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ACS PCI kezelése
ACS korszerűellátása: PCI&TAG +/- anticoagulans

PCI-vel, stenttel kezelt betegek: 
•élethosszan ASA szedése
•ADP-antagonistával (elsôsorban thienopyridinnel) 
kombinációban 
� BMS után hat hónapig
� DES után legalább12 hónapig a nemzetközi ajánlások 

tükrében 

DES: az elsô hat hónapban a BMS-sel szemben a 
stentthrombosis nagyobb kockázatát jelenti. 

ASA- és clopidogrelkezelés korai elhagyása 90-szeresére 
emeli a stentthrombosis kockázatát



Periproceduralis vérzés

Gyakori komplikáció ACS-ben végzett PCI során

Gyakoriságát és súlyosságát meghatározza

•Thrombocyta aggregatio gátlás (TAG) intenzitása

•Beavatkozás technikája 

Korábban mint kezelendő szövődményt tartották számon

Ma már ismert a vérzés ill. annak ellátási módjának 

hatása a mortalitásra   



Periproceduralis vérzés definíció

Korai, elsősorban lysis ill. TAG-gyógyszer vizsgálatok 

(GUSTO, TIMI)

•Intracranialis vérzés, nagy Hb csökkenés

Újabb vizsgálatok

•Intracranialis vagy intraocularis vérzés

•Significans csökkenés: >4g/dl Hb vagy >15% Hct

•Sebészi ellátást igénylő behatolási kapu

•Nagy haematoma >5cm



Periprocedurális vérzés definíciók 



Periprocedurális vérzés incidenciája

Major vérzés PCI&gyógyszeres kezelés kapcsán 3-6%

•Femoralis behatolási kapu 60%

•Gastrointestinalis vérzés 15%

•Retroperitonealis vérzés 5-12%

•Intracranialis vérzés 2-3% 



Rizikófaktorok
Alap kockázati faktorok

•>75 év 
•Női nem (kisebb dimenziók, idősebbek, HT, DM, KVE…)
•Felvételkori anaemia 
•Chronicus veseelégtelenség

TRITON TIMI 38 – 13000+ beteg, retrospektív analízis, 
clopidogrel vs prasugrel ACS+PCI során további faktorok

•GPIIb/IIIa inhibitorok
•Beavatkozási időtartam
•STEMI
•Hypercholesterinaemia
•HT
•Beavatkozás: sheath méret, IABP, beavatkozás 
komplexitása



PCI direkt szöv ődményei

• Antithromboticus kezelés+a. punctio-val összefüggő, ill. 
sheath-eltávolítással összefüggő szövődmények

• Coronaria események: 
– dissectio
– no reflow
– guidewire kilépés – pericardialis folyadékgyülem

• Allergiás reakció, anaphylaxia
• Local anesztetikum neurológiai mellékhatás 
• Ozmoticus terhelés 
• Ideiglenes pacemaker
• IABP kezelés szövődményei
• Kontrasztanyag-indukálta nephropathia (CIN)



Behatolási kapu biztosításával  
kapcsolatos szöv ődmények

Pungált erek: 
• A. femoralis spf. vs. a. fem. profunda
• A. radialis
• A. brachialis
• V. femoralis
• (V. jugularis interna, v. jugularis externa)
• (V. subclavia)



Behatolási kapu biztosításával  
kapcsolatos szöv ődmények

Vérzés, haematoma 
• Elhelyezkedés: behatolási kapunak megfelelően (inguinalis regio, 

felkar, alkar, nyak, váll) 
• Jelleg: lapszerinti elterülés, pulzáló haematoma, pseudoaneurysma
• Ok: parasheath vérzés, többszöri punctioból vérzés 

+antithromboticus kezelés, anticoagulans kezelés

Ellátás: kialakulásnak, jellegnek megfelelően
• Sheathcsere
• Beavatkozás végén percutan zárás
• Nyomókötés
• Femostop
• Érsebészeti cons.

