes zoster, intoxikace,…herpes zoster, intoxikace,…  



Takţe… Takţe…   

 Sonografie velmi přínosná metodaSonografie velmi přínosná metoda  

 Metoda nejčastěji indikovaná s řadou Metoda nejčastěji indikovaná s řadou 
výhodvýhod  

 Nutno vyšetřit celé břichoNutno vyšetřit celé břicho  

 Nespoléhat se pouze na informace na Nespoléhat se pouze na informace na 
ţádanceţádance  

 Počítat i méně obvyklými patologiemi ve Počítat i méně obvyklými patologiemi ve 
vyšetřované oblasti vyšetřované oblasti   

  



NMRNMR  

  



 19461946--  Felix Bloch aFelix Bloch a  Edward PurcellEdward Purcell  

 19771977--  zobrazování jednotlivých částí zobrazování jednotlivých částí 
lidského tělalidského těla  

  



Vyšetření pomocí MRIVyšetření pomocí MRI  
  

 Onemocnění mozku, páteře, kloubů, Onemocnění mozku, páteře, kloubů, 
onemocnění břicha, úrazy, nádoryonemocnění břicha, úrazy, nádory  



MR TomografMR Tomograf  

 0,50,5--  2 Tesla2 Tesla  

 detektor kovůdetektor kovů  



Fyzikální podstataFyzikální podstata  

 Člověk je z velké části tvořen vodou HČlověk je z velké části tvořen vodou H22OO  

 V atomu vodíku jen jeden proton s V atomu vodíku jen jeden proton s ++  nábojem nábojem   

 Proton velmi rychle rotuje Proton velmi rychle rotuje >>  rotující náboj vytváří magnetické polerotující náboj vytváří magnetické pole  

 Orientace mag. pole ve směru vnějšího homogenního magnetického pole Orientace mag. pole ve směru vnějšího homogenního magnetického pole   

 Proton rotuje kolem své osy Proton rotuje kolem své osy >>  precesní pohyb s určitou frekvencíprecesní pohyb s určitou frekvencí  

  



Fyzikální podstataFyzikální podstata  

  

 Vf impuls o precesní frekvenci předá atomům energiiVf impuls o precesní frekvenci předá atomům energii  

 Po skončení impulzu předanou energii atomy vyzáří Po skončení impulzu předanou energii atomy vyzáří   



Princip fungování MRIPrincip fungování MRI  
 náhodná orientace protonůnáhodná orientace protonů  

  

  

  

  

  

  

 paralelní a antiparalelní orientace protonůparalelní a antiparalelní orientace protonů  



Pohyby částicPohyby částic  
 PrecesePrecese  

 RezonanceRezonance  

  --  frekvence elmag. vlnění= frekvencii frekvence elmag. vlnění= frekvencii   

  precese protonůprecese protonů  

  --  elmag. impulzelmag. impulz  

  --  precesní pohybprecesní pohyb--  synchronizacesynchronizace  

 RelaxaceRelaxace  

  --  klesání intenzity signálu z tkáníklesání intenzity signálu z tkání  

  



Magnetická rezonanceMagnetická rezonance  

 Moderní zobrazovací metodaModerní zobrazovací metoda  

 Pouţívá se na zobrazování měkkých tkáníPouţívá se na zobrazování měkkých tkání  

  

  



RealizaceRealizace  

 Homogenní pole tvořeno silnými permanentními magnety (0,3 Homogenní pole tvořeno silnými permanentními magnety (0,3 ––  3 T)3 T)  

 Elektomagnet ze supravodivého materiáluElektomagnet ze supravodivého materiálu  

 Navození supravodivosti podchlazenímNavození supravodivosti podchlazením  

 Nabití cívkyNabití cívky  

 Vysílací cívky pro vf impulzy zároveň i přijímací antényVysílací cívky pro vf impulzy zároveň i přijímací antény  

 Vf impulzy 10x za vteřinuVf impulzy 10x za vteřinu  

 Pro lokalizaci atomů nutné gradientní cívkyPro lokalizaci atomů nutné gradientní cívky  

 Pole není úplně homogenníPole není úplně homogenní  

 V souřadnicových osách se mírně měníV souřadnicových osách se mírně mění  

 Pouţití zpětné Fourierovy transformacePouţití zpětné Fourierovy transformace  

  

  

  

  



MRI vs. CTMRI vs. CT  

 Magnetická rezonance na měkké tkáněMagnetická rezonance na měkké tkáně  > > obsahují voduobsahují vodu  

 MRI nemá vedlejší účinkyMRI nemá vedlejší účinky  

 Moţnost různých prostorových řezůMoţnost různých prostorových řezů  



RizikaRizika  

 Vysoké magnetické pole Vysoké magnetické pole >>  nesmí se vcházet s kovovými předmětynesmí se vcházet s kovovými předměty  

