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Metode

Koronar angiografi med transradial tilgang
gjøres i stadig økende antall. I 2012 ble det
utført 30 270 koronare angiografier i Norge,
og slås dette sammen med antallet perkutane koronare intervensjoner (PCI), utgjorde
det i overkant av 42 000 inngrep (1). Andelen som utføres med transradial tilgang er
trolig nærmere 90 % i dag (2).
Transradial tilgang foretrekkes på
grunn av færre blødningskomplikasjoner
og raskere mobilisering sammenliknet med
femoral tilgang (3). Selv om okklusjon av
radialisarterien er en kjent komplikasjon,
er radialisokklusjon relativt lite vektlagt i
klinisk praksis og også til dels i litteraturen.
Prevalens i litteraturen varierer, men det kan
se ut til at den reelle forekomsten ligger et
sted mellom 5 og 15 % (4). Dermed er dette
den vanligste komplikasjonen etter koronar
angiografi med transradial tilgang (5).
Radialisokklusjon er asymptomatisk
hos de fleste pasienter (4, 6). Imidlertid finnes det flere gode medisinske grunner til at
radialisokklusjon bør unngås. Radialisokklusjon vanskeliggjør tilgang ved senere prosedyrer (7). I tillegg er hemodialyse, intraarteriell blodtrykksmåling og arteriegraft for
koronar bypass-kirurgi andre eksempler
på medisinsk behandling som krever åpen
radialisarterie (8).
En rekke modifiserbare prediktorer
for prosedyrebetinget radialisokklusjon er
beskrevet i litteraturen, der de hyppigst
omtalte er heparindosering, kompresjons
metode, introducerstørrelse og lokal
vasodilaterende medikasjon. Manglende
statinbehandling er også foreslått som en
prediktor.
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For å kartlegge de viktigste prediktive faktorene for radialisokklusjon, har vi har gjort
et usystematisk søk i PubMed med søkeordene «angiography», «radial», «artery»,
«occlusion», «compression», «duration»
samt «radial», «artery», «occlusion» og
«angiography». Artikler om vasodilaterende medikasjon er basert på søkeordene
«radial», «artery», «spasm» og «cocktail».
Alle søk ga få resultater, slik at alle studier
med relevans ble inkludert. Søkene er gjort
til og med august 2014. Vi har også innhentet data fra tidligere utgaver av Hjerteforum.
Praksis ved norske intervensjonssentre er
hentet fra 2012 og er kartlagt ved hjelp av
epost-korrespondanse med de respektive
sentrene.
Artikkelen er basert på førsteforfatterens prosjektoppgave i medisin ved Det
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo,
høsten 2014.

Patofysiologiske
mekanismer

Flere studier har sett på mekanismen for
utvikling av radialisokklusjon. Vasospasme
og trombedannelse har vært foreslått som
en av hovedmekanismene i utviklingen av
akutt postoperativ radialisokklusjon, og
fibrøs omdanning av sistnevnte kan være
årsaken til at okklusjonen forblir (5, 9).
En annen mulig årsaksmekanisme er
økt tykkelse av selve åreveggen. Perforasjon
av åreveggen fører til endotelskade, som gir
økt celleproliferasjon og kollagensyntese.
En studie fra 2003 fant signifikant redusert
lumenareal og økt intima-media-tykkelse
hos pasienter med tidligere gjennomgått
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Man undersøkte radialisokklusjon med
ultralyd/doppler 4-5 timer etter avsluttet
angiografi og fant en forekomst av
radialisokklusjon på henholdsvis 71 %, 24
% og 4,3 %. En økning fra 2000 - 3000
IE til 5000 IE UH ga en relativ risikoreduksjon i forekomst av radialisokklusjon på 82
% (12). Det bør bemerkes at oppjustering
av heparindosen ikke var planlagt, men ble
gjort underveis fordi man så at det var høy
forekomst av radialisokklusjon uten.
Den neste studien som sammenliknet ulike heparindoseringer i lys av
radialisokklusjon, ble publisert i 2011. Her
vurderte man systematisk 5000 IE versus
2000 IE UH, med radialisokklusjon som
utfallsmål. 465 pasienter ble randomisert
i to grupper. Radialisarterien ble undersøkt
med ultralyd/doppler 3 - 4 timer etter
angiografi. Forekomst av radialisokklusjon
var 2,9 % hos pasientene som fikk 5000 IE,
mens den var 5,9 % hos dem som fikk 2000
IE (13). Denne forskjellen er ikke signifikant,
men resultatene peker likevel i retning
av at 5000 IE gir redusert forekomst av
radialisokklusjon.
EAPCI publiserte et konsensusdokument i 2013 der man anbefaler antikoagulasjon med intravenøs UH. Dosering er ikke
angitt (14). Det refereres kun til Spauldings
studie fra 1996 (12).
Det er gjort to studier som sammenlikner 5000 IE versus lavdose UH og forekomst av radialisokklusjon. Til tross for at
kun den ene studien viste signifikante funn,
konkluderte begge med at pasienter som
fikk 5000 IE UH hadde lavere forekomst av
radialisokklusjon enn dem som fikk 2000
- 3000 IE (12, 13). Ingen av studiene fant
økt blødningstendens ved bruk av 5000 IE
UH. Man kan derfor konkludere med at det
blødningsmessig er trygt å gi 5000 IE UH.
Dersom pasienten har økt blødningsfare,
kan man gi 2000 IE UH og fremdeles holde
forekomsten av radialisokklusjon på et lavt
nivå.

