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CEL: W celu optymalnego zaplanowania zabiegu endarterektomii tętnicy szyjnej (carotid

endarterectomy, CEA) i dostosowania ryzyka do różnych przypadków, a także zrozumienia
mechanizmów, które prowadzą do wystąpienia udaru w czasie zabiegu, niezbędne jest uzyskanie
wiarygodnych danych na temat ryzyka związanego z zabiegiem w zależności od czasu jego
przeprowadzenia.

METODY: W artykule dokonano przeglądu systematycznego wszystkich badań opublikowanych

od 1980 do 2008 roku, w których oceniono ryzyko wystąpienia udaru i zgonu związanego
z endarterektomią tętnicy szyjnej, w zależności od czasu między wystąpieniem pierwszych
objawów choroby a operacją. Łączna ocena ryzyka w zależności od czasu, jaki upłynął
od ostatniego incydentu, została przeprowadzona metodą metaanalizy Mantela-Haenszela.

WYNIKI: Spośród 494 opublikowanych opisów przypadków pacjentów leczonych operacyjnie tylko

w 47 z nich oceniano ryzyko w zależności od czasu przeprowadzenia zabiegu. Łączne bezwzględne
ryzyko wystąpienia udaru i zgonu u osób poddanych CEA w trybie pilnym było wysokie u chorych
z udarem ewoluującym (20,2%, 95% PU 12,0-28,4) i z postępującym TIA (11,4%, 6,1 do 16,7),
przy czym w nowszych badaniach nie obserwowano zmniejszania się tego ryzyka. Jednak
w przypadku chorych w stabilnym stanie neurologicznym, ze świeżo przebytym TIA lub udarem
niepowodującym niesprawności, nie stwierdzono istotnej różnicy między grupą pacjentów
poddanych endarterektomii we wczesnym okresie po zachorowaniu a osobami leczonymi
w okresie późniejszym (<1 tydzień vs ≥1 tydzień, OR=1,2, 0,9-1,7, p=0,17, <2 tygodnie vs
≥2 tygodnie, OR=1,2, 0,9-1,6, p=0,13).
PODSUMOWANIE: Wykonywana w trybie ostrym endarterektomia tętnicy szyjnej u chorych

z udarem ewoluującym obarczona jest dużym ryzykiem operacyjnym, ale ryzyko to może być
nieco mniejsze u pacjentów z postępującym TIA. Zabieg operacyjny w pierwszym tygodniu
od zachorowania u pacjentów z objawami TIA stabilnych pod względem stanu neurologicznego
lub u chorych z mniejszym udarem mózgu nie wiąże się z istotnie większym ryzykiem
operacyjnym w porównaniu do leczenia w trybie opóźnionym. Konieczne jest uzyskanie większej
liczby danych na temat ryzyka i korzyści związanych z leczeniem operacyjnym w trybie pilniejszym
u chorych z TIA i mniejszym udarem mózgu, a także z zabiegami we wczesnym i późniejszym
okresie choroby u pacjentów z dokonanym udarem niepowodującym niesprawności.

SŁOWA KLUCZOWE: endarterektomia tętnicy szyjnej, czynniki ryzyka, powikłania,
czas przeprowadzenia operacji
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W

