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%HYH]HWpV3HUFXWDQNRURQiULDLQWHUYHQFLyW 3&, J\DNUDQELIXUNiFLyWpULQWĘV]ĦNOHWHNEHQYpJ]QN-HOHQDMiQOiVV]HULQWD
IĘiJVWHQWLPSODQWiFLyMDD]HOVĘGOHJHVD]RQEDQHPLDWWD]ROGDOiJDWWHNLQWYHVRNHVHWEHQV]XERSWLPiOLVSURFHGXUiOLVHUHGPpQ\WNDSXQN(QQHNPHJHOĘ]pVpUHW|EEWHFKQLNiWMDYDVROQDND]iOWDOXQNLVPHUWHWHWW~MHOMiUiVDONDOPD]iViYDOQ\HUWWDSDV]talatok feldolgozása jelenleg is folyik részlegünkön.
0yGV]HUHN3URVSHNWtYPyGRQJ\ĦMWMND]~QÄVLPSOL¿HGKLJKZD\WHFKQLND´ 6+: DONDOPD]iViYDONH]HOWEHWHJHLQNDGDWDLW
(WHFKQLNiWDOHJDOiEEPPHViWPpUĘMĦpVRVRVWLDOLVV]ĦNOHWHWPXWDWyROGDOiJDNHVHWpQDONDOPD]]XN-HOHQPXQNiQNEDQUHWURVSHNWtYPyGRQHOHPH]WND]DQJLRJUi¿iVMHOOHP]ĘNHWDEHDYDWNR]iVSURFHGXUiOLVV]|YĘGPpQ\HLW
(UHGPpQ\HN 2014. október és 2017. november között 181 SHW PCI-t végeztünk 180 betegben, 36 esetben akut koronáriaV]LQGUyPiEDQHVHWEHQHOHNWtYKHO\]HWEHQ$NH]HOWELIXUNiFLyPHJRV]OiVDEDON|]|VIĘW|U]VEDOPHOOVĘ
OHV]iOOy iJGLDJRQiOLV ROGDOiJ  FLUFXPÀH[ DUWpULDPDUJLQiOLV iJ  GLV]WiOLV MREE NRURQiULDELIXUNiFLy $] HVHWHN
W|EEVpJpEHQVLNHUOWD]HUHGHWLOHJWHUYH]HWWIĘiJVWHQWVWUDWpJLiWN|YHWQLGHHVHWEHQD]ROGDOiJEDVWHQWEHOWHWpVpUH
volt szükség. Ez 8 esetben „T and protrusion”, 7 esetben „culotte”, 2 esetben „reverse crush” és 2 esetben „mini stent-crush”
NLHJpV]tWĘVWHQWHOpVWMHOHQWHWW8WyEELD]6+:WHFKQLNDiOWDOHJ\HGOLNpQWDGyGyOHKHWĘVpJDIĘiJVWHQWHQNtYOPDUDGWÄFVDtornán” szükség esetén lehetséges az oldalágba kivezetni a második stentet. 1 esetben azonban az oldalág az SHW-technika
alkalmazása ellenére szubokkludálódott, azt tágítani nem lehetett.
0HJEHV]pOpV$EHPXWDWRWW6+:WHFKQLNDHOĘQ\HD)NRPSDWLELOLWiVpVD]ROGDOiJHOpUKHWĘVpJpQHNV]LQWHPDUDGpNWDODQ
EL]WRVtWiVD8J\DQDNNRUHOĘIRUGXOWKRJ\NLHJpV]tWĘVWHQWLPSODQWiFLyUDYROWV]NVpJ(]IHOKtYMDD¿J\HOPHWDUUDKRJ\D]ROdalágvédési technikákat tovább kell tökéletesíteni.
.XOFVV]DYDN bifurkáció, stent, PSBS, crush, culotte
6LPSOL¿HGKLJKZD\WHFKQLTXHIRUWKHWUHDWPHQWRIELIXUFDWLRQOHVLRQV±LQLWLDOH[SHULHQFHVLQRXUFHQWHU
,QWURGXFWLRQ Bifurcations often involved in percutan coronary interventions (PCI). According to current guidelines, one stent
technique is the gold standard, thus it means suboptimal result in the side branch. Numerous techniques are suggested to proWHFWWKHVLGHEUDQFKKRZHYHUQRQHRIWKHPLVSHUIHFW$QHZPHWKRGLVGHVFULEHGEHORZZLWKRXU¿UVWH[SHULHQFHVDQGHDUO\GDWD
0HWKRGV'DWDRIWKHSDWLHQWVZKRDUHWUHDWHGZLWKWKLV³6LPSOL¿HG+LJKZD\7HFKQLTXH´ 6+: DUHFROOHFWHGSURVSHFWLYHO\
Inclusion criteria is at least 2 mm diameter of the side branch with a minimum of 20% ostial diameter stenosis. Angiographic
features and procedural complications analysed retrospectively.
5HVXOWV Between 2014 October and 2017 November 181 bifurcation were treated with SHW in 180 patients, 36 were cut
coronary syndrome (ACS) and 145 elective case. Distribution of these bifurcations: 6.6% left main coronary artery (LMCA),
OHIWDQWHULRUGHVFHQGLQJGLDJRQDO /$'±GLDJRQDO UDPXVFLUFXPÀH[±REWXVHPDUJLQDO &;±20 GLVWDO
right coronary (RCA). Most of the cases the planned one stent strategy provided satisfactory result, but in 19 cases a second
stent implantation in the side branch were needed. It means “crush” in 4 cases”, “T and protrusion” in 8 cases, “culotte” in 7
cases. “bail-out” crush is a unique advantage of this method, as a “service channel” remains outside of the main branch stent,
which gives the possibility to deploy a stent “under” the main branch stent before proximal optimalisation (POT). This was not
possible only in 1 case, where this channel collapsed and impossible to redilatate it.
'LVFXVVLRQ: Advantage of this SHW technique is the simplicity and fully controlled side branch availability in 6 Fr guiding
catheters. In spite of this primary one stent technique, delivery of a second stent is easy. Of course the need of a second stent
due to a dissection draws the attention on imperfection of current side branch protection techniques.
.H\ZRUGV bifurcation, stent, PSBS, crush, culotte