transradial koronar angiografi sammenliknet
med pasienter som kommer til førstegangsundersøkelse (10).
En japansk studie fra 2001 fant et
tilnærmet omvendt proporsjonalt forhold
mellom antall koronare angiografier og suksessrate ved inngrepet. Etter tredje gangs
koronar angiografi var inngrepet vellykket
hos 90 % av menn og 80 % av kvinnene.
Etter femte gangs inngrep var dette redusert
til 70 % hos menn og 50 % hos kvinnene.
Studien anslo at der inngrepet var
mislykket, var forsnevring eller okklusjon
etter tidligere inngrep årsaken hos 90 % av
pasientene (7).

Heparin

Siden man begynte med transradial koronar diagnostikk i 1989 (11), har det vært
konsensus i fagmiljøene om at pasientene
bør behandles med ufraksjonert heparin
(UH) ved koronar angiografi. Bakgrunnen
for dette er å hindre lokal trombedannelse
og systemiske embolier. Det var L. Campeau, pioneeren bak koronar angiografi med
transradial tilgang, som i 1989 rapporterte
om lavere forekomst av radialisokklusjon
ved bruk av heparin. I studien ga han alle
pasientene 5000 IE UH, og forekomsten av
radialisokklusjon ble rapportert til 0,01 %.
Sistnevnte ble bedømt etter tilstedeværelse
av pulsasjon distalt for innstikksted (11).
I 1996 ble det publisert en studie der
man sammenliknet heparindoseringer og
forekomst av radialisokklusjon. De første
49 pasientene ble ikke heparinbehandlet,
de neste 119 pasientene fikk 2000 - 3000
IE, mens de siste 210 pasientene fikk 5000
IE ufraksjonert heparin ved prosedyrestart.

Patent hemostase

Det finnes flere måter å oppnå hemostase
på etter at prosedyren er ferdig. Mest brukt
internasjonalt er TR Band® og RadiStop®
(15), men mange sentre bruker også
egenlagde kompresser med tapefiksering.
Hvor stram kompresjonen er, avgjør om

Figur 1: Oversikt over suksessrate etter antall
inngrep ved koronar angiografi med transradial
tilgang (7).
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96,4 % av pasientene i samme gruppe
fjernet man bandasjen etter 2 timer.
Blodstrøm ble testet med pulsoksymetri med ipsilateral ulnariskompresjon etter 24 timer og 30 dager. Patent
hemostase medførte signifikant reduksjon i
forekomst av radialisokklusjon både etter 24
timer og 30 dager (17).
Konsensusdokumentet fra 2013
anbefaler også patent hemostase. Dette
kan oppnås ved hjelp av pletysmografi med
ipsilateral ulnariskompresjon (14).
Begge studiene viste signifikant
reduksjon i forekomst av radialisokklusjon
når patent hemostase benyttes. Balansegangen er å oppnå høyt nok trykk til å
stanse blødning, og samtidig lavt nok til at
det er blodstrøm i arterien.
Et forslag for hvordan dette kan
implementeres i en klinisk hverdag er at
operatør appliserer kompresjonsbandasjen,
og at denne justeres av sykepleier i henhold
til anbefalinger i konsensusdokumentet
så fort pasienten kommer på sengepost/
overvåking.

