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Radiální přístup u PCI 

• Ve světě i u nás v r.2007     10% výkonů 

• Ve světě v r. 2014                40%,  u nás 70%  

 

• Současná doporučení ESC : 

 

                          2012   STEMI      -     IIa B 
 

                          2015   NSTEMI   -      I  A  





Radiální tepna  2,0-3,5 mm 
   Koronární tepna 2,5-4,0 mm 



Evropská guidelines pro léčbu STEMI z roku 2012 

 Steg et al. Eur Heart J.2012;33:2569-2619 



SHOCK Trial  -  dosud jediná randomizovaná studie (!) 

      Early intervention vs. Conservative medical management 

Hochman et al. NEJM 1999 

30-day Mortality – 44.0% vs 53.3% 

http://content.nejm.org/content/vol341/issue9/images/large/01f1.jpeg


Radiální přístup u kardiogenního šoku 

 

• Do r. 2011  -  publikována jen 2 kazuistická sdělení 

 

 

 

• Konference PS AK - 2010  naše první zkušenosti 

 





 Impella (pravé tříslo) + akutní PCI (levé zápěstí)  
 



Radiální přístup u kardiogenního šoku 

 

 

•               Co se od té doby změnilo ? 

 

 

• NOVÁ DATA z PUBLIKACÍ i META-ANALÝZY 



Radiální přístup u kardiogenního šoku 

≤ 2012       -  jen kazuistická sdělení a 61 p. v RIFLE-STEACS     (26 R) 
   2013       -  analýza dat: 
     1.  AHJ      - z českého a kanadského centra - 197 p.            (108 R) 
     2.  AHJ      - ze španělského centra - 122 p.                              (80 R) 
     3.  AHJ       - z italských center - 221 p.                                      (71 R)  
     4.  CCI        - z japonského centra - 81 p.                                   (38 R) 
   2014   
      5.  JIC        - další japonské centrum - 85 pacientů                  (60 R) 
      6.  AHJ      - UK registr -  7231 p.                                            (1877 R) 
   2015 
      7.  AHJ      - meta-analýza  -    8301 p. z toho      2321 R. 
      8.  Arch Cardiovasc Dis - z francouzského centra 101 p.       (74 R)  
  





Nezávislé  prediktory jednoroční mortality 



Arch Cardiovasc Dis  2015 



Arch Cardiovasc Dis  2015 

 Femorální komplikace mj :  
 
- více krvácení a transfuzí 
- dissekce tepny 
- ischemie končetiny 
- lokální žilní tromboza 
- infekce  tepenného   
  uzávěru (ACD) 
 



Arch Cardiovasc Dis  2015 

  
 



Arch Cardiovasc Dis  2015 



 
 

Impact of access site choice on outcomes of patients with cardiogenic shock undergoing 
percutaneous coronary intervention: a systematic review and meta-analysis 

  
 Základní informace o 8 studiích zařazených do meta-analýzy    

          Základní výsledky z jednotlivých studií - krvácení a 30-denní mortalita  

Pancholy et al. AHJ 2015 



30-denní mortalita - 8 studií 

Pancholy et al. AHJ 2015 



30 - denní mortalita - 7 studií 

Pancholy et al. AHJ 2015 



Výzva do budoucna  

    Na základě výsledků této metaanalýzy byla provedena 
kalkulace o velikosti randomizované studie, ve které by 
30-denní mortalita byla primárním endpointem. 
K  detekci 15% rozdílu v mortalitě mezi radiální a 
femorální větví by bylo potřeba randomizovat v každé 
skupině 206 pacientů, celkem tedy 412. 



Závěr 

• Radiální přístup se stal doporučeným přístupem v 
intervenční léčbě akutního infarktu myokardu s i 
bez ST elevací   (ESC guidelines 2012 a 2015) 
 

• Nově publikovaná data (2013-2015) preferují 
tento přístup i v léčbě pacientů s kardiogenním 
šokem 
 

• Multicentrická randomizovaná studie u těchto 
pacientů však dosud chybí a bohužel se zatím 
nepřipravuje. 
 

 


