
Εισαγωγή

Η κερκιδική (transradial) προσπέλαση για τη διενέργεια στεφανιογραφίας αναπτύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια σαν εναλλακτική της παραδοσιακής προσπέλασης δια της 

μηριαίας αρτηρίας και πλέον αποτελεί την κύρια οδό προς τα στεφανιαία αγγεία για τους επεμβατικούς καρδιολόγους. Η οδός αυτή σχετίζεται με λιγότερες μείζονες 

αγγειακές επιπλοκές και χαμηλότερο κίνδυνο αιμορραγίας στο σημείο της προσπέλασης στα πλαίσια αντιμετώπισης και διερεύνησης περιπτώσεων οξέως στεφανιαίου 

συνδρόμου [1]. Η αιμορραγία παρόλαυτα στο σημείο εισόδου στην κερκιδική αρτηρία μπορεί να οδηγήσει στην  δημιουργία αιματώματος στο αντιβράχιο και σπανιότατα 

σε σύνδρομο διαμερίσματος. Περιγράφουμε την περίπτωση καθυστερημένης ανάπτυξης συνδρόμου διαμερίσματος σε ασθενή 49 ετών, 5 ημέρες μετά αγγειοπλαστικής 

των στεφανιαίων αγγείων στα πλαίσια οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου που αντιμετωπίσθηκε με φασιοτομή του πρόσθιου διαμερίσματος του αντιβραχίου.

Παρουσίαση περιστατικού

Ανδρας 49 ετών διεκομίσθη από άλλο υγειονομικό σχηματισμό στο νοσοκομείο μας παρουσιάζοντας εντονότατο οίδημα αριστερού αντιβραχίου προς διερεύνηση. Προ 

πενθημέρου είχε υποβληθεί σε επείγουσα στεφανιογραφία προς αγγειοπλαστική στα πλαίσια οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου. Η στεφανιογραφία έγινε δια της 

κερκιδικής οδού και τοποθετήθηκαν stents σε δύο από τους τρεις κλάδους χωρίς διεγχειρητικές επιπλοκές. Το αντιβράχιο τις επόμενες τρεις ημέρες εμφάνισε σταδιακά 

αυξανόμενο οίδημα, και την ημέρα προ της παραπομπής (4η PO) αιμωδίες και αιμορραγικές φυσαλίδες στο δέρμα. Στην κλινική εξέταση διεπιστώθη μεγάλη τάση και 

οίδημα του αριστερού αντιβραχίου και επισκοπικά φυσαλίδες στο δέρμα (Fig 1). Το εύρος κίνησης των δακτύλων, ίδια των μυών του πρόσθιου διαμερίσματος, ήταν 

σχεδόν μηδενικό, και κατά τις παθητικές κινήσεις της πηχεοκαρπικής και των δακτύλων παρουσίαζε έντονο άλγος. Υπήρχε υπαισθησία κατανομής μέσου νεύρου και ο 

χρόνος τριχοειδικής επαναπλήρωσης αυξημένος.    

Ο ασθενής οδηγήθηκε σε επείγουσα φασιοτομή του πρόσθιου διαμερίσματος του αντιβραχίου. Κατά τη διάνοιξη της περιτονίας ήταν αξιοσημείωτη η μεγάλη τάση 

αυτής. Παροχετεύθηκε άμεσα ευμέγεθες αιμάτωμα (Fig 2) και διανοίχθηκε ο εγκάρσιος σύνδεσμος του καρπού. Κατά την διερεύνηση του μέσου νεύρου (ερχόταν σε 

άμεση επαφή με το αιμάτωμα) παρατηρήθηκε έντονα αιμορραγικό επινεύριο καθώς και ισχαιμικές αλλοιώσεις στις μυικές γαστέρες (Fig 3a,3b). Στην κερκιδική αρτηρία 

ανευρέθησαν διαφυγές αίματος στο σημείο εισόδου του καθετήρα αλλά και ένα σημείο τρώσης αυτής 5 εκ. κεντρικότερα (Fig 3c). Η βλάβη του αγγείου δεν ήταν 

επιδιορθώσιμη και απολινώθηκε. Τέθηκαν λίγα συμπλησιαστικά ράμματα και το τραύμα αφέθηκε για επούλωση σε δεύτερο σκοπό.

Η ανάπτυξη του συνδρόμου αποδίδεται κυρίως στη δημιουργία αιματώματος στο πρόσθιο διαμέρισμα του αντιβραχίου τα πρώτα 24ωρα από την στεφανιογραφία. Ο ασθενής 

μας εμφάνισε μια προοδευτικά επιδεινούμενη εικόνα με καθυστερημένη εγκατάσταση του συνδρόμου μετά από 72 ώρες.  Τα σημεία εξαγγείωσης εντοπίζονται συνήθως στην πύλη 

εισόδου του καθετήρα ή σπανιότερα σε κάποιο άλλο σημείο τρώσης της κερκιδικής αρτηρίας στο αντιβράχιο. Βασικές αιτίες της διαφυγής αποτελούν η αντιπηκτική φαρμακευτική 

αγωγή πέρι και μετεγχειρητικά, λάθη στην τοποθέτηση και στην πίεση της ειδικής αιμοστατικής περιχειρίδας μετα την επέμβαση καθώς και εργώδεις χειρισμοί του καθετήρα κατά 

την είσοδο και έξοδο του στο αγγείο [3].   

