Cardiologia Hungarica
2019; 49: 365–370.

Esetismertetés
DOI: 10.26430/CHUNGARICA.2019.49.5.365

Részleges epikardiális koronária-okklúzió
perkután transzkoronáriás septalis
myocardium abláció (PTSMA) során
Szűcsborus Tamás1, Pálinkás Attila2, Takács Hedvig1, Pálinkás Eszter1, Ungi Imre1
1
2

Szegedi Tudományegyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, Szeged
(U]VpEHW.yUKi]%HOJ\yJ\iV]DWL2V]WiO\+yGPH]ĘYiViUKHO\

Levelezési cím:
'U6]ĦFVERUXV7DPiV6]HJHGL7XGRPiQ\HJ\HWHP,,V]%HOJ\yJ\iV]DWL.OLQLNDpV.DUGLROyJLDL.|]SRQW6]HJHG
Semmelweis u 8., e-mail: tszucsborus@gmail.com

+iWWpUA perkután transzkoronáriás septalis myocardium abláció (PTSMA) a bal kamra kifolyótraktus gradiens csökkenWpVpUHNLIHMOHV]WHWWHOMiUiVREVWUXNWtYKLSHUWUy¿iVFDUGLRP\RSDWKLiEDQ +&0 
(VHWLVPHUWHWpV $] pV]OHOpVHNRU  pYHV QĘEHWHJ  pYYHO NRUiEEDQ GLDJQRV]WL]iOW REVWUXNWtY +&0 PLDWW iOOW UHQGV]HUHV
NDUGLROyJLDLJRQGR]iVDODWW(FKRNDUGLRJUi¿iYDODEDONDPUDLNLIRO\yWUDNWXVEDQ /927 PpUWFV~FVJUDGLHQV+JPPYROW
amely provokációra 70 Hgmm-re, terhelésvizsgálat során 125 Hgmm-re emelkedett és rendszeresen kollapszus közeli álODSRWDODNXOWNL$1<+$,,,IXQNFLRQiOLVVWiGLXPEDQOpYĘQĘEHWHJQpOJ\yJ\V]HUHVNH]HOpVPHOOHWWLVLVPpWHOWHQMHOHQWNH]Ę
kollapszusok és EKG-val igazolt kamrai ritmuszavarok miatt PTSMA történt. A PTSMA során sem szelektív és szubszelektív
DQJLRJUi¿DVHPNRQWUDV]WHFKRNDUGLRJUi¿DQHPPXWDWRWWDEQRUPLVVHSWDOLVNROODWHUiOLViJDNDWD]RQEDQD]DEOiFLyVRUiQ
alkalmazott alkohol jobb koronária disztális érszakaszába is eljutott, ott nem tervezett miokardiális infarktust hozott létre. A
beteg rövid- és középtávú utánkövetése alapján az elvégzett PTSMA kiváló hemodinamikai eredménnyel járt, a járulékosan
HOV]HQYHGHWWGLV]WiOLVMREENRURQiULDRNNO~]LyNOLQLNDLODJMHOHQWĘVKDWiVVDOQHPEtUW
.|YHWNH]WHWpVHN$3760$EL]WRQViJRVpVKDWiVRVNH]HOpVLHOMiUiVDPHJIHOHOĘNULWpULXPRNDODSMiQEHYiODV]WRWWWQHWHV
REVWUXNWtY+&0EHWHJHNV]iPiUD$]DEOiFLyVRUiQD]HVHWOHJHVHQPHJOpYĘDEQRUPLVNROODWHUiOLViJDNULJRUy]XVYL]VJiODWDN|WHOH]Ę$EHDGRWWDONRKROV]LJRU~V]DEiO\RNEHWDUWiVDPHOOHWWLVDQHPOiWKDWyIXQNFLRQiOLVDQPHJMHOHQĘDEQRUPLV
NROODWHUiOLVRNRQ NHUHV]WO SURSDJiOKDW HSLNDUGLiOLV NRURQiULD IHOp DPHO\ ULWNiQ HOĘIRUGXOy V]|YĘGPpQ\QN KiWWHUpEHQ LV
állhat.
.XOFVV]DYDN KLSHUWUy¿iVFDUGLRP\RSDWKLDSHUNXWiQWUDQV]NRURQiULiVVHSWDOLVP\RFDUGLXPDEOiFLy
NRQWUDV]WHFKRNDUGLRJUi¿D