det er blodstrøm i radialisarterien eller ikke
(patent versus ikke patent hemostase).
En studie fra 2007 fant en signifikant
sammenheng mellom patent hemostase
og utviklingen av radialisokklusjon. Man
undersøkte 275 pasienter som skulle til
diagnostisk transradial koronar angiografi,
og samtlige pasienter fikk anlagt konvensjonell kompresjon umiddelbart etter prosedyren. Denne ble fjernet etter 2 timer. Man
målte blodstrøm i radialisarterien ved hjelp
av pulsoksymetri med ipsilateral ulnariskompresjon umiddelbart etter at bandasjen
ble applisert, rett før den ble fjernet og
etter 7 dager. Blodstrøm i radialisarterien
var fraværende hos henholdsvis 62, 58 og
10,5 %. 90 % av dem som ikke hadde åpen
radialisarterien etter 7 dager, hadde også
manglende blodstrøm før kompresjon ble
fjernet (p = 0,0001). Analyse av tallmaterialet viste at fravær av blodstrøm før fjerning av kompresjon var eneste individuelle
prediktor for radialisokklusjon (16).
En studie fra 2008 så også på effekten av patent hemostase og utviklingen av
radialisokklusjon. 436 pasienter som skulle
til elektiv transradial koronar angiografi, ble
inkludert. Pasientene ble delt i to grupper,
der den ene fikk konvensjonell kompresjon
av typen Hemoband™ og den andre fikk
egenlagd kompress. I den sistnevnte gruppen ble blodstrøm sikret ved at man først
strammet til både blødning og pulsoksymetersignal med samtidig ipsilateral ulnariskompresjon var fraværende. Deretter løsnet
man sakte inntil pletysmografisk signal
kom tilbake eller blødning oppstod. 3,6 %
av pasientene i denne gruppen begynte å
blø da signalet kom tilbake, og disse ble da
komprimert manuelt. Hos de resterende

Varighet av kompresjon

Kompresjon etter prosedyren har til hensikt
å stanse blødning og gi radialisarterien
tid til å generere en midlertidig trombe i
påvente av endelig tilheling etter innstikk.
Forlenget kompresjon er lite gunstig av flere
grunner. Det mest åpenbare er at det kan
være ubehagelig for pasientene. I tillegg er
regionalt kronisk smertesyndrom og dyp
venetrombose beskrevet som sjeldne kliniske implikasjoner til overdrevent langvarig
kompresjon (16).
En studie fra 2012 så på varighet av
kompresjon og forekomst av radialisokklu-

Figur 3. Pasientene i gruppe 1 (6t) hadde signifikant
høyere forekomst av radialisokklusjon både etter 24
timer og 30 dager sammenliknet med pasientene i
gruppe 2 (2t) (18).

Figur 2: Patent hemostase ga signifikant reduksjon
i forekomst av RAO etter både 24 timer og 30 dager
(17)

