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A ruWLQV]HUĦWKURPEXVDVSLUiFLyV]HUHSHYLWDWRWWD]67HOHYiFLyVPLRNDUGLiOLVLQIDUNWXVHOOiWiViEDQ$OHJIULVVHEEUDQGRPLzált kontrollált klinikai vizsgálatok (TASTE [Thrombus Aspiration in ST-Elevation Myocardial Infarction in Scandinavia] és
727$/>7ULDORI5RXWLQH$VSLUDWLRQ7KURPEHFWRP\:LWK3&,9HUVXV3&,$ORQHLQ3DWLHQWV:LWK67(0,@ DODSMiQDUXWLQV]HUĦ
DONDOPD]iVQHPMDYDVROW8J\DQDNNRUOiWKDWyQDJ\YROXPHQĦWKURPEXVHVHWpQD]DVSLUiFLyIRQWRVHV]N|]D]LQWHUYHQFLyV
kardiológus kezében primer PCI során.
$pYHVIpU¿EHWHJHWLQIHULRU67(0,PLDWWpV]OHOWNRV]WiO\XQNRQ.RURQDURJUi¿DVRUiQDMREENRURQiULDSRVWHURODWHUDOLViJiQDN
stenttrombózisa igazolódott. Számos alkalommal végeztünk dedikált 6F-es aspirációs katéterrel thrombusaspirációt, de egy a
cruxhoz közeli nagy thrombusreziduumot ezzel nem tudtunk eltávolítani. A guidingkatéterrel mélyre kanülálva sikeresen végeztünk
thrombusaspirációt, majd a bifurkációban culotte stentelést végeztünk. Zárófelvételen TIMI 3 anterográd áramlás volt látható.
$pYHVIpU¿LQIHULRU67(0,PLDWWpUNH]HWWRV]WiO\XQNUD$NRURQDURJUi¿DDMREENRURQiULDKRUL]RQWiOLVV]DNDV]iQLJD]ROW
WURPERWLNXVRNNO~]LyW'HGLNiOW)HVDVSLUiFLyVNDWpWHUUHOW|EEDONDORPPDOW|UWpQWDVSLUiFLyHOOHQpUHMHOHQWĘVPHQQ\LVpJĦ
WKURPEXVUH]LGXXPPDUDGWD]pUEHQ$)HVIHOYH]HWĘNDWpWHUWDMREENRURQiULDKRUL]RQWiOLVV]DNDV]iEDYH]HWWNPDMGVWDELO
GUyWSR]tFLyPHOOHWWDJXLGLQJNDWpWHUUHODVSLUiOWXQN.RQWUROODQJLRJUi¿DVRUiQV]LJQL¿NiQVV]ĦNOHWQHPYROWOiWKDWy7,0,
áramlással, így stentimplantációt nem végeztünk.
$JXLGLQJNDWpWHUUHOW|UWpQĘWKURPEXVDVSLUiFLyWHNLQWHWWHODSUR[LPiOLVpUV]DNDV]VpUOpVpQHNNRFNi]DWiUDQHPYHV]pO\WHOHQ
PDQĘYHUD]RQEDQNHOOĘJ\DNRUODWWDOYpJH]YHDQDJ\REEEHOVĘiWPpUĘPLDWWMHOHQWĘVHQKDWpNRQ\DEEDGHGLNiOWNDWpWHUHNNHO
végzett aspirációnál.
.XOFVV]DYDN thrombusaspiráció, guidingkatéter, STEMI, PCI

7KHUROHRIWKHJXLGLQJFDWKHWHUWRLQFUHDVWKHHႈFLHQF\RIWKURPEXVDVSLUDWLRQ
The role of routine thrombus aspiration during the management of ST-segment-elevation myocardial infarction is debatable.