3DUWLDOHSLFDUGLDOFRURQDU\DUWHU\RFFOXVLRQGXULQJSHUFXWDQHRXVWUDQVFRURQDU\VHSWDOP\RFDUGLDODEODWLRQ 3760$
%DFNJURXQG Percutaneous transcoronary septal myocardium ablation (PTSMA) is a catheter-based method to relieve the
OHIWYHQWULFXODURXWÀRZWUDFW /927 REVWUXFWLRQLQK\SHUWURSKLFFDUGLRP\RSDWK\ +&0 
&DVHKLVWRU\ A female patient, aged 42 years at the time of assessment, has been diagnosed with obstructive hypertroSKLFFDUGLRP\RSDWK\ +&0 \HDUVHDUOLHU(FKRFDUGLRJUDSK\UHYHDOHGDUHVWLQJOHIWYHQWULFXODURXWÀRZWUDFW /927 SHDN
gradient of 50 mmHg, which rose to 70 mmHg on provocation and to 125 mmHg on exercise, associated frequently with
near-syncope. Because of the NYHA III functional status and the repeated syncopal attacks, persisting despite of optimal
pharmacologic therapy, PTSMA was performed. During PTSMA selective and sub-selective angiography and contrast
echocardiography was performed which did not reveal evident abnormal collateral connections. However, the alcohol,
injected during ablation, may have propagated to the distal part of the right coronary artery, through functional abnormal
collaterals, causing unwanted partial vessel closure and myocardial necrosis. Short and mid-term follow up indicated that
hemodynamic results of PTSMA was excellent with no relevant clinical outcomes regarding the distal right coronary partial
occlusion.
&RQFOXVLRQ3760$LVDVDIHDQGHႇHFWLYHWUHDWPHQWPRGDOLW\IRUJUDGLHQWUHGXFWLRQLQSDWLHQWVZLWKREVWUXFWLYH+&0VHlected on appropriate criteria for the procedure. The rigorous assessment of potential abnormal collateral connections betZHHQFRURQDU\EUDQFKHVDUHPDQGDWRU\DQGIUHTXHQWO\UHTXLUHVWKHPRGL¿FDWLRQRIWKHRULJLQDOWUHDWPHQWSODQ+RZHYHU
non-visible, functional collaterals might be present which may cause unwanted myocardial necrosis in remote myocardial
areas, as was demonstrated in our case.
.H\ZRUGV hypertrophic cardiomyopathy, percutaneous transcoronary septal myocardium ablation,
contrast echocardiography
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Bevezetés