$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHiQNHUOWHOIRJDGiVUD
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Bevezetés
.RV]RU~pUEHWHJVpJpVDELIXUNiFLyWpULQWĞ
V]ĬNOHWHN
$ NRV]RU~pUV]ĦNOHWHN DWHURV]NOHUy]LV WDODMiQ DODNXOnak ki. Ezen lassú, progresszív folyamat eredményeként plakkok keletkeznek az artériákon belül, amelyek
V]ĦNtWYHDOXPHQWFV|NNHQWLNDYpUiWiUDPOiViWH]]HO
miokardiális iszkémiát okozva (27).
A bifurkációk az ateroszklerózis predilekciós helyei (1.
ábra), mivel ezen a területen egyedi véráramlási minták
KDWiViUD|UYpQ\V]HUĦUHFLUNXOiFLyV]yQiNNHOHWNH]QHN
DPHO\HNHOĘVHJtWLNDSODNNRNIHOpSOpVpW$ELIXUNiFLyV
régiók hisztopatológiai vizsgálatai alapján a plakk lokalizációja szoros összefüggést mutat a helyi endotheliaOLVQ\tUyHUĘPLQWiNNDO  
(QQHN pUWHOPpEHQ ELIXUNiFLyV V]ĦNOHWHN J\DNUDQ
az epikardiális koszorúerek elágazásainál (oldalágak
HUHGpVpKH] N|]HO  DODNXOQDN NL $] DGRWW V]ĦNOHW NH]HOpVpQHN PyGMiW V]iPRV WpQ\H]Ę EHIRO\iVROMD D EHteg tünetei, általános állapota, rizikófaktorai, bal kamra
funkciója, funkcionális tesztek eredményei. Ez utóbbi
D] ROGDOiJ NOLQLNDL MHOHQWĘVpJpW LV PHJDGMD XJ\DQDNkor az oldalág angiográfiás mérete, hossza, lokalizációja, eredési szöge és a lézió komplexitása is meghatározza az intervenciós kardiológus döntését. Mindezek
YpJHUHGPpQ\HNpQWDÄMHOHQWĘVROGDOiJ´HJ\V]HUĦHQNLIHMH]YHD]DPLWQHPDNDUXQNHOYHV]tWHQLKRJ\DIĘiJ
LQWHUYHQFLyMDXWiQVHDODNXOMRQNLHUHGpVLV]ĦNOHWYDJ\
áramláscsökkenés (16).
A bifurkációs léziók feloszthatók a szignifikáns lumenV]ĦNOHWKHO\HDODSMiQDPHO\pULQWKHWLYDJ\DIĘYDJ\
D]ROGDOiJDWGHMHOHQOHKHWHJ\V]HUUHPLQGNHWWĘEHQLV
(/RXYDUGpV0HGLQD 2015). Valódi bifurkációs léziónak
QHYH]]ND]RQV]ĦNOHWHNHWDKRODIĘiJSUR[LPiOLVpV
vagy disztális szegmense mellett az oldalág eredéséEHQLVOHJDOiEERWPHJKDODGyV]ĦNOHWYDQ(2. áb
rán láthatók az 1,1,1; 1,0,1; 0,1,1 léziótípusok).

1. ÁBRA. Koszorúér-bifurkációs lézió (10)

(3. ábra). A stent méretének kiválasztása 2016-ig vita
tárgyát képezte, a jelenleg elfogadott álláspont alapján
DGLV]WiOLVIĘiJiWPpUĘMpYHOOHJ\HQHJ\H]Ę  
$36%6HOMiUiVHOĘQ\HKRJ\D]HJ\VWHQWHVPHJROGiV
szükség szerint átkonvertálható „bail-out” két stentes

Koszorúér-stentelési technikák
a bifurkációs szűkületek kezelésében
$SURYL]LRQiOLVROGDOiJVWHQWHOpV 36%6
-HOHQOHJD](%&iOWDOHOĘQ\EHQUpV]HVtWHWWHOMiUiVDELIXUNiFLyV Op]LyN 3&,MH VRUiQ D IĘiJ VWHQWHOpVH SUR[Lmális optimalizációval és a provisional side branch
VWHQWLQJ 36%6   $IĘiJSUR[LPiOLVV]HJPHQVpEĘO
a disztális szegmens felé helyezik ki a stentet, miközEHQ D] ROGDOiJEDQ HJ\ PiVLN YH]HWĘGUyWRW KDJ\QDN
(„kiszorított”, angolul jailed-nek nevezett oldalágdrót)

2. ÁBRA. Medina klasszifikáció. Szignifikáns szűkület hiányában mindegyik szegmens 0 értéket képvisel, 50%-ot meghaladó szűkület jelenléte esetén ez az érték 1. A 0-val vagy
1-es értékkel jelölt három szegmens sorrendje a következő:
proximális főágszegmens, disztális főágszegmens, oldalág,
az értékeket vesszővel választjuk el

5|YLGtWpVMHJ\]pN
ACS = akut koronáriaszindróma (acute coronary syndrome); EBC = European Bifurcation Club; HW = highway-technika;
-%3 MDLOHGEDOORQSURWHFWLRQWHFKQLND-6% MDLOHGVHPLLQÀDWHGEDOORQWHFKQLND.%, NLVVLQJEDOORQLQÀiFLy/$' EDO
PHOOVĘOHV]iOOyiJ OHIWDQWHULRUGHVFHQGLQJ /&[ EDOFLUFXPÀH[DUWpULD OHIWFLUFXPÀH[DUWHU\ /0 EDON|]|VIĘW|U]V OHIW
PDLQ 0-% PRGL¿HGMDLOHGEDOORRQSURWHFWLRQWHFKQLND1& QHPWiJXOyÄNHPpQ\´ QRQFRPSOLDQW 3&, SHUFXWDQNRURnáriaintervenció; POT = proximális optimalizációs technika; PSBS = provízionális oldalág-stentelés (provisional side branch
VWHQWLQJ 6+: VLPSOL¿HGKLJKZD\WHFKQLND7$3 7DQGSURWUXVLRQ7,0, WKURPERO\VLVLQP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQ
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3. ÁBRA. Bemutatja a PSBS lépéseit (13). 1. Első lépésként vezetődrótot juttatunk mind a fő-, mind az oldalágba; 2. majd a főág
stentelését követően 3. proximális optimalizációt alkalmazunk, a 4. lépésnél a stent megfelelő pozícióban van; 5, 6. ha az operatőr úgy véli, hogy az oldalág nem intakt, akkor újradrótozást követően, a stent celláin átjuttatva a drótot; 7. kissing technikával
rövid, NC-ballonok szimultán inflációjával segíti az oldalág átjárhatóságát, úgy, hogy 8. elkerülje az oldalág disszekcióját és a
stent torzulását

(pl. „T and protrusion” vagy „culotte”) technikává iE
ra). A PSBS, illetve szükség esetén a 2 stentre való kiegészítés is 6Fr kompatibilis.
$ MDLOHGGUyW V]HUHSpW LV KDQJV~O\R]QXQN NHOO $ IĘiJ
VWHQWEHKHO\H]pVpWN|YHWĘHQD]ROGDOiJRVWLXPDV]ĦNOKHW VRNV]RU H]W LV ÄMDLOQHN´ QHYH]LN  D IĘiJ VWHQWH[panziója miatt, akár el is záródhat. A drót az oldalágban
maradva ugyanakkor markerként szolgál, illetve a béWDV]|JPHJWDUWiViYDOVHJtWLD]RSHUDWĘUWKRJ\DIĘigon keresztül új drótot tudjon bevezetni az oldalágba. A