Σημαντικά σημεία για τη διενέργεια μιας ασφαλούς στεφανιογραφίας δια της κερκιδικής αρτηρίας είναι ο προεγχειρητικός έλεγχος της βατότητας του αρτηριακού τόξου του 

καρπού με υπερηχογραφικό Doppler, η μεγάλη προσοχή κατα τους χειρισμούς του αγγειακού καθετήρα στην είσοδο, προώθηση και έξοδο αυτού (ιδιαίτερα σε σημεία κωλύματος ή 

επί υποψίας αγγειόσπασμου), η σωστή τοποθέτηση της αιμοστατικής συσκευής και ο τακτικός έλεγχος αυτής, η προσεκτική χρήση των αντιπηκτικών και τέλος η στενή 

παρακολούθηση του ασθενούς (ίδια για οίδημα και άλγος στο αντιβράχιο) [4].

Απαραίτητη είναι η στενή συνεργασία ορθοπαιδικών και καρδιολόγων ώστε επί υποψίας συνδρόμου διαμερίσματος να μη χαθεί χρόνος μέχρι την φασιοτομή (παράθυρο 

ασφαλείας 8 ωρών από την εγκατάσταση του συνδρόμου) και έτσι  να αποφευχθούν οι σοβαρές επιπλοκές  για το άκρο.

Συμπερασματικά

Αν και η ανάπτυξη συνδρόμου διαμερίσματος μετά την κερκιδική στεφανιογραφία αποτελεί μια πολύ σπάνια επιπλοκή, οι συνέπειες της είναι καταστροφικές αν δεν

αντιμετωπισθεί εγκαίρως. Η υψηλή εγρήγορση είναι απαραίτητη από του επεμβατικούς καρδιολόγους τις πρώτες ημέρες μετά την αγγειογραφία και η έγκαιρη αντιμετώπιση από

εξειδικευμένο ορθοπαιδικό κέντρο επί της κλινικής υποψίας εγκατάστασης του συνδρόμου επιβεβλημένη για την αποφυγή σοβαρών έως αναπηρικών επιπλοκών για το άκρο.

Fig 1 Κλινική εικόνα του αντιβραχίου με έντονο οίδημα και φυσαλίδες

Σύνδρομο διαμερίσματος αντιβραχίου μετά από καθετηριασμό της κερκιδικής αρτηρίας για διενέργεια στεφανιογραφίας. Μια σπάνια άλλα δυνητικά καταστρεπτική 

επιπλοκή. Παρουσίαση περιστατικού και βιβλιογραφική ανασκόπηση.
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Fig 2 Κατά τη διάνοιξη της περιτονίας παροχετεύθη ευμέγεθες αιμάτωμα . Στη 

φωτογραφία διακρίνεται πίδακας αίματος κατά την αρχική σχάση λόγω αυξημένης 

πίεσης στο πρόσθιο διαμέρισμα ( κίτρινο βέλος) 

Fig  3 a,b: Αιμορραγικό επινεύριο μέσου νεύρου (κίτρινο βέλος και μπλε κουκίδα) c: Σημείο τρώσης κερκιδικής α. 5 εκ. κεντρικότερα της εισόδου του καθετήρα

(μπλε βέλος)
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Η μετεγχειρητική πορεία ήταν αξιοσημείωτα καλή με επούλωση του τραύματος και σχεδόν πλήρη ανάκτηση του εύρους κίνησης (μικρό έλλειμμα κάμψης στον FPL και

FDS) και της αισθητικότητας στους δύο μήνες.

Συζήτηση

Τα τελευταία χρόνια η κερκιδική αρτηρία αποτελεί τη βασική οδό πρόσβασης στα στεφαναία αγγεία γιά τους επεμβατικούς καρδιολόγους στη διενέργεια

στεφανιογραφίας. Η ανάπτυξη σύνδρομου διαμερίσματος μετά από κερκιδική στεφανιογραφία αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή με συχνότητα < 0.01% [2]. Στην

βιβλιογραφία υπάρχουν λιγότερες από δέκα αναφορές σε ασθενείς που χρειάστηκαν χειρουργική επέμβαση για την αποσυμφόρηση του αντιβραχίου και στην πλειοψηφία τους

η εμφάνιση του συνδρόμου έγινε κατά το πρώτο 48ωρο από τη στεφανιογραφία.
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