LQV]XႈFLHQFLDNLDODNXOiVDLOOHWYHMREEpVYDJ\EDONDPUDV]DEDGIDOLLQIDUNWXVWDUWR]LN-HOHQHOpUKHWĘDGDWRN
$KLSHUWUy¿iVFDUGLRP\RSDWKLD +&0 D]HVHWHNPLQW- D]WLJD]ROMiNKRJ\D+&0HVEHWHJHNEHQPHJOpYĘKLUHJ\ iEDQ SURYRNiFLyV PDQĘYHUHN DONDOPD]i- telen szívhalál rizikót (14–16) a PTSMA nem növeli (17).
sával 60-70%-ban) obstruktív formában jelentkezik, -HOHQN|]OHPpQ\QNEHQD3760$HJ\ULWNDV]|YĘGPpamely esetekben nyomásgradiens detektálható a bal nyét, egy epikardiális koronária ág részleges okklúzióját
NDPUDNLIRO\yWUDNWXViEDQ OHIWYHQWULFXODURXWÀRZWUDFW PXWDWMXNEHDPHO\HWIHOWHKHWĘHQD3760$VRUiQEHMXWLVOT) a bal kamraüreg csúcsa és a szubaortikus régió tatott alkohol egy, a beavatkozás során nem detektált,
között (1, 2). Tekintettel arra, hogy az obstruktív HCM- abnormis kollaterális ágon való propagációja okozott.
es betegek gyakran optimális gyógyszeres kezelés ellenére sem válnak tünetmentessé (3–6), az obstrukció csökkentésére gyakran invazív módszerek válnak Esetismertetés
szükségessé.
A perkután transzkoronáriás septalis myocardium ablá- $3760$LGHMpQpYHVQĘEHWHJQpOpYHVNRUiEDQ
ció (PTSMA) a bal kamra kifolyótraktus gradiens csök- GLDJQRV]WL]iOWDN KLSHUWUy¿iV FDUGLRP\RSDWKLiW 5L]LNykentésére kifejlesztett invazív eljárás (7). Utóbbi során IDNWRUDLN|]ODFVDOiGMiEDQHOĘIRUGXOyKLUWHOHQV]tYKDDKLSHUWUR¿]iOWVHSWDOLVWHUOHWHWHOOiWyVHSWDOLViJEDMX- OiO 6&'  HPHOHQGĘ NL (FKRNDUGLRJUi¿iV YL]VJiODWWDO
WDWRWW HWLODONRKRO DONDOPD]iViYDO PĦYL LQIDUNWXVW KR]- jó globális balkamra-funkció mellett dominálóan a sepnak létre, amely során a septalis területre lokalizált szö- WXPUDORNDOL]iOyGyKLSHUWUy¿DLJD]ROyGRWW EDVDOLVLQIHvetnekrózis után hegszövet alakul ki, amely csökkenti rior septum: 14 mm, mid-inferior septum: 25 mm, baDKLSHUWUy¿DPpUWpNpWH]iOWDODJUDGLHQVLVPHJV]ĦQLN salis anterior septum: 17 mm, mid-anterior septum: 23
YDJ\MHOHQWĘVHQFV|NNHQ$]HOMiUiVPLQGDWtSXVRVDQ mm). „Systolic anterior motion” (SAM) jelenség látható
sarcomer fehérjéket kódoló gének mutációja következ- volt iEUD$±%SDQHOHN  A bal kamrai kiáramlási pátében kialakult HCM (8), mind HCM fenokópiák esetén lyában (LVOT) nyugalomban 50 Hgmm-es csúcsgrais alkalmazható (9–12).
GLHQVYROWPpUKHWĘDPHO\9DOVDOYDPDQĘYHUKDWiViUD
A beavatkozás leggyakoribb peri- és posztoperatív +JPPUHHPHONHGHWW$PLWUDOLVELOOHQW\ĦQSRVWHULRU
NRPSOLNiFLyMD D PLQWHJ\ EDQ HOĘIRUGXOy GH D] LUiQ\~MHWWHO,,,IRN~LQV]XႈFLHQFLDYROWOiWKDWyDEHesetek többségében átmeneti teljes AV-blokk v. trifasz- FVOW SXOPRQDOLV Q\RPiV  +JPP YROW ,VPpWOĘGĘ
cikuláris blokk, amelyek miatt permanens pacemaker eszméletvesztések miatt a HOCM diagnózis felállítása
beültetésére mintegy 5%-ban van csak szükség (13). után 3 évvel, 37 éves korában primer prevenciós indiSzárblokk, amely típusosan jobb Tawara-szár-blokk, NiFLyYDONpWUHJL,&'LPSODQWiFLyW|UWpQW(]WN|YHWĘHQ
az esetek mintegy 50%-ában alakul ki. Major ritmus- is jelentkezett eszméletvesztése, ICD-memória alapján
zavar kialakulása a beavatkozás alatt vagy után ritka. malignus ritmuszavar nem volt. A beteg mindvégig opAz egyéb közölt komplikációk közé a szubakut kamrai timális és tolerálható gyógyszeres kezelésen volt (2×5
septumdefektus, agyembólia, ramus descendens an- mg bisoprolol és 2×120 mg verapamil). Gyógyszeres
terior vagy bal közös törzs disszekció, heveny mitralis kezelés mellett is több alkalommal jelentkezett EKG-