SUR[LPiOLVUHIHUHQFLiQDNPHJIHOHOĘPpUHWĦQRQFRPSOLDQWEDOORQQDOYpJ]HWWRSWLPDOL]iFLyW 327 N|YHWĘHQD
IĘiJ FHOOiL D] ROGDOiJ IHOp Q\tOQDN H] LV HOĘVHJtWL HJ\
harmadik drót átjuttatását az oldalág ostiumba (14).
A PSBS relatív hatékonyságát bizonyítja, hogy az eseWHNiEDQHOHJHQGĘHJ\VWHQWHWEHKHO\H]QLDIĘágba, (15), amellyel hasonló eredményeket érhetünk el,
mint más, sokkal komplexebb technikákkal. Randomizált vizsgálatok alapján ez az eljárás lett a bifurkációs
V]ĦNOHWHNNH]HOpVpQHNDUDQ\VWDQGDUGMD  

4. ÁBRA. A tervezetten két stentes stratégiák vázlata (http://www.medscape.org/viewarticle/727014_2)
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EDOORQRNNDOIHOWiJtWDQL,QQHQSHGLJNpWOHKHWĘVpJD]ÄLQvertált crush” stentelés (20), amikor stentet helyezünk ki
D]ROGDOiJIHOpYpJOHJFUXVKROYDDIĘiJDWYDJ\FVDNDQ\nyira tágítjuk fel a stent mögötti „rést”, hogy ezen ki tudjunk juttatni egy stentet az oldalágba, majd azt crusholni
DPLQGYpJLJIĘiJEDQKDJ\RWWEDOORQQDO ÄUHYHUVHFUXVK´ 
Az 4. ábra a tervezetten két stentes stratégiákat, komplex kezeléseket összegzi.
+RJ\DQHOĘ]]NPHJD]ROGDOiJHO]iUyGiViW"
$]HJ\HVWHFKQLNDLOHKHWĘVpJHN
Mint minden más helyzetben, a medicinában, mindig
MREEDSUHYHQFLyPLQWNpVĘEERUYRVROQLDNRPSOLNiFLyNDW&pOXQNEHPXWDWQLDNO|QE|]ĘROGDOiJYpGpVLWHFKQLNiNDWDELIXUNiFLyVV]ĦNOHWHNSURYLVLRQDOVLGHEUDQFK
stentelése (PSBS) során.
5. ÁBRA. Jailed balloon protection technika (JBP) lépései:
1. A főágba 180-300 cm-es, az oldalágba 185 cm-es vezetődrótot juttatnak; 2. A főágba standard, semi-compliant ballont; 3. Az oldalágba adekvát hosszúságú ballont helyeznek,
úgy, hogy az túlérjen az ostiumon, majd standard koszorúér-stentet juttatnak a főágba, úgy hogy az lefedje a léziót.
Az oldalág proximális markerét a főág stenttől ~2 mm-rel
proximálisabban helyezik el, hogy elkerüljék a beszorulást;
4. Ezt követően a főágstentet nominális nyomással inflálják,
ekkor az oldalágdrót és ballon „jail”-be kerül; 5. Ha az
oldalágban megfelelő az áramlás (TIMI 3), az oldalágballont
alacsony nyomással (<3 atm) fújják fel, majd az oldalágballont és drótot eltávolítják (ha az operatőr szerint szükséges,
akkor az oldalág-vezetődrótot a helyén hagyva a főág
stentoptimalizációt követően távolítja el. Ha az áramlás
csökkent (<TIMI 3) az oldalágban rutin angioplasztikát végeznek a ballon és drót eltávolítása előtt; 6. Az oldalágdrótot és ballont eltávolítják mialatt a főágballont mindvégig a
stentben parkoltatják; 7. A főágstentet a megfelelő pozíció
elérése érdekében ismételten expandálják; 8. Záró angiográfián ellenőrzik az eredményt (26)

Jailed balloon protection technika (JBP)
%XU]RWWD 2010-ben közölte az akut oldalág-elzáródás
PHJHOĘ]pVpWFpO]y~MWHFKQLNDLPHJROGiViWÄMDLOHGEDOloon protection” (JBP) néven (4). Ennek során a „provizionális T-stentelést” módosították úgy, hogy már nemFVDN HJ\ YH]HWĘGUyWRW MXWWDWWDN D] ROGDOiJED KDQHP
arra egy ballont is pozícionáltak iEUD . Ezt azonban
csak akkor inflálták, ha az oldalág okkludálódott vagy
abban megromlott az áramlás (<TIMI 3).
-DLOHGVHPLLQIODWHGEDOORRQWHFKQLND
2015-ben egy török munkacsoport dolgozta ki a „jailed semi-inflated balloon technique” (JSB) néven ismert
eljárást (6. ábra) ėN D VWHQWWĘO NLVVp SUR[LPiOLVDEEDQ

2OGDOiJHO]iUyGiV²GHILQtFLypVNH]HOpV
6]iPRV WpQ\H]Ę YH]HWKHW ROGDOiJHO]iUyGiVKR] PLQW
a plakk shift, carina shift, lapossá váló béta-szög a
IĘiJ VWHQWHOpVpW N|YHWĘHQ   $] ROGDOiJ SUR[LPiOLV
részének disszekciója, spazmusa is hozzájárulhat az
oldalágvesztéshez, azonban arról még nincs elegenGĘDGDWKRJ\PLO\HQWpQ\OHJHVSUHGLNFLyVWpQ\H]ĘNMirulnak hozzá a PSBS általi oldalágvesztéshez (23). Az
ROGDOiJMDLOJ\DNUDEEDQIRUGXOHOĘQDJ\PpUHWĦHUĘVHQ
PHV]HV V~O\RV RVWLXPV]ĦNOHWWHO UHQGHONH]Ę ROGDOiJ
HVHWpQ  7HOMHVHO]iUyGiVJ\DNUDEEDQIRUGXOWHOĘYDOyGLELIXUNiFLyVOp]LyNQiOpVNLVHEEROGDOiJiWPpUĘNQpO
Az oldalág teljes okklúziója nagy kihívást jelent az opeUDWĘU V]iPiUD PLYHO D] ROGDOiJ ~MUDGUyWR]iVD pV D]
áramlás megóvása is nehézségeket rejt magában a
IĘiJVWHQWHOpVHXWiQ  $GLV]WiOLVNDOLEHUKH]PpUHWH]HWWIĘiJVWHQWSUR[LPiOLVHGJHQpOQHPDW|NpOHWHVDSSR]tFLyOHKHWĘVpJ YDQ D VWHQW P|Jp YH]HWQL EDOORQW D]
eredeti, jailed dróton, majd ezt a „teret” egyre nagyobb
261