hjerteforum

N° 2/ 2015 / vol 28

58

tisk eller terapeutisk koronar angiografi. Ved
koronar angiografi med transradial tilgang
brukes ofte 5 eller 6 French (14).
Pasienter som har gjennomgått
transradial koronar angiografi, har signifikant redusert lumenareal og økt intimamedia-tykkelse sammenliknet med friske
kontroller. Den viktigste årsaken til økt
intima-media-tykkelse er bruk av introducer
større enn arteriediameteren (10). Dette
fører til strekk i karveggen, noe som kan
medføre skade, inflammasjon og bidra til
utviklingen av radialisokklusjon (5).
En studie fra 1999 viste at når
introduceren var større enn indre arteriediameter, ga dette signifikant økt risiko for
reduksjon i blodstrøm gjennom arterien (p
= 0,0113). I samme studie så man at 27,4 %
av kvinnene og 14,3 % av mennene hadde
en indre radialisdiameter som var mindre
enn en 6 French introducer. Man fant heller
ingen sammenheng mellom kjønn, høyde,
vekt eller kroppsflateareal og radialisdiameter. I studien fikk pasientene 10000 IE UH,
en dose langt høyere enn det som er vanlig
ved koronar angiografi. Man kan derfor stille
spørsmål ved om den høye heparindosen
maskerte den reelle forekomsten av radialisokklusjon (19).
En annen studie fra 2012 sammenliknet forekomst av radialisokklusjon hos
pasienter som fikk applisert enten 5 eller 6
French introducere (20). Man fant signifikant redusert forekomst av radialisokklusjon
hos pasientene der det ble brukt 5 French.
Dette ga en relativ risikoreduksjon på 56 %
sammenliknet med 6 French. Konsensusdokumentet anbefaler 5 French introducere
ved koronar angiografi (14).
En studie fra 2002 fant ingen økt
prosedyremessig suksess ved bruk av 6
French introducere, sammenliknet med 5
French (21).
Flere studier viser at bruk av mindre
introducer gir lavere forekomst av radialisokklusjon. Imidlertid ser det ut til at det
ikke er størrelsen på introduceren i seg selv,
men forholdet mellom indre arteriediameter
og introducer som er av betydning. Samtidig
ser vi at en betydelig andel av både kvinner
og menn har radialisarterier som er mindre
enn en 6 French introducer. Dette samtidig
som en studie finner at 5 French introducere
gir like høy klinisk suksessrate ved koronar

sjon (18). 400 pasienter som gjennomgikk
PCI, ble inkludert og randomisert i to grupper. Alle fikk 70 IE UH/kg. Den ene gruppen
ble komprimert i 2 timer og den andre i 6
timer. Det ble brukt patent hemostase hos
alle pasientene. Blodstrøm i radialisarterien
ble vurdert umiddelbart etter prosedyren,
etter 24 timer og etter 30 dager.
Av resultatene i figuren over ser
det ut til at varighet av kompresjon er av
signifikant betydning for utviklingen av
radialisokklusjon. I samme studie ble det
utført regresjonsanalyser der patent radialisarterie på tidspunkt for applikasjon av
kompresjonsbandasje ble satt som individuell variabel for utvikling av radialisokklusjon.
Manglende blodstrøm i radialisarterien viste
seg å være eneste signifikante prediktor
for radialisokklusjon (p = 0,001), samtidig
som varighet av kompresjon ikke lenger var
signifikant. Man så ingen økt blødningsforekomst hos pasientene som ble komprimert
i 2 timer til tross for vektjustert heparindosering i forbindelse med PCI. Trolig var
dosen heparin høyere enn den er ved vanlig
diagnostisk koronar angiografi.
Andre studier som ikke undersøker
varighet av kompresjon, oppgir hemostasetid ved diagnostisk transradial koronar
angiografi til 2 timer (17). Konsensusdokumentet anbefaler også kompresjonstid til 2
timer.
Hos pasienter i en studie fra 2008
(se avsnitt om patent hemostase) måtte
man komprimere 3,6 % av pasientene med
patent hemostase på grunn av blødning.
Hos samtlige pasienter oppstod denne
blødningen umiddelbart etter applikasjon
av bandasje (17). St. Olavs Hospital fjerner
kompresjon etter 2 timer, som eneste senter
i Norge (pr 2012).
På bakgrunn av praksis ved St. Olavs
Hospital og funn i litteraturen kan vi derfor
våge oss på en konklusjon om at det er
trygt å fjerne kompresjon allerede etter 2
timer dersom det ikke har oppstått blødning. Imidlertid kan kompresjon ved behov
forlenges, så lenge man sikrer at blodstrøm i
arteria radialis er tilstede.