1. ÁBRA. Jelentős interventrikuláris septum-hipertrófia (maximális diasztolés átmérő: 25 mm) képe parasternális hossztengelyi
síkban transztorakalis echokardiográfiás felvételen (A- és B-panel), a mitralis billentyű anterior vitorlájának „systolic anterior
motion” (SAM) jelenségével (nyíl, B-panel). IVS: interventrikuláris septum, BK: bal kamra, BP: bal pitvar, Ao: aorta
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val dokumentált nem tartós kamrai tachycardia (nsVT),
amely miatt ICD-sokk is bekövetkezett. Észlelése alatt
D EHWHJ WHUKHOKHWĘVpJH IRNR]DWRVDQ FV|NNHQW pV 
éves korára funkcionális státusza a NYHA III. szintet
érte el, CCS 2 anginastátusszal.
A 42 éves korában intézetünkben végzett terheléses
EKG során mellkasi panasz nem jelentkezett, a maxiPiOLVSUHGLNWiOWV]tYIUHNYHQFLDHOpUpVHXWiQDOHYH]HWĘ
szakaszban széles QRS-tachycardia indult megszédüléssel, amely 15 perc alatt spontán terminálódott.
7HUKHOpVHV HFKRNDUGLRJUi¿D  ZDWWRV WHUKHOpVL IRNRzat második percéig történt, a terhelés során vérnyoPiVHVpVPHOONDVLSDQDV]QHPYROW/HYH]HWĘV]DNEDQ
kollapszus közeli állapot alakult ki, amelyhez EKG-eltérés nem társult. A nyugalmi LVOT csúcsgradiens 48
+JPPUĘO  +JPPLJ HPHONHGHWW +HPRGLQDPLNDL
YL]VJiODWWDOV]LJQL¿NiQVPpUWpNĦQ\XJDOPL +JPP 
pVSURYRNiOKDWyJUDGLHQV +JPP YROWPpUKHWĘD]
LVOT-ban.
A fennálló klinikai és hemodinamikai indikációk alapján
a gradiens invazív módon való csökkentése, PTSMA
mellett döntöttünk.