6. ÁBRA. Jailed semi-inflated balloon technika (JSB) tesztelése. (A) Az oldalágballon proximális markere és a főágstent
proximális vége ugyanazon magasságban van, az oldalágballoninfláció alacsony nyomással (3 atm) történik; (B) a
főágstent ballonfelfújását követően a jailed oldalágballon
proximális része (a főágstent mögött látható kontrasztanyag) összenyomódott, az oldalág ostiumától disztálisan
hiperinfláció jött létre (6)
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LQGtWRWWD]ROGDOiJiWPpUĘMpQHNPHJIHOHOĘPpUHWĦEDOlont pozícionáltak az oldalágba (6). A JSB-eljárás a
JBP-technika továbbfejlesztett változatának felel meg.
Az intervenció során az oldalágballont alacsony nyoPiVVDODIĘiJVWHQWNLKHO\H]pVpYHOHJ\LGĘEHQpVSUR[Lmálisan egyszintben fújják fel, így ezen ballon teljesen
„kitölti” az oldalág ostiumát, amellyel védi az oldalágat
a plakk, illetve carina áttolódásából származó elzáródástól (6).
+LJKZD\WHFKQLND
$36%6WHFKQLNDPyGRVtWiViYDODIĘiJVWHQWIHOI~MiViYDOHJ\LGĘEHQHJ\EDOORQWSR]tFLRQiOQDND]ROGDOiJED
~J\KRJ\D]SUR[LPiOLVDQW~OQ\~OMRQDIĘiJVWHQWHQpV
OHIHGMHD]ROGDOiJRVWLXPiWPDMGDIĘiJVWHQWEDOORQWpV
az oldalágballont szimultán inflálják (a 7. ábrán láthatók
a HW lépései). A stentballont leengedik és eltávolítják,
míg az oldalágballont leengedve a helyén hagyva egy
KDUPDGLN GUyWRW YLV]QHN D GLV]WiOLV IĘiJV]HJPHQVEH
Ezután eltávolítják az oldalágballont és -drótot, majd
D]HUHGHWLIĘiJGUyWRWDVWHQWFHOOiLQNHUHV]WOD]ROGDO
ágba juttatják. Az oldalágballont felfújják a stentstrutok
kitágítása céljából. Majd ezt a ballont a helyén hagyva,
HJ\PHJIHOHOĘPpUHWĦEDOORQWYLV]QHNDKDUPDGLNYH]HWĘGUyWRQNHUHV]WODIĘiJVWHQWEHpVPDJDVQ\RPiVRQ
inflálják. Végül kissing balloninflációval (KBI) fejezik be
az eljárást. Amennyiben szükséges, ekkor van leheWĘVpJD]ROGDOiJVWHQWNH]HOpVpUHDPHO\XWiQLVPpWHOW
KBI következik. A highway-technika alkalmazását száPRVHOĘQ\HPLDWWNHGYH]ĘQHNWDOiOWiNDQDSRVNOLQLkai eredményeket tekintve is (5).
Ha súlyosan ateroszklerotikus oldalág jelenléte kizárKDWy DNNRU QHP MDYDVROW D]W HOĘWiJtWDQL PLYHO PDJDsabb arányban alakulhat ki disszekció benne, amelybe
HJ\ ~M YH]HWĘGUyW OHYH]HWpVH D] iOOXPHQ SURSDJiFLyjához, illetve az ebben való stentimplantáció oldalágvesztéshez vezethet. A HW során a szimultán infláció
PLDWW D IĘiJ SUR[LPiOLV V]HJPHQVpEHQ D QHP WHOMHV
stentexpanzió következtében deformált stent celláin keresztül nehézkes az oldalág újradrótozása (POT). Véleményünk szerint a HW túl komplex, kevésbé optimális
HOMiUiVD]ROGDOiJiUDPOiVIHQQWDUWiViUDDIĘiJVWHQWHOpVpWN|YHWĘHQ(]DIĘRNDDQQDNKRJ\LQWp]HWQNEHQ
ennek a módosított változatát dolgoztuk ki és kezdtük
el alkalmazni, amelyet simplified highway-technikának
(SHW) neveztünk el.

7. ÁBRA. Highway-technika (HW) alkalmazásának illusztrációja (5)

zel párhuzamosan próbáltuk ezen új stentelési eljárás
lehetséges hátrányait is feltárni.

Célkitűzés
Célunk az volt, hogy a HW módosításával, majd enQHN D V]LJQLILNiQV ELIXUNiFLyV NRV]RU~pUV]ĦNOHWHN
esetében prospektív alkalmazásával kapott proceduráOLV HUHGPpQ\HNHW J\ĦMWVN pV VWDWLV]WLNDLODJ YL]VJiOMXN
ezen eljárás hatékonyságát.
A procedurális angiográfiás eredmények értékelésével
meghatároztuk az oldalágvédés eredményességét. Ez-

Betegek és módszer
%HWHJHNNLYiODV]WiVD
Általános bevonási kritériumként a szignifikáns bifurkáFLyV V]ĦNOHWHNHW YHWWN DPHO\ D IĘiJ OHJDOiEE 
RV V]HJPHQV V]ĦNOHWH PHOOHWW D PLQLPXP  PPHV
iWPpUĘMĦ OHJDOiEE RV ROGDOiJ RVWLXP V]ĦNOHWpW
jelentette.
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$WtSXV.RQWUDV]WDGiVN|]EHQHQ\KHWHOĘGpVLKLiQ\NpQW
ábrázolódó terület a koronáriák lefutásán belül, de kis
kontraszttapadással vagy anélkül
%WtSXV Kontrasztadás közben párhuzamos lefutású, vagy
GXSODOXPHQWHOĘGLNIHODQRUPiOOHIXWiVRQEHOON|]|WWN
WHOĘGpVLKLiQQ\DOGHNLVNRQWUDV]WWDSDGiVVDOYDJ\DQpONO
&WtSXV A disszekció az érpálya lefutásán kívül is
PHJMHOHQLNpVRWWSHU]LV]WiODOXPHQEĘOYDOyNLPRVyGiV
után is („extraluminális sapka”)
'WtSXV6SLUiOLVWHOĘGpVLUHQGHOOHQHVVpJDOXPHQEHQ
amely gyakran kontrasztpangással jár a fals lumenben
(„barber shop” jel)
(WtSXVÒMNHOHWĦWHOĘGpVLNLHVpVDOXPHQHQEHOO
)WtSXV Teljes elzáródással járó disszekció, ahol a
GLV]WiOLVOXPHQDQWHURJUDGQHPWHOĘGLN

8. ÁBRA. Ballontágítás okozta disszekciótípusok; http://
www.medscape.com/viewarticle/490976_2

Kizáró kritériumként a tervezetten 2 stentes stratégiák:
D]ROGDOiJV~O\RVPHV]HVVWHQRVLVD iWPpUĘV]Ħkület), a proximális szegmenésnek hosszú, legalább
PPHVV]LJQLILNiQVV]ĦNOHWHYDJ\V~O\RVWRUWXR]LWisa szerepelt.
3URFHGXUiOLV VLNHUNpQW N|Q\YHOWN HO D IĘiJ VWHQWHOW
szegmensén belüli maximum 30%-os (a stent maga
maximálisan 20%-os alulexpanziót mutasson) reziduáOLVV]ĦNOHWPHJOpWpWpVDIĘiJEDQpVD]ROGDOiJEDQD
TIMI 3 áramlást, valamint az áramlást akadályozó diszszekció hiányát (8. ábráQDGLVV]HNFLyNO|QE|]ĘWtSXsai láthatók).