 Vyšetření nemohou podstoupitVyšetření nemohou podstoupit  

 Lidé s kardiostimulátoryLidé s kardiostimulátory  

 Lidé s nefixovanými kovovými implantátyLidé s nefixovanými kovovými implantáty  

 Těhotné ţenyTěhotné ţeny  

 Lidé citliví na hlukLidé citliví na hluk  

 Lidé trpící klaustrofobiíLidé trpící klaustrofobií  

 Nadměrně objemní lidéNadměrně objemní lidé  

  



BudoucnostBudoucnost  

  

 Silnější poleSilnější pole  

 Rychlejší vyšetřeníRychlejší vyšetření  

 Experimentuje se s poli do 12TExperimentuje se s poli do 12T  

 Chytré antényChytré antény  

 Více cívek Více cívek   

 RychlejšíRychlejší&&  detailnější skenovánídetailnější skenování  

 Malé skeneryMalé skenery  

 Např. pro skenování kloubů apod.Např. pro skenování kloubů apod.  



AngiografieAngiografie  

  



AngiografieAngiografie  

 Angiografie je zobrazení tepen nejčastěji Angiografie je zobrazení tepen nejčastěji 
jodovou kontrastní látkou / vzácně lze pouţít k jodovou kontrastní látkou / vzácně lze pouţít k 
angiografii i např. oxid uhličitý /,angiografii i např. oxid uhličitý /,  

 Nejčastějším přístupovým místem pro zavedení Nejčastějším přístupovým místem pro zavedení 
instrumentaria a aplikaci kontrastní látky při instrumentaria a aplikaci kontrastní látky při 
nástřiku aortálního oblouku,hlavových tepen, nástřiku aortálního oblouku,hlavových tepen, 
břišní aorty či tepen dolních končetin je arteria břišní aorty či tepen dolních končetin je arteria 
femoralis communisfemoralis communis  

 Následuje vyobrazení punkce tepny v třísle a Následuje vyobrazení punkce tepny v třísle a 
zavedení instrumentaria zavedení instrumentaria ––  Seldingerova metodaSeldingerova metoda  



Angiografické pracoviště 



Sterilní stolek pro angiografii 



Instrumentarium pro punkci arterie při angiografii 

sheath 

vodič 

jehla 



Příklady angiografických  katetrů 

Pigtail – konec je zavinutý do kroužku, proximálními 

otvory stříká k.l. do stran 

Simmons 

Cobra – dvojí terminální 

zahnutí, pro viscerální cévy 



Sterilní zarouškování pacienta 



Palpace a.femoralis communis – obvykle 

punktujeme v místě maximálních pulsací pod 

tříselným vazem 



Drobná kožní incize / po předchozím znecitlivění 

mesocainem/ umožní šetrnější zavádění 

instrumentaria 



Po punkci a. femoralis communis z jehly vystřikuje krev   





Do jehly zavedeme krátký vodič, poté po vodiči vytáhneme jehlu z 

tepny a zcela ji stáhneme z vodiče 



Po vodiči zavedeme do tepny sheath 



Ze sheathu vytáhneme krátký vodič – sheath 

umožňuje zavádění instrumentaria do tepny přes 

semipermeabilní membránu, která nedovolí,aby krev 

vytékala vně 



membrána sheathu 

postranním raménkem sheathu je možné jej 

proplachovat  



do sheathu nyní zavedeme dlouhý vodič,dosahující např. 

do abdominální aorty či aortálního oblouku 





Dále po vodiči zavedeme katetr 

katetr 

vodič 





Katetr zavádíme pod skiaskopickou kontrolou / na monitoru / do požadované 

oblasti /aortál.oblouk, abdom.aorta../ 





Pohled do ovladovny angiografického pracoviště. 

 





Angiografie tepen dolních končetin 

Vlevo bifurkace aorty, společné, zevní a vnitřní ilické tepny, 

vpravo společná,povrchní a hluboká stehenní tepna 



Angiografie tepen dolních končetin 

 

Vpravo a.femoralis superficialis, vlevo a.poplitea bilaterálně 



Angiografie tepen dolních končetin 

Uprostřed bércové řečiště – oboustranně a.tibialis anterior,posterior a 

a.fibularis, na snímcích po stranách zachyceno řečiště obou nohou – 

a.dorsalis pedis na obou stranách chybí, zachováno je plantární řečiště 

 

 



Angiografie břišní aorty – normálně průchodné renální tepny/ vlevo 

renální tepna zdvojená – šipky/, na snímku vlevo parenchymová fáze 

nástřiku  



Pigtailem /silná šipka/, zavedeným do břišní aorty, aplikována k.l., z nástřiku jsou 

patrné normálně průchodné renální tepny / vlevo renální tepna zdvojená – šipky /. 