Størrelse på introducer

Størrelse på introducer bestemmes av
operatør og velges ut ifra klinisk skjønn og
hvorvidt pasienten skal gjennomgå diagnos61
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intraarterielt heparin alene, mens pasientene som fikk intraarteriell nitroglyserin 100
µg eller nitroglyserin 100 µg og verapamil
1,25 mg, begge hadde signifikant redusert
forekomst av radialisspasme. Det var ingen
signifikant forskjell mellom gruppene som
fikk enten nitroglyserin óg verapamil eller
kun nitroglyserin (27). Verapamil ga altså
ingen tilleggseffekt utover nitroglyserin
alene.
En annen studie sammenliknet to
grupper der den ene fikk 200 µg nitroglyserin og 200 µg verapamil intraarterielt, og
den andre ikke fikk vasodilaterende medikasjon. Begge gruppene fikk 50 - 70 IE UH/kg.
Man så signifikant reduksjon i forekomst av
radialisspasme hos intervensjonsgruppen.
I denne studien fant man også at andelen
pasienter som hadde en radialisdiameter
større enn en 5 French introducer, økte
fra 26,9 til 65,1 % i intervensjonsgruppen.
Tilsvarende for 6 French så man en økning
fra 10,3 til 34,9 % (26). Dette antyder at
man kan tillate bruk av større introducere
dersom man samtidig bruker vasodilaterende medikasjon.
Det er enighet i litteraturen om at
den optimale sammensetningen og doseringen av spasmolytisk medikasjon ikke er
kartlagt. Det vi imidlertid vet, er at man ser
signifikant redusert forekomst i radialisspasme hos pasienter som får vasodilaterende medikasjon og heparin, sammenliknet
med dem som får heparin alene (23, 26,
27). Som man ser av avsnittet over, øker
radialisdiameteren signifikant ved bruk av
vasodilaterende medikasjon. Som hypotese
kan man anta at ved å forebygge radialisspasme, forebygges også radialisokklusjon.

angiografi som 6 French, gir god grunn til å
anbefale 5 French eller mindre som standard introducerstørrelse ved angiografi. Det
bør bemerkes at noen av studiene referert
over er relativt gamle, og således ikke fanger
opp effekten av de forbedringer av introducere som er gjort de siste årene.

Vasodilaterende medikasjon

Vasospasme i radialisarterien er et kjent
problem ved transradial koronar angiografi.
I litteraturen varierer forekomsten fra 2 til
30 % (4, 22-24). Mekanismen for radialisspasme er lite klarlagt, men trolig spiller
aktivering av α1-reseptorer en viktig rolle
(4). Vasospasme gir kontraksjon og økt
motstand i radialisarterien, noe som kan
vanskeliggjøre både applikasjon og føring
av kateteret i tillegg til at det oppleves som
ubehagelig eller smertefullt for pasientene.
I tillegg til å være et praktisk problem
under prosedyren, kan radialisspasme
disponere for utvikling av radialisokklusjon
(23). Dette skyldes trolig forsnevret lumen
som reduserer forholdet mellom arteriediameter og introducer/kateter og gir større
risiko for endotelskade.
Radialisspasme kan forebygges med
bruk av intraarteriell vasodilaterende medikasjon, såkalt cocktail, bruk av hydrofile og
små introducere, adekvat lokalanestesi og
eventuelt sedasjon av pasienten. Sistnevnte
skyldes at pasientens sympatiske tonus vil,
i tillegg til anatomiske og kliniske forhold,
påvirke den vaskulære tonus og kunne
gi karspasme. Frykt, angst og smerte er
faktorer som gir sympatikusaktivering, og
eliminering av disse faktorene vil bidra til
redusert forekomst av radialisspasme (22,
25).
Det mest effektive tiltak for å unngå
radialisspasme er imidlertid bruk av intraarteriell vasodilaterende medikasjon. Dette
kan gi en relativ risikoreduksjon på inntil 78
% (23).
De fleste studier vi har funnet,
undersøker vasodilaterende «cocktails»
bestående av nitroglyserin 100 - 200 µg.
Enkelte studier legger også til verapamil
200 µg til 5 mg. Doseringene er imidlertid
forskjellige, og studiene er derfor vanskelige
å sammenlikne (22, 23, 26).
En studie viser imidlertid signifikant
økt forekomst av radialisspasme ved bruk av
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Statiner

