Cardiologia Hungarica
2018; 48: 321–325.

Esetismertetés
DOI: 10.26430/CHUNGARICA.2018.48.5.321

Diagnosztikus szívkatéterezés. Mindennapos
beavatkozás, nem mindennapi esemény
Sasi Viktor, Havasi Kálmán, Szántó Gyula, Forster Tamás, Nemes Attila, Ungi Imre
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. sz. Belgyógyászati Klinika és
Kardiológiai Központ, Szeged
Levelezési cím:
Dr. Sasi Viktor, 6725 Szeged, Semmelweis utca 8., e-mail: sasiviktor@gmail.com

$ V]LJQL¿NiQV DRUWDVWHQRVLVVDO GLDJQRV]WL]iOW EHWHJ DRUWD PĦELOOHQW\ĦEHOWHWpVW PHJHOĘ]Ę NLYL]VJiOiV PLDWW NHUOW
IHOYpWHOUH NOLQLNiQNUD .OLQLNDL HFKRNDUGLRJUi¿iV YL]VJiODWD D PHV]HV DRUWDELOOHQW\Ħ IHOHWW  +JPPHV FV~FV 
+JPPHViWODJJUiGLHQVWLJD]ROWDV]iPtWRWWELOOHQW\ĦIHOV]tQFP2QHNDGyGRWW$WHUYH]HWWV]tYPĦWpWHWPHJHOĘ]ĘOHJ
NRURQDURJUi¿iWLQGLNiOWXQN$V]tYNDWpWHUH]pVWDNOLQLNiQNRQUXWLQV]HUĦHQMREEDUWHULDUDGLDOLVEHKDWROiVEyO)GLDJQRV]WLNXV -XGNLQV EDO -/  pV MREE -5  NDWpWHUUHO YpJH]WN $] HVHPpQ\PHQWHV V]~UiVW IHOKDWROiVW N|YHWĘHQ D EDO
GLDJQRV]WLNDXWiQD-5NDWpWHUUHOD]DRUWDDVFHQGHQVEHQW|UWpQWKRVV]DVPDQLSXOiFLyNDSFViQPiUIHOYH]HWĘGUyWWDO
IHOROGKDWDWODQÄFVRPy´NpS]ĘGpVpWOiWWXN$GLDJQRV]WLNXVNDWpWHUWPHJSUyEiOWXNHOWiYROtWDQLtJ\LVGHDIHONDUEDQD
NRQJORPHUiWXPiWPpUĘMHpVMHOHQWĘVVSD]PXVPLDWWHODNDGWXQN7|EELQQRYDWtYPHJROGiVLOHKHWĘVpJN|]OD]HOOHQROGDOIHOĘOLSVLODWHUiOLVEHKDWROiVEyOYpJ]HWWODVV]y]iVpVPLQGNpWEHKDWROiVLNDSXQNHUHV]WOHUĘVK~]iVpVD]HOOHQROGDO
IHOĘOyUDPXWDWyMiUiViYDOHOOHQWpWHVFVDYDUiVYpJOVLNHUKH]YH]HWHWW$ODVV]yHOHQJHGpVHXWiQPLQGNpWLUiQ\EyOVLNHUHVHQHOWiYROtWRWWXNDNDWpWHUHNHW ODVV]yIHV]tWpVHVFVDYDUyVPyGV]HU $IHONDUDONDUHOOHQROGDOIHOĘOYpJ]HWWDQJLRJUi¿iMDLOOHWYHD]DONDUDUWpULiLQDNXOWUDKDQJYL]VJiODWDLQWDNWDUWpULiVNHULQJpVWLJD]ROW
.XOFVV]DYDN aortastenosis, szívkatéterezés, arteria radialis, endovaszkuláris lasszó