According to recent randomized controlled clinical trials (TASTE [Thrombus Aspiration in ST-Elevation Myocardial Infarction
in Scandinavia] and TOTAL [Trial of Routine Aspiration Thrombectomy With PCI Versus PCI Alone in Patients With STEMI])
the routine use is not recommended. Nevertheless, in case of large, visible thrombus aspiration is an important option for
interventional cardiologists during primary PCI.
64-year-old male patient was diagnosed with inferior STEMI. Coronary angiography revealed stent thrombosis of the right
coronary artery posterolateral branch. We aspirated several times with 6F aspiration catheter but a huge thrombus near the
crux was not being retractable. We performed deep intubation with 6F guiding catheter and aspirated the thrombus. Culotte
3&,ZDVGRQHLQWKHELIXUFDWLRQ$QJLRJUDSKLFUHVXOWZDVJRRGDQWHJUDGH7,0,ÀRZ
29 year-old male patient was diagnosed with inferior STEMI. Coronary angiography revealed occlusion of distal segment
of the right coronary artery. We aspirated several times with 6F aspiration catheter but huge thrombus residuum was not
aspirateable. The 6F guiding catheter was introduced into the distal segment of the right coronary artery and aspirated the
WKURPEXV&RQWUROFRURQDU\DQJLRJUDSK\YHUL¿HGQRVLJQL¿FDQWFRURQDU\DUWHU\VWHQRVLVDQG7,0,ÀRZWKHUHIRUHVWHQWLPplantation was not performed.
Although thrombus aspiration with a guiding catheter is not harmless technique, because of the risk of injury of the proximal
VHJPHQWRIWKHYHVVHOEXWGRLQJZLWKDJUHDWURXWLQHLWLVPRUHHႇHFWLYHWKDQDVSLUDWLRQZLWKGHGLFDWHGFDWKHWHUVEHFDXVHRI
bigger inner diameter.
.H\ZRUGV thrombus aspiration, guiding catheter, STEMI, PCI
$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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Bevezetés
A thrombusaspiráció (TA) az ST-elevációs miokardiális
LQIDUNWXV 67(0,  SULPHU 3&,YHO W|UWpQĘ HOOiWiViQDN
fontos lépése bizonyos esetekben. A TA célja a thrombus burden és a disztális embolizáció mértékének
csökkentése, ezzel mérsékelve a no-reflow és a stenttrombózis esélyét. A 2008-ban publikált TAPAS-vizsJiODWEDQUXWLQV]HUĦHQDONDOPD]RWW7$D]pYHVXWiQkövetés során szignifikáns mértékben csökkentette
a halálozást (1). Ezzel szemben a legfrissebb nagy
esetszámú randomizált kontrollált klinikai vizsgálatok,
D 7$67( pV D 727$/ D UXWLQV]HUĦ 7$ HOĘQ\HLW QHP
igazolták (2, 3), a TOTAL-vizsgálat betegeiben a rutinV]HUĦHQYpJ]HWW7$Q|YHOWHDVWURNHNRFNi]DWiW  $
OHJIULVVHEEDMiQOiVRNV]HULQWDUXWLQV]HUĦHQYpJ]HWW7$
nem javasolt (5). A nagy thrombus burden a mortalitás független prediktora (3), így a TA fontos eszköz a
trombotikus léziók kezelésében. Az alábbi két eset bemutatásával arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy
HJ\HJ\V]HUĦN|OWVpJPHQWHVHOMiUiVVDOKRJ\DQWXGMXN
MHOHQWĘVHQIRNR]QLD7$KDWpNRQ\ViJiWDNRFNi]DWpUdemi növekedése nélkül.
1. eset
A 64 éves férfi beteget inferior STEMI miatt észleltük
egy napja fennálló mellkasi fájdalommal és hipotóniával. Anamnézisében jobb koronária (JC) posterolatera-

lis (PL) ág (2010), r. descendens anterior (RDA) és r.
circumflexus (CX) (2011) PCI szerepelt, továbbá 2015ben akut koronáriaszindróma kapcsán JC PCI történt.