%& A stentet nominális, az oldalágballont pedig alacsony nyomással (4-6 atm) szimultán fújjuk fel,
majd engedjük le. A jail-be került, részben felfújt
ballon megakadályozza a plakk, illetve carinaáttolódást, mivel szinte teljesen „kitölti” az oldalág
ostiumát.
D:(]XWiQDIĘiJEDOORQMiWKHO\EHQKDJ\YDD]ROGDOiJEDOORQWHOWiYROtWYDNRQWUROODQJLRJUiILiQHOOHQĘUL]]N
az oldalág intaktságát. Ekkor, ha az oldalág elzáróGRWWYDJ\iUDPOiVWFV|NNHQWĘPDJDVIRN~GLVV]HNFLy
DODNXO NL OHKHWĘVpJQN YDQ H]HQ D] Ä~WRQ´ D] HJ\
stentes módszert két stentessé alakítani; vagyis az
oldalág irányában hagyott „-csatornán” keresztül leYH]HWKHWĘDPHJIHOHOĘPpUHWĦVWHQWDPHO\HWDIĘiJ
stentjében hagyott ballonnal tudunk crush-olni.
(+D QLQFV QDJ\REE IRN~ UH]LGXiOLV V]ĦNOHW YDJ\
FV|NNHQW iUDPOiV D IĘiJEyO D VWHQWEDOORQW HOWiYROtWYDpVDSUR[LPiOLVpUNDOLEHUQHNPHJIHOHOĘPpUHWĦ
NC-ballonra cserélve nagynyomású proximális opti-

$VLPSOLILHGKLJKZD\WHFKQLNDOHtUiVD
A SHW-technika alkalmazása minden esetben az opeUDWĘUUHYROWEt]YD$EHWHJHNNLYiODV]WiViQiOILJ\HOHPEH YHWWN D V]LJQLILNiQV ELIXUNiFLyV V]ĦNOHWHNHW D
90°-nál nagyobb bifurkáiós szöget és azon anatómiai
variációkat és léziómorfológiát, amelyek nehezítették
az oldalághoz való hozzáférést. Az SHW egy standardizált eljárás, amely az intézetünkben került fejlesztésre. A 9. ábra részletezi a technika lépéseit, a 10. ábra
angiográfiás képeken ábrázolja az eljárást.
A procedúra során leginkább radiális, ritkábban femoUiOLVEHKDWROiVWDONDOPD]YD)UYH]HWĘNDWpWHUWDONDOPD]XQN(OVĘOpSpVNpQWYH]HWĘGUyWRWMXWWDWXQNPLQGNpW
iJED$IĘiJHOĘWiJtWiViWV]NVpJHVHWpQVWDQGDUGVHmi-compliant ballonnal végezzük.
A:$IĘiJEDDGLV]WiOLVV]HJPHQVQHNPHJIHOHOĘPpUHWĦ
és adekvát hosszúságú stentet helyezünk, míg az
oldalágba egy kissé alulméretes, az érkaliber 75%-a
körüli semi-compliant ballont juttatunk, úgy, hogy az
DIĘiJVWHQWSUR[LPiOLVV]pOpQpOYDJ\DWWyOSUR[LPiOLVDEEDQNH]GĘGM|QpVD]ROGDOiJLJpUMHQ(QQHNRND
egyrészt, hogy az oldalágballon proximális összenyomásával a disztális rész hiperinflációja ne okoz]RQ EDURWUDXPiW YDODPLQW PHJIHOHOĘ PpUWpNEHQ
védje az ostiumot a plakk, vagy carina áttolódástól. Ez a proximális elhelyezés pedig a ballon stent
P|JpV]RUXOiViWHOĘ]KHWLPHJ
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9. ÁBRA. Az SHW-technika lépései: A: Előtágítást követően
mindkét ágba standard vezetődrótot juttatunk. A főágba
a disztális referenciának megfelelő méretű és adekvát
hosszúságú stentet viszünk, míg az oldalágba egy kissé
alulméretes, az érkaliber 75%-a körüli átmérőjű, de elég
hosszú ballont pozícionálunk, amelynél fontos, hogy a stent
proximális markerénél vagy attól proximálisabban kezdődjön és az oldalágig érjen. B–C: Szimultán inflációt követően.
D: kontroll angiográfián ellenőrizzük az oldalág intaktságát,
majd ha ez intakt. E: POT-tal. F: a drótok és a ballon eltávolításával és záró angiográfiával fejezzük be az eljárást
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1. TÁBLÁZAT. Betegek klinikai jellegzetességei (n=181)
Kor (év)

68,4±8,5

Nem (%)
)pU¿
1Ę
Magas vérnyomás (%)

131 (72,4)
50 (27,6)
166 (91,7)

Cukorbetegség (%)

64 (35,4)

Hyperlipidaemia (%)

156 (86,2)

Erek érintettsége (%)
Egy ér

62 (34,2)

Két ér

74 (40,9)

Három ér

45 (24,9)

PCI-indikáció (%)
Stabil angina

145 (80,1)

Instabil angina/NSTEMI

21 (11,6)

STEMI

15 (8,3)

PCI: percutan coronariaintervenció, NSTEMI = nem ST-elevációs miokardiális infarktus, STEMI = ST-elevációs miokardiális infarktus

10. ÁBRA. A: Disztális bal mellső leszálló ág-diagonális oldalág-bifurkációs szűkülete. B: Mindkét ág drótozását követően a disztális bal mellső leszálló ágba stentet, a diagonális
oldalágba ballont pozícionálunk, C: amelynek proximális
markere a stenttől kissé proximálisabban helyezkedik el.
D–E: Szimultán inflációt alkalmazunk. F: a főágban hagyott
stentballonnal kontroll angiográfiát végzünk. G: POT-tal
fejezzük be az intervenciót. H: Záró angiográfián látható a
szinte reziduális szűkülettől mentes bifurkáció, az oldalág
B-típusú disszekciójával, ami az áramlást nem befolyásolta: TIMI 3 áramlás a záró angiogrammon. I–J: Az azonos
projekcióban mért béta-szög pre- és posztprocedurálisan is
lényegében változatlan maradt. LAD: bal mellső leszálló ág

malizációval, majd a drótok eltávolításával fejezzük
be az eljárást.
F: Záró angiográfia sematikus ábrázolása (9. ábra).
Statisztika
A statisztikai számításokat a MedCalc ® 13.3.3. verziójával végeztük. A folyamatos változókat az átlag ± standard deviációval fejeztük ki, a kategorikus változókat
százalékokban határoztuk meg. Összehasonlítottuk a
SUHpVSRV]WSURFHGXUiOLVDQJLRJUiILiVMHOOHP]ĘNHWNpWmintás T-próbát használva. Statisztikailag szignifikánsnak tekintettük az eredményeket ha a p<0,05.