Statiner virker ved å hemme enzymet
HMG-CoA-reduktase i leveren. I tillegg til å
virke kolesterolsenkende, ses også en rekke
immunologiske effekter. Virkningsmekanismene er mange og komplekse, men blant
annet ses økt nitrogenoksid, inhibisjon av
vaskulær inflammasjon, immunmodulering
og flere sirkulerende endoteliale progenitorceller. Trolig har statiner også en antikoagulerende effekt (28).
Én studie viste at manglende
forbehandling med statiner var individuell
risikofaktor for utvikling av radialisokklusjon
62
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(5). Forbehandling med statiner ble definert
som at pasienten hadde stått på statiner i
minimum 2 uker forut for angiografi. Dette
ga en relativ risikoreduksjon på 42 % (p <
0,05). Dette var en prospektiv studie hvor
500 pasienter som gjennomgikk diagnostisk
eller terapeutisk angiografi, var inkludert. De
var ikke randomisert til ulike grupper.
Det må flere studier til for å kartlegge dette nærmere. Mange pasienter som
skal til koronar angiografi, vil imidlertid ha
andre kardiovaskulære risikofaktorer som
rettferdiggjør behandling med statiner (29).
Mange vil derfor ha gunstige tilleggseffekter av å stå på statiner utover en eventuell
forebygging av radialisokklusjon.

Som vi ser av tabell 1, er det konsensus i
Norge om bruk av 5000 IE UH og 6 French
introducer. Det er imidlertid stor forskjell
både med bruk av intraarteriell vasodilaterende medikasjon og kompresjonstid. Alle
sentre foruten Oslo universitetssykehus
(OUS), Ullevål, Universitetssykehuset
nord-Norge og Sørlandet sykehus, Arendal,
gir vasodilaterende medikasjon, men i ulik
sammensetning og dose. Det som imidlertid
skiller seg mest ut, er kompresjonstiden. I
2012 beholdt OUS, Ullevål kompresjon til
dagen etter. Denne oppgaven ble satt i gang
på bakgrunn av denne betydelige forskjellen
i kompresjonstid. Studier viser at man kan
ta av bandasjen allerede etter 2 timer, uten
at blødningsforekomsten øker (14, 18). Ved
OUS, Ullevål har man nå begynt å fjerne
kompresjon etter 4 timer hos inneliggende
pasienter. Hos polikliniske pasienter beholdes kompresjon fremdeles til dagen etter,
imidlertid med meget lavt trykk. Dette av
pasientlogistiske årsaker. Det arbeides med
løsninger for å endre dette.
Studier viser også at forekomsten av
radialisokklusjon øker med større introducer
og at en betydelig andel av både mannlige
og kvinnelige pasienter har radialisarterier

Hvordan klinisk bedømme
radialisokklusjon?

Gjennomblødning i radialisarterien etter
avsluttet prosedyre må kontrolleres ved
hjelp av pulsoksymetri og ipsilateral
ulnariskompresjon. Flere studier har vist at
pasienter med dopplerpåvist radialisokklusjon ofte har palpabel pulsasjon distalt for
innstikkstedet grunnet revers blodstrøm
gjennom palmartreet (12, 20). Manuell
palpasjon er derfor ikke tilstrekkelig mål på
blodgjennomstrømning gjennom radialisarterien proksimalt.
Tabell 1: Status ved norske intervensjonssentre i 2012.

Tall fra 2012

Hemostasedevice

Heparin
(IE)

Introducer Vasodilaterende
(French)
medikasjon

OUS RH

Varighet
kompresjon
ved angiografi
(timer)
4

TR Band®

5000

6

OUS Ullevål

Til dagen etter

RadiStop®

5000

6

SUS

5

Egenlaget kompress

5000

6

Haukeland
US
UNN

5

Egenlaget kompress

5000

6*

4**

Egenlaget kompress

5000***

6

St. Olav
Hospital
Arendal

2

Egenlaget kompress

5000

6

4

Egenlaget kompress

5000

6

Feiring

4

Egenlaget kompress

5000

6

0,2 mg NG 2,5
mg VP
Gis ikke
rutinemessig
0,1 mg NG
2,5 mg VP
0,06 mg NG
1,5 mg VP
Gis ikke
rutinemessig
0,2 mg NG
Gis ikke
rutinemessig
0,1 mg NG
2,5 mg VP