yniki dużych randomizowanych badań kontrolowanych wykazały, że zakładając małe ryzyko wystąpienia
udaru mózgu i zgonu związane z zabiegiem, endarterektomia jest korzystna u chorych z objawowym istotnym
zwężeniem tętnicy szyjnej.1 Ryzyko okołooperacyjne jest
związane z wieloma cechami charakterystycznymi pacjenta,
zwłaszcza z obecnością i charakterem incydentu mózgowo-naczyniowego,2-4 i może być zwiększone u chorych operowanych w bardzo wczesnym okresie po przebytym TIA lub
udarze mózgu. Niemniej ryzyko wczesnego nawrotu udaru
mózgu u osób z objawowym zwężeniem tętnicy szyjnej leczonych zachowawczo również jest duże, przy czym u chorych
oczekujących na zabieg jest ono istotne z klinicznego punktu widzenia.5-7 Autorzy wytycznych dotyczących postępowania u chorych po przebytym TIA faworyzują obecnie leczenie
operacyjne w trybie przyspieszonym,8-12 przy czym jedne
z aktualnych zaleceń dotyczących pacjentów po przebytym
TIA lub z mniejszym udarem mózgu, stabilnych neurologicznie, zalecają wykonanie zabiegu w ciągu 48 godzin od zachorowania.9 Niewiele jest jednak wiarygodnych danych na temat
ryzyka związanego z zabiegiem CEA u pacjentów z udarem
ewoluującym lub postępującym TIA w porównaniu z chorymi
w stabilnym stanie neurologicznym, a także na temat ryzyka
związanego z leczeniem operacyjnym pacjentów stabilnych
neurologicznie we wczesnym lub późnym okresie choroby.
Większość przeprowadzonych badań była zbyt mała, aby można było wyciągać wiarygodne wnioski. Optymalny czas przeprowadzenia endarterektomii u pacjentów w stabilnym stanie
neurologicznym również jest niepewny, zwłaszcza u chorych
po przebytym udarze. Wyniki dużych randomizowanych badań kontrolowanych wstępnie zalecały opóźnianie zabiegu
operacyjnego o 4 do 6 tygodni po przebytym udarze,13,14 jednak w kolejnych badaniach zostało to zakwestionowane.15,16
Autorzy doniesienia wcześniej przedstawili wyniki przeglądu
systematycznego i metaanalizy wszystkich badań opublikowanych do 2000 roku, w których oceniano ryzyko wystąpienia udaru mózgu i zgonu związanego z CEA.3,4,17,18 W tym
przeglądzie nie uwzględniono szczegółowo czasu przeprowadzenia zabiegu, ponieważ dane te zostały przedstawione
w kilku badaniach, w większości opublikowanych w późniejszych latach 80. i wczesnych 90. Dlatego autorzy dokonali
aktualizacji przeglądu, włączając wyniki badań opublikowanych do końca 2008 roku.

Metody
Autorzy dokonali aktualizacji opracowanego przez nich poprzednio przeglądu,3 przeszukując wszystkie artykuły dotyczące wyników leczenia za pomocą endarterektomii,
opublikowane między styczniem 2000 roku a sierpniem 2008
roku (włącznie). Analizą objęto te opracowane w 2000 roku
ze względu na opóźnienie między publikacją artykułu
a umieszczeniem go w bibliograﬁcznej bazie danych, dlatego
niektóre prace opublikowane pod koniec okresu objętego
poprzednim przeglądem mogły zostać wówczas pominięte.

Tom 5 Nr 6 2010 • Neurologia po Dyplomie
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