HVHWOHJHV RSDFL¿NiFLyMiQDN IHOLVPHUpVpUH YDODPLQW D
septalis kontraszthalmozódás kiterjedésének megítéOpVpUH $ NRQWUDV]W HFKRNDUGLRJUi¿D FVDN D] DEOiOQL
NtYiQW EDVDOLV VHSWXP WHUOHWpQ pV]OHOWQN RSDFL¿Niciót iEUD$&SDQHOHN 6]XEV]HOHNWtYDQJLRJUi¿D
VRUiQ QHP OiWWXQN HJ\pUWHOPĦHQ DEQRUPLV NROODWHUiOLVQDN PHJIHOHOĘ HOWpUpVW  iEUD &SDQHO , némi
V]HOOHPNpSV]HUĦ D MREE NRURQiULD YHWOHWH IHOp WDUWy
KDOYiQ\ NRQWUDV]WDQ\DJ PHJMHOHQpVWĘO HOWHNLQWYH $
3760$SURWRNROOQDN PHJIHOHOĘHQ RV WLV]WDViJ~
abszolút alkohol adását megkezdtük, de a beadás alatt
IHOOpSĘKLSRWyQLDpV30ULWPXVPLDWWDPLQG|VV]HVHQ
1,5 ml alkohol beadására került sor. Kontroll angioJUi¿DVRUiQDEDONRURQiULDUHQGV]HUEHQV]|YĘGPpQ\W
nem észleltünk, a cél septais artéria ablációja sikeres
volt  iEUD 'SDQHO  A jobb koronáriatöltés során
D]RQEDQ D GLV]WiOLV MREE NRURQiULD MHOHQWĘV VSD]PXsa és véráramlás csökkenése volt látható (Thrombolysis in Myocardial Infaction [TIMI] 1 áramlás) a ramus
descending posterior (PD) és postero-laterális (PL) ág
elzáródása mellett  iEUD $%SDQHO . Egy 6 F JR
 IHOYH]HWĘ NDWpWHUUHO 0HGWURQLF ,QF 0LQQHDSROLV
MN, USA) kanüláltuk a jobb koronáriát és egy BMW
37&$YH]HWĘGUyWRWDMREENRURQiULD3'iJiEDYH]HWPTSMA
A bal kamra csúcsában egy 5 F „pigtail” (Cordis Euro- tünk. Egy 6 F Export AP (Medtronic Inc., Minneapolis,
pa N.V., Roden, Hollandia) katétert pozícionáltunk nyo- MN, USA) thrombus aspirációs katéterrel thrombuselPiVPpUpVFpOMiEyO(J\)-/IHOYH]HWĘNDWpWHUUHO WiYROtWiVW YpJH]WQN DPHO\ VRUiQ NLVPpUHWĦ WKURP(Medtronic Inc., Minneapolis, MN, USA) kanüláltuk a busok voltak eltávolíthatók. Egy 2×20 mm-es EuphoEDO NRURQiULDV]iMDGpNRW (J\ %0: 37&$ YH]HWĘGUy- ra (Medtronic Inc., Minneapolis, MN, USA) ballonnal
tot helyeztünk el az ablálni kívánt septalis artériában, alacsony nyomással (4-6 atm-mel) tágítást végeztünk.
amelyet egy 1,2×8 mm over-the-wire (OTW) ballonnal Gyógyszeresen intrakoronáriásan (IC) alkalmazott bookkludáltunk. Az elzárt septalis artériába echokardio- lus Integrillint adtunk, IC nitrát és adenozin mellett. A
JUi¿iV NRQWUDV]WDQ\DJRW NDYLWiOW *HORIXVLQ  DGWXQN ]iUyDQJLRJUi¿iVIHOYpWHOHQDMREENRURQiULiEDQ7,0,
amelynek megjelenését parasternalis hossz- és rö- 1 áramlás volt detektálható.
vidtengelyi, csúcsi 3-üregi és subcostalis echokar- 3RV]WRSHUDWtYPHJ¿J\HOpVHDODWWODERUpUWpNHLEHQDEHGLRJUi¿iV VtNRNEyO LGHQWL¿NiOWXN $] HFKRNDUGLRJUi¿D avatkozás után 24 órával 2631 U/l csúcs kreatin-kináz
VRUiQNO|Q|V¿J\HOPHWIRUGtWRWWXQNDVHSWXPRQNtY- (CK) értéket észleltünk, a Troponin T 1,79 μg/l, az LDH
li myocardium területek (papilláris izmok, jobb kamra) 8OD*278OpUWpNHQWHWĘ]|WW9HVHIXQNFLy

2. ÁBRA. Az echokardiográfiás kontrasztanyag megjelenése az ellátott az ablálandó septalis artériának megfelelően. A parasternális hossztengelyi (A-panel, nyíl) és csúcsi négyüregi (B-panel, nyíl) síkban látható, hogy a kontrasztanyag a septum basalis
területére lokalizálódik, míg a subcostalis (C-panel) síkban észlelhető, hogy jobb kamrai szegmentumokban nem jelent meg a
kontrasztanyag
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3. ÁBRA. PTSMA kivitelezése. A cél septalis artéria kiválasztása (nyíl, A-panel) és drótozása (B-panel). OTW-ballonnal való
elzárása, és szubszelektív angiográfia során egyértelmű abnormis kollaterális nem azonosítható (C-panel). Az etil-alkohollal való
abláció után a záró angiográfián az eredeti septalis artéria (szaggatott vonal) már nem látható, elzáródott, míg a többi érsérülés
nélkül telődik (D-panel)

vérképeltérést nem mutatott. A beavatkozás után 48
yUiYDONRQWUROONRURQDURJUi¿iWYpJH]WQNDPHO\VRUiQ
a jobb koronária disztális harmadának elzáródását tapasztaltuk.
(FKRNDUGLRJUi¿YiYDO EHDYDWNR]iV DODWW D JUDGLHQV
PHJV]ĦQpVH YROW OiWKDWy 3760$ XWiQ HJ\ QDSSDO D
LVOT-ban a turbulens áramlás, a SAM-jelenség megV]ĦQW$Q\XJDORPEDQPpUKHWĘJUDGLHQV/927EDQ
+JPP YROW DPHO\ 9DOVDOYDPDQĘYHU KDWiViUD VHP
emelkedett. A jobb kamra szabad falának hipokinézise
igazolódott, a disztális fele normokinetikus volt, akinetikus volt az inferior és az anterior septum basalis szeg-

