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گزارش موردي

قلبک مورد خارج کردن کاتتر شکسته شده از بطن راست يگزارش 

٥، دکتر ابراهيم خياطی شال٤دکتر کمال خادم وطن،٣زادهدكتر عليرضا رستم،٢دمحمدزادين سيرحسي، دکتر م١ين اسکندريدکتر رام

18/01/88، تاریخ پذیرش 28/05/87تاریخ دریافت 

چكيده
يمانده داخل عروقياز جمله اجسام باقيکاريهاروشش مشکالت مربوط به يشاهد افزا، يو عروقيقلبيتهاجميهاروشع و کاربرد گسترده يشرفت سريبا پ

ن اجسـام بـا  يـ خـارج کـردن ا  . و عفونـت گـردد  يتمـ ي، آرياتيـ حيهـا به ارگـان يمانند ترومبوس، حرکت جسم خارجيتواند منجر به عوارضيکه م. ميهست

.باشديارجح م٦سيکاتتر بيهاعتاً روشيرد که طبيپذيانجام مایخلهمداا يو يجراحيهاروش

شـده  يز مياليژوگوالرهموديق کاتتر دائميستول از طريفييعلت نارساز بوده،که بهياليه تحت هموديمزمن کلييعلت نارسااست که بهياساله٦٠مار خانم يب

با توجه به کشت خون مثبت و ناکارآمد بودن . کشت خون استاف کوآکوالز مثبت بود.شوديمياتتر بستراز محل کيزيرنفس، تهوع و خونيمار با تنگيب. است

مار به يب.شوديزه ميو قلب آمبوليد اجوف فوقانياز آن به داخل ورين خروج، کاتتر شکسته شده و قطعه بلنديدر ح. شوديکاتتر اقدام به خارج کردن کاتتر م

ر در نوک کاتتر يد وايگايدو انتهابا حرکت دادن.عبور داده شدNIHنچ از دو سوراخ نوک کاتتر يا٠-٠١٤ر يد وايگايدو انتها. ابدييمانتقاليوگرافيبخش آنژ

NIHقطعه شکسته ٧ليگ تيپبا استفاده از کاتتر . مورد نظر را به دام اندازديتوانست جسم خارجيمور بود يين لوپ قابل تغيز ايشود که سايل ميلوپ تشک

د فمـورال خـارج   يـ ر وريبه دام انداخته شد و از مسيه شده در آن، جسم خارجير تعبيدوايو گاNIHده از کاتتر اده شد سپس با استفيکشIVCشده به داخل

.ديگرد

ن عارضـه در صـورت رهـا شـدن کـاتتر      يـ اوع نسبتاً نادريرغم شيباشد عليم% ١/٢-٠کاتتر، حدود يشکستگيوع کلين نکته است که شيد ايمرور مقاالت مو

ایمداخلهيهاجهت خارج کردن قطعه شکسته شده استفاده از روشيروش انتخاب.خواهد داشتاز جمله مرگ در بريخطرات مهم،حال خودزه شده بهيآمبول

يکه خارج کردن جسم خارجيدر موارد.باشديمهيتهده قابل صورت آماشود که بهياستفاده م٨اسنيرنام هبيالهياز وسمن اجسايجهت خارج کردن ا.باشديم

ار يآماده در اختاسنيرن کار چون يايدر روند اجرا.خارج کرداسنيرر مکان داد سپس با ييتغليگ تيپبا رايسک همراه باشد بهتراست ابتدا جسم خارجيبا ر

سک عوارض بـا  يکه رين است که در محليمهم اينکتهجاد شديا،خروج کاتتر شکسته شدهجهتيمشابهيلهيوسريدوايو گاNIHنبود با استفاده از کاتتر 

.مينکنيکردن پافشاراسنيرست در اباالاسنير

NIHکاتتر ،اسنيرروش،ایهای مداخلهروشکاتتر شکسته شده، :هاکليد واژه

١٣٨٨ن تابستا،١٥٠-١٥٢دوم، صمجله پزشكي اروميه، دوره بيستم، شماره

٠٤٤١-٣٤٤٤٥٩١:بخش قلب، تلفن،يمارستان طالقانيه، بياروم:آدرس مکاتبه

Email: Dr.ramin_eskandari@yahoo.com

)سئولنويسنده م(دانشگاه علوم پزشکي اروميه،استاديار گروه قلب١
دانشگاه علوم پزشکي اروميه،استاديار گروه قلب٢
دانشگاه علوم پزشکي اروميه،استاديار گروه قلب٣
دانشگاه علوم پزشکي اروميه،استاديار گروه قلب٤
استاديار گروه قلب، دانشگاه علوم پزشکي اروميه٥
۶Catheter based
۷pigtail
۸Snare

