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CHARAKTERISTIKA

 1) Postižení a.subclavia (případně truncus 

brachiocefalicus) PŘED odstupem a.vertebralis 

 2) Inverzní tok ve stejnostranné vertebrální tepně

 3) Symptomy z VB povodí (a ev.ischemie HK)

 Příznaky lze často vyvolat provokačními testy

 Pokud asymptomatický = subclavian steal fenomén



ETIOLOGIE

 1) Ateroskleróza (95%) – se všemi rizikovými

faktory (věk nad 55 let)

 2) Vaskulitidy velkých cév (m.Takayashu – na

dálném Východě až 36%, věk pod 30 let !!)

 3) Disekce aorty (typ A i B)

 4) Iatrogenní pooperační (Fallot)

 5) Iatrogenní „poimplantační“ (stentgraft TAA)

 6) Jiné (trauma,lues, embolus)



Subclavian steal syndrom - typy

 1)   „Klasický“ subclavian steal

 2a)  Innominate steal – „carotid steal“

 2b)  Innominate steal – „carotid recovery“

 3)    Postižení a.subclavia ZA odstupem a.vertebralis – NEJDE  
o steal syndrom



Subclavian steal syndrom - typy
Zvláštní případy – za „normální“ anatomické situace

by šlo o steal syndrom, ale nejde:

 4a)   samostatný odstup AV vlevo

 4b)   atypický odstup AV vpravo z trunku



Klinické  příznaky - 1

Projevy vertebrobasilární insufficience

 vertigo

 synkopy 

 méně diplopie, dysestezie, nystagmus

 dyspraxia intermittens

Mohou se objevit jen při zátěži

(změna polohy, práce ve vzpažení)



Klinické  příznaky - 2

Projevy ischemie horní končetiny –

nebývají časté (= funkční kolaterální oběh)

 Nejčastější jsou atypické příznaky : 

únavnost HKK, bolesti „ramene“, „přemožení“,

bolesti „kloubů,kostí“, chlad  

 Méně časté jsou typické klaudikace 

 Velmi vzácné jsou nekrózy prstů 



Objektivní nález

Rozdíl tlaků na obou pažích  (93 %)

Supraklavikulární šelest        (61 %)

Pulsový či teplotní rozdíl       (75 %) 

Známky ischemie HK            (13 %)

T.Przewlocki, Paris, 2005



Zátěžové (provokační) testy

 Rychlá krajní rotace hlavy na postiženou stranu

 Intenzivní cvičení postiženou končetinou

 Subclavian steal test – nafouknutí manžety 
tonometru na suprasystolický  tlak a rychlé 
vypuštění (hyperemie)



Periferní Doppler            Kapilární perfuze

 Doppler:

stenóza či okluze   
a.subclavia vlevo

 Kapilární perfuze:

symetrický nález svědčí 
pro dobrý kolaterální 
oběh



Barevný Doppler

AV sin

AV dx
TCCD

UZ – tryska 600cm/s



Barevný Doppler - 2

Někdy obtížné odlišení:

1.fáze: nižší rychlost

x

stenóza AV v

odstupu

x

uzávěr AV

intrakraniálně

2.fáze: to-and-from



Korelace UZ s klinikou !!
(upraveno - podle Branchereau et al.)

UZ:                   stenóza:       klinika:

 1. oslabení AV       do 50% -/+

 2. to-and-fro 50-70% +/++

 3. inverzní 70-90%       +++

(nekompenz.)

 4. inverzní (komp.) uzávěr +/-



4 typy UZ obrazů –

shoda s PCR 2005 (T.Przewlocki)



DSA a CT angiografie



CE MR-angiografie

VLEVO:

 Falešný nález 

okluze levé AV 

VPRAVO:

 Správné časování

(sekvence až když

se začínají plnit   

odstupy z oblouku)



Typy  kolaterálního  oběhu
I.  vertebro-vertebrální                              

60%

II.  karoticko-basilární

25%

III. externo-vertebrální

IV. karoticko-subklaviální

(jen u okluze tr.brach.) 

V.  kombinace

Vollmar et al.
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DSA - obraz steal fenoménu

 Uzávěr

a.subclavia dx.

 Nejčastější typ

kolaterálního 

oběhu

vertebro-

vertebrální





DSA obraz steal fenoménu

 Uzávěr AS sin.

stenoza AV dx.

