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W ostatnich latach znacznie wzrosła rola dostępu promieniowego w diagnostycznych i 

terapeutycznych zabiegach w kardiologii inwazyjnej. Szereg opublikowanych prac jednoznacznie 

wskazuje, iż zarówno w procedurach planowych, jak i wykonywanych  

w ostrym zespole wieńcowym, zastosowanie dostępu promieniowego istotnie zmniejszyło odsetek 

powikłań, przekładając się na poprawę rokowania chorego. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego rekomendują dostęp promieniowy, jako postępowanie  

z wyboru podczas przezskórnych zabiegów na tętnicach wieńcowych, co bezpośrednio przełożyło się 

na praktykę kliniczną.  

Powikłania związane z dostępem promieniowym, mimo iż znacznie łagodniejsze, wydają się być 

częstsze niż związane z dostępem udowym oraz częstsze niż się powszechnie uważa. Niektóre z nich, 

w szczególności jatrogenna niedrożność tętnicy promieniowej mogą być przyczyną potencjalnych 

zaburzeń ukrwienia kończyny górnej.  

Tętnica promieniowa po zabiegu jest poddawana kilkugodzinnemu uciskowi mechanicznemu. Jako 

wąskie, bardzo reaktywne naczynie typu mięśniowego jest szczególnie wrażliwa na czynniki 

zewnętrzne w tym uraz, drażnienie, a także błędy postępowania  

po usunięciu dostępu naczyniowego. Podlega również wpływowi układu autonomicznego, leków 

działających wazokonstrykcyjne lub wazodylatacyjne oraz farmakoterapii przeciwpłytkowej i 

przeciwkrzepliwej. Czynniki te, a ponadto choroby współistniejące uszkadzające układ naczyniowy 

(cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek), prawdopodobnie nie pozostają bez 

wpływu na powrót przepływu w tętnicy promieniowej  

i ukrwienie kończyny.  

W trakcie zabiegu z zastosowaniem dostępu promieniowego przepływ w tętnicy promieniowej jest w 

praktyce zatrzymany, ponadto w 1-38% przypadków w wyniku różnych czynników dochodzi do 



pozabiegowej niedrożności tętnicy promieniowej (RAO, radial artery occlusion). Wykonanie dostępu 

promieniowego, wymaga zatem obligatoryjnej oceny kompletności łuków dłoniowych jeszcze przed 

planowanym zabiegiem,  

gdyż takie postępowanie zapobiega wystąpieniu objawów niedokrwienia kończyny górnej  

w przypadku wystąpienia niedrożności. Metodą służącą takiej ocenie jest test Allena,  

lub zmodyfikowany test Allena (MAT, modified Alllen’s test). 

Badanie kliniczne oraz ultrasonografia dopplerowska jedynie w sposób pośredni pozwalają na ocenę 

ukrwienia kończyny górnej po zabiegu. Szczególnego znaczenia, nabiera zatem zastosowanie 

dodatkowej metody, pozwalającej na obiektywny i ilościowy pomiar przepływu w obrębie ręki na 

poziomie tkankowym. Kryteria takie spełnia laserowa przepływometria dopplerowska (LDF, laser 

doppler flowmetry), która jako powtarzalna, ilościowa metoda oceny mikrokrążenia pozwala ocenić 

perfuzję ręki u pacjentów  

po zastosowaniu dostępu promieniowego. 

Za cel niniejszej pracy przyjęto ocenę krążenia w obrębie kończyny górnej za pomocą ultrasonografii 

dopplerowskiej i laserowej przepływometrii dopplerowskiej, po zastosowaniu dostępu 

promieniowego w grupie chorych poddawanych zabiegom na tętnicach wieńcowych. Parametry 

krążenia krwi w obrębie kończyny górnej analizowano na tle: 

О wybranych cech demograficznych pacjentów  

О istotnych parametrów klinicznych. 

Do analizy włączono 298 chorych w wieku 30-87 lat (103 kobiety, 195 mężczyzn). Wywiad i badanie 

fizykalne przeprowadzano przed zabiegiem oraz dwukrotnie w ramach wizyt kontrolnych: w 24-48 

godzinie od zakończenia zabiegu, następnie w 30-60 dniu  

po zabiegu. Pełne badanie ultrasonograficzne metodą duplex Doppler wykonywane podczas obu 

wizyt obejmowało tętnice przedramienia i ramienia na całej długości kończyny, na której wytworzono 

dostęp promieniowy oraz, przyjętej za referencyjną, kończyny przeciwstawnej. Laserowa 

przepływometria dopplerowska obejmowała oceną obie kończyny górne, a składały się na nią 

pomiary spoczynkowe oraz badanie wykonane w warunkach maksymalizacji przepływu, uzyskanego 

w wyniku pookluzyjnego przekrwienia biernego. 

