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STRESZCZENIE
Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych poprawiło rokowanie, ale jednocześnie 
zwiększyło ryzyko miejscowych powikłań naczyniowych i krwotocznych. Z opublikowanych 
w ostatnim czasie badań wynika, że w porównaniu z dostępem udowym dostęp promieniowy 
powoduje mniej powikłań miejscowych, zwiększa skuteczność hemostazy po zabiegu, zmniej-
sza liczbę dużych krwawień, poprawia komfort pacjenta i skraca czas do  jego uruchomienia. 
Przewaga dostępu promieniowego w leczeniu inwazyjnym ostrych zespołów wieńcowych zo-
stała wykazana w badaniach klinicznych i uwzględniona w opublikowanych w ostatnim czasie 
wytycznych.

SŁOWA KLUCZOWE
dostęp promieniowy, OZW, STEMI, NSTE-ACS, PCI, wytyczne

WSTĘP
Podstawowym dostępem naczyniowym stosowanym podczas koronarografii i angio-
plastyki wieńcowej jest dostęp udowy. To stwierdzenie od lat znajduje się w opracowa-
niach tematycznych i podręcznikach kardiologii inwazyjnej. Historycznie dostęp udo-
wy był pierwszym dostępem naczyniowym wykorzystanym w kardiologii inwazyjnej. 
Tętnica udowa jest dość szeroka (średnica 6–8 mm), łatwo dostępna badaniu palpa-
cyjnemu i kaniulacji metodą Seldingera. Jej nakłucie wiąże się jednak z koniecznością 
unieruchomienia pacjenta i pozostawienia go w pozycji leżącej, z założonym w pa-
chwinie opatrunkiem uciskowym przez kilka–kilkanaście godzin. Głównym proble-
mem związanym z nakłuciem tętnicy udowej są powikłania naczyniowe (krwiaki, tęt-
niaki, przetoki). Dlatego już w latach 80. ubiegłego stulecia rozpoczęto cewnikowanie 
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ABSTRACT
Invasive treatment of acute coronary syndromes improved prognosis, while increasing the 
risk of vascular complications and bleeding. The recently published study show that radial ap-
proach compared to femoral access improves hemostatic efficacy, reduces major bleedings 
and local complications. Radial approach is more comfortable for the patient and reduces im-
mobilization time. The advantage of radial approach for invasive treatment of acute coronary 
syndromes has been demonstrated in clinical trials and has found its place in the recently pub-
lished guidelines. 
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radial approach, ACS, STEMI, NSTE-ACS, PCI, guidelines

serca z dostępu promieniowego, który, chociaż trudniejszy technicznie, jest obarczony 
mniejszym ryzykiem powikłań krwotocznych. 
Obecnie standardowe cewniki angiograficzne o rozmiarach 5F (1,83 mm) i 6F (2,00 
mm), wykorzystywane do kaniulacji serca z dostępu promieniowego, umożliwia-
ją wykonanie większości zabiegów, w tym stentowania, rotablacji, trombektomii, 
oraz ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS). Wprawdzie średnica tętnicy pro-
mieniowej jest znacznie mniejsza niż udowej (2,5–3,0 mm), ale nie przekłada się 
to w sposób znaczący na liczbę niepowodzeń w jej kaniulacji. Tętnica promienio-
wa na poziomie łuku dłoniowego łączy się z tętnicą łokciową. Dzięki temu nawet 
w przypadku uszkodzenia tętnicy promieniowej (nagłe zamknięcie naczynia, za-
krzepica, przerwanie ciągłości) w przeważającej większości przypadków nie docho-
dzi do wystąpienia objawów niedokrwiennych. Tętnica promieniowa jest położona 
powierzchownie i w typowym dla nakłucia miejscu (3–5 cm powyżej nadgarstka) 
nie towarzyszą jej nerwy ani duże naczynia żylne, co w oczywisty sposób zwiększa 
bezpieczeństwo zabiegu. 
W wielu polskich ośrodkach hemodynamicznych dostęp promieniowy jest podsta-
wowym dostępem naczyniowym. W ośrodku, z którego pochodzą autorzy, wykorzy-
stywany jest on w 94–95% zabiegów. Jest to również podstawowy dostęp naczyniowy 
wykorzystywany podczas przezskórnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Czy 
jednak mamy dane EBM uzasadniające takie postępowanie? 

BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU PROMIENIOWEGO
Wczesne publikacje dotyczące dostępu promieniowego wykazały, że jego podstawową 
zaletą jest istotne statystycznie, blisko 90-procentowe zmniejszenie liczby powikłań 
krwotocznych (0,3% vs 3,0% dla dostępu udowego; p < 0,0001) [1]. W początkowych 
ocenach skuteczność zabiegów była większa w grupie leczonych z dostępu udowego 
(93% vs 98%; p = 0,0009), jednak w ostatnio opublikowanych pracach zauważalny jest 
trend do wyrównywania się skuteczności zabiegowej obydwu dostępów. Wynika to 
z doskonalenia techniki i rosnącego doświadczenia operatorów. Z całą pewnością czas 
potrzebny do opanowania techniki kaniulacji tętnicy promieniowej jest dłuższy niż 
w przypadku dostępu udowego. Najczęstszym problemem podczas cewnikowania 
z dostępu promieniowego jest przemijający kurcz tętnicy promieniowej, który znacz-
nie utrudnia manewrowanie cewnikami. Kurcz jest również przyczyną bólu w okolicy 
przedramienia i łokcia w trakcie zabiegu. Można temu zapobiegać, stosując dotętniczo 
spazmolityki (nitrogliceryna, werapamil) oraz wybierając cewniki o mniejszej średnicy 
– 5F zamiast 6F. Szczególnie podatne na wystąpienie kurczu tętnicy są osoby młode, 
szczupłe i kobiety, u których ostatecznie nie stwierdza się cech miażdżycy tętnic wień-
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cowych. Możliwe powikłania mechaniczne przedstawiono za 
piśmiennictwem w tabeli 1 [2]. 

U KOGO NALEŻY PREFEROWAĆ DOSTĘP 
PROMIENIOWY?
Główną przewagą dostępu promieniowego nad nakłuciem tęt-
nicy udowej jest wyraźnie mniejsze ryzyko wystąpienia miej-
scowych powikłań krwotocznych. Jest to ważne zwłaszcza 
u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia krwawienia, do któ-
rych zaliczamy: starszy wiek, płeć żeńską, złożone leczenie 
przeciwpłytkowe, przeciwzakrzepowe, w tym stosowanie he-
paryn i blokerów receptora GP IIb/IIIa, otyłość oraz niewydol-
ność nerek. W jednym z badań porównujących obydwa dostę-
py naczyniowe wykazano, że w grupie osób starszych ryzyko 
powikłań krwotocznych zmniejsza się dzięki wybraniu dostępu 
promieniowego z 6,5% do 1,3% (p = 0,03) [3]. 
Dostęp promieniowy jest z oczywistych powodów preferowany 
u osób z zaawansowaną miażdżycą w zakresie tętnic biodro-
wych i z tętniakami aorty brzusznej. Także u osób po zabiegach 
naprawczych na tętnicach udowych (takich jak implantowane 
stentgrafty lub obustronne przeszczepy aortalno-udowe) prefe-
ruje się cewnikowanie serca z dostępu promieniowego. 

KIEDY WYBRAĆ DOSTĘP UDOWY?
W niektórych sytuacjach klinicznych cewnikowanie tętnicy 
promieniowej jest przeciwwskazane. Wówczas preferowany 
jest dostęp udowy. Typową sytuacją kliniczną, w której nale-
ży zrezygnować z dostępu promieniowego, jest potwierdzona 
w badaniu klinicznym niewydolność łuku dłoniowego. Łuk 
dłoniowy najczęściej jest oceniany za pomocą testu Allena lub 
testu oksymetryczno-pletyzmograficznego. Test Allena polega 
na równoczesnym uciśnięciu tętnic łokciowej i promieniowej, 
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wykonaniu kilku zaciśnięć dłoni, a następnie, gdy dłoń jest 
blada, zwolnieniu ucisku znad tętnicy łokciowej. Zmiana za-
barwienia dłoni (zaczerwienienie) w czasie krótszym niż 5  s 
świadczy o dobrej wydolności łuku dłoniowego. Czas zmiany 
zabarwienia wynoszący 5–10 s oceniany jest jako pośredni, 
a czas dłuższy niż 10 s może świadczyć o niewydolności krąże-
nia z tętnicy łokciowej. W przypadku nieprawidłowego wyni-
ku testu Allena należy odstąpić od cewnikowania tętnicy pro-
mieniowej po tej stronie. Dokładniejszą metodą oceny jest test 
oksymetryczno-pletyzmograficzny. Jego metodyka jest prosta. 
Na kciuk zakłada się czujnik pulsoksymetru, a następnie uciska 
się tętnicę promieniową. Spadek saturacji krwi tętniczej oraz 
spłaszczenie krzywej pletyzmograficznej świadczą o niewydol-
ności łuku dłoniowego. O ile na podstawie testu Allena dys-
kwalifikowanych jest ponad 6% pacjentów, o tyle zastosowanie 
testu oksymetryczno-pletyzmograficznego zmniejsza ten odse-
tek do 1,5% [4].
Kolejną grupą, w jakiej rezygnuje się z dostępu promieniowego, 
są chorzy dializowani, z wytworzoną przetoką tętniczo-żylną 
na przedramieniu oraz chorzy ze schyłkową postacią choroby 
nerek, co do których istnieje przypuszczenie, że staną się kan-
dydatami do przewlekłego leczenia nerkozastępczego, a tym 
samym do wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej. U chorych 
z ostrymi zespołami wieńcowymi we wstrząsie kardiogennym 
nakłucie tętnicy udowej jest dostępem z wyboru (brak wyczu-
walnej fali tętna na tętnicy promieniowej). Należy unikać po-
nownego nakłucia tętnicy promieniowej, która ma kręty prze-
bieg, jest uwapniona lub bardzo wąska. 