Ponieważ w poprzednim przeglądzie opracowanym przez
dwie osoby uzyskano dużą zgodność w identyﬁkacji odpowiednich artykułów (>90%),3 przeszukiwanie piśmiennictwa
dla niniejszego przeglądu zostało przeprowadzone przez jednego badacza (K.R.).
1. Badania wyszukiwano w bazie danych Medline i Embase, wpisując „endarterektomia tętnic szyjnych”. Z analizy
wykluczono prace przedstawiające wyniki zabiegów operacyjnych tętnic szyjnych przeprowadzonych z powodów innych niż zmiany miażdżycowe lub okluzja światła naczynia,
a także badania przeprowadzone na zwierzętach i artykuły
przeglądowe, które nie zawierały oryginalnych danych.
Następnie sprawdzono powstałą w ten sposób listę prac referencyjnych, a także oceniono streszczenia i pełne doniesienia (ryc. 1).
2. Przeszukano również piśmiennictwo wszystkich artykułów zidentyﬁkowanych metodą elektroniczną.
3. Sześć czasopism zawierających największą liczbę odpowiednich artykułów, wydanych od stycznia 2000 roku
do sierpnia 2008 roku, przeszukano ręcznie (ryc. 1).
Artykuły, bez względu na język publikacji, były włączone
do analizy, jeśli spełniały następujące kryteria:
1. Przedstawiały dane na temat liczby udarów i zgonów
w ciągu 30 dni od zabiegu endarterektomii (lub w zbliżonym
czasie).
2. Określały lub oceniały ryzyko udaru lub zgonu związanego z zabiegiem operacyjnym.
3. Oceniały ryzyko operacyjne w zależności od czasu zabiegu (tj. czasu od wystąpienia objawów TIA lub udaru do terminu operacji).
4. Wykluczały z badania pacjentów poddanych jednoczesnej obustronnej endarterektomii bądź osobno przedstawiały dane dotyczące tych przypadków, co umożliwiało
wyłączenie ich z analizy.
5. Wykluczały lub osobno analizowały dane dotyczące pacjentów poddanych jednocześnie endarterektomii i zabiegowi pomostowania naczyń wieńcowych.
Jeden z badaczy (K.R.) dokonał przeglądu każdego artykułu, wyodrębniając z nich dane o liczbie zabiegów operacyjnych, pacjentach poddanych leczeniu oraz liczbie udarów
i zgonów w okresie operacyjnym i pooperacyjnym. Wybrane
informacje zostały następnie poddane ocenie innego badacza (P.M.R.). Wszelkie niezgodności były ponownie analizowane i wprowadzano odpowiednie poprawki. W celu
zidentyﬁkowania prac dotyczących tej samej grupy pacjentów, użyto odnośnika do autorstwa wszystkich artykułów.
W przypadku doniesień na temat ryzyka związanego z pilnym zabiegiem operacyjnym przeprowadzanym u pacjentów z udarem ewoluującym lub postępującym TIA określano
bezwzględne ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub zgonu,
prowadzono łączną ocenę i obliczano 95% przedziały ufności (PU), uwzględniając zmienność dwumianową,19 ponieważ z uwagi na heterogeniczność danych dotyczących
ryzyka obliczonego w poszczególnych badaniach standardowe metody obliczeniowe dostarczały sztucznie zawężonych PU.
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Przeszukiwanie bazy Medline, Embase
2000-2008 „endarterektomia tętnic szyjnych”
Łączna liczba pozycji = 4984
Wyłączone = 4355
Badania nieoryginalne
Badania na zwierzętach
Opisy przypadków
Operacja zmian niezwężających światła tętnicy
Badania dotyczące morfologii/biologiczne
Błędy w cytowaniu
Duplikaty artykułów

Jeden badacz (K.R.) wybierał badania spełniające
kryteria włączenia, a inny (P.M.R.) analizował
podjęte decyzje. Wszystkie niezgodności
zostały przedyskutowane.

Tytuły, które wydawały się
obserwatorowi odpowiednie = 629
Ręczne przeszukiwanie 6 najczęściej cytowanych
czasopism
J Vasc Surg
Eur J Vasc Endovasc Surg
Ann Vasc Surg
Cardiovascular Surgery
Stroke
Ann Surgery

Streszczenia,
które wydawały się
obserwatorowi
odpowiednie = 434
w 122 czasopismach

Przeszukiwanie
piśmiennictwa

22

Baza danych
544 artykułów

Pełna informacja i ostateczna
baza danych przeznaczona
do analizy 494

88

Wyłączone = 50
Dane nieprzedstawione
Nakładające się publikacje
Publikacje nieprzydatne
Zabieg jednoczesnej obustronnej CEA
Jednoczesny zabieg CEA i CABG

RYCINA 1. Strategia służąca identyﬁkacji opublikowanych doniesień dotyczących ryzyka związanego z zabiegiem endarterektomii tętnicy szyjnej.