Stwierdzono w grupie badanej istotny statystycznie wzrost maksymalnej prędkości przepływu (Vmax) 

we wszystkich tętnicach kończyny badanej w trakcie obserwacji pozabiegowej. Z wynikami pomiarów 

Vmax wysoce korelowały zmierzone wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi (SBP).  

Wyniki pomiarów przepływu w mikrokrążeniu, wykonane metodą laserowej przepływometrii 

dopplerowskiej w kończynie badanej i w kończynie przeciwstawnej,  

nie różniły się w sposób istotny statystycznie. Brak różnic charakteryzował zarówno pomiary w 

spoczynku, jak i podczas testu przekrwienia biernego (PORH), a także względny wzrost przepływu w 

trakcie PORH, wyrażony w procentach. 

W założeniach badania wprowadzono zmienną - ОVmax przepływu - w oparciu,  

o którą weryfikowano wpływ wykonanego zabiegu na przepływ. Za punkt końcowy weryfikujący 

krążenie w obrębie kończyny przyjęto skategoryzowaną zmianę wartości ОVmax. w czasie. 

Stwierdzono, iż istotnie statystycznie częściej wzrost prędkości przepływu  



w kolejnych pomiarach (ОVmax = О) występował u pacjentów z nieprawidłowym BMI  

(p < 0,05), a wskaźnik BMI > 25 zwiększał szansę na wzrost prędkości przepływu w tętnicach kończyny 

badanej (OR = 2,18). ОVmax nie różnicowała natomiast w sposób istotny statystycznie wskazań 

klinicznych do wykonania zabiegu, jak również rodzaju wykonanego zabiegu, ani ciężkości objawów 

choroby serca wyrażonej klasą NYHA lub CCS. Odnotowano, iż przewlekła choroba nerek oraz 

niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF) zwiększają prawdopodobieństwo 

wzrostu prędkości przepływu  

w kończynie badanej (odpowiednio: OR = 3,13; OR = 4,55) 

Niedrożność tętnicy promieniowej w obserwacji końcowej wystąpiła  

w 19 przypadkach, co stanowiło 7,17% spośród 265 pacjentów, którzy ukończyli badanie.  

Nie stwierdzono istotnego statystycznie związku między wystąpieniem niedrożności tętnicy 

promieniowej, a wartościami ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca zmierzonymi podczas 

poszczególnych etapów oceny pacjentów.  

Stwierdzono, iż dyslipidemia, choroby tętnic obwodowych oraz HFpEF zwiększały ryzyko niedrożności 

tętnicy promieniowej (odpowiednio: OR = 7,60, OR = 3,19  

oraz OR = 3,66). Stwierdzono ponadto, iż przyjmowanie po zabiegu blokerów receptora 

angiotensynowego (ARB) było czynnikiem zwiększającym ryzyko okluzji tętnicy promieniowej (OR = 

2,24).  

Badanie pozwoliło na wyciągnięcie następujących wniosków: 

1. Niski odsetek powikłań u pacjentów po koronarografii lub angioplastyce wieńcowej 

potwierdza bezpieczeństwo zastosowania dostępu promieniowego.  

2. Niedrożność tętnicy promieniowej nie wywoływała pogorszenia przepływu spoczynkowego w 

mikrokrążeniu, jak też objawów niedokrwienia kończyny.  

3. Stwierdzone zmiany maksymalnej prędkości przepływu tętniczego, korelowały  

z wartościami perfuzji skórnej w obrębie kończyny objętej wytworzeniem dostępu. 

4. Choroby współistniejące (dyslipidemia, choroba tętnic obwodowych, niewydolność serca z 

zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory) stanowią czynniki ryzyka wystąpienia niedrożności 

tętnicy promieniowej po zastosowaniu dostępu promieniowego.  

5. Farmakoterapia stosowana po zabiegu nie warunkuje zarówno niedrożności tętnicy 

promieniowej, jak i prędkości przepływu w tętnicach kończyny, w której wykonano dostęp 

promieniowy. 

  

 

 

 

 

 



9. SUMMARY 

 

Recent years have shown a significant increase in the role of transradial access  

in the diagnostic and therapeutic procedures in invasive cardiology. Numerous publications clearly 

indicate that the use of transradial access significantly reduced the rate  

of complications both in elective and in emergency coronary procedures allowing for a better patient 

outcomes. The guidelines of the European Society of Cardiology clearly recommend the radial 

approach as a procedure of choice during percutaneous coronary interventions. Consequently, a rise 

of the number of cases applying this approach in the clinical practice  

has been observed. 

The complications associated with radial access, although much milder, appear  

to be more frequent than those associated with femoral access and more common than  

it is generally believed. What is more, some of them, in particular iatrogenic occlusion  

of the radial artery, may be the cause of potential disorders associated with the upper limb blood 

supply. 

