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Bevezetés   
 
A Vascunet Csoport által szervezett nemzetközi ér - sebészeti regiszter lehetıséget 
nyújt arra, hogy egy hatalmas beteganyag segítségével, az érsebészeti 
beavatkozások eredményeit értékeljük. Az ebbıl levont következtetések, elsısorban 
a mindennapi gyakorlatot tükrözik (1). A carotis endarteriectomiának (CEA) a stroke 
prevenciójában feltételezett hatékonyságát, számos nagy tanulmány igazolta (2,3,4). 
Az elmúlt évek több prospektív, randomizált tanulmánya (EVA 3S, ICSS, CREST), 
mely a mőtét és a stentelés eredményeit hasonlította össze, bizonyította, hogy 
jelenleg a CEA a választandó módszer a carotis betegség kezelésére (5,6). 
Ugyanakkor ellent - mondásos annak megítélése, milyen típusú endar teriec - tomia 
adja a legjobb eredményt, valamint az, hogy az érzéstelenítés módja és a betegek 
életkora befolyásolja-e a mőtétek kimenetelét (7). Ennek az elemzésnek a célja ezen 
kérdések vizsgálata.  
 
Beteganyag és módszer   
 
Regiszter-adatok  
 
A Vascunet, fıleg európai országok érsebészeti regisztereinek kollaborációja. 
Mőködését 1997-ben kezdte, és 2004 óta, az Európai Érsebészeti Társaság 
hivatalos munkacsoportja. Ez a tanulmány, 8 nemzeti (Dánia, Egyesült Királyság, 
Magyarország, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország, Új Zéland), és két 
regionális (Ausztrália és Finnország) regiszter adatbázisának 5 éves anyagát győjti 
össze. Az adatok beküldése minden résztvevı központban önkéntes volt. Bár nem 
minden regiszter győjtött minden egyes paramétert, a vizsgált változók nagy 
részében egyezés volt az egyes regiszterek között. Minden résztvevı regiszter 
végzett valamilyen formájú külsı, vagy belsı validálást.  



 

1. Táblázat. Betegek adatai. 

Statisztikai elemzés  
 
Statisztikai elemzésre az SPSS 15.0 (SPSS Inc. Chicago, IL) software-t használtuk. 
Az egyes csoportok közötti lehetséges, szignifikáns különbségeket chi2 és Fischer 
teszt segítségével elemeztük. Az eredményeket "odds ratio"-val (OR) fejeztük ki. 
Statisztikailag szigni - fikánsnak tekintettük a 0,05-nél kisebb p értéket.  
 
A betegek adatai  
 
Összesen a 10 ország 383 centrumából 48 035 carotis mőtétet regisztráltak (1. 
Táblázat) . A centrumok száma országonként változó volt (pl. Finnországban 2, Olasz 
- országban 115). Az átlagéletkor hasonló volt a férfiaknál és nıknél (67 év). Az 
összes operált beteg 68%-a férfi volt. Lényegesen több volt a tünetes beteg (74%). A 
contralateralis occlusio aránya 9% volt, azonban csak 3 ország rögzítette ezt a 
változót. A CEA típusát csupán az összes beteg egyharmadában tudtuk elemezni. A 
leggyakoribb mőtéti típus a folttal végzett endarteriectomia volt (40%). Az 
érzéstelenítés módját 4 ország rögzítette, 68 %-ban altatásban végezték a mőtétet.  

 

2. Táblázat Különböz ı típusú CEA mortalitása (kombinált, kórházi ill. 30  
napos). 



 

3. Táblázat. Stroke, mortalitás és agyideg sérülés locoregionális vagy általános 
anaesthesiában. 

Eredmények   
 
Összességében a CEA utáni halálozás 0,5% volt. A CEA típusa és az érzéstelenítés 
módja nem volt hatással a mortalitásra (2. és 3. Táblázat) . Mind a nıknél, mind a 
férfiaknál magasabb volt a mortalitás a 75 év fölötti korcsoportban (4. Táblázat) . Az 
ellenoldali carotis occlusio nem befolyásolta a halálozást (5. Táblázat) . A 
perioperative stroke-arány 1,9% volt. Az érzés - telenítés módja nem volt hatással a 
stroke gyakoriságára. Contralateralis occlusio mellett szignifikánsan magasabb volt a 
perioperative stroke arány (p=0,002) (5. Táblázat). A különbözı mőtéti típusokat 
összehasonlítva a folt nélkül végzett endarteriectomia magasabb stroke aránnyal járt, 
mint a folttal végzett mőtét vagy az everziós endarteriec tomia (6. és 7. Táblázat) . A 
mőtét utáni TIA elıfordulása ebben a csoportban szintén magasabb volt. A 
statisztikai elemzés 75 év feletti nı - betegeknél szignifikánsan magasabb 
perioperative stroke arányt igazolt, míg ez a különbség férfiaknál nem volt észlelhetı 
(4. Táblázat) . Agyidegek 3,6%-ban sérültek carotis mőtét során. Ez szignifikánsan 
gyakoribb volt a folt nélkül végzett endarterectomia után, mint a másik két mőtéti 
típus esetén (8. Táblázat) .  