mentuma, az inferior fal basalis szegmentuma. A mitraOLVpVWULFXVSLGDOLVLQV]XႈFLHQFLDMHO]HWWPpUWpNĦYROW
Kilenchónapos utánkövetés után a beteg funkcionális
VWiWXV]DpVWHUKHOKHWĘVpJHMDYXOW 1<+$,,IXQNFLRQilis stádium). Bizonytalan megszédülések hátterében
ICD Holteren ismételten nsVT igazolódott, 1 alkalommal sokk is leadásra került. Amiodaronnal való telítéVpWHOYpJH]WpNURVV]XOOpWHNQHPLVPpWOĘGWHN(FKRNDUGLRJUi¿iVYL]VJiODWWDOD]/927EDQWXUEXOHQViUDPOiV
vagy SAM-jelenség nem volt látható, nyugalomban
 +JPP JUDGLHQV YROW PpUKHWĘ D] /927EDQ DPHO\
provokációra sem emelkedett. Az inferior fal és az an-
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4. ÁBRA. A jobb koronária-angiográfiás képe a PTSMA-t követően. A vertikális szakasz közepétől az ér részlegesen okkludált,
csak elégtelen, TIMI 1 flow-t mutató telődés látható. Szaggatott vonal mutatja az ér eredeti lefutásának helyét (A-panel: laterális
nézet; B-panel: LAO kaudális nézet)

terior fal basalis szegmentumában és az inferior fal basalis felében akinézis volt látható, I. fokú mitralis és triFXVSLGDOLVLQV]XႈFLHQFLDPHOOHWW

Megbeszélés
Az alkoholos septumabláció célja a basalis septum lokalizált nekrózisa, amely septalis akinezishez vezet és
a kifolyótraktus gradiens következményes csökkenését
okozza. Mindazonáltal, a septalis ágrendszer mérete,
lefutása és kiterjedtsége, valamint a basalis septum vérellátása igen nagy variábilitást mutat, amely a beavatNR]iVV]HPSRQWMiEyOMHOHQWĘVNLKtYiVRNDWMHOHQW$VHStalis ágrendszer variábilitásának mértékét jól illusztrálja
6LQJK pV PXQNDWiUVDL 2001-ben megjelent közleméQ\HDPHO\EHQD]HOVĘVHSWDOLViJPpUHWpWpVHORV]OiViW
vizsgálták (18). Munkájukban 10, nem HCM-es, illetve
NRURQiULDEHWHJVpJWĘOPHQWHVERQFROiVUDNHUOWV]tYHW
vizsgáltak. A septalis ág méretét 8, PTSMA-ra került
EHWHJNRURQDURJUi¿iUDNHUOWEHWHJEHQLVPHJKDWiUR]WiN$ERQFROiVUDNHUOWV]tYN|]ONHWWĘEHQIHMOHWW
 PP PD[LPiOLV iWPpUĘ  NHWWĘEHQ N|]HSHV PpUHWĦ
PP NHWWĘEHQNLVPpUHWĦ PP pVKiromban csökevényes (<0,1 mm) septalis ágat találtak.
Egy szívben a septalis ág ostiuma nem volt azonosítható. Két betegben a septalis ág a jobb kamra szabad falához is adott ágakat. Négy betegben a septum basalis
része inkomplett módon volt ellátva a septalis ág által.
A PTSMA-ra került HCM-es betegekben, két betegben
PPiWPpUĘMĦEHWHJEHQPPiWPpUĘMĦpVEHWHJEHQPPiWPpUĘMĦVHSWDOLViJDWpV]OHOWHN
Az általunk észlelt epikardiális koronária-okklúzió a PT60$ HJ\ ULWND V]|YĘGPpQ\H (VHWQNEHQ D NRQWUDV]W