koronáriaintervenciót végeztünk 180 betegben, 36 esetben (19,9%) akut koronáriaszindrómában, 145 esetben
(80,1%) elektív helyzetben. Az 1. táblázat összefoglalja
DEHWHJHNiOWDOiQRVNOLQLNDLMHOOHP]ĘLWDPHO\DQHP]HWközi átlagnak felel meg.
A 2. táblázat foglalja össze az angiográfiás és procedurális jellegzetességeket. Radiális behatolást alkalmaztunk az esetek többségében (84,5%). Fontos volt a 6F
kompatibilitás, amit a procedúrák nagy részénél sikerült
megvalósítani (77,4%), azonban néhány betegnél 7F
YH]HWĘNDWpWHUW NHOOHWW DONDOPD]QXQN DNiU UDGLiOLV EHKDWROiVEyOLV$Op]LyNORNDOL]iFLyMDDN|YHWNH]ĘNpSSHQ
DODNXOWDEDON|]|VW|U]V /0 EDQDEDOPHOOVĘ
OHV]iOOyiJ /$' ±HOVĘGLDJRQiOLVROGDOiJEDQ
a LAD – második diagonális oldalág 18,3%-ban, a bal
circumflex artéria – obtus marginalis ág 27,6%-ban és
a disztális jobb koszorúér (PD-PL) 6,6%-ban volt érintett. Összesen 51 betegnek (28%) volt valódi bifurkáciyVV]ĦNOHWH 0HGLQDYDJ\YDJ\Op]LyN 
70° alatti, lapos béta-szög az esetek 65,2%-ában forGXOWHOĘ3UHSURFHGXUiOLVDQ7,0,iUDPOiVDIĘiJEDQ
EDQD]ROGDOiJEDQEDQYROWMHOHQ$IĘágat 166 (91,7%), az oldalágat 11 (6,1%) esetben tágíWRWWXNHOĘ$EHDYDWNR]iV DYH]HWĘNDWpWHUIHOYH]HWpVH
XWiQV]iPtWYD iWODJRVLGĘWDUWDPDSHUFYROW

3URFHGXUiOLVHUHGPpQ\HNDQJLRJUiILiV
elemzés
A 3. táblázat foglalja össze a közvetlen procedurális
eredményeket. A beavatkozás sikerrátája 99,5%-os
Eredmények
volt. A procedúrát befejezve a betegek többségében
%HWHJSRSXOiFLyNOLQLNDLpVDQJLRJUiILiV
7,0,iUDPOiViEUi]ROyGRWWPLQGDIĘPLQGD]ROGDO
MHOOHJ]HWHVVpJHN
iJEDQHVHWEHQ  DIĘiJVWHQWHOpVpWN|YHWĘHQD]
$EHDYDWNR]iVRNRNWyEHUMpWĘOQRYHPEHU oldalág eredésénél disszekció jelentkezett. További 12
30-ig zajlottak. Ezalatt 181 simplified highway percutan esetben (6,6%) az oldalág eredésénél masszív, 75%-ot
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2. TÁBLÁZAT. Kezelt léziók procedurális és angiográfiás
jellemzői (n=181)

3. TÁBLÁZAT. Közvetlen procedurális eredmények (n=181)

Léziólokalizáció (%)

Oldalágvesztés (%)

'LV]WiOLVEDON|]|VIĘW|U]V

12 (6,6)

LAD-D1

74 (40,9)

LAD-D2

33 (18,3)

%DOFLUFXPÀH[DUWpULDREWXV
marginális ág
Jobb koronária-PD-PL

Sikeres procedúra (%)

180 (99,5)

Átmeneti

7 (3,9)

Végleges

1 (0,5)

2OGDOiJ7,0,iUDPOiVDDIĘiJVWHQWHOpVH
után (%)

50 (27,6)

0-2
12 (6,6)

12 (6,6)

3

Bifurkáció-csoportosítás (%)

169 (93,4)

Disszekció (%)

Medina 1,1,1

26 (14,4)

Proximális stent edge (C-F típusú)

3 (1,7)

Medina 1,1,0

41 (22,7)

Disztális stent edge (C-F típusú)

7 (3,9)

Medina 1,0,1

20 (11,0)

Oldalág ostium

Medina 0,1,1

5 (2,8)

Medina 0,1,0

33 (18,2)

Medina 1,0,0

56 (30,9)

Béta-szög (fok)
<70
70–90
>90

118 (65,2)

2 (10,5)

Mini stent-crush

2 (10,5)

Jailed-ballon vagy drótbeszorulás (%)

0–1

18 (9,9)

2

24 (13,3)
139 (76,8)

Radiális behatolás (%)

153 (84,5)

6F használat (%)

140 (77,4)

(OĘWiJtWiV 
166 (91,7)
11 (6,1)
39,6±23,8

)ĘiJVWHQWPpUHW
Hossz, mm

3,2±0,27
28,0±9,1

Oldalág-ballonméret
ÈWPpUĘPP
Hossz, mm

0 (0,0)

16 (8,8)

%HDYDWNR]iVHOĘWWLROGDOiJ7,0,iUDPOiV 

ÈWPpUĘPP

8 (42,1)

Reverse crush

21 (11,6)

Beavatkozás hossza (percben)

19 (10,5)

T and protrusion

17 (9,4)

144 (79,6)

Oldalág

Oldalág-stentelés (%)

7 (36,9)

2

)ĘiJ

7 (3,9)

Culotte

3

3

8 (4,4)

C–F-típusú

46 (25,4)

%HDYDWNR]iVHOĘWWLIĘiJ7,0,iUDPOiV 
0–1

A- és B-típusú

2,4±0,5
20,6±8,4

/$' EDOPHOOVĘOHV]iOOyiJ' GLDJRQiOLViJ3' SRVWHULRUGHVFHQGHQV
artéria; PL = posterolateralis oldalág; TIMI = thrombolysis in myocardial
infarction

fedni. Az oldalágballont és -drótot mind a 181 beavatkozás során sikerült beszorulás, vagy károsodás nélkül
eltávolítani.
A 4. táblázatban OiWKDWyN D] DQJLRJUiILiV MHOOHP]ĘN D
V]ĦNOHWHN PpUWpNpQHN pV D IĘiJ YDODPLQW D] ROGDOiJ
közti béta-szögnek a meghatározása (vizuális becsléssel). Általános bevonási kritériumként az oldalág ostium
OHJDOiEE RV V]ĦNOHWpW YHWWN D] HUHGpVHN iWPpUĘV]ĦNOHWHLQHNiWODJpUWpNHV]LJQLILNiQV  
YROW D VWHQRVLV PpUWpNH MHOHQWĘVHQ FV|NNHQW SRV]WSURFHGXUiOLVDQ S  PtJDGLV]WiOLVIĘiJV]HJPHQVpV
D] ROGDOiJ N|]|WWL EpWDV]|J MHOHQWĘVHQ QHP YiOWR]RWW
S    HVHWEHQ D] RSHUDWĘU QHP KDV]QiOW D]RQRV
SURMHNFLyWDEHDYDWNR]iVYpJpQtJ\DV]ĦNOHWHNHWpVD
béta-szög nagyságát nem tudtuk megítélni.
A 11. ábra bemutatja a „highway oldalágcsatorna” jeOHQWĘVpJpW D] ROGDOiJNH]HOpV My DQJLRJUiILiV HUHGPpnyének biztosításában, amelyen keresztül az oldalágba
MXWWDWRWWVWHQWHWDIĘiJVWHQWEDOORQMDÄP|Jp´D]WFVDNPLnimálisan az oldalág ostiuma felett indítva implantáltuk.

