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HistorieHistorieHistorieHistorie

1930 1930 –– Klein Klein –– 11 pravostranných srdečních 11 pravostranných srdečních p ýp ý
katetrizací s měřením minutového výdeje katetrizací s měřením minutového výdeje 
Fickovou metodouFickovou metodou

1950 1950 –– Zimmerman  Lason Zimmerman  Lason –– retrográdní srdeční retrográdní srdeční 1950 1950 –– Zimmerman, Lason Zimmerman, Lason –– retrográdní srdeční retrográdní srdeční 
katetrizacekatetrizace

1953 1953 –– Seldinger Seldinger –– perkutánní technikaperkutánní technika

1959 1959 –– Sones Sones –– selektivní koronarografieselektivní koronarografie

1967 1967 –– Judkins Judkins 

1970 1970 –– Swan, Ganz Swan, Ganz –– balónkový katétr balónkový katétr 



IndikaceIndikaceIndikaceIndikace

Ischemická choroba srdeční (ICHS)Ischemická choroba srdeční (ICHS)
Srdeční vadySrdeční vadySrdeční vadySrdeční vady
Pravostranné měření ke stanovení Pravostranné měření ke stanovení 
t t i  PVR  i t éh  t t i  PVR  i t éh  tonometrie, PVR a minutového tonometrie, PVR a minutového 
srdečního výdeje.srdečního výdeje.
V éře echokardiografie je katetrizační V éře echokardiografie je katetrizační 
vyšetření zaměřeno většinou pouze vyšetření zaměřeno většinou pouze vyšetření zaměřeno většinou pouze vyšetření zaměřeno většinou pouze 
na posouzení koronárního řečiště.na posouzení koronárního řečiště.



KontraindikaceKontraindikaceKontraindikaceKontraindikace
Ab l t íAb l t íAbsolutníAbsolutní
•• Nesouhlas pacientaNesouhlas pacienta

RelativníRelativníRelativníRelativní
•• Nekontrolovatelné komorové arytmie, kde ischémie Nekontrolovatelné komorové arytmie, kde ischémie 

myokardu není vyvolávajícím faktoremmyokardu není vyvolávajícím faktorem
N k i á h k lé i  b  i t ik  di it liN k i á h k lé i  b  i t ik  di it li•• Nekorigovaná hypokalémie nebo intoxikace digitalisemNekorigovaná hypokalémie nebo intoxikace digitalisem

•• Nekorigovaná hypertenzeNekorigovaná hypertenze
•• Febrilní stavFebrilní stav
•• Dekompenzované srdeční selhání, kde ischémie Dekompenzované srdeční selhání, kde ischémie 

myokardu není vyvolávajícím faktoremmyokardu není vyvolávajícím faktorem
•• Hypokoagulační stav s INR nad 1 5Hypokoagulační stav s INR nad 1 5--1 71 7•• Hypokoagulační stav s INR nad 1,5Hypokoagulační stav s INR nad 1,5--1,71,7
•• Těžká alergie na kontrastní látkuTěžká alergie na kontrastní látku
•• Těžká renální insuficienceTěžká renální insuficience



Riziko a přínos vyšetřeníRiziko a přínos vyšetřeníRiziko a přínos vyšetřeníRiziko a přínos vyšetření
Ri iko di gno ti ké deční k tet i eRi iko di gno ti ké deční k tet i eRiziko diagnostické srdeční katetrizace:Riziko diagnostické srdeční katetrizace:
(Wyman, JACC 1988)(Wyman, JACC 1988)

•• Úmrtí Úmrtí –– 0,12%0,12%
Přínos jakéhokoliv Přínos jakéhokoliv 

invazivního vyšetření invazivního vyšetření ,,
•• TIA/CMP TIA/CMP –– 0,2%0,2%
•• Arytmie Arytmie –– 0,3%0,3%