$MREEDUWHULDUDGLDOLVIHOĘOYpJ]HWWNRURQDURJUiILDVRUiQ
a JC PL ágának stenttrombózisa igazolódott. 6F JR 4,0
IHOYH]HWĘNDWpWHUUHONDQOiOWXND]HUHWPDMG%0: $Ebott Laboratories, Chicago, USA) dróttal passzáltuk az
okklúziót. Számos alkalommal végeztünk aspirációt Eliminate (Terumo corp., Tokyo, Japan) aspirációs katéterrel, de egy a cruxhoz közeli nagy thrombusreziduumot
ezzel nem tudtunk eltávolítani. A guidingkatétert mélyre kanülálva a JC-PL-ágba vezettük, majd folyamatos
DVSLUiFLyPHOOHWWHOWiYROtWRWWXNDEHWHJEĘOD]HV]N|]WD
YH]HWĘGUyWWDOHJ\WW7HNLQWHWWHODNRUiEEDQYpJLJVWHQtelt JC-re, illetve a guidingkatéter ellenállás nélküli leve]HWKHWĘVpJpUHDSUR[LPiOLVpUV]DNDV]VpUOpVpWĘOQHP
tartottunk. A kontrollfelvételen thrombus már nem volt
OiWKDWyDNDWpWHUEĘOQDJ\PHQQ\LVpJĦWKURPEXVUOW
A bifurkációban culotte stentelést végeztünk 3×48 és
3×19 mm-es gyógyszerkibocsátó stentekkel, jó angiográfiás eredménnyel, TIMI 3 anterográd áramlással (1.
ábra).
2. eset
A 29 éves férfi inferior STEMI miatt került felvételre, osztályunkra egyórás panaszokkal. Anamnézisében lényegi belszervi betegség nem szerepelt, rizikófaktorai közül
GRKiQ\]iVHPHOHQGĘNL.RURQDURJUiILDVRUiQD-&KRUL-

1. ÁBRA. 1. A jobb koronária instent trombotikus okklúziója. 2.Thrombusreziduum (nyíl) a jobb koronária posterolateralis ágában. 3. Mélyrekanülálással végzett aspiráció az RCA PL-ágából. 4. Kontroll angiográfia a sikeres thrombusaspiráció után, a nyíl a
thrombus helyét mutatja. 5. Az aspirált trombus. 6. Culotte-stentelés után TIMI 3 anterográd flow
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2. ÁBRA. 1. A jobb koronária a horizontális szakaszán
okkludált. 2. Mélyrekanülálással végzett aspiráció az RCA
horizontális szakaszából. 3. Az aspirált thrombusok. 4. Záróangiográfia TIMI 3 áramlással stentimplantáció nélkül

zontális szakaszának trombotikus okklúziója igazolódott.
A JC szájadékát 6F JR 4,0 katéterrel kanüláltuk, majd a
JC disztális részébe BMW-drótot vezettünk. Eliminate
aspirációs katéterrel, számos alkalommal aspiráltunk, de
H]HNXWiQMHOHQWĘVPHQQ\LVpJĦWKURPEXVUH]LGXXPPDradt az érben. A guidingkatétert mélyre kanülálva a cruxig vezettük, majd az „Y” adapter nyomás felöli portjára
IHFVNHQGĘWKHO\H]WQNIRO\DPDWRVV]tYiVPHOOHWWDNDWpWHUWDSUR[LPiOLVV]DNDV]EDK~]WXNDGUyWSR]tFLyPHJĘUzése mellett. A katéter visszahúzása mellett az áramlás
DIHFVNHQGĘEHQPHJLQGXOWMHOHQWĘVPHQQ\LVpJĦWKURPEXVWWiYROtWRWWXQNHODIHFVNHQGĘEĘO$NDWpWHUWDODSRVDQ
visszavéreztettük, az „Y” adaptert átöblítettük és a nyoPiVJ|UEpWHOOHQĘUL]WN,QWUDNRURQiULiV*S,,E,,,DEORNkoló, adenozin és nitroglicerin adása után a kontroll angiRJUiILDVRUiQV]LJQLILNiQVV]ĦNOHWGLVV]HNFLyQHPYROW
látható TIMI 3 áramlással, így stentimplantációt nem végeztünk (2. ábra).