'LDJQRVWLFFRURQDU\DQJLRJUDSK\±URXWLQHSURFHGXUHXQH[SHFWHGHYHQW
$SDWLHQWGLDJQRVHGZLWKVLJQL¿FDQWDRUWLFYDOYHVWHQRVLVZDVDGPLWWHGWRWKH8QLYHUVLW\&OLQLFIRUPDQGDWRU\H[DPLQDWLRQVSULRUWRVXUJLFDODRUWLFYDOYHUHSODFHPHQW(FKRFDUGLRJUDSK\FRQ¿UPHGWKHLQLWLDOGLDJQRVLV7KHUHZDVPP+J
peak and 60 mmHg mean gradient over the aortic valve and aortic valve area was 0.9 cm2. Coronary angiography
was planned. Coronary angiography was performed with 5F diagnostic Judkins left and right catheter from the radial
approach as a standard at our institute. After uneventful puncture, initial left coronary system angiography was carried
RXWZLWKRXWDQ\GLႈFXOW\'XULQJORQJPDQLSXODWLRQZLWKWKH-5FDWKHWHULQWKHULJKWFRURQDU\FXVSZHFRXOGYLVXDOL]HD
“knob” formation in the ascending aorta on the catheter. This knob could not be unraveled with wires. We tried to extract
the ruined diagnostic catheter with a three dimensional kinking on it, but due to its size and vasospasm it was imposVLEOH:HWULHGGLႇHUHQWLQQRYDWLYHWULFNVEXWDWWKHHQGZHJRWFORVHWRWKHVWXFNFDWKHWHUIURPWKHRSSRVLWHGLUHFWLRQ
with a gooseneck snare, grabbed it, pulled it into the brachial artery and with stretching rotation and twisting the knob
Keywords:
unraveled. After letting go of the catheter it could easily be retracted from the initial puncture site. The angiography of
the right arm showed no dissection or closure of any vessel involved during the procedure. Follow up ultrasounds have
shown the same result during the course of institutional stay.
.XOFVV]DYDN aortic valve stenosis, coronary angiography, radial artery, endovascular snare
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$V]tYNDWpWHUH]pVIHMOĘGpVHVRUiQPpUI|OGNĘQHNV]iPtWRWWDUDGLDOLVEHKDWROiVEyOHOVĘNpQWHOYpJ]HWWGLDJQRV]WLNXV YL]VJiODW EHQ   (]W N|YHWĘHQ EDQ
Kiemeneij már néhány beteg koronária-angioplasztiNiMiQDN HUHGPpQ\HLW N|]|OWH D UDGLDOLV EHKDWROiV IHOĘO
(2). Vorobcsuk metaanalízisében ST-elevációs miokardiális infarktus (STEMI) intervenciós kardiológiai ellátása során a radialis behatolásból végzett intervenciók
YpU]pVHV V]|YĘGPpQ\HLQHN V]LJQL¿NiQV FV|NNHQpVpW
LJD]ROWiN W|EE H]HU EHWHJHW IHO|OHOĘ SXEOLNiFLyMXNEDQ
(3). Azt mondhatjuk, hogy az utóbbi negyed évszázad
D UDGLDOLV EHKDWROiVEyO W|UWpQĘ GLDJQRV]WLNXV pV LQWHUYHQFLyVEHDYDWNR]iVRNMHOHQWĘVWpUQ\HUpVpWKR]WDPpJ
STEMI ellátása során is. Napjainkban Magyarországon
a radialis behatolásból végzett szívkatéterezések és inWHUYHQFLyNDUiQ\DUDWHKHWĘ$GLDJQRV]WLNXVV]tYNDWpWHUH]pVVRUiQpV]OHOWV]|YĘGPpQ\HNpVSUREOpPiN
HOĘIRUGXOiViQDN DUiQ\D QHP MHOHQWĘV GH D] LGĘQNpQW
HOĘIRUGXOyNDWpWHUUHONDSFVRODWRVSUREOpPiNPHJROGisa fejtörést okozhat.

