
Radiodiagnostika žlučových 

cest a pankreatického vývodu



Žlučník a žlučové cesty

Zobrazovací metody: 

- prostý snímek

- ultrasonografie

- CT

- MRI  (MRCP)

- ERCP

- PTC, PTD

- peroperační, pooperační cholangiografie



Prostý snímek

- omezený význam

- kontrastní lithiasa – jen asi 1/3 případů

- plyn ve žlučových cestách (aerobilie)



Ultrasonografie

- metoda volby při diagnostice onemocnění žlučníku a žlučových cest

- vyšetření nalačno 

- stěna norm. žlučníku je šíře do 3 mm, obsah anechogenní, velikost žlučníku do 10 x 4,5 cm

- norm. šíře dc. hepatocholedochus je do 7mm. 

Cholecystolithiasa Choledocholithiasa

Konkrement se jeví jako hyperechogenní útvar s akustickým stíněním



Perorální cholecystografie, i.v. cholangiografie

- opuštěné metody (nahrazené USG, ERCP, MRCP)



Výpočetní tomografie

 Vhodná k objasnění nejednoznačných USG nálezů v 
oblasti jater a pankreatu, k diagnostice ložiskových i 
difuzních nemocí jater, portální hypertenze. 

 Lze diagnostikovat vyšší stupeň dilatace žlučových cest, 
odhalit extrabiliární příčinu dilatace (tumor jater nebo 
hlavy pankreatu).

 Diagnostika intraluminální příčiny dilatace (konkrementy) 
zaostává za možnostmi USG a MR.  

 Výhoda CT vyšetření – na rozdíl od USG není závislá na 
konstituci nemocného a množství plynu v trávicím ústrojí



Karcinom žlučníku prorůstající do jater



-tumor  choledochu (červené šipky)

-- dilatované žlučovody (žluté šipky)



MRCP = MR cholangiopankreatikografie
Patří mezi metody MR hydrografie,  které jsou založeny na získávání velmi silně T2 

vážených obrazů, na nichž si vysoký signál zachovává pouze tekutina (žluč, 

pankreatická šťáva), ostatní struktury dávají signál výrazně slabší. Vyšetření je zcela 

neinvazivní, nevyžaduje aplikaci žádné kontrastní látky.

Indikace - podezření na biliární litiázu která není zobrazitelná sonograficky, nemocní 

s nespecifikovanou dilatací žlučovodů nebo s podezřením na primární onemocnění 

žlučových cest ( např. primární sklerozující cholangoitis), nemocní se zánětlivým 

nebo nádorovým onemocněním pankreatu.  

Normální nález při MRCP





Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie - ERCP

- diagnostika patologických stavů žlučových cest a pankreatického vývodu

- zobrazení žlučovodů nebo pankreatického vývodu nástřikem KL po jejich 

nasondování přes Vaterskou papilu, náplň je kontrolována skiaskopicky

- intervenční zákroky (papilosfinkterotomie, biopsie, odstranění konkrementů, 

implantace stentu)



konkrement



Peroperační cholangiografie – peroperační nástřik žlučovodů KL

- detekce lithiasy nebo dalších změn

Konkrement



Pooperační cholangiografie

- nástřik  KL do T-drénu

- detekce reziduální lithiasy nebo dalších komplikací (únik 

žluči)



Perkutánní transhepatická cholangiografie - PTC

- Nástřik jodové vodné kontrastní látky do žlučovodů

- Punkce přes kůži

Stenóza choledochu 

nádorem hlavy pankreatu





Perkutání transhepatická drenáž - PTD

- Drenáž žlučových cest, navazuje na na PTC

- Používá se Seldingerova technika

- Zevní drenáž – dren vede pouze ven (u neprostupných stenózy a uzávěrů)

- Zevně-vnitřní drenáž – dren je zaveden až do duodena a derivuje žluč navenek i  

do tenkého střeva

Zevní drenážZavedení drenu pomocí Seldingerovy 

techniky



Zevně-vnitřní drenáž žlučových cest

Těsná stenóza způsobená karicinomem hlavy pankreatu



Onemocnění žlučníku a žlučových cest:

 Cholecystolithiasa – nejčastější onemocnění žlučových 
cest, diagnostika je doménou USG, solitární i 
mnohočetná, konkrement zaklíněný v krčku žlučníku 
nebo v dc. cysticus může vést k hydropsu žlučníku.

 Choledocholithiasa – konkrementy ve žlučovodech mimo 
žlučník, ultrasonografie je méně spolehlivá. Lze využít 
MRCP a ERCP, přikterém je možno konkrementy 
odstranit

 Cholecystitis – akutní, chronická, nejčastější příčinou je 
cholecystolithiasa. USG – rozšíření stěny žlučníku nad 
4mm. Stěna má vrstevnatý vzhled. V lůžku žlučníku 
menší výpotek. 

U chronického zánětu bývá celá stěna hyperechogenní, 
objem žlučníku malý.  



cholecystolitiasa



RTG kontrastní cholecystolithiasa při CT vyšetření



Choledocholithiasa



Dilatace žlučovodů

V. Portae

D. Choledochus –

rozšířen na 13 mm



Cholecystitida

- kalkulozní

- akalkulozní

Empyém – konkrement v krčku 

žlučníku, zbylé lumen je vyplněné 

hyperechogenním hnisem
Cholecystitis – rozšíření stěny žlučníku, 

vrstevnatý vzhled

Konkrement

Hnis v lumen 

žlučníku



Choledochoduodenální píštěl

Při kontrastním vyšetření žaludku a duodena se píštělí plní lumen choledochu



Benigní tumory

vzácné  

 Adenom – častěji ženy, intraluminální masa bez známek 
infiltrace okolí, často přítomny konkrementy ve žlučníku

 Papilomatóza žlučových cest = mnohočetné papilomy 
žl. cest, může malignizovat, klinicky obstrukce, 
cholangoitis 

 Cholesterolové polypy – malé echogenní uzlíky, 
relativně časté



Maligní tumory

 Karcinom žlučníku – většinou vzniká na podkladě 

chronické kalkulózní cholecystitidy, dlouho bývá klinicky 

němý, roste difúzně nebo polypoidně, prorůstá do jater, 

tlustého střeva, pankreatu, duodena. Metastazuje do 

hepatoduodenálních a peripankreatických uzlin, do jater, 

plic, CNS  

 Adenokarcinom žlučovodů –

- extrahepatální adenokarcinom

- hilární – Klatskinův tumor

- intrahepatální – hepatální 

cholangiocelulární 

karcinom Bismuthova 

klasifikace



Tumory žlučníku - ultrazvuk

Polyp Karcinom



Pankreatický vývod



Zobrazovací metody

 Prostý snímek břicha – u akutní pankreatitidy může být 
hladinka v oblasti duodena (tzv. sentinel loop). U 
chronické pankreatitidy mohou být kalcifikace v obl. 
Pankreatu.

 Ultrasonografie – indikována jako první zobrazovací 
metoda, limitace – plyn v kličkách, obezita

 CT – přesnější a spolehlivější než USG

 MRI (MRCP)

 ERCP



Ultrasonografie



Výpočetní tomografie

Dilatace pankreatického vývodu při chronické 

pankreatitidě, vícečetné konkrementy a 

kalcifikace (šipky)



ERCP – normální nález



Chronická pankreatitis

Nepravidelná dilatace vývodu

Dilatace vývodu a konkrementy



Karcinom pankreatu, dilatace pankreatiku i choledochu

Tumor Dilatovaný vývod

Hydrops žlučníku



Karcinom pankreatu, dilatace pankreatiku, 

infiltrace cévních struktur