L kál í L kál í 1 6%1 6%

invazivního vyšetření invazivního vyšetření 
musí vždy převážit jeho musí vždy převážit jeho 
•• Lokální Lokální –– 1,6%1,6%
•• Vasovagální reakce Vasovagální reakce –– 2,1%2,1%
•• AlergieAlergie

eventuální riziko.eventuální riziko.
•• AlergieAlergie

Kožní Kožní -- 2,0%2,0%
Hypotenze/anafylaxe Hypotenze/anafylaxe –– 0,1%0,1%

C lk  C lk  6 4%??? 6 4%??? ál ě  1/3 ál ě  1/3 •• Celkem Celkem –– 6,4%??? 6,4%??? –– reálně cca 1/3 reálně cca 1/3 
–– 1/21/2



Příprava pacientaPříprava pacientaPříprava pacientaPříprava pacienta
P o be pečný p ůběh deční k tet i e P o be pečný p ůběh deční k tet i e Pro bezpečný průběh srdeční katetrizace Pro bezpečný průběh srdeční katetrizace 
jsou nutné následující podmínky:jsou nutné následující podmínky:
•• Pacient je seznámen a souhlasí s plánovaným Pacient je seznámen a souhlasí s plánovaným •• Pacient je seznámen a souhlasí s plánovaným Pacient je seznámen a souhlasí s plánovaným 

vyšetřením (informovaný souhlas)vyšetřením (informovaný souhlas)
•• Optimálně hydratovaný Optimálně hydratovaný 

l č ýl č ý•• Je lačný Je lačný (optimálně více než 6 hod, nejméně 4 hod)(optimálně více než 6 hod, nejméně 4 hod)
•• Má vyholené předpokládané místo vpichu Má vyholené předpokládané místo vpichu (oblast (oblast 

společné femorální nebo radiální arterie)společné femorální nebo radiální arterie)p )p )
•• Katetrizující tým je seznámen s event. Katetrizující tým je seznámen s event. 

přítomností alergií přítomností alergií 
Jodová kontrastní látkaJodová kontrastní látkaJodová kontrastní látkaJodová kontrastní látka
MesocainMesocain
Další.. Další.. 



Katetrizační technikaKatetrizační technikaKatetrizační technika Katetrizační technika 

Retrográdní dle Seldingera za Retrográdní dle Seldingera za 
aseptických podmínekaseptických podmínekp ý pp ý p
Sheath a diagnostické cévky 4Sheath a diagnostické cévky 4--6F 6F 
(průměr 1,4 (průměr 1,4 -- 2,0mm)2,0mm)(průměr 1,4 (průměr 1,4 2,0mm)2,0mm)

Přístup femorální nebo radiální Přístup femorální nebo radiální 
event  brachiálníevent  brachiálníevent. brachiálníevent. brachiální
Šetrná kontrastní látka neionická Šetrná kontrastní látka neionická 
nebo isotonickánebo isotonická (optimálně max. 100ml)(optimálně max. 100ml)



TonometrieTonometrieTonometrieTonometrie
 H H S t li kýS t li ký Di t li kýDi t li ký Stř d íStř d í “ l“ l “ l“ lmm Hgmm Hg SystolickýSystolický DiastolickýDiastolický StředníStřední „a“ vlna„a“ vlna „v“ vlna„v“ vlna

Pravá síňPravá síň 00--88 22--1010 22--1010

Pravá Pravá 
komorakomora

1515--3030 00--88

PlícnicePlícnice 1515--3030 33--1212 99--1616

Tlak v Tlak v 33--1010
zaklíněnízaklínění
Levá síňLevá síň 33--1010 44--1414 44--1212

Levá Levá 
komorakomora

100100--140140 44--1414 44--1414 44--1212

AortaAorta 100100--140140 6060--9090AortaAorta 100100 140140 6060 9090

Endrys, 2005



Výhody koronární angiografieVýhody koronární angiografieVýhody koronární angiografie Výhody koronární angiografie 

ReproducibilníReproducibilníReproducibilníReproducibilní
LevnáLevná
Rychlá a bezpečnáRychlá a bezpečná
Možnost kvantitativního hodnocení Možnost kvantitativního hodnocení Možnost kvantitativního hodnocení Možnost kvantitativního hodnocení 
(QCA)(QCA)



Limitace koronární angiografie  Limitace koronární angiografie  g gg g
= LUMINOGRAFIE= LUMINOGRAFIE