$  pYHV IpU¿ EHWHJ DQDPQp]LVpEHQ KLSHUWyQLD HV
WtSXV~GLDEHWHVPHOOLWXVREHVLWDVV]HUHSHOWHN(ႇRUWDQ
gina és dyspnoe miatt indult kivizsgálása. Elektrokardiogram (EKG) regisztrátumon sinusritmust észleltünk
QRUPRIUHNYHQFLiYDO pV EDONDPUDKLSHUWUy¿iUD MHOOHP]Ę
NpSHW.OLQLNDLHFKRNDUGLRJUi¿iVYL]VJiODWWDOWiJDEESLWvarok, normális tágasságú bal és jobb kamra, jó bal- és
jobbkamra-funkció igazolódott regionális falmozgászavar nélkül. A meszes aortastenosis vizsgálata 107
Hgmm-es csúcs-, 60 Hgmm-es átlaggrádienst igazolt,
DV]iPtWRWWELOOHQW\ĦIHOV]tQFP2-nek adódott. Ezt köYHWĘHQ NRURQDURJUi¿iW LQGLNiOWXQN $ V]tYNDWpWHUH]pVW
D NOLQLNiQNRQ UXWLQV]HUĦHQ MREE DUWHULD UDGLDOLV EHKDtolásból végeztük 5F hüvelyen keresztül. Az eseményPHQWHVV]~UiVWpVIHOKDWROiVWN|YHWĘHQPHJW|UWpQWDEDO
NRURQiULDUHQGV]HUDQJLRJUi¿iVYL]VJiODWD)GLDJQRV]tikus JL4 katéterrel (Terumo, Japán), amely nem szigQL¿NiQV HOOVĘ OHV]iOOy iJ /$'  V]ĦNOHWHW LJD]ROW (1.
ábra, panel A, B)(]WN|YHWĘHQD-5 7HUXPR-DSDQ 
diagnosztikus katéterrel az aorta ascendensben történt

1. ÁBRA. Panel A: bal koronáriarendszer angiográfia laterális nézet. Szignifikáns szűkület nem ábrázolódik. Panel B: bal koronáriarendszer angiográfia, RAO 20, CRA 40 nézet. Szignifikáns szűkület nem ábrázolódik. Panel C: jobb koronária szelektív
angiográfiája sikertelen (nyíl). Panel D: a sérült diagnosztikus 5F JR4 katéter eltávolítási kísérlete, de spazmus, helyhiány miatt
elakadás áll fenn (nyilak). Panel E: a csontos alaphoz történik a katéter disztális részének szorítása, de a csomó nem oldódik
(nyilak). Panel F: intervencióhoz használt vezetődrótok alkalmazása a megtöretés kiegyenesítésére (BHW, Whisper ES) sikertelen (nyíl)
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KRVV]DV PDQLSXOiFLy NDSFViQ PiU 7HÀRQEHYRQDWRV
dróttal feloldhatatlan többes megtöretést láttunk a kaWpWHUHQDPHO\ÄFVRPyW´LPLWiOW(1. ábra, panel C). A diagnosztikus katétert megpróbáltuk eltávolítani így is, de
D]DONDUIHOpKDODGYDD]iWPpUĘpVMHOHQWĘVYD]RVSD]mus miatt elakadtunk (1. ábra, panel D). Megpróbáltuk
az átvilágítás alatt a csontos alaphoz szorítani a katéter
végét, közben húzni a katétert, de ez sem hozott megoldást (1. ábra, panel E)(]WN|YHWĘHQNRURQiULDLQWHUYHQFLyKR]KDV]QiODWRVYH]HWĘGUyWRNDWSUyEiOWXQNiWMXWWDWQL
a sérült, mostanra deformált katéteren (BHW, Whisper
ES, Abbott Vascular, Usa) sikertelenül (1. ábra, panel F).
(J\pUWHOPĦYp YiOW KRJ\ D WHUYH]HWW EHKDWROiVL NDSXQ
keresztül képtelenek vagyunk a sérült katétert eltávolíWDQL D] DONDU DUWpULiLQDN VpUOpVH QpONO (]W N|YHWĘHQ
6F jobb arteria femoralis behatoláson keresztül a jobb
brachialis artériába Multipurpose 6F guiding katétert vittünk (Medtronic, Usa), majd OneSnare (Merit Medical,
Usa) lasszóval sikeresen elkaptuk a destruált JR-katéter disztális végét. Négykezes megoldást alkalmaztunk,