Invazív monitorozáshoz, therapiához szükséges behatolási kapu 
fenntartásának szüksége esetén másik biztosítása az eredeti 
ellátása előtt/közben/után!



Behatolási kapu biztosításával  
kapcsolatos szöv ődmények 2. 

• Percutan zárás: 
– Egyszerű elégtelen zárás: 

rossz méretválasztás
– Eszköz inszufficiencia: 

bentmaradt Starclose, 
Perclose varratkiszakadás, 
„Túl jó” zárás: hátsó fal 
behúzása (Perclose)

– Plakk lesodrás, embolisatio
• AV-fistula

– szakavatott ultrahangos, 
érsebész cons.

• Infectio 
– Localis
– endocarditis



Pulzáló haematoma



Pulzáló haematoma



Mechanikus 
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IABP szöv ődményei
• Nem megfelelő augmentatio

– Ballonmegtöretés
– AI
– Rapid gas loss
– Ballonruptura

• Végtagischaemia lumenszűkítés miatt 
• Embolisatio – vese, bél, alsó végtag
• Infectio
• Mechanikus vérsejt-károsítás
• Tartós heparinisatio szüksége: 

– Anaemia
– Thrombocytopenia
– Vérzéses szövődmény

• Gázembolisatio



Gyógyszeres kezelés szöv ődményei

• Antithromboticus/anticoagulans kezelés
– Haematoma, lumenes vérzés
– Gastrointestinalis vérzés: gastritis, ulcus, polyposis, 

Chron, CU
– ICH
– Haematuria 
– Egyéb szervek bevérzése
– HIT

• Toxicoderma – nehéz ddg. 
– Kontraszt?
– új gyógyszerek?  

• CIN - nephrotoxicus szerek+kontrasztanyag



Pericardialis tamponadfe



Intracranialis haemorrhagia



Vérzéses kockázat – HAS -BLED Score

„real-world” cohort: 3978 PF beteg az EuroHeart Survey-ből



Antithromboticus kezelés 

GP IIb/IIIa Inhibitorok 
•IA ajánlás clopidogrel mellett ACS-ben
•Alacsony-közepes thromboticus kockázat mellett 
haszonnal szemben magas vérzéses kockázat: 1.4-2.7x

UFH
•PCI alappillére az antithromboticus kezelésben
•Jól dozírozható, vérzés a túladagolás fv-e

LMWH
•SYNERGY vizsgálatban enoxaparin 1mg/kg sc vs
60U/kg NaHeparin: ischemiás eseményben nincs 
különbség, de 9.1 vs 7.6% vérzéses szövődmény
•0.75 mg/kg enoxaparin biztonságos  



Antithromboticus kezelés 

Fondaparinux OASIS5 
•Kisebb vérzéses kockázat vs enoxaparine 3.1% vs 5%
•Katéterthrombosis 0.9 vs 0.4 %

Bivalirudin
•ISAR REACT (vs GPI, UFH) 

�Kevebb vérzés: 3.1 vs 4.6% (de:alacsony 
kockázatú betegek), 
�magasabb ischaemiás arány

•HORIZONS-AMI (vs UFH&GPI)
�Kisebb major vérzés 4.9 vs 8.3%:
�1.3% vs 0.3% 24h stent thrombosis



Antithromboticus kezelés - P2Y12 inhibitorok:
TRITON TIMI 38: 13608 ACS&PCI beteg, prasu vs clopi

�AMI 7.4 vs 9.7% *
�Stent thrombosis 1.1 vs 2.4%*
�Major vérzés 2.4 vs 1.8%
�Életet veszélyeztető vérzés 1.4 vs 0.9%

PLATO 18624 ACS beteg, ticagrelor vs clopi, 65% PCI
�Halál 4.5 vs 5.9%
�AMI 5.8 vs 6.9%
�Major vérzés 4.5 vs 3.8%*

CHAMPION PCI – cangrelor vs clopi
�Nincs különbség végpontokban, vérzés ns magasabb 