NG: nitroglyserin, VP: verapamil *Bruker også noe 5 French, spesielt hos eldre kvinner. **2 timer i
2014 *** Enkelte har begynt å gi 2500 IE (2014)
Alle sentrene har gitt samtykke til publisering.
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radialisarterien manipuleres ved intraarteriell vasodilaterende medikasjon. Dette kan
være en kombinasjon av nitroglyserin og
verapamil, eller nitroglyserin alene. Man bør
utvise forsiktighet hos pasienter med brady
kardi eller hypotensjon. Utover dette bør
intraarteriell vasodilaterende medikasjon gis
på liberalt grunnlag.
Forbehandling med statiner synes å
redusere forekomst av radialisokklusjon. Det
må gjøres flere studier for å bekrefte dette.
Pasienter med høy risiko for koronarsykdom
skal stå på lipidsenkende medikamenter
etter Helsedirektoratets anbefalinger. Pasienter som skal til koronar angiografi faller
trolig ofte i denne kategorien og vil dra nytte
av lipidsenkende medikamenter uavhengig
av om det forebygger radialisokklusjon eller
ikke.
Den reelle forekomst av radialis
okklusjon i Norge er ikke kjent. Ingen sentre
kontrollerer rutinemessig om kompresjon er
patent eller ikke. Kommersielt kompresjonsutstyr tillater enkelt justering av kompresjon
for patent hemostase. Hvorvidt dette er
teknisk mulig/gjennomførbart i praksis med
egenlaget kompress er ukjent for oss.

mindre enn en 6 French introducer (19). Det
ses heller ingen forskjell i klinisk suksess
ved bruk av 6 French sammenliknet med 5
French (21). Imidlertid kan radialisdiameteren manipuleres og dilateres med intraarteriell vasodilaterende medikasjon, slik at
en større andel av pasientenes arterier blir
større enn en 6 French introducer (26).
Man ser redusert forekomst av radialisokklusjon hos pasienter som får 5000
IE UH, sammenliknet med dem som får
2500 IE. Denne forskjellen er imidlertid ikke
signifikant i den største studien som er gjort
(13). Det ses ikke økt blødningstendens
hos dem som fikk 5000 IE (12, 13). Hos
pasienter med antatt økt blødningsrisiko,
for eksempel eldre kvinner med lav BMI, kan
man derfor velge 2500 IE. Ellers kan 5000
IE trygt gis rutinemessig.

Konklusjon

Denne oversiktsartikkelen har hatt som mål
å kartlegge de viktigste prediktive faktorene
for radialisokklusjon ved transradial koronar
angiografi, samt å kartlegge praksis ved norske intervensjonssentre.
Patent hemostase og heparin synes
å være de viktigste faktorene med hensyn
til utvikling av radialisokklusjon. Førstnevnte
kan sikres med pulsoksymeter og ipsilateral
ulnarkompresjon samtidig som kompresjon løsnes til blodstrøm oppstår. Dette kan
gjøres av sykepleiere på post. Varighet av
kompresjon blir da mindre viktig med tanke
på radialisokklusjon. Det er trygt å fjerne
kompresjon allerede etter 2 timer hos de
fleste pasienter.
Administrering av ufraksjonert
heparin er også en viktig faktor i forebygging av radialisokklusjon. Det er gjort få
studier som sammenlikner 2500 og 5000
IE. Pasienter som får 5000 IE, har en noe
lavere forekomst av radialisokklusjon, men
denne forskjellen er ikke signifikant i den
største studien som er gjort. Forskjellen er
imidlertid signifikant når man sammenlikner
pasienter som ikke fikk heparin overhodet,
med dem som fikk enten 2500 eller 5000
IE.
Størrelse på introducer er en viktig
prediktor for utviklingen av radialisokklusjon. Man bør velge den minste introduceren som er praktisk mulig, helst 5 French
eller mindre. Imidlertid kan diameteren på
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