két kéz a femoralis behatolás felé húzta a katétereket,
közben az óramutató járásával ellentétes irányban végeztünk csavaró mozgást, az ellenoldali két kéz pedig
a radialis behatolás felé húzta a sérült katétert, amely
HJ\V]HUHQJHGHWWDÄFVRPy´HOQ\~OWpVROGyGQLOiWV]RWW
(2. ábra, panel A, B, C, D). A lasszóval elengedtük a
diagnosztikus katétert, amelyet a radialis behatolás felé
eltávolítottunk a szúrási hüvelyen keresztül (2. ábra,
panel E, F).(]WN|YHWĘHQDQJLRJUi¿iWYpJH]WQNDNDU
artériáiról, de érsérülést nem láttunk (3. ábra, panel A,
B, C). Ezt az intézeti észlelés során végzett Duplex ultUDKDQJYL]VJiODWRNLVPHJHUĘVtWHWWpN(3. ábra, panel D).
Befejezésként femoralis behatolásból elvégeztük a jobb
NRURQiULDV]HOHNWtYDQJLRJUi¿iMiW(3. ábra, panel E).

Megbeszélés
Az utolsó negyedszázad a radialis behatolásból végzett diagnosztikus és kuratív szívkatéterezés diadal-

2. ÁBRA. Panel A, B: multipurpose 6F (Medtronic, Usa) katétert vezetünk a jobb arteria femoralis behatolás felől a brachialis artériába, majd Onesnare (Merit Medical, Usa) lasszóval elkapjuk a sérült katéter disztális részét (nyilak). Panel C, D: „négykezes”
megoldással két kéz a femoralis behatolás felé húzza a katétereket, közben az óramutató járásával ellentétes irányban végzünk
csavaró mozgást, az eredeti behatolás felőli másik két kéz pedig a radialis behatolás felé húzza a sérült katétert, amely enged
(nyilak). Panel E: a lasszó elengedi a katéter disztális részét (nyíl). Panel F: eltávolítjuk a radialis behatoláson keresztül a csomómentesített katétert
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3. ÁBRA. Panel A, B, C: Az arteria brachialis felől végzett artériás angiográfia nem mutat érsérülést, vagy elzáródást (nyilak).
Panel D: duplex ultrahang az arteria radialis intakt voltát igazolja. Panel E: a szelektív jobb koronária-angiográfia nem igazol
érdemi szűkületet (nyíl)

menete. A Campeau iOWDO N|]|OW HOVĘ GLDJQRV]WLNXV
EHDYDWNR]iVWN|YHWĘHQpV]OHOWIHMOĘGpVW|UHWOHQ  KiemeneijpYHN|]|OWHHOVĘWDSDV]WDODWDLWNRURQiULDLQtervenció elvégzése kapcsán radialis behatolást alkalmazva (2). Vorobcsuk által végzett metaanalízis több
mint 5000 beteg adatait dolgozta fel STEMI esetén és
arra a következtetésre jutott, hogy a behatolási kaput
pULQWĘYpU]pVHVV]|YĘGPpQ\HNNDOFV|NNHQWHND]
összesített mortalitás és nagy kardiovaszkuláris adverz
HVHPpQ\HN HOĘIRUGXOiViQDN FV|NNHQpVH HUĘV V]LJQL¿NDQFLiW PXWDWRWW D IHPRUDOLV EHKDWROiVKR] NpSHVW
(3). Bertrand által készített felmérés 75 ország invazív
kardiológusainak radiális beavatkozással kapcsolatos
V]RNiVDLW YL]VJiOWD UH YLOiJV]HUWH UXWLQV]HUĦHQ
alkalmazták a radialis behatolásból végzett diagnosztikus és kuratív kardiovaszkuláris beavatkozásokat és
ennek további emelkedését véleményezték a megkérdezett orvosok (4). A radialis behatolásból végzett beavatkozások számának emelkedésével a potenciálisan
HOĘIRUGXOy GH HOKiUtWKDWy V]|YĘGPpQ\HN HPHONHGpVH
is együtt jár. A katéterek több lokalizációban való megW|UHWpVHpVKiURPGLPHQ]LyVNRQJORPHUiWXPNpS]ĘGpse lehet a leggyakoribb probléma a katéterezés során.