Použitelná pouze u některých lézíPoužitelná pouze u některých lézíPoužitelná pouze u některých lézíPoužitelná pouze u některých lézí
Referenční úsek tepny často není Referenční úsek tepny často není p yp y
normálnínormální
Pouze hrubé morfologické posouzení Pouze hrubé morfologické posouzení Pouze hrubé morfologické posouzení Pouze hrubé morfologické posouzení 
koronární léze bez zhodnocení vlivu koronární léze bez zhodnocení vlivu 

 k á í f i l ii  f kt   k á í f i l ii  f kt  na koronární fyziologii a efektu na koronární fyziologii a efektu 
kolaterálkolaterál



IIntravaskulární ultrantravaskulární ultrazzvuk (IVUS) vuk (IVUS) ( )( )
== ppřesné morfologické posouzenířesné morfologické posouzení

„Normalní“ angiografický IVUS obraz s nálezem„Normalní angiografický 
obraz tepny

IVUS obraz s nálezem 
excentrické léze



Hraniční léze kmene ACS a Hraniční léze kmene ACS a 
odstupu RIAodstupu RIA





Diagnostická srdečníDiagnostická srdečníDiagnostická srdeční Diagnostická srdeční 
katetrizace: katetrizace: 

od morfologie k od morfologie k funkčnímufunkčnímu
í ý tií ý tiposouzení významnosti posouzení významnosti 

koronárních lézíkoronárních lézíkoronárních lézíkoronárních lézí



Myokardiální průtoková Myokardiální průtoková 
rezervarezerva

Frakční průtoková rezerva Frakční průtoková rezerva (FFR(FFRmyomyo))Frakční průtoková rezerva Frakční průtoková rezerva (FFR(FFRmyomyo))
•• Měřená Měřená 

Tlakovým manometrem Tlakovým manometrem Tlakovým manometrem Tlakovým manometrem 

Absolutní průtoková rezerva (CFR)Absolutní průtoková rezerva (CFR)p ( )p ( )
•• Měřená Měřená 

DoppleremDopplerem
T dil íT dil íTermodilucíTermodilucí



FFRFFRmyomyo –– měření a výpočetměření a výpočetFFRFFRmyomyo –– měření a výpočetměření a výpočet
FFRFFRmyomyo = Pd / Pa = Pd / Pa 

Pd
Pa

FFRFFRmyomyo  Pd / Pa  Pd / Pa 
(P=střední tlak)(P=střední tlak)

Podmínkou správného výsledku je měření při 
maximální hyperémii dosažené aplikací farmakmaximální hyperémii dosažené aplikací farmak.



Hodnoty FFR Hodnoty FFR -- diagnostikadiagnostika

0,94-0,96 optimální stent

0,90

0,94 0,96

optimální PTCA

optimální stent

0 80

0,75

0,80

„šedá zóna“

ischémie



FFR+CFR RIA FFR+CFR RIA 
angiograficky hraniční stenózy RIAangiograficky hraniční stenózy RIAangiograficky hraniční stenózy RIAangiograficky hraniční stenózy RIA



FFR+CFRFFR+CFR thermothermoFFR+CFRFFR+CFR--thermothermo



Výsledek po PCI+stent RIAVýsledek po PCI+stent RIAýs ede po C ste týs ede po C ste t



ZávěrZávěrZávěrZávěr
Srdeční katetrizace společně s Srdeční katetrizace společně s pp
echokardiografií jsou základními echokardiografií jsou základními 
stavebními pilíři moderní kardiologie.stavebními pilíři moderní kardiologie.stavebními pilíři moderní kardiologie.stavebními pilíři moderní kardiologie.
Srdeční katetrizace je metodou volby Srdeční katetrizace je metodou volby 
 di ti   léčbě ětši  i tů  di ti   léčbě ětši  i tů v diagnostice a léčbě většiny pacientů v diagnostice a léčbě většiny pacientů 

s akutním koronárním syndromem. s akutním koronárním syndromem. 
Erudice katetrizujícího lékaře a znalost Erudice katetrizujícího lékaře a znalost 
limitací této metody jsou nezbytnou limitací této metody jsou nezbytnou limitací této metody jsou nezbytnou limitací této metody jsou nezbytnou 
podmínkou pro její správné podmínkou pro její správné 

ííposouzení.posouzení.
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