Megbeszélés
A thrombectomia jelenleg elterjedt, egyedüli módja a
GHGLNiOW NDWpWHUHNNHO W|UWpQĘ PDQXiOLV DVSLUiFLy $
IRUJDORPEDQOpYĘDVSLUiFLyVNDWpWHUHNpV)HVJXidingkatéterekkel kompatibilisek. Ezek szívóportjának
EHOVĘ iWPpUĘMH MHOHQWĘV PpUWpNEHQ OLPLWiOMD D EHV]tYható vérrög maximális méretét. Emiatt a thrombus vagy
fragmentálódik, és egyes darabjai eltávolíthatók, mások embóliát okozhatnak, vagy az egészben eltávolított
thrombus a katéter hegyén „függeszkedve” távolíthaWyHO$]XWyEELOHKHWĘVpJD]]DODYHV]pOO\HOMiUKRJ\
egyes pontokon a thrombus vagy egyes darabjai leszakadnak és paradox koronária vagy szisztémás emboli]iFLyWRNR]QDN)HOWHKHWĘKRJ\UpV]EHQH]DOLPLWiFLy

IHOHOĘV D YL]VJiODWRN VRUiQ WDSDV]WDOW HOWpUĘ pV J\DNran elégtelen eredményekért az angiográfiás és klinikai
végpontok tekintetében. A biztonságosan eltávolítható
vérrög térfogatának és összmennyiségének elvi maxiPXPDRO\PyGRQpUKHWĘHOKDDJXLGLQJNDWpWHUUHOYpJH]QpQND]DVSLUiFLyW(QQHNHOYLHOĘQ\HKRJ\XJ\DQD]RQ V]tYyHUĘ PHOOHWW QDJ\REE PHQQ\LVpJĦ WKURPEXV
WiYROtWKDWy HO D] pUEĘO $ JXLGLQJNDWpWHU QDJ\REE EHOVĘ iWPpUĘMpEĘO HUHGĘHQ D] DOYDGpNRW QDJ\REE GDUDbokban vagy akár egyben is beszívhatja a lumenbe,
szemben a dedikált 6 és 7F-es eszközökkel, amelyek
hatékonyságának és biztonságának korlátait fent már
említettük.
A guidingkatéterrel végzett TA esetén tehát az aspiráció hatékonysága és biztonsága is nagyobb, ennek
ellenére technikai korlátai miatt nem terjedt el a ruWLQV]HUĦ 7$HV]N|]HNpQW $ JXLGLQJNDWpWHUUHO W|UWpQĘ
aspiráció korlátja, hogy a katéter levezetése csak bi]RQ\RV HVHWHNEHQ NLYLWHOH]KHWĘ PDQĘYHU +LSRSOi]Lás erekben nem lehetséges, továbbá merev, meszes
HUHN WRUWXR]LWiVD pV MHOHQWĘV SUR[LPiOLV DWHURV]NOHUy]LV V]LJQLILNiQV V]ĦNOHW LV NRQWUDLQGLNiFLyW NpSH] D]
ér sérülésének veszélye miatt. Az esetbemutatásban
V]HUHSOĘPLQGNpWEHWHJQNEHQD-&EĘOWiYROtWRWWXQNHO
thrombust guidingkatéter segítségével. A JC mélyre kaQOiOiVDHVHWpQD]RSHUDWĘUDNDWpWHUWKRUiOLVIRUJDWiV