DOWODY EBM NA RZECZ WYBORU 
DOSTĘPU PROMIENIOWEGO
Z wielu badań oceniających zastosowanie dostępu promienio-
wego kilka stało się podstawą do formułowania zaleceń. 
W badaniu RIVAL (Radial versus Femoral Access for Coronary 
Intervention), którego wyniki opublikowano w 2011 r., porów-
nywano wyniki leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wień-
cowych (STEMI i NSTEMI) w zależności od zastosowanego 
dostępu naczyniowego (promieniowy vs udowy). W badaniu 
wzięło udział 7021 pacjentów, z czego 1958 z rozpoznaniem 
STEMI i 5063 z rozpoznaniem NSTE-ACS. Pierwotny, złożony 
punkt końcowy obejmował zgon, ponowny zawał serca, udar 
mózgowy i krwawienie niezwiązane z CABG w obserwacji 30- 
-dniowej. Drugorzędnymi punktami końcowymi były: 1) zgon, 
ponowny zawał serca, udar mózgowy i 2) krwawienie niezwią-
zane z CABG w obserwacji 30-dniowej. Ponadto oceniano inne 
drugorzędowe punkty końcowe uwzględniające powikłania na-
czyniowe w miejscu nakłucia tętnicy. Redukcję ryzyka pierwot-
nego, złożonego punktu końcowego uzyskano w przypadku pa-
cjentów ze STEMI leczonych z dostępu promieniowego (3,1% 

Powikłanie Częstość
Skurcz tętnicy promieniowej 4–23%
Bezobjawowa utrata tętna na tętnicy promieniowej (odwracalna 
w 50%) 

0–9%

Krwawienie w miejscu wkłucia 0–2%
Wynicowanie tętnicy promieniowej (skurcz trwały/oporny) b. rzadko
Tętniak rzekomy tętnicy promieniowej b. rzadko
Przetoka tętniczo-żylna b. rzadko
Objawowe niedokrwienie palca lub dłoni b. rzadko
Krwiak przedramienia b. rzadko
Uraz lub rozwarstwienie naczynia (tętnic promieniowych, ramien-
nych, podobojczykowych lub szyjnych)

b. rzadko

Powikłania po nakłuciu tętnicy promieniowej.
TABELA 1
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vs 5,2% dla dostępu udowego; HR = 0,60; 95% CI: 0,38–0,94; 
p = 0,026) i było to związane z redukcją śmiertelności (1,3% vs 
3,2% dla dostępu udowego; HR = 0,39; 95% CI: 0,20–0,76; p = 
0,006). W obydwu grupach (STEMI i NSTE-ACS) w podgru-
pach leczonych z dostępu promieniowego obserwowano istot-
ną statystycznie redukcję ryzyka dużych powikłań naczynio-
wych związanych z miejscem nakłucia – odpowiednio 1,3% vs 
3,5% dla dostępu udowego (p = 0,002) w STEMI i 1,4% vs 3,8% 
dla dostępu udowego (p < 0,001) w NSTE-ACS. W podsumo-
waniu autorzy sugerują, że dostęp promieniowy może być pre-
ferowaną opcją w przypadku pacjentów leczonych inwazyjnie 
w STEMI. W badaniu RIVAL stwierdzono związek między ko-
rzyściami wynikającymi z dostępu przez tętnicę promieniową 
a doświadczeniem operatora. Im bardziej doświadczony ope-
rator, tym lepsze wyniki w grupie leczonej z dostępu promie-
niowego [5]. 
W badaniu RIFLE-STEACS (Radial Versus Femoral Rando-
mized Investigation in ST-Elevation Acute Coronary Syndro-
me) oceniano wpływ dostępu naczyniowego (promieniowy 
vs udowy) na występowanie powikłań STEMI w obserwacji 
30-dniowej. Pierwotnym, złożonym punktem końcowym była 
łączna ocena zgonów sercowych, udarów mózgowych, (kolej-
nych) zawałów mięśnia sercowego, ponownej rewaskularyzacji 
tętnicy dozawałowej oraz krwawień. W badaniu wzięło udział 
1001 pacjentów przypisanych losowo do grup leczonych z do-
stępu udowego lub promieniowego. Pierwotny, złożony punkt 
końcowy wystąpił u 13,6% leczonych z dostępu promieniowego 
i u 21,0% leczonych z dostępu udowego (p = 0,003). W gru-
pie leczonej z dostępu promieniowego śmiertelność była niższa 
(5,2% vs 9,2%; p = 0,020) i wystąpiło mniej krwawień (7,8% vs 
12,2%; p = 0,026). Na podstawie tych wyników autorzy wnio-
skują, że dostęp promieniowy u pacjentów leczonych z powo-
du STEMI przekłada się na korzyści kliniczne – zmniejszenie 
śmiertelności i liczby powikłań krwotocznych [6].