مقدمه
, هاي خارج کـردن اجسـام باقيمانـده داخـل عروقـي     اولين گزارش

بـا پيشـرفت سـريع و    .)۱(باشـد د سه دهه قبل ميمربوط به حدو

, )اينترونشـنال (قلبي عروقـي ایمداخلههاي کاربرد گسترده روش

از جمله اجسام ,هاي کاريروششاهد افزايش عوارض مربوط به 
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۸۸، تابستان ۲، شماره ۲۰دوره مجله پزشکی اروميه
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هـا در مـورد ايـن    اولـين گـزارش  .باشيمباقيمانده داخل عروقي مي

اخل عروقـي شکسـته شـده و    اجسام خارجي مربوط به کاتترهاي د

البته امروزه اين طيف شامل ). ۳،۲(باشدگايدوايرهاي باقيمانده مي

طبيعتـاً  . باشـد هاي عروقـي نيـز مـي   و استنتcoilآمبوليزه شدن 

بـا توانـد باقيماندن چنين اجسامي در داخل سيسـتم عروقـي مـي   

بــه يحرکــت جســم خــارجده از جملــه ترومبــوس،يــعــوارض عد

سـوراخ شـدن جـداره و عفونـت     ،يقلبـ يتميآر،ياتيحيهاارگان

يهيبـد . ت دارديـ ن اجسـام اهم يلذا خارج کردن ا).۴(همراه باشد 

نـه  يبـاز هز يجراحـ يهاق روشين اجسام از طرياست که خروج ا

خواهـد  يشـتر يبيتيديـ و موربيتيمورتـال ،يمدت بسـتر ادتر،يز

سيکـاتتر بـ  يهـا ق روشيـ ن اجسـام از طر يـ داشت لـذا خـروج ا  

ــ يـ ا) ۶،۵(باشـد مـي ارجـح  ) نترونشـنال يا( و ين روش مـوثر، عمل

باشـد  مـي مانـده در عـروق   يخارج کردن اجسـام باق يبراياقتصاد

يبراين خوبيگزيد و جايروش مفاسنيرک يقت تکنيدر حق.)۱۳(

اسـت کـه   يمانده نسـبت بـه روش جراحـ   يخارج کردن اجسام باق

).۱۴(ز به همراه داردينيعوارض کمتر

ماريرح حال بش
يياست که از دو سال قبل به علت نارسايامار خانم شصت سالهيب

ييعلـت نارسـا  هراً بـ ياخيباشند ولميز ياليه تحت هموديمزمن کل

. گرفتميز صورت ياليژوگوالر هموديق کاتتر دائمياز طرستول،يف

ابت و فشار خون بـاال را از شـش سـال قبـل ذکـر      يابتال به د،ماريب

يسـتول داشـته کـه در طـ    يه فين سابقه دوبار تعبيچنهم.دکنمي

را از پنج ماه قبل داشته سلسابقه ابتال به . زمان از کار افتاده است

ــان   ــت درم ــه تح ــيک ــدم ــه  يب. باش ــل از مراجع ــار از ده روز قب م

يد تنگيبا تشد. شده استميز نياليکاتتر ژوگوالر دييعلت نارساهب

. شـوند ميياز محل کاتتر بستريزيرناستفراغ و خو،تهوع،نفس

، ۹۴، ضـربان قلـب   ۱۰۰/۲۰۰مـار  يدر زمان مراجعه فشـار خـون ب  

درجـه  ۵/۳۶مـار  يقـه و درجـه حـرارت ب   يدر دق۳۶تعداد تـنفس  

اسـتاف  ،کشـت خـون  آزمايشـگاهی يهايدر بررس.گراد بوديسانت

در LVEFيوگرافيدر اکوکـارد . کوآگوالز مثبت گزارش شـده بـود  

با توجـه بـه   . ون نداشتيو وژه تاسیکارديوژن پريبود اف%۳۵حد 

اقـدام بـه خـارج کـردن     ،کشت خون مثبت و کارآمد نبودن کـاتتر 

کـاتتر شکسـته شـده و قطعـه     ،ن خـروج يحـ يند ولينماميکاتتر 

.شـود ميزه يو قلب آمبوليد اجوف فوقانياز آن به داخل وريبلند

ابد و تحـت  يميمل انتقال مار به اتاق عيمشاوره با جراح قلب بيط

موفق شود کـه  نـا  ميتالش بر خارج کردن کاتتر يموضعيحسيب

ابـد تحـت   يمـي سـم انتقـال   يمـار بـه بخـش کاتتر   يت بينهادر.بود

sheath(7F)د فمورال راسـت کانولـه شـد و    يوريموضعيحسيب

بـا طـول   BMW(۰۱۴/۰ر يدوايـ گايسپس دو انتها.ديه گرديتعب