Esetünkben is ez történt a hosszas manipulációt köYHWĘHQ D GLDJQRV]WLNXV NDWpWHUUHO ,URGDOPL DGDWRN pV
VDMiWWDSDV]WDODWRNDODSMiQDNDWpWHUEHOVĘOXPHQpQHN
HOYHV]WpVHpVNOVĘLQWHJULWiViQDNVpUOpVHDOHJW|EE
HVHWEHQDOXPHQEHYH]HWHWWYH]HWĘGUyW 
inch) segítségével még orvosolható. Amennyiben töbEHVPHJW|UHWpVHNpVKDMWĦNDQ\DURNDODNXOQDNNLPiV
megoldásokat kell keresni, hogy az érintett artériák sérülését elkerüljük. A csontos alaphoz való katéterleszoUtWiVN|]EHQDNDWpWHUHUĘWHOMHVK~]iVDRSFLyOHKHWGH
VHP H] VHP SHGLJ YpUQ\RPiVPpUĘ PDQG]VHWWiMiQDN
IHOI~MiVD QHP IHOWpWOHQO WXG PHJIHOHOĘ NRPSUHVV]LyW
biztosítani, mint ahogy ez a mi esetünkben is történt (5,
6, 7). 2012-ben Kim és Waked publikációiban az ellenNH]ĘROGDOIHOĘOYpJ]HWWODVV]yDONDOPD]iViYDOVLNHUOW
a katéter megragadása, a megtöretés feloldása és az
HOVĘEHKDWROiVLNDSXQW|UWpQĘHOWiYROtWiVD(VHWQNEHQ
a megtört diagnosztikus katéter okozta háromdimen]LyVNRQJORPHUiWXPRWFVDND]HOOHQROGDOIHOĘOOHKHWHWW
megközelíteni és végül sikerült megragadni, majd, hogy
elkerüljük a radialis artéria sérülését, ezt a több helyet
biztosító brachialis artériába húzni. Itt a négykezes
WHFKQLNiYDOVLNHUOWDPHJW|UWNDWpWHUWHOOHQNH]ĘLUiQ\~
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K~]iVFVDYDUiVVDO NLHJ\HQHVtWHQL (]W N|YHWĘHQ PiU
HOHQJHGYHDNDWpWHUWD]HOVĘGOHJHVSXQNFLyVKYHO\HQ
keresztül el tudtuk azt távolítani. Az alkar artériáinak
DQJLRJUi¿iMD D VLNHUHV ODVV]yDONDOPD]iV PLDWW QHP
mutatott eltérést, így további ellátásra nem volt szükség. Amennyiben ezen módszer sem járt volna eredménnyel az AminianiOWDOEHQN|]|OWÄVKHDWKOHVV´
guiding katéteres kiegyenesítés is szóba jöhetett volna, de ez esetben az esetleges vaszkuláris komplikáció
esélye fokozottabb.

Következtetések
A radialis behatolásból végzett diagnosztikus vagy kuratív beavatkozások mára rutin feladatot képeznek. Az
DQDWyPLDLKHO\]HWIHOPpUpVHpVNHOOĘyYDWRVViJDNDWp
WHUW pULQWĘ SRWHQFLiOLV V]|YĘGPpQ\HN V]iPiW PLQLPDOL
zálhatja. Amennyiben a katéter sérülése, megtöretése,
YDJ\ÄFVRPyNpS]ĘGpV´OpSIHOD]LQQRYDWtYPHJROGiVRN
NHUHVpVHW|EEHWpUDSXV]WDHUĘQpO(VHWEHPXWDWiVXQN
NDOD]WEL]RQ\tWRWWXNKRJ\DNDWpWHUWpULQWĘPHJW|UHWpVHN
D NDWpWHUHV ODERUDWyULXPRNEDQ HOpUKHWĘ HV]N|]|N SO
lasszó, sheathless katéter) alkalmazásával megoldást,
PHJQ\XJYiVWKR]KDWDÄUXWLQ´EHDYDWNR]iVYpJpUH
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