The radial artery is subjected to several hours of mechanical pressure post-operatively. As a narrow, 

very reactive muscle-type vessel, it is particularly sensitive to external factors such as trauma, 

irritation and procedural errors after vascular access removal. It can  

be influenced by the autonomic nervous system, vasodilators and vasoconstrictor drugs  

or as well as antiplatelet and anticoagulant pharmacotherapy. In consequence, the above mentioned 

factors and comorbidities that damage the vascular system (diabetes, hypertension, chronic kidney 

disease), probably have an impact on the flow return in the radial artery  

and blood supply to the limb. 

When performing the procedure using transradial access, the flow in the radial artery is practically 

stopped. Moreover, the postoperative radial artery occlusion (RAO) occurs  

in 1-38% of cases. Therefore, an initial assessment of the completeness of the palmar arches is 

required before the planned procedure, as this prevents the occurrence of symptoms  

of upper limb ischemia in case of obstruction. Both the Allen’s test and the modified Allen’s test 

(MAT) can be used for this assessment.  

The clinical examination and the Doppler ultrasonography provide only indirect assessment of the 

blood supply to the upper limb after the procedure. Therefore, the use  

of an additional method enabling an objective and quantitative flow measurement at the level of 

hand tissue is of particular importance. Such criteria are met by laser Doppler flowmetry (LDF), which 

as a reproducible, quantitative method of microcirculation assessment allows  

to examine the postoperative hand perfusion in patients after transradial access. 

The aim of this study was to assess the upper limb circulation in patients undergoing coronary artery 

procedures with a use of radial approach. The assessment was made  



with the use of Doppler ultrasonography and laser Doppler flowmetry. The parameters  

of blood circulation were analyzed against the background of: 

О selected demographic patient characteristics 

О important clinical parameters 

The analysis included 298 patients aged 30-87 (103 women, 195 men).  

Both an interview and physical examination were performed preoperatively  

and postoperatively as a part of the follow-up visits twice: at 24-48 hours after the end  

of the procedure, then at 30-60 days after the procedure. The full duplex Doppler ultrasound was 

performed during both follow-ups on both limbs (the one which was operated on and the opposite 

one). The evaluation included the complete examination of the forearm and arm arteries along the 

entire length of the limb. The Laser Doppler flowmetry included  

the assessment of both upper limbs. During the examination the measurements of the flow values 

both at rest and at the maximal flow (which was obtained as a result of postocclusive reactive 

hyperemia) were performed. 

During follow-up a statistically significant increase in the maximum flow velocity (Vmax) was found in 

the study group in all arteries of the limb, in which the radial access  

was made. The measured values of systolic blood pressure (SBP) were highly correlated  

with the results of Vmax measurements.  

The laser Doppler flowmetry indicated no statistically significant differences  

of the flow measurements in the microcirculation in both the limbs. Lack of differences  

was characterized by resting measurements and during passive hyperemia test (PORH),  

as well as the relative increase in PORH flow, expressed as a percentage. 

The study assumed that a variable of ОVmax of flow should be introduced as the base for the 

assessment of the effects of the procedure on the arterial flow. The categorized change in the 

ОVmax value in time constituted the endpoint verifying the circulation within the limb.  

It was found that the increase in flow velocity in subsequent measurements (ОVmax = О) occurred 

more frequently in patients with abnormal BMI (p <0.05), which was statistically significant, and BMI 

> 25 increased the chance of an rise in flow velocity in the arteries  

of the tested limb (OR = 2.18). Interestingly, ОVmax did not differentiate in a statistically significant 

way the clinical indications for the procedure, the type of performed procedure,  

or the severity of heart disease symptoms expressed in NYHA or CCS class. It has been reported that 

the chronic kidney disease and heart failure with a preserved ejection fraction (HFpEF) increased the 

probability of elevated flow velocity in the tested limb (respectively: OR = 3.13, OR = 4.55) 

Radial artery occlusion was observed in 19 cases, representing 7.17%  



of the 265 patients who completed the study. There was no statistically significant relationship 

between the occurrence of radial artery occlusion and the values of blood pressure and heart rate 

measured during subsequent stages of follow-up. 

It was found that the radial artery occlusion incidence was increased by dyslipidemia, peripheral 

artery disease and HFpEF (respectively: OR = 7.60, OR = 3.19 and OR = 3.66). Moreover, the study 

showed, that a use of angiotensin II receptor blockers (ARB)  

after the procedure was associated with a higher risk of radial artery occlusion (OR = 2,24). 

 

 

 

The study results allowed for the following conclusions: 

1. A low rate of complications in patients after coronary angiography and coronary angioplasty 

confirmed the safety of transradial access. 

2. The radial artery occlusion caused neither deterioration of the rest flow  

in the microcirculation nor symptoms of limb ischemia. 

3. The changes in the maximum arterial blood flow rate correlated with the perfusion values of 

the skin within the limb used to create the access.  

4. The comorbidities (dyslipidemia, peripheral artery disease, heart failure with preserved 

ejection fraction) are risk factors for radial artery occlusion after transradial access. 

5. Pharmacotherapy applied after procedure does not determine both occlusion of the radial 

artery and the maximum flow velocity in arteries of the limb in which radial access  

was performed. 