NIHاز دو سوراخ نوک کاتتر ) Guidantياز کمپانمتريسانت۳۰۰

ر بـه سـمت جلـو در    يدوايگايعبور داده شد که با حرکت دو انتها

يدن دو انتهايشد و با عقب کشميل يتشک١لوپNIHنوک کاتتر 

توانسـت جسـم   مـي شـده و  تـر ن لوپ کوچک و کوچکير ايدوايگا

ن يـ د کـه بـا ا  ن شـ يـ مورد نظر را به دام  اندازد تالش بـر ا يخارج

بـا  يله کاتتر شکسته شده از داخل بطن راست گرفته شود ولـ يوس

داده يب قلبـ ياد بطن راست احتمال آسـ يون زيتوجه به ترابکوالس

د يکه داخل وريشد لذا تالش شد که کاتتر شکسته شده از قسمت

اسـتفاده  ن بايبود گرفته شود که باز ناموفق بود بنابراياجوف فوقان

چانــدن يبــا پوارد بطــن راسـت شــده و ليــگ تيــپ) 6F(از کـاتتر  

قطعـه مـورد نظـر بـه داخـل      به دور کاتتر شکسته شده،ليگ تيپ

IVCسپس نوک کاتتر شکسته شده را بـا اسـتفاده از   . ده شديکش

NIHعقـب  يه شده در آن به دام انداخته و به آهسـتگ ير تعبيو وا

و کاتتر sheathکل در نهايت. ديرسsheathده شد تا به نوک يکش

دام انداخته شده بود با هم خارج شدند طـول کـاتتر   هشکسته که ب

.متر بوديسانت۲۶شکسته شده 

گيریو نتيجهبحث
زه شــدن کــاتتر انتشــار ين گــزارش آمبــوليکــه اولــ۱۹۵۴از ســال

وع يمانده اسـت و شـ  يچنان نادر باقن عارضه هميرخداد ا،)۷(افتي

يد مرکـز يـ وريکاتترهـا يدارامارانيدرصد در ب۰-۲آن در حد 

ن عارضه، در صورت رها شدن يوع نادر ايرغم شيعل. )۹،۸(باشدمي

در بـر خواهـد   يخطـرات مهمـ  به حال خود،زه شده،يکاتتر آمبول

۷۳يريـ گيک سـال پ ييدر طferreyroو fisher).۹-۱۱(داشت

ل عـوارض  يـ مـورد مـرگ بـه دل   ۱۶زه شـده  يمار با کاتتر آمبـول يب

. )۹(انـد جاد لخته و عفونت گزارش کردهي، ايسوراخ شدگ،يتميآر

زه يا آمبـول يـ جهت خارج کردن قطعه شکسته شـده  يروش انتخاب

.باشدميایمداخلهيهاشده استفاده از روش

ق يـ ن گزارش در مورد خارج کردن کاتتر شکسـته شـده از طر  ياول

د باشمي۱۹۶۴مربوط به سال) سيکاتتر ب(يداخل عروقيهاروش

اسـتفاده  اسـنير نـام  هبـ يلين اجسـام از وسـا  يجهت خارج کردن ا

ن ابـزار مـورد اسـتفاده اسـت و     يترمتداولloop snareشود که مي

که خارج کـردن  يباشد البته در مواقعميه يصورت آماده قابل تهبه

يهمراه باشد بهتر است که ابتدا جسم خارجخطربا يجسم خارج

.خارج کرداسنيرر مکان داد و سپس با ييتغليگ تيپحاً با يرا ترج

م لـذا مجبـور   يار نداشـت يآماده در اختاسنيرکار يما در روند اجرا

له ينچ وسـ يا۰۱۴/۰ر يد وايگاوNIHم که با استفاده از کاتتر يشد
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و همکارانرامين اسکندریدکتر ...ش يک مورد خارج کردن کاتتر شکستهگزار
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اساسـاً  . جـاد کنـيم  يايجهت به دام انداختن جسم خـارج يمشابه

مانـده داخـل   يجسام باقدر خارج کردن اایمداخلهيهاانجام روش

،داشـته يتـر بـاز تهـاجم کـم   يجراحـ يهـا نسبت به روشيعروق

از ياريتـوان از بسـ  مـي ن راسـتا  يـ در ا. باشـند ميتر تر و امنساده

گر در خارج کردن اجسام ينکته مهم د. ساده استفاده کرديهاابزار

مانـده اسـت کـه    يت قطعـه باق يـ ر موقعييتغيمانده داخل عروقيباق

سـت  اعوارض باالخطرکه يرد و در محليست مد نظر قرار گيبامي

.مييننمايکردن پافشاراسنيردر 
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