gyengéd tolás és húzás mellett vezeti az érbe. AmenyQ\LEHQH]QHPHOHJHQGĘD]pUEHÄEXGG\ZLUH´YH]HWKHWĘ YDJ\ DNiU D] H[WHQ]LyV NDWpWHUHN OHYH]HWpVpKH]
használatos disztális „anchor”, illetve „inchworm” techQLNiNLVDONDOPD]KDWyN$W~O]RWWHUĘOWHWpVNHUOHQGĘD
proximális érszakasz sérülésének elkerülésének céljából. Amikor a katéter a thrombust eléri és „wedge” po]tFLyEDNHUOIHFVNHQGĘWFVDWODNR]WDWXQND]Ä<´KR]pV
folyamatos szívás mellett a koronária proximális szakaszába húzzuk az eszközt. Ha a proximális érszakaszba
érkezéskor a katétert a thrombus nem obstruálja, azaz
D IHFVNHQGĘEH N|QQ\HGpQ DVSLUiOXQN YpUW WRYiEEL D
JXLGLQJNDWpWHU ĦUWDUWDOPiW W|EEV]|U|VHQ PHJKDODGy
PHQQ\LVpJĦYpUWV]tYXQNOH$NDWpWHUYLVV]DYpUH]WHWpVH XWiQ PHJJ\Ę]ĘGQN D] DUWpULiV Q\RPiVJ|UEH IRUPiMiUyOKRJ\DN|YHWNH]ĘDQJLRJUiILDQHRNR]KDVVRQ
HPEROL]iFLyW $PHQQ\LEHQ D IHFVNHQGĘEH YpUW V]tYni nem tudunk a visszahúzáskor, úgy a katétert folyamatos szívás mellett eltávolítjuk. Ebben az esetben a
NDWpWHU WKURPEXV iOWDOL RNNO~]LyMD YDOyV]tQĦVtWKHWĘ $]
„Y”-ra csatlakoztatott szívóeszköz során az „Y” beve]HWĘ SRUWMiQ OHYHJĘ NHUOKHW D JXLGLQJNDWpWHUEH tJ\ D
hosszas visszavéreztetés a légembólia elkerülése céljából is szükséges. A beavatkozás potenciális veszéO\H D JXLGLQJNDWpWHU YpJpQ OHEHJĘ IDURNWKURPEXV HPEyOLiMDDPLD]RQEDQDQDJ\iWPpUĘMĦJXLGLQJNDWpWHUUHO
W|UWpQĘ DVSLUiFLy HVHWpQ OpQ\HJHVHQ ULWNiEE MHOHQVpJ
PLQW NLVHEE iWPpUĘMĦ pV V]ĦNHEE YpJQ\tOiV~ GHGLNiOW
aspirációs katéterekkel. Fent bemutatott eseteinkben
egy alkalommal sem tapasztaltuk cerebrális vagy perifériás embólia jeleit.
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HJ\HQHVHNPHUHGHNVpJHLNO|QE|]ĘHNYDJ\DNiUPHWV]LNLVHJ\PiVW6DMQiOMXNKRJ\D]WVXJDOOWiNDPHWDDQDOt]LVEHQHP
PHJIHOHOĘHQYiORJDWWXNEHDWDQXOPiQ\RNDW9DOyEDQQHPYpJH]WQNXWyODJRVNR]PHWLNi]iVWD]HUHGHWLEHYiODV]WiVLV]DEiO\RNQDNPHJIHOHOĘHQYiORJDWWXNEHDPXQNiNDWPLQWDKRJ\DQD]WDNRUiEELPHWDDQDOt]LVHNHWHOYpJ]ĘNXWDWyNLVWHWWpN9pJO
VDMQiOMXND]WLVKRJ\KLEiVDQLGp]WpNDV]HU]ĘNHWÄ1DJ\9/+HUDOG=´KHO\HWWKHO\HVHQ+HUROG=ROWiQWNHOOHWWYROQDtUQL
Budapest, 2020. VII. 29.
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