Megbeszélés

$VLPSOLILHGKLJKZD\WHFKQLNDDONDOPD]iVD
katéteres centrumunkban
PHJKDODGyUH]LGXiOLViWPpUĘV]ĦNOHWiEUi]ROyGRWWtJ\ A táblázatokban feltüntetett eredményeink alapján ki  HVHWEHQNLHJpV]tWĘPiVRGLNVWHQWLPSODQWi- jelenthetjük, hogy az SHW-technikát magas posztproFLyUDYROWV]NVpJD]ROGDOiJEDQ$IĘiJEDQSUR[LPiOLV cedurális sikeraránnyal tudtuk alkalmazni, optimális
stent edge-nél disszekció 3 (1,7%) esetben, míg disztá- ROGDOiJYpGpVVHOpVPHJIHOHOĘDQJLRJUiILiVHUHGPpQ\OLVDQ  HVHWEHQIRUGXOWHOĘH]HQHVHWHNQpOV]N- nyel. 19,9%-ban ACS-ben, 28,2%-ban valódi bifurkáciséges volt a disszekciót egy második endoprotézissel yVV]ĦNOHWHNQpOLVRSWLPiOLVHUHGPpQ\WNDSWXQN0LQG
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77,4%-ában, így azt mondhatjuk, hogy ezen technika
szinte teljesen 6Fr kompatibilis. Ezt az oldalágvédési
technikát viszonylag magas arányban (28,2%) tudtuk
valódi bifurkációs lézióknál (oldalágeredésben is legaOiEE RW PHJKDODGy iWPpUĘV]ĦNOHW  LV VLNHUHVHQ
alkalmazni (2. táblázat). A 4. táblázatban összefoglalt
posztprocedurális eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben sikerült elkerülnünk a jelenWĘVSODNNLOOHWYHFDULQDVKLIWNLDODNXOiViW(]WWiPDV]WMD DOi D] ROGDOiJ RVWLDOLV UH]LGXiOLV V]ĦNOHWpQHN 
N|UOL YROWD DPHO\ QHP WĦQKHW RSWLPiOLVQDN GH H]HQ
V]ĦNOHWHNV]LQWHNLYpWHOQpONOU|YLGHND]LURGDORPEDQ
is alátámasztottan funkcionálisan nem szignifikánsak.
(OĘWiJtWiVDONDOPD]iViUDQHPYROWHJ\pUWHOPĦMDYDVODW
DEHDYDWNR]iVOHtUiViEDQtJ\DQQDNV]NVpJHVVpJpUĘO
D] RSHUDWĘU V]XEMHNWtYHQ G|QWKHWHWW tJ\ D IĘiJDW 
  HVHWEHQ WiJtWRWWXN HOĘ PtJ D] ROGDOiJDW FVDN
11 (6,1%) alkalommal. Általánosságban, amennyiben
nem súlyosan ateroszklerotikus oldalágról van szó, akNRUD]HOĘWiJtWiVQHPMDYDVROWPHUWPDJDVDEEDUiQ\ban alakulhat ki disszekció (C–F típus) benne, amely
második stent behelyezését teszi szükségessé, pedig
ezen technika is pont ennek elkerülésére hivatott. A 181
LQWHUYHQFLyVRUiQHVHWEHQ  W|UWpQWLO\HQMHOOHJĦ
disszekció az oldalág eredésénél (3. táblázat).
A laposabb béta-szög a szuboptimális eredmény meghatározója, amely a mi eseteink között is gyakori volt (1.
táblázat),O\HQNRUJ\DNUDEEDQIRUGXOKDWHOĘUHVWHQRVLV
vagy trombózis a turbulens áramlás, alacsony endoWKHOLDOLVQ\tUyHUĘpVWURPERFLWDDNWLYiFLyN|YHWNH]WpEHQ
$  HVHWQpO iWODJEDQ RV YROW D IĘiJ pV D] ROdalág közti szög, amely magasabb kockázatot jelentett
a nemkívánatos posztprocedurális események kialaNXOiViEDQ$EpWDV]|JODSRVDEEiYiOiVDHOĘVHJtWKHWL
az oldalág elzáródását a plakk-, vagy carina shift által;
anyagunkban a beavatkozások során a béta-szög szignifikáns mértékben nem változott (4. táblázat), így eseteinkben ez is hozzájárulhatott a procedurális sikerhez.

4. TÁBLÁZAT. A procedúra angiográfiás elemzése (vizuális
becsléssel)
Baseline
(n = 181)

Posztproced.
(n = 179)

p

72,5±22,1

5,2±2,6

<0,001

51,6±22,4

12,6±11,4

<0,01

ÈWPpUĘV]ĦNOHW 

48,2±18,4

30,2±12,3

=0,04

Béta-szög (fok)

68,7±21,3

64,4±23,8

=0,58

)ĘiJSUR[LPiOLVV]HJPHQV
ÈWPpUĘV]ĦNOHW 
)ĘiJGLV]WiOLVV]HJPHQV
ÈWPpUĘV]ĦNOHW 
2OGDOiJRVWLXP

$V]|JHWDNpWpUHOVĘPPHVV]DNDV]iQDNN|]pSYRQDOiEDQPpUWN
Kétmintás T-próba eredményei

11. ÁBRA. Mini stent-crush stentelési technika. Medina 1,0,1
LAD-diagonális oldalág valódi bifurkációs szűkülete (A). Szimultán stentimplantáció a főágban és balloninfláció (SHW)
az oldalágban (B), ennek eredményeként C-típusú disszekció alakult ki az oldalág eredésében (C), ezért a highway oldalág-csatornát feltágítottuk, miközben a főágstent ballonját a helyén hagytuk (D). Ezen „highway oldalág-csatornán”
keresztül vittük ki az oldalágstentet a korábban kihelyezett
főág stent alá (E), majd az oldalágballon és drót eltávolítása
után a főágstent-ballonnal crush-oltuk az oldalágstentet
(F) Végül újradrótozás után KBI és POT következett. Záró
angiográfián optimális eredményt kaptunk (G)