Nástřik tepen aortálního oblouku – tr.brachiocephalicus,a.carotis 

communis sinistra, a. subclavia sinstra, vertebrální 

tepny.Patologickým nálezem jsou stenózy  obou karotid - šipky 



Selektivní nástřiky karotických tepen – stenózy v odstupech vnitřních 

karotid oboustranně / šipky / 



Selektivní nástřik horní mesenterické 

tepny 

Katetr zavedený do 

odstupu horní 

mesenterické tepny 



PTA a zavedení stentuPTA a zavedení stentu  

 PTA PTA ––  perkutánní transluminální perkutánní transluminální 
angioplastikaangioplastika  

 V místě stenózy dilatujeme / insuflujeme/ V místě stenózy dilatujeme / insuflujeme/ 
balonkový katerbalonkový kater  

 Při neuspokojivém výsledku dilatace lze Při neuspokojivém výsledku dilatace lze 
přistoupit k zavedení stentupřistoupit k zavedení stentu  

 Následuje PTA renální tepny vlevo se Následuje PTA renální tepny vlevo se 
zavedením stentuzavedením stentu  



Princip  PTA 

Zapůjčeno z propagačních materiálů 

firmy Cordis 



Těsná stenóza levé renální tepny  



Selektivní nástřik  

levé renální tepny 

stenóza 



Zatím nerozvinutý stent v místě 

stenózy levé renální tepny 



Nástřik po 

implantaci 

stentu 

- výsledný obraz 

velmi dobrý 

stent 



Stenóza vnitřní karotidy ve stentu a obraz po její 

PTA 



EmbolizaceEmbolizace  

 Jedná se o arteficiální uzávěr tepny, provádí se Jedná se o arteficiální uzávěr tepny, provádí se 
selektivní / superselektivní / katetrizací se selektivní / superselektivní / katetrizací se 
zavedením embolizačního materiálu / zavedením embolizačního materiálu / 
např.kovové spirálky, polyvinylakrylátové např.kovové spirálky, polyvinylakrylátové 
částečky, gelaspon, tkáňové lepidlo / např. za částečky, gelaspon, tkáňové lepidlo / např. za 
účelem okluze tepen vyţivujících inoperabilní účelem okluze tepen vyţivujících inoperabilní 
tumor, uzávěru arteriovenózního zkratu,krvácející tumor, uzávěru arteriovenózního zkratu,krvácející 
tepenné větve /např. melénatepenné větve /např. meléna--  uzávěr krvácející uzávěr krvácející 
větve horní mesenterické tepny/ nebo krvácející větve horní mesenterické tepny/ nebo krvácející 
tepny, poraněné následkem traumatu tepny, poraněné následkem traumatu ––  viz viz 
následující kasuistikanásledující kasuistika  



Ukázka embolizačního materiálu 



CT břicha- postkontrastní 

scany v koronární rovině – 

subkapsulární hematom jater 

/šipky/ s prokazatelným 

zdrojem krvácení / silná 

šipka/.Pacient s traumatickým 

poškozením větévky pravé 

hepatické tepny. 



Extravazace k.l. poraněnou větévkou 

hepatické tepny 

Subkapsulární hematom jater 



Superselektivní nástřik větve pravé hepatické tepny – je 

patrna extravazace kontrastní látky poraněnou tepnou 



Po zavedení metalické spirály již k extravazaci kontrastní látky nedochází 



Selektivní nástřik hepatické tepny, po zavedení 

spirály / šipka/ již k extravazaci k.l. nedochází 



Zapůjčeno z propagačních materiálů firmy Cordis 

Superselektivně zavedený 

katetr do a.uterina 

myom 

Polyvynilakrylátové částečky 

Okluze tepny 



Angiografie tepen pánevního řečiště. Uterus myomatosus – nástřik před 

embolizací myomu. 

myom 

a.uterina 



Po embolizaci se již nezobrazuje vaskularizace myomu, časem pak dojde k jeho svráštění. 



Angiografie tepen pánevního řečiště – patologická vaskularizace inoperabilního tumoru 

močového měchýře / šipky / 



Výsledný obraz po embolizaci kovovými spirálami / šipky/  – patologická vaskularizace se již téměř 

nezobrazuje.Paliativní výkon, provedený pro těžkou hematurii pacienta. 



Uzávěr části povrchní 

stehenní tepny /silná 

šipka/  překlenutý vinutými 

kolaterálami / tenké šipky / 



Výsledek po rekanalizaci uzávěru  a  PTA 



Kavální filtr – zavádí se do dolní duté žíly pod vústění 

renálních žil, cílem je zachycení trombů z pánevního 

žilního řečiště či hlubokých  žil dolních končetin jako 

prevence plicní embolizace 

Různé typy kaválních 

filtrů 



Zavedený kavální filtr v 

dolní duté žíle 



Nástřik dolní duté žíly se 

zavedeným kaválním filtrem 