HFKRNDUGLRJUi¿D QHP XWDOW DEQRUPLV NROODWHUiOLVRN iOtal perfundált myocardium területre, a szubszelektív
DQJLRJUi¿D DODWW VHP pV]OHOWN DEQRUPLV NROODWHUiOLVRNHJ\pUWHOPĦMHOHQOpWpW$OiWRWWKDOYiQ\NRQWUDV]WDnyag-megjelenés alapján nem lehetett feltételezni érdemi kommunikációt a septalis ág és a jobb koronária
között. Mégis, talán a septalis ág okklúziója következWpEHQNLDODNXOWLV]NpPLDPLDWWD]LGĘN|]EHQPHJQ\tOy
MREENRURQiULDpVDVHSWDOLViJN|]|WWPHJOpYĘNROODWHrálison keresztül az alkohol a jobb koronária disztális
részébe juthatott, annak részleges okklúzióját okozva.
A septalis ágak közötti kolletarális áramlás kialakulása
HCM-betegekben korábban csak feltételezés volt, vagy
távoli területek nem kívánt infarktusa után kialakulóan
tUWiNOH  $]HOVĘLO\HQN|]OHPpQ\EHQDEDONDPra csúcsához futó kollaterális áramlást dinamikus jelenségnek tartották, amely a septalis ág okklúziója után
lépett fel és az alkohol injekció ideje alatt tartott (19).
Egy másik közleményben az alkohol második bólusa,
LVPpWHOWNRQWUDV]WHFKRNDUGLRJUi¿DXWiQMXWRWWIHOWpWHOHzett kollaterálisok útján a disztális LAD-ba (20). Munkacsoportunk által korábban észlelt esetben az alkohol
EHDGiVD HOĘWW pV]OHOWN D NpW VHSWDOLV iJDW |VV]HN|WĘ
kollaterálist (21). Lehetséges, hogy a kollaterális kerinJpV FVDN HJ\ NLV LGĘYHO D] LV]NpPLD LQGXNiOiVD XWiQ
MHOHQLNPHJGHHJ\HUĘVV]XEV]HOHNWtYVHSWDOLVDQJLRJUi¿iYDOOiWKDWyYiWHKHWĘ
Az alkoholos abláció során a célzott területeken kívüli
kardiális struktúrák infarcerációja kollaterálisok nélkül
LVHJ\OHKHWVpJHVSRWHQFLiOLVV]|YĘGPpQ\$]RNNOXGiOyEDOORQPHJUHSHGpVHYDJ\QHPPHJIHOHOĘiWPpUĘMĦ
ballonnal való okklúzió az alkohol visszajutását eredményezheti a LAD-ba, következményes disztális nekrózissal (22). Utóbbi enyhén túlméretezett ballon hasz-
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6]ĦFVERUXVpVPXQNDWiUVDL5pV]OHJHVHSLNDUGLiOLVNRURQiULDRNNO~]LySHUNXWiQ
transzkoronáriás septalis myocardium abláció (PTSMA) során

QiODWiYDO PHJHOĘ]KHWĘ +DVRQOyNpSSHQ DPHQQ\LEHQ
D]DONRKROEHDGiVDXWiQLSHUFHVYiUDNR]iVLLGĘXWiQ
WiYROtWMXNHOD]RNNOXGiOyEDOORQW/$'IHOpW|UWpQĘDONRhol visszafolyás szintén nem várható.
+DQJV~O\R]QL NHOO KRJ\ D NRQWUDV]WHFKRNDUGLRJUi¿D
(myocardial contrast echocardiography, MCE) használata a beavatkozás közben szintén csökkenti a potenciális komplikációk számát, a célzott septumterület
pontos vizualizálásával (23). Az MCE segítségével az
ablálni kívánt septalis area tökéletesen vizualizálható, s
amennyiben adott septalis ágba jutatott kontraszt nem
az ablálni kívánt lokalizációban jelenik meg, más septalis ág választható az alkohol bejuttatására (21). Amenynyiben ilyen septalis ág MCE-vel nem azonosítható, az
alkoholos abláció kontraindikált.
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