W odniesieniu do badań oceniających wyniki leczenia operacyjnego w zależności od czasu przeprowadzenia zabiegu
(we wczesnym lub późniejszym okresie od zachorowania)
u pacjentów w stabilnym stanie neurologicznym obliczano
iloraz szans (95% PU) dla wystąpienia udaru mózgu lub zgonu związanego z operacją u chorych poddanych zabiegowi
we wczesnym okresie i dla osób operowanych w terminie
późniejszym. Łączna analiza tej oceny porównawczej wyników poszczególnych badań została przeprowadzona przy użyciu metody Mantela-Haenszela. Heterogeniczność wyników
oceniana była za pomocą testu χ2. Punkty odcięcia dla „wczesnego” zabiegu operacyjnego oparte były na analizach przedstawionych w badaniach oryginalnych. W niektórych
badaniach dane były stratyﬁkowane pod względem więcej niż
jednej kategorii czasu wykonania zabiegu operacyjnego,
w tym przypadku te same dane były wykorzystywane w więcej niż jednej analizie porównawczej.
W celu włączenia do przeglądu badań, w których nie oceniono ryzyka związanego z leczeniem operacyjnym w zależ-
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ności od czasu przeprowadzenia zabiegu, ale dostarczono dane na temat terminu operacji w odniesieniu do całego
badania klinicznego, przeprowadzono ważoną analizę regresyjną, dotyczącą przedstawionego ryzyka operacyjnego wystąpienia udaru mózgu i zgonu w zależności od średniego czasu,
jaki upłynął od wystąpienia objawów incydentu mózgowego
do terminu operacji w odniesieniu do całego badania.

Wyniki
Wyniki przeglądu piśmiennictwa przedstawia rycina 1. Za pomocą wyszukiwarki elektronicznej zidentyﬁkowano 4984 publikacje, z których 4355 wykluczono z analizy jako artykuły
przeglądowe, prace opisujące wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach lub doniesienia dotyczące wyników leczenia operacyjnego tętnic szyjnych inną metodą niż
endarterektomia. Po przeglądzie tytułów prac ze 629 publikacji zostały 434. Spośród nich wybrano kolejne 22 prace, zaś
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Pozycja
piśmiennictwa
22
23
24
25
27
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
20

Badanie

Rosenthal i wsp. 1983
Ricotta i wsp. 1985
Fode i wsp. 1986
Friedman i wsp. 1988
Kirschmann i wsp. 1989
Brooks i wsp. 1990
McCrory i wsp. 1993
Goldstein i wsp. 1994
Golledge i wsp. 1996
Mckinsey i wsp. 1996
Mattos i wsp. 1998
Schneider i wsp. 1999
Tretter i wsp. 1999
Illig i wsp. 2003
Dorigo i wsp. 2007
Karkos i wsp. 2007
Goodney i wsp. 2008
Halm i wsp. 2008
Łacznie

Zabieg pilny

Zabieg planowy

Incydenty
pacjenci

Incydenty
pacjenci

1/12
5/27
6/38
4/7
7/27
2/4
1/4
1/5
3/25
1/5
5/9
0/43
1/5
9/70
4/70
3/39
8/62
2/15

10/129
5/154
27/439
8/134
25/454
32/259
4/49
11/183
9/126
5/332
136/2234
1/237
3/47
23/560
1/352
24/1000
52/3030
167/2625

1,1
6,8
2,9
21,0
6,0
7,1
3,8
3,9
1,8
16,4
19,3
1,8
3,7
3,4
21,3
3,4
8,5
2,3

0,1-9,3
1,8->10
1,1->10
4,0->10
2,3->10
1,0->10
0,3->10
0,4->10
0,4-7,1
1,5->10
5,1->10
0,1->10
0,3->10
1,5-7,8
2,3->10
1,0->10
3,8->10
0,5->10

64/468

544/12345

4,6

3,4-6,3

Iloraz

95% PU

Istotność
statystyczna/
heterogeniczność

szans

0,01

p(sig) <0,001
p(het) 0,26
0,1

1
10
100
Iloraz szans (95% PU)

