
Postižení renálních tepen



Etiologie

• Ateroskleróza 75%

• FMD = fibromuskulární dysplasie 20%

• Jiné (arteriitida, transpl.ledvina) 5%



AS         x         FMD 



Klinické projevy

• Dříve:

Renovaskulární hypertenze       0,6%

• Nyní:

Renovaskulární nemoc:

- hypertense a/nebo

- renální insufficience



Renovaskulární nemoc

Častá příčina (25%) - terminálního renálního 

selhání u pacientů zařazených do dialyzačního 

programu ve věku nad 60 let.

Riziko progrese stenóz > 60% do uzávěru je 5% / rok 



Renovaskulární nemoc (1.)

• Epigastrický nebo subkostální šelest (kolem L2)

• Akcelerace nebo maligní hypertenze

• Jednostranný nález hypoplastické ledviny

• Těžká hypertenze u dítěte nebo mladého jedince

• Náhle vzniklá hypertenze nebo zhoršení hypertenze v 
kterémkoliv věku

• Opakované plicní edémy s dekomp.hypertenzí !!



Renovaskulární nemoc (2.)

• Hypertenze + nevysvětlitelné zhoršení renálních funkcí

• Hypertenze refrakterní na 3-kombinaci

• Ischemická nefropathie 22% pacientů > 45 let s RI

• Zhoršení renálních funkcí po ACEI  !!

• Difusní AS (mozek-karotidy,koronární tepny,ICHDKK)



Vyšetření pacientů pro susp. 

RVH

1/ Laboratorní vyš. (kr.clearance)

2/ Sonografie ledvin (velikost,parenchym)<8cm

3/ Doppler renálních tepen  

4/ Dynamická scintigrafie ledvin (pre-post captopril)

5/ DSA (gradient manometry), 3D-RA

6/ CT, resp spirální CTA

7/ MR angiografie- gadolinium 

8/ CO2- karboangiografie
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CENTRUM  

VASKULÁRNÍCH INTERVENCÍ 

 

 

1853 



Kategorie  adeptů  PTRA

I. Náhodný nález stenozy (???)

(normotensní,norm renální funkce -FMD)

zhoršení stenozy o 5%/rok              

stenoza < 50% nemá riziko ak.uzávěru 

stenoza > 75% má vysoké riziko uzávěru

II. Pacienti s Hypertensí

s normální nebo lehkou renální poruchou

III. Pacienti s renální dysfunkcí

s nebo bez hypertense
, 



RVH a  indikace  k  PTRA

Stenózy nad 70%:

• intolerance antihypertenzní terapie

• špatně kontrolovatelná hypertenze

• opakované plicní edémy s hypertenzí

• FMD (až 50% pacientů zůstává bez medikace po PTRA) –

jednoznačná indikace !

• Renální dysfunkce

Indikace se hodně mění – v dnešní době spíše

zdrženlivý přístup (ASTRAL trial – nevyšla ani pro HTN ani

pro ren.insuff.)



PTA ledvinných tepen (PTRA)

Význam PTRA

• Korekce renovaskulární hypertenze (RVH)

• Obnova resp. stabilizace funkce ledviny



Kontraindikace PTRA 

1) Pacient s ischemickou nefropatií závislý na chronické dialýze

2) Očekávané zkrácené přežívání pro průvodné 

nekardiovaskulární  nebo neléčitelné onemocnění

3) Těžká intolerance kontrastu (alternativa CO2)

4) Není cévní přístup (uzávěr pánevních nebo podklíčkových 

tepen)

5)   Zmenšení ledviny pod 8cm

Nefrosklerosa není kontraindikace, hraniční případy těžké 

chron. nefropatie vyžadují před PTRA konsultaci nefrologa



Příprava pacienta před PTRA

• hladina kreatininu v séru

• ambulantní 24 – hodinové monitrování krevního tlaku

• farmakologická anamnesa

• Barevná duplexní dopplerometrická sonografie

• v rámci přípravy před výkonem ASA 100 mg/den (nebo  

clopidogrel nebo ticlopidin)

• zhodnocení nejlepšího možného místa cévního přístupu

• pacient nalačno nejméně 6 hodin před výkonem

• krvavé monitorování krevního tlaku











PTRA AR sin.



PTRA AR sin.



Jak vypadá na AG 

Ještě nerozvinutý 

stent



Jak vypadá na AG

• Dilatace 

balonkovým 

katetrem

Guiding

Balónek

Vodič



Jak vypadá na AG

• Rozvinutý stent



Péče o pacienta po PTRA

•ASA 100 mg/den dlouhodobě (nebo ticlopidin nebo Plavix)

• 4 týdny po výkonu ticlopidin nebo clopidogrel

• monitorace JIP nebo JIMP 1 den po výkonu

• 2 – 4 l tekutin/24 hod po výkonu

• denní monitorace kreatininu a TK po výkonu

• akutní dialysa po výkonu u pac. s  kreatininem > 150 mmol/l

• mobilizace pacienta dle stavu třísla po kanylaci



Technické výsledky PTRA 1

•Primární úspěch PTRA: 95-100%

• Primární dlouhodobá průchodnost: 90-91%

• Četnost restenosy dle různých sestav: 1,6-39%

• Četnost restenosy při použití stentu: 5 – 12,2%

• Periprocedurální mortalita 0%



Výsledky PTRA 2

Prognosa vývoje renální funkce

• kreatinin < 132 mmol/l:  renální funkce dobrá,            

progrese jen vyjímečně 

• kreatinin 132 – 265 mmol/l: lze očekávat stabilizaci 

renální funkce, cca 35% pac. má funkci 

stabilizovanou, cca 50% pac. ji má zlepšenou

• kreatinin > 265 mmol/l: nejrozporuplnější výsledky, 

cca 60% stabilizace nebo zlepšení funkcí, cca 

40% zhoršení funkcí



Výsledky PTRA 3

Intervence bilaterálních stenoz

• Intervence bilaterálních stenoz je nezávislým prediktorem 

signifikantního snížení TK a zlepšení renálních funkcí

• prevence recidiv plicního edému

• dochází ke zlepšení  námahové AP, projevů chronického SS



Výsledky PTRA 4

Prediktory zvýšené mortality po stent PTRA

• Dysfunkce levé komory

• Věk

• Diabetes mellitus

• Kreatinin > 265 mmol/l



Výsledky PTRA 5

Komplikace PTRA

• Krvácení do ledviny či retroperitonea (2%)

• Trombóza či disekce ren.tepny (4%)

• Jiné komplikace PTA jako u ostatních lokalizací



Výsledky PTRA 6

Ovlivnění TK

• Závisí na tom, jak velký podíl měla na hypertenzi stenóza

renální tepny

• Stenóza totiž může být příčinou hypertenze ale i jejím

následkem (rozvoj aterosklerózy u primárních hypertoniků)



Definice úspěšného výkonu dle TK (SCVIR)

• Vyléčen: diastolický TK < 90mmHg bez doplňující 
antihypertenzivní medikace

• Pozitivně ovlivněn:

a)diastol.TK < 90mm Hg s redukovanou medikací                                           

b)diastol.TK nad 9O ale s poklesem o  15mmHg 

proti stavu před PTRA

• Bez efektu na TK



Definice úspěšného výkonu- korekce renální 

insuficience

Je definován jako pokles sérového kreatininu

do normálních hodnot nebo pokles o 20% 

proti hodnotám před PTRA výkonem.
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