CHAMPION PLATFORM - cangrelor vs clopi
�Halál 0.2 vs 0.7% ns, stent thrombosis 0.2 vs 0.6% ns
�Major vérzés: 5.5% vs 3.5%* 



Antithromboticus stratégia PCI után PF betegeknél, ahol közepes vagy 
magas a thromboemboliás rizikó



Periprocedurális vérzés kimenetele

Magas intrahosp. és korai (<30 nap) mortalitás…

•RCT-k: 4-10x kockázat korai mortalitásra vérzés esetén
�Nincs különbség minor és major vérzések között
�TRITON-TIMI38: HR 5.84, 95%CI 4.11-8.29 

•1 éves mortalitás változó: ns vs. 2-4.5x kockázat

•Prolongált kórházi tartózkodás

•Meghatározó pontok
�Beavatkozás szövődmények: coronaria perforatio, 
embolisatio, dissectio
�Magas kockázat: AMI, stroke, veseelégtelenség 



Periprocedurális vérzés kimenetele



ACS PCI kezelése & m űtétek

A stentthrombosis és a perioperatív vérzésveszély kockázatának becslése 
>> megválasztani a beavatkozás optimális idôzítését és a perioperatív
thrombocytaaggregáció-gátlás módját.

ESC legújabb ajánlása: nem szívsebészeti mûtéteket elektív esetben BMS-
sel végzett PCI után legkorábban hat héttel (optimális esetben három 
hónappal), DES esetében 12 hónappal javasolt végezni. 



Döntési algoritmus: cardialisan stabil 
beteg nem -szívsebészeti m űtétje



ACS PCI kezelése & m űtétek

A stentthrombosis és a perioperatív vérzésveszély kockázatának becslése 
>> megválasztani a beavatkozás optimális idôzítését és a perioperatív
thrombocytaaggregáció-gátlás módját.

ESC legújabb ajánlása: nem szívsebészeti mûtéteket elektív esetben BMS-
sel végzett PCI után legkorábban hat héttel (optimális esetben három 
hónappal), DES esetében 12 hónappal javasolt végezni. 

A stentthrombosis nagy kockázatával járó kritikus idôn belül végzett 
beavatkozások
�a TAG-kezelés megtartása szükséges, 
�felkészülve a fokozott vérzéses kockázatra és annak elhárítására.

Az ASA-kezelést nem szabad abbahagyni kivéve 
�az abszolút ellenjavallatot jelentô speciális sebészeti beavatkozásokat 
�intracranialis mûtét, a gerinccsatorna opus, szemfenékmûtét, manifeszt
vérzés. 



Antithromboticus kezelés 



ACS PCI kezelése & m űtétek

Nagy vérzésveszéllyel járó mûtétek, gerincközeli érzéstelenítés elôtt
�le kell állítani az ADP-receptor-blokkolót
�a gyógyszerekfarmakodinamika: a mûtét elôtt 5–7 nappal (ticlopidinnél 10 
nappal).

Potenciálisan nagy vérzés és egyidejûleg nagy thrombosisveszély
�orális ASA és thienopyridin perioperatíve rövid hatású GpIIb/IIIa-gátlóra
lehet lecserélni 
�A preoperatív szakban leállított TAG-kezelést a lehetô legelôbb
visszaállítani

A beteget optimálisan olyan centrumban kell operálni, ahol 
�a sebész és az aneszteziológus gyakorlott a TAG-kezelt betegek mûtéti
ellátásában és 
�elérhetô közelségben perioperatív stentthrombosis ellátására felkészült 
PCIcentrum



ACS&TAG&AC kezelés

�TAG és átmeneti AC kezelés nem megkerülhető acut 

coronaria syndroma kezelésében  

�Körültekintő vérzéses rizikó stratifikáció

�Vérzés mindig magas kockázatú, mortalitást fokoz

�Postoperatív fokozott vérzésmonitorozás

�TAG kezelés időtartama és felfüggesztése kritikus



Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!