1000

RYCINA 2. Ryzyko wystąpienia udaru mózgu i zgonu u pacjentów poddanych pilnej endarterektomii tętnicy szyjnej w niestabilnym stanie neurologicznym
(postępujące TIA i udar ewoluujący) i u pacjentów operowanych w trybie planowym. p(sig) oznacza istotność statystyczną łącznego ilorazu szans, p(het)
oznacza istotność statystyczną heterogeniczności ocenionych ilorazów szans w poszczególnych badaniach.

dalszych 88 artykułów zidentyﬁkowano poprzez przeszukanie sześciu czasopism, które, jak się okazało przy przeszukiwaniu metodą elektroniczną okresu od 2000 do 2008 roku,
były najbardziej produktywne (ryc. 1). Dwadzieścia dwa
zidentyﬁkowane artykuły były opublikowane w latach
1995-2000, ale nie były one włączone do poprzedniego przeglądu opracowanego przez autorów.
Po szczegółowej analizie 544 potencjalnie kwaliﬁkujących
się artykułów, odrzuceniu identycznych publikacji lub doniesień dotyczących tych samych badań, artykułów opartych
na niewystarczających danych i badań opisujących przypadki
jednoczesnej obustronnej endarterektomii tętnic szyjnych
lub jednocześnie przeprowadzonych zabiegów CEA i CABG
łączna liczba zidentyﬁkowanych artykułów dotyczących ryzyka wystąpienia udaru mózgu i zgonu po przebytym zabiegu
CEA opublikowanych w latach 2000-2008 wynosiła 494.
W 169 przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego, ale nie
dostarczono informacji na temat wskazań do zabiegu, z kolei
265 prac zawierało informacje na temat stosunku liczby pacjentów operowanych z objawowym zwężeniem tętnicy
do liczby osób bez objawów neurologicznych, ale nie przedstawiono w nich danych na temat ryzyka związanego z leczeniem operacyjnym. Wśród pozostałych 60 badań 20 prac
zawierało dane dotyczące ryzyka operacyjnego wystąpienia
łącznie udaru mózgu i zgonu u pacjentów po przebytym zabiegu CEA, w zależności od czasu operacji. Do analizy włączono również kolejne 23 badania z poprzedniego przeglądu
obejmującego okres przed 2001 rokiem,3 oraz 4 artykuły opu-
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blikowane przed rokiem 2000, ale poprzednio pominięte.
W ten sposób liczba badań, które dostarczyły danych na temat
ryzyka operacyjnego wystąpienia udaru mózgu i zgonu u pacjentów po zabiegu CEA w zależności od czasu operacji, wyniosła 47. Z kolei w innych 38 badaniach przytoczono pewne
informacje na temat średniego i mediany czasu, jaki
upłynął od wystąpienia objawów incydentu mózgowego
do operacji w całej grupie lub podgrupie pacjentów.
Łączne ryzyko względne wystąpienia udaru mózgu i zgonu
związanego z zabiegiem operacyjnym przeprowadzonym ze
wskazań nagłych (udar ewoluujący lub postępujące TIA) w porównaniu z ryzykiem u chorych operowanych w trybie planowym wynosiło 4,6 (95% PU 3,4 do 6,3, p <0,001, ryc. 2).
Łączne bezwzględne ryzyko wystąpienia udaru mózgu i zgonu
po przebytym zabiegu CEA u pacjentów z udarem ewoluującym i postępującym TIA wynosiło odpowiednio 20,2
(95% PU 12,0-28,4) i 11,4 (6,1-16,7) (ryc. 3, różnica – p=0,07).
Na podstawie analizy wyników nowszych badań nie stwierdzono statystycznie istotnego jego zmniejszenia. Stosowane w badaniach deﬁnicje postępującego TIA były różne (np.
następujące po sobie objawy TIA, z których kolejne są cięższe
lub częstsze,30 objawy TIA o narastający nasileniu lub częstości do co najmniej jednego na dobę,39 2 incydenty TIA w ciągu 24 godzin,36 3 incydenty TIA w ciągu kolejnych 3 dni20
i 3 incydenty TIA w kolejnych 7 dniach37), a w niektórych pracach deﬁnicja taka w ogóle nie została określona.23,26,33,35
W większości artykułów ewoluujący udar mózgu deﬁniowano
jako ﬂuktuujący lub postępujący deﬁcyt neurologiczny.
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Pozycja
piśmiennictwa

