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Bevezetés 

A carotis endarterectomia (CEA) napjainkban az egyik leggyakrabban és legsikeresebben 
végzett érműtét. Az utóbbi időben megjelent közlések azonban hasonlóan jó, sőt a 
fokozott rizikójú betegcsoportokban még kedvezőbb, eredményekről számolnak be a 
percutan stent-plastica alkalmazásával. Az egyik legveszélyeztetettebb betegcsoport az 
instabil neurológiai állapotú, akut, tünetes, halmozott tranziens ischaemiás attackot (TIA) 
produkáló, vagy akut stroke-ot szenvedetteké. Ellátásuk időpontjának és módjának 
megválasztása nagymértékben befolyásolja a kezelés kimenetelét. A carotis műtétek 
eredményessége ebben a betegcsoportban igen nagy szórást mutat. 

Módszer 

A Semmelweis Egyetem Ér-és Szívsebészeti Klinikáján 2005. január 1. és 2006. október 
1. között 424 CAS történt. 249 asymptomaticus és 175 tünetes, esetből 9-ben végeztünk 
akut tünetek, halmozott TIA, progresszív stroke miatt intervenciót. Az akut tüneteket okozó 
esetek közül 1 restenosis, 1 postoperatív akut plaque ruptura és 7 primer, scleroticus 
elváltozás volt. A nemek szerinti megoszlás 1:1 volt, és az átlagéletkor is megegyezett 
(67,2 év). A kísérőbetegségek száma azonban a férfiak között már több volt. 

Három beteg halmozott TIA, 3 igazolt stroke állapotában volt, míg 3 esetben nem volt 
pontos információnk, hogy a betegnek progresszív, vagy már definitív stroke-ja van. Hat 
esetben a stenosis rövidszakaszú, eredési, míg 2 esetben hosszúszakaszú volt. Az 1 korai 
postoperatív esetünkben a műtéti területtől distalisan alakult ki a lumen redukciót okozó 
plaqueruptura. 
A beavatkozást az a. femoralis punctiójából, helyi érzéstelenítésben, heparin védelemben 
végeztük. Eseteinkben különböző típusú filtereket és stenteket használtunk (MoMa, 
FilterWire, Ultrasoft, Pricese Rx, Wallstent, NexStent stb). Törmeléket 3 filterben találtunk. 
A kezelést követően az intenzív osztályon elhelyezett betegek egy adagban telítő dózisú, 
4x75mg Clopidogrelt kaptak, agyi keringésjavító infúzió adása mellett enyhe cerebralis 
dehydrálást végeztünk (100 ml glutaspar). Tenziójukat monitoroztuk. 12-24 óra múlva a 
betegeket mobilizáltuk. Egyéb gyógyszereik mellett napi 75mg Clopidogrel és Aspirin 
kombinált szedését írtuk elő, legalább 3-6 hónap időtartamra. 

Eredményeink 

Egy beteget veszítettünk el a beavatkozás utáni napokban. A CEA-t követően stroke-ot 
szenvedett betegnél a distalisan kialakult plaque-ruptura stenttel való fedése nem hozott 
javulást neurológiai állapotában, néhány nap múlva exitált. Egy betegnél észleltünk 

 



hypotoniát, egy másiknál pedig asystoliát a beavatkozás során, de ezek az alkalmazott 
kezelés hatására rendeződtek. Mindkét ismerten stroke-os betegünk tünetei mérséklődtek, 
mozgásuk javult. A többiek tünetmentessé váltak. Egy betegünk, aki a beavatkozást 
követően tünetmentessé vált, myocardialis infarctusban hunyt el az első 30 napon belül. 
Bár esetszámunk nem túl nagy, de az irodalomban megjelent közlemény is csak 28 
esetről számol be, 1 halál, 2 ischaemiás stroke, 1 intracerebralis haemorrhagia 
eseménnyel. 

Megbeszélés 

Az extracranialis carotis megbetegedés okozta stroke prevenciójában az '50-es évek 
második felétől a carotis endarterectomia (CEA) az alapvető kezelési mód. Progresszív, 
randomizált, multicentrikus tanulmányok bizonyították, hogy a carotis endarterectomia 
(CEA) hatékonyabb a stroke prevenciójában a gyógyszeres kezelésnél, mind a tünetes, 
mind a tünetmentes súlyos carotis szűkületes betegeknél (NASCET, VACSS, ACAS). 
Eredményei kiválóak, a perioperatív stroke <5%, a halálozás <2%. Legutóbb az ACST 
adatainak közlésekor vált ismertté, hogy a CEA az asymptomaticus, 70%-os 
elváltozásoknál, a 75 évnél fiatalabb betegekben az 5 éves stroke rizikót 12%-ról 6%-ra 
csökkentette. Ezek a kedvező számok a fokozott rizikójú, sebészi beavatkozásnál nagy 
kockázatot jelentő betegcsoportnál azonban lényegesen magasabbak lehetnek. A fejlődő 
percutan endovascularis technika révén az elmúlt években javuló eredményeket elérő 
carotis stentplastica (CAS) alternatív megoldást nyújthat ilyenkor. A korábbi, kedvezőtlen 
eredményeket hozó vizsgálatok után (4) az utóbbi időben közzétett vizsgálatok 
(SAPPHIRE, 22) már igen jó eredményekről számolnak be. A kezdeti összehasonlító 
tanulmányokban a magasabb szövődményarány a védőeszközök és a stent alkalmazás 
hiányával magyarázható, valamint azzal, hogy a CEA tanulmányokhoz képest a 
betegcsoportok sokkal nagyobb rizikójúak voltak. A CAVATAS vizsgálatban már nem volt 
lényeges eltérés a CEA és a CAS között, de mindkét beavatkozás viszonylag magas 
szövődménnyel járt (7). Az eredmények főleg a több rizikóval bíró betegek esetén 
kedvezőbbek a CAS csoportban. A SAPPHIRE egyértelműen jobb eredményeket hozott a 
CAS csoportban, főleg a tünetes, valamint a coronaria betegek és diabetesesek között 
(23). 