/0Op]LyNQiOYDJ\QHP/0ELIXUNiFLyVV]ĦNOHWHNQpO
NO|QE|]ĘDNiUODSRVEpWDV]|JHVHWpEHQLVVLNHUOWD
végleges oldalágvesztést kiküszöbölni (1–3. táblázat).
Az SHW alkalmazása csak válogatott esetekben jöheWHWWV]yEDXJ\DQLVQHPPLQGHQELIXUNiFLyVV]ĦNOHWWHO
UHQGHONH]ĘEHWHJQpOYiUKDWyKRJ\H]D]RSWLPiOLVHOMiUiV$]RSHUDWĘUV]XEMHNWtYYpOHPpQ\HDODSMiQQpKiQ\
esetben nincs szükség az SHW alkalmazására az oldalágvédés során, vagy tervezetten 2-stent stratégiát kell
választani. Eseteink 84,5%-ában sikerült radiális behaWROiVEyOYpJH]QLDEHDYDWNR]iVWDPHO\OHKHWĘYpWHWWH
KRJ\ )UHV IHOYH]HWĘ NDWpWHUW KDV]QiOMXQN D] HVHWHN

$VLPSOLILHGKLJKZD\WHFKQLNiYDONDSFVRODWRVOHKHWVpJHVSUREOpPiNpVHOĞQ\|N
A jó posztprocedurális áramlási arány és viszonylag kisPpUWpNĦ UH]LGXiOLV VWHQRVLV DODSMiQ ~J\ YpOMN KRJ\ D]
6+:WHFKQLNDHJ\V]pOHVN|UEHQNO|QE|]ĘWtSXV~V]ĦNOHWHNHVHWpQLVDONDOPD]KDWyHOMiUiV(]HQWHFKQLNDIĘ
HOĘQ\H KRJ\ D EHDYDWNR]iV VRUiQ IRO\DPDWRV KR]]iIpUpVWWXGXQNEL]WRVtWDQLD]ROGDOiJKR]tJ\HQQHNPHJIHOHOĘ
kezelést tudunk alkalmazni. Elméletileg komplikációként
jelentkezhet az oldalágballon beszorulása, amelyet egy
esetben sem tapasztaltunk. A beavatkozások során az
ROGDOiJEDOORQW VLNHUOW QDJ\REE K~]yHUĘ NLIHMWpVH QpONO
HOWiYROtWDQLDQQDNDPHJIRQWROiVQDNN|V]|QKHWĘHQKRJ\
D]ROGDOiJYpGĘEDOORQWV]LPXOWiQLQIOiOWXN(]DNLVHEE D
nominális fele) nyomás az oldalág eredésénél kialakult
GLVV]HNFLyHVpO\pWFV|NNHQWLDQHPMHOHQWĘVEDURWUDXPD
iOWDO%HWHJDQ\DJXQNEDQKpWHVHWEHQIRUGXOWHOĘQDJ\REE
IRN~ROGDOiJGLVV]HNFLyGHD]ĘHVHWNEHQUHODWtYHKRV]-
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szú és súlyosan meszes lézió volt jelen. Itt még kisebb
semi-compliant ballont kellett volna alkalmazni, hogy elkeUOMND]HKKH]KDVRQOyNRPSOLNiFLyNDW$VWHQWPHJIHOHOĘ
appozíciója érdekében minden intervenciót rövid NC-ballonnal végzett POT-tal egészítettünk ki.
Az SHW-technika esetleges szuboptimális eredménye
DEEyOV]iUPD]KDWKRJ\DVWHQWHQSUR[LPiOLVDQW~OpUĘ
oldalágballon a proximális szegmens sérülését, diszszekcióját okozhatja. Mi 3 esetben tapasztaltunk maQLIHV]W GLVV]HNFLyW DPLNRU D SUR[LPiOLV IĘiJED ~MDEE
stentet kellett implantálni. Ez a technika limitációját is
MHOHQWL~J\LVIRJDOPD]KDWQiQNKRJ\DPHJIHOHOĘOp]Lót kell kiválasztani, ahol a proximális épnek látszó szaNDV]HOHJHQGĘKRVV]~ViJ~

Limitációk
A vizsgálatunknak számos limitációja van. A legfontoVDEEKRJ\DWHFKQLNiUDDONDOPDVV]ĦNOHWHNNULWpULXPDL
QHPYROWDNSRQWRVDQGHILQLiOYD SOPLDPHV]HVV]ĦNOHW
PD[LPiOLVIRND 5pV]OHJQN|QD]RSHUDWĘU|NQHPHJ\ségesen használják ezt a technikát, minden bifurkációs
3&,DONDOPiYDOD]RSHUDWĘUUHYDQEt]YDKRJ\DONDOPD]za-e az SHW-t vagy hagyományos megoldást választ.
$UUyO QHP YH]HWWQN SURVSHNWtY NpUGĘtYHW KRJ\ SRQWRVDQPLO\HQOp]LyWXODMGRQViJRNEHIRO\iVROMiNĘNHWDG|QWpVKR]DWDOEDQKRJ\PHO\LNHOMiUiVWUpV]HVtWLNHOĘQ\EHQ
Hosszú távú klinikai eredményeink vizsgálata jelenleg
is folyamatban van intézetünkben. Kisebb limitációnak
számít, hogy nem alkalmazunk kvantitatív koszorúér-angiográfiát és akut esetekben – ahol a kezelt erek átméUĘLWQHPOHKHWKHO\HVHQPHJtWpOQL±NHYpVWDSDV]WDODWXQN
van a technikával kapcsolatban. Valamint az ér meszesVpJpQHNPpUWpNpWVHPV]iPV]HUĦVtWHWWNDPHO\UL]LNyWpQ\H]ĘNpQWV]HUHSHOKHWD]ROGDOiJHUHGpVGLVV]HNFLyMiban, ezáltal az oldalág stentelésében is.

Következtetés
Következtetésként azt mondhatjuk, hogy a simplified
highway-technika alkalmazása a provizionális oldalágVWHQWHOpV VRUiQ PHJIHOHOĘHQ NLYiODV]WRWW Op]LyN HVHWpQ
alkalmazható és magas procedurális sikert eredményezett. Az általunk vizsgált 180 beteg esetében ezen
WHFKQLND KDV]QiODWD VRUiQ PHJOHKHWĘVHQ NLV DUiQ\EDQ
IRUGXOWHOĘROGDOiJHO]iUyGiVYDODPLQWPiVRGLNVWHQWEHhelyezésére is kevés esetben volt szükség. KijelentheWĘKRJ\DNRV]RU~pUELIXUNiFLyVV]ĦNOHWHLQHNWHUYH]HWW
36%6NH]HOpVHVRUiQD]6+:DONDOPD]iVDHOĘQ\|VYilasztás; ugyanakkor további klinikai vizsgálatok szükséJHVHNDKRVV]DEEWiY~HUHGPpQ\HVVpJHOOHQĘU]pVpUH
Nyilatkozat
$V]HU]ĘNNLMHOHQWLNKRJ\DN|]OHPpQ\PHJtUiViYDO
kapcsolatban nem áll fenn velük szemben pénzügyi
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YDJ\ HJ\pE OpQ\HJHV |VV]HWN|]pV |VV]HIpUKHWHW
OHQVpJL RN DPHO\ EHIRO\iVROKDWMD D N|]OHPpQ\EHQ
EHPXWDWRWWHUHGPpQ\HNHWD]DEEyOOHYRQWN|YHWNH]
tetéseket vagy azok értelmezését.
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