 

4. Táblázat. Perioperativ stroke és mortalitás kor és nemek szerint. 

 



5. Táblázat Stroke és mortalitás ellenoldali occlus io szerint. 

Megbeszélés   
 
A randomizált, kontrollált tanulmányok tekinthetık "gold_standardnak" a klinikai 
kutatásban, azonban ennek vannak bizonyos korlátai. Általában szelektált beteg - 
anyagon történnek, szelektált centrumokban, ezért a levont következtetések nem 
mindig általános érvényőek (1). 
A regiszterekre sokkal inkább jellemzı, hogy heterogén populációról nyújtanak 
információt. A regiszterek elınye, hogy az aktuális gyakorlatot tükrözik (8). A 
regiszterek által nyújtott, nagy adatbázison alapuló eredmények lényeges szerepet 
kaphatnak az egészségügyi szolgáltatókkal történı tárgyalásokban (9). A Vascunet 
Munkacsoport azért jött létre, hogy ezeket a feladatokat segítse (10). 
A regiszerek adatai nagyban függnek attól, milyen az adott regiszter validitása. A 
Vascunet regiszterben részt vevı országok közül számosban végeztek 
tanulmányokat az adatok érvényességének elemzésére, melyek azt mutatták, hogy 
az esetlegesen hiányzó vagy pontatlanul rögzített adatok nem befolyásolják az 
adatok érvényességét (11,12,13).  

 

6. Táblázat Stroke és TIA különböz ı típusú CEA után. 

 

7. Táblázat Stroke és TIA különböz ı típusú CEA után. 

Bár a CEA hatása bizonyított a stroke prevenciójára, nincs elegendı bizonyíték arra, 
hogy melyik típusú mőtét adja a legjobb eredményt (7). Egy Cochrane tanulmányban 
a folttal végzett carotis endarteriectomia a perioperativ idıszakban alacsonyabb 
stroke és halálozási aránnyal járt, valamint a nyomonkövetési idıszakban részben a 
perioperative occlusio csökkent rizikója másrészt alacsonyabb restenosis arány volt 
észlelhetı (14). Cao és mtsa randomizált tanulmányokat áttekintı cikkükben nem 



találtak bizonyítékot arra, hogy az eversiós mőtét kevesebb neurológiai 
szövıdménnyel járna, mint a hagyományos endarteriectomia, bár úgy tőnt, hogy a 
carotis occlusiók és restenosisok aránya alacsonyabb (15). Saját, a perioperatív 
stroke és TIA arányát áttekintı tanulmányunkban több mint 15 ezer carotis mőtét 
elemzése alapján, egyértelmőnek tőnik, a folttal végzett endarteriectomia elınye, a 
folt nélkül végzett mőtéthez képest. Az eversiós endarteriectomia hasonló 
eredményeket adott, mint a folttal végzett mőtét. Érdemes itt megemlíteni, hogy a 
CEA típusa nem befolyásolta a halálozási arányt. A perioperatív stroke és halálozási 
arány ebben a regiszterekbıl származó anyagban, lényegesen alacsonyabb volt, 
mint a randomizált, kontrollált tanulmányokból ismert adatok. Ez lehet egyrészt 
pontatlan adatközlés ered ménye, de jelezheti azt is, hogy az utóbbi években a CEA 
kimenetele kedvezıbb lett.  

 

8. Táblázat Agyideg sérülés különböz ı típusú CEA után. 

Az elmúlt években megjelent közlemények azt próbálták bizonyítani, hogy 80 éves 
kor fölött végzett carotis mőtétek eredményei hasonlóan jók, mint a fiatalabbaké (16). 
Jelen tanulmány adatai nem támasztják alá ezt a megállapítást. A kombinált kórházi 
és 30 napos mortalitás, szignifikánsan nagyobb volt a 75 év feletti betegeknél, 
továbbá az ebbe a csoportba tartozó nıbetegeknél a perioperatív stroke arány is 
magas abb volt.  
Az ellen oldali carotis interna elzáródást gyakran tekintik a carotis endarteriectomiát 
követı neurológiai szövıdmények jelzıjének. A NASCET tanulmányban, a 
contralateralis carotis occlusio esetén, a perioperatív stroke aránya magasabb volt 
(2). Egy 19 cikket felölelı meta-analysis, melyben 13 ezer CEA eredményét 
elemezték, szingifikánsan magasabb perioperatív stroke arányt mutatott 
contralateralis carotis occlusio jelenlétében (3,7 % vs. 2,4%, p=0,002) (17). Egy 
2004-es közleményben azonban, a 17 áttekintett tanulmányból csupán 1-ben találtak 
szignifikánsan magasabb perioperatív stroke arányt, contralateralis carotis occlusio 
esetén (18). Saját elemzésünk bizonyítani látszik azt a megállapítást, hogy a 
perioperatív stroke arány magasabb, contralateralis carotis interna occlusion esetén.  
Az elmúlt évtizedben heves viták zajlottak arról, hogy carotis mőtétek során az 
altatással szemben, a locoregionalis anaesthesia nyújt-e elınyt. Egy nemrégiben 
végzett multicentrikus tanulmány (GALA) azt mutatta, hogy nem volt szignifikáns 
különbség a mőtétek kimenetelében attól függıen, hogy locoregional anaes - 



thesiában vagy altatásban történtek (19). Jelen tanulmány ugyanezt a megállapítást 
támasztja alá.  
Az agyideg sérülés aránya CEA után 2-40 % között szóródik, különbözı tanulmányok 
szerint (20,21). A legtöbb ilyen szövıdmény hatása néhány hét vagy hónap alatt 
teljesen megszőnik, azonban esetenként, a betegeknek jelentıs panaszt okoz. Saját 
tanulmányunkban agyideg sérülés a CEA kapcsán 3,6 %-ban alakult ki. Ennek 
arányát nem befolyásolta az érzéstelenítés típusa, de magasabb volt folt nélküli, mint 
az eversiós vagy foltplasztikával végzett mőtét után. Ennek okára nehéz egyértelmő 
magyarázatot adni, bár felmerül annak lehetısége, hogy a foltot nem használó 
sebészek kevesebb figyelmet fordítanak ezen szövıdmény elkerülésére.  
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