 Vzácnější typ

kolaterálního    

oběhu

karoticko-basilární



Bizarní nález aneurysmatu 

a.subclavia vlevo + atypický steal



Bizarní nález aneurysmatu 

a.subclavia vlevo + atypický steal



Charing Cross – duben 2005

 Duplex často nevýtěžný

 CE MRA + 64-slice CT 

 DSA ao oblouku

 DSA včetně intrakraniálního

povodí součástí intervence

 Preference PTA před 
operací

 Stent v případě okluze

 Opatrnost při Takayashu



Léčba               Konzervativní

PTA (od r.1980)

 Úspěšnost:

- stenóza 99%

- uzávěr   66%

 Nepředilatovat !

 Operace až při

neúspěchu PTA

Operace

 Karotiko-subklaviální

bypass (CSB)

 Karotiko-subklaviální

transpozice (CST)



Indikace k intervenční léčbě

 Symptomatický pacient

 Před CABG (použití LIMA) + koronární steal 
syndrom po CABG

 Dysfunkční dialyzační AV shunt

 Oboustranné postižení (léčba a kontrola  
hypertenze!)

PCR Paříž 2005



Coronary steal syndrom

 Jen 0.15%- 0.45%

 AP po zátěži HK

 Indikován k řešení

 Pokud je stenóza AS

známa před CABG –

řešit (nebo nepoužít

LIMA)
Niall T.et al, 

J.of Invasive Cardiology 7/2003



Rekanalizace uzávěru AS vlevo



Rekanalizace uzávěru AS vlevo



PTA stenózy tr.brachiocefalicus



Literární údaje (podle počtu pac.)

Autor                 Rok      Počet    Úspěch  Kompl   Restenozy

McNamara 1997 968 97% n/a n/a

Mathias 1993 348 95% n/a 6%

Henry 2003 135 94% 6% 14%

De Vries 2005 110 93% 8% 11%

Hadjipetrou 1999 108 97% 3% 6%

Bates 2004 91 97% 13% 15%

Amor 2004 89 93% 10% 18%

Przewlocki 2005 75 93% 4% 15%

Rodriguez 1999 69 96% 3% 10%

Sullivan 1998 66 94% 12% 15%



Náš soubor pacientů (n=345)
(věk 26-84, průměr 62 let)

- aktualizovaná data 1994-2007 

28

317

TAA SSS

136

209

Ženy Muži



Lokalizace + typ léze

17

98

202

Tr.brach. AS vpravo

AS vlevo

21
50

152

92
2

Stenóza do 50%

Stenóza 50-70%

Stenóza 70-90%

Uzávěr

Jiné



Terapie

Terapie (n=317)

125

91

81

20

Konzervativní PTA

Stent Operace

Konzervativní th 

(n=125)

85

40

Uzávěr + stenóza pod 50%

Stenóza 50-90%



Komplikace (PTA = 172)

 CMP 2x 1xTIA 

1xCMP – řešena akutní LKT

(bez residua)

obě při PTA tr.brachiocef.

 Trombus 2x  1x nástěnný – řešen SG

1x a.brachialis – řešeno LKT

 Restenózy     17x  (z toho 1 pacient 4x)



Kasuistika

 M.K., žena, 60 let – tinnitus vlevo, vertigo, 

netypické bolesti LHK

 U praktického lékaře si opakovaně stěžovala

na  tlakový rozdíl LHK a PHK

„To není možné“.

Lékař vytrvale měřil
tlak na PHK.



Kasuistika

 Při měření v lékárně došlo opakovaně 

k  presynkopě s pádem nazad  

(pacientka geniálně aplikovala

„subclavian steal test“)

 V plánu byl gynekologický zákrok – na oddělení

měřeno na LHK.    „Paní, máte nízký tlak…“ Infuze !

 Na sále změřeno na PHK – hypertense!

Zákrok odložen, pacientka propuštěna, ad

kardiologická ambulance ke kompenzaci hypertense.



Kasuistika

 Sestra v kardiologické ambulanci – první a jediná   

za celou dobu – změřila TK na obou HKK !



ZÁVĚR - 1

 Na syndrom nutno myslet:

- při vertigu, drop-attacks, synkopě

- při klaudikacích či ischemii HKK

 Změřit TK (aspoň 1x) na obou HKK

 SSS je sice vzácnou příčinou synkopy,

ale snadno diagnostikovatelnou a

léčitelnou

 Změřit TK (aspoň 1x) na obou HKK



ZÁVĚR - 2

 UZ karotid bez vyšetření vertebrálních

tepen nemá smysl ! 

 Při nejasném  nálezu nutno vyšetřit i 
subklavie !

 Při podezření na SSS provést 

provokační test ! 