A Cochran review adatai alapján - összehasonlítva az egyre inkább teret foglaló 
endovascularis terápia (CAS) eredményeit a CEA-val - metaanalízis során 
megállapították, hogy a két eljárás hasonló eredményekkel jár a periprocedurális stroke és 
halál kockázatát, valamint a hosszú távú kimenetet tekintve is (a 30 napos halálozási és 
stroke esetén odds ratio 1,26, confidence interval [CI] 0.82-1.94) az 1 éves utánkövetésnél 

 



odds ratio 1,36, 95% [CI] 0.87-2.13). A védőeszközök alkalmazása azonban jelentősen 
tovább csökkentette a szövődmények számát a CAS csoportban (a 30 napos stroke vagy 
halálozást 5,3 - 10%-ról 1,8 - 5,2%-ra) (6, 24). 

Előnye a műtéti megoldással szemben:

• nem igényel altatást, 

• nincs perifériás idegsérülés, 

• nincs metszés, és pl. haematoma lehetőség a nyakon, 

• rövidebb a kórházi tartózkodás, 

• magasan elhelyezkedő, hosszú, sebészileg nehezen hozzáférhető stenosis is 
ellátható, 

• restenosisnál és fibromuscularis dysplasiánál is jól alkalmazható, 

• a diagnosztikával egyszerre végezve gyorsabban kivitelezhető, megszervezhető. 
Hátránya: 

• több az embolisatiós szövődmény (gyakran néma területen) (21), 

• a hosszú távú eredmények nem ismertek, 

• a korábbi közlések alapján a restenosis arány gyakoribbnak tűnik, 

• kontrasztanyag allergia stb. 
Az akut elváltozások akut beavatkozást igényelnek, mint például: 

• a carotis interna dissectiója a lumen instabilitása miatt, 

• akut stroke, embolisatiós vagy hypoperfusiós eredettel, 

• gravis stenosis, fluctuáló tünetekkel, hypoperfusió miatt, 

• postoperatív akut reocclusió. 
A megjelent közleményeknek azonban igen kis száma foglalkozik az akut tünetek esetén 
való alkalmazásával, és azok közül is leginkább a dissectio ellátását említik (20, 25), és 
általában csak esetismertetések. Két nagyobb tanulmány 17-23 beteg adatait ismerteti (8, 
10, 12, 13, 14, 15). A stroke-ot szenvedett, 70-90% közötti szűkületes és csak 
gyógyszeresen kezelt betegekben az azonos oldali stroke rizikója 30 napon belül 3,3%, 3 
éven belül, pedig 28,3%. Akut stroke esetén a carotis rekonstrukció időpontjának 
megválasztása fontos a várható szövődmények miatt, mint a hyperperfusió okozta 
intracerebralis vérzés (1, 16), agyoedema és a stroke rosszabbodás, illetve halál. A korai 
reperfusió csökkentheti ezen szövődmények előfordulását. Akut stroke esetén a 
thrombolysis és CAS kombinációja 56%-os eredményt hozhat, szemben a csak 
gyógyszeres kezelés 26%-ával (17, 19).

A neurológiai instabilitás mellett fokozza az akut beavatkozás rizikóját:
• a 80 év feletti kor, 

• a coronaria betegség, 



• súlyos neurológiai tünetek, 

• oedema a CT-n, 

• hosszú, multiplex stenosis, 

• gyakorlatlan team, 

• bradycardia hajlam, carotis sinus hyperaesthesia (9). 
Az amúgy is nagy kockázatú betegcsoportban csak a következők megléte esetén tartjuk 
elvégezhetőnek a beavatkozást: 

• megtartott tudatállapot, 

• kis kiterjedésű infarctus, 

• enyhe, vagy közepes neurológiai deficit <8 NIHSS, 

• 6 órán belüli kezelés, 

• CAS és ha kell, thrombolysis a korai stádiumban, 

• gyakorlott team, 

• védőeszköz alkalmazása: 1. filter, 2. proximalis occlusio (MoMA). 
Nagyfokú stenosis, vagy lágy plaque esetén a proximalis blokkolás (MoMa) alkalmazása 
javasolt a fokozott embolisatiós veszély kivédésére (21, 23, 24). A stenosis mértéke 
mellett az echolucens plaque-ok is fokozhatják az embolisatiós szövődmények számát (3, 
18), amit az indikáció felállításánál mérlegelni kell. A döntést mindig egyedileg az adott 
esetre szabva kell meghozni. A megfelelően meghozott döntés és elvégzett beavatkozás 
hozhat csak kellő eredményt ebben a nagy kockázatú betegcsoportban. 

Konklúzió 

Akut esetekben javasoljuk a CAS választását a CEA-val szemben.
Majdnem mindig, ha nincs kontraindikációja, főleg a következő esetekben: fokozott rizikójú 
beteg, mint ISZB, hypertonia - (kisebb AMI, illetve hyperperfusiós syndroma veszély), 
ellenoldali carotis érintettség, occlusió - (rövidebb hypoperfusiós, illetve kirekesztési idő).
Az akut tünetek, halmozott TIA, vagy progresszív stroke esetén az azonnali - védőeszköz 
használatával végzett - percutan transluminalis stent angioplastica gyors és kedvező 
megoldásnak látszik. 
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