Wyniki badań RIVAL i RIFLE-STEACS są spójne z wynikami 
innych doniesień. W trakcie ostatniego amerykańskiego kon-
gresu hemodynamicznego (TCT 2012) przedstawiono wyniki 
badania STEMI-RADIAL. Wyniki STEMI-RADIAL dotyczące 
podgrupy pacjentów we wstrząsie kardiogennym zostały już 
opublikowane [7]. W tym wieloośrodkowym badaniu wzięło 
udział 707 pacjentów z zawałem STEMI, których leczono in-
wazyjnie z dostępu promieniowego albo udowego. Pierwot-
nym punktem końcowym było łączne występowanie dużych 
krwawień i powikłań w miejscu nakłucia tętnicy do 30. dnia po 
zabiegu. Drugorzędowy punkt końcowy składał się ze zgonu, 
ponownego zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgowego. 
Duże krwawienia lub powikłania w miejscu nakłucia tętnicy 
wystąpiły u 1,4% pacjentów cewnikowanych z dostępu promie-
niowego i u 7,2% leczonych z dostępu udowego (p = 0,0001). 

Grupy nie różniły się pod względem częstości występowania 
drugorzędnego punktu końcowego (3,5% vs 4,2% dla dostępu 
udowego; p = NS).
 

CO MÓWIĄ WYTYCZNE?

OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE BEZ UNIESIENIA 
ODCINKA ST (NSTE-ACS)
Opublikowane w 2011 r. europejskie wytyczne (ESC NSTE- 
-ACS Guidelines 2011) dotyczące postępowania w ostrych ze-
społach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST (NSTE-ACS) 
poruszają problem wyboru miejsca dostępu naczyniowego 
podczas zabiegów inwazyjnych. Podkreślono w nich związek 
między dostępem przez tętnicę promieniową a zmniejszeniem 
ryzyka powikłań krwotocznych. Dlatego zaleca się wybór do-
stępu promieniowego podczas zabiegów wykonywanych u osób 
z NSTE-ACS i wysokim ryzykiem krwawienia (tab. 2). Warun-
kiem takiego postępowania jest odpowiednie doświadczenie 
operatora w wykonywaniu zabiegów z tego dostępu [8]. Do-
stęp promieniowy jest preferowany także u pacjentów, którzy 
są poddawani diagnostyce inwazyjnej podczas podwójnej lub 
potrójnej terapii przeciwkrzepliwej (ASA, klopidogrel, doustny 
antykoagulant). W dużej grupie tak leczonych chorych można 
wykonać skuteczny zabieg bez przerywania leczenia doustnym 
antykoagulantem, dzięki czemu można uniknąć leczenia pomo-
stowego (przejście na okołozabiegowe leczenie heparyną), które 
może doprowadzić do zwiększenia ryzyka powikłań krwotocz-
nych oraz niedokrwiennych. W grupie pacjentów, u których 
preferowany jest dostęp promieniowy, znaleźli się także leczeni 
blokerami GP IIb/IIIa oraz osoby z wyjściowo stwierdzaną nie-
dokrwistością [9, 10].

OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE Z PRZETRWAŁYM 
UNIESIENIEM ODCINKA ST (STEMI)
W najnowszych wytycznych dotyczących postępowania 
w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST 
(ESC STEMI Guidelines 2012) poruszono problem wyboru do-
stępu naczyniowego [11]. Jest to ściśle związane z wysokim ry-
zykiem okołozawałowych powikłań krwotocznych. W trakcie 
leczenia inwazyjnego STEMI podawane są silne leki przeciw-

Zalecenia dotyczące powikłań krwotocznych – wytyczne ESC w NSTE-ACS 2011 [8].
TABELA 2

Zalecenia Klasa Poziom
U chorych z wysokim ryzykiem krwawienia należy wybierać 
leki, terapie wielolekowe i procedury niefarmakologiczne 
(dostęp naczyniowy), których stosowanie wiąże się z udo-
wodnionym, niższym ryzykiem krwotocznym

I B
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płytkowe i przeciwzakrzepowe. Nierzadko pacjent otrzymuje 
łącznie dwa doustne leki przeciwpłytkowe w dawkach nasy-
cających, heparynę i dodatkowo silny, parenteralny inhibitor 
agregacji płytek – bloker płytkowego receptora dla glikoprotein 
GP IIb/IIIa. Z tego wynika rosnąca liczba powikłań krwotocz-
nych, które najczęściej są związane z miejscem nakłucia tętnicy. 
W badaniach Radial versus Femoral Access for Coronary Inter-
vention (RIVAL) oraz Radial versus Femoral Randomized In-
vestigation in ST Elevation Acute Coronary Syndrome (RIFLE- 
-STEACS) udowodniono korzyści z wyboru dostępu naczynio-
wego podczas zabiegów pierwotnej angioplastyki wieńcowej 
w STEMI (tab. 3) [5, 6].

PODSUMOWANIE
Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych poprawiło 
rokowanie pacjentów. Jednocześnie pojawiły się nowe proble-
my, w tym powikłania miejscowe związane z miejscem nakłu-
cia tętnicy obwodowej. Nakłucie tętnicy i założenie dostępu na-
czyniowego w OZW zwiększa ryzyko powikłań krwotocznych. 
W dużej mierze odpowiadają za to złożone schematy leczenia 
przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego, a także wybór 
miejsca dostępu naczyniowego. 

Z opublikowanych w ostatnim czasie badań wynika, że w po-
równaniu z dostępem udowym dostęp promieniowy powoduje 
mniej powikłań miejscowych, zwiększa skuteczność hemostazy 
po zabiegu, zmniejsza liczbę dużych krwawień, poprawia kom-
fort pacjenta i skraca czas do jego uruchomienia. Skuteczność 
zabiegów angioplastycznych wykonywanych z każdego z dostę-
pów jest porównywalna i zależy jedynie od doświadczenia ope-
ratora w kaniulacji tętnicy promieniowej. W wielu ośrodkach 
w kraju i za granicą dostęp promieniowy stał się podstawowym 
dostępem naczyniowym. Przewaga dostępu promieniowego 
w leczeniu inwazyjnym ostrych zespołów wieńcowych została 
wykazana w badaniach klinicznych i uwzględniona w opubliko-
wanych w ostatnim czasie wytycznych. 

Pierwotna PCI – wskazania i aspekty proceduralne. Wytyczne ESC w STEMI 2012 [11].
TABELA 3

Zalecenia – proceduralne aspekty pierwotnej PCI Klasa Poziom
Podczas pierwotnej PCI zaleca się stentowanie (przedkładane nad samą angioplastykę balonową) I A
Pierwotna PCI powinna być ograniczona do naczynia odpowiedzialnego za ostry incydent, z wyjątkiem wstrząsu kardiogennego i niedokrwienia utrzy-
mującego się po PCI domniemanej zmiany odpowiedzialnej za ostry incydent

IIa B

Dostęp przez tętnicę promieniową powinien być przedkładany nad dostęp przez tętnicę udową, jeżeli zabieg jest wykonywany przez opera-
tora mającego doświadczenie w wykorzystywaniu dostępu przez tętnicę promieniową

IIa B

Jeżeli pacjent nie ma przeciwwskazań do długotrwałego DAPT (wskazania do doustnego leczenia przeciwzakrzepowego lub oszacowane duże długoter-
minowe ryzyko krwawienia) i prawdopodobnie będzie przestrzegał zaleceń lekarskich dotyczących stosowania tego leczenia, to stosowanie DES powinno 
być przedkładane nad BMS

IIa A

Należy rozważać rutynową aspirację skrzepliny IIa B
Nie zaleca się rutynowego stosowania dystalnych urządzeń chroniących przed zatorowością obwodową III C
Nie zaleca się rutynowego stosowania IABP (u pacjentów niebędących we wstrząsie) III A
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