22
23
24
25
27
28
29
32
30
31
34
20

Podgrupa
Udar ewoluujący
Rosenthal 1983
Ricotta 1985
Fode 1986
Friedman 1988
Brook 1990
McCrory 1993
Goldstein 1994
Mattos 1995
Golledge 1996
Mckinsey 1996
Tretter 199
Halm 2008
Łącznie

Liczba
zabiegów

Incydenty

Ryzyko
(%)

95% PU

12
6
38
7
4
4
5
9
25
5
5
15

1
0
6
4
2
1
1
5
3
1
1
2

8,3
7,1
15,8
57,1
50,0
25,0
20,0
55,6
12,0
20,0
20,0
13,3

0-24
0-26,2
4,2-27,4
20,5->40
1,0->40
0->40
0-410
23->40
0->24,7
0->40
0->40
0-30,5

135

27

20,2

12,0-28,4

Udar/zgon

p(het)=0,19
0

23
26
30
33
39
35
36
37
20

Postępujące TIA
Ricotta 1985
Kirschner 1989
Golledge 1996
Schneider 1999
Brandl 2001
Illig 2003
Dorigo 2007
Karkos 2007
Halm 2008
Łącznie

3
27
26
44
7
70
70
39
15

0
7
7
1
1
9
4
3
2

12,5
25,9
26,9
2,3
14,3
12,9
5,7
7,7
13,3

301

34

11,4

10
20
30
% ryzyka (95% PU)

40

0->40
9,4->40
9,9->40
0-6,7
0-40,2
5,0-20,7
0,3-11,2
0-16,1
0-30,5
p(het)=0,02

6,1-16,7
0

10
20
30
% ryzyka (95% PU)

40

RYCINA 3. Metaanaliza badań oceniających częstość występowania udaru mózgu i zgonu operacyjnego u pacjentów z udarem ewoluującym
i postępującym TIA, poddanych endaretrektomii tętnicy szyjnej. p(het) oznacza istotność statystyczną heterogeniczności ryzyka ocenionego
w poszczególnych badaniach.

Niestwierdzonopodobniezwiększonegoryzykau pacjentówz TIAlubudaremmózguw stabilnymstanieneurologicznym poddanych wczesnemu lub opóźnionemu zabiegowi
CEA(ryc. 4).Deﬁnicje„wczesny”i „późny”różniłysięmiędzy
badaniami,alewynikiobserwacjibyłyzgodne,a w żadnym
z nichniedonoszonoo statystycznieistotnymwzrościeryzykazwiązanymz wczesnymleczeniemoperacyjnym.Wyniki
byłypodobne,gdyanalizaograniczonabyłado badańoceniającychryzykooperacyjnezwiązanez zabiegiemCEAprzeprowadzonymwewczesnymbądźpóźnymterminieu pacjentów
z udarem mózgu i w stabilnym stanie neurologicznym
(ryc. 5).
W większościbadańdotyczącychwynikówwczesnegoleczeniaoperacyjnegometodąendarterektomiipacjentówpo
przebytymudarzemózgu,analiząobjętotylkoteprzypadki,
w którychudarniespowodowałinwalidztwa.Dwabadania
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dostarczyłyinformacjinatematchorychz udaremo wyraźniecięższymprzebiegu.W badaniuprzeprowadzonymprzez
Halma i wsp., oceniającym ryzyko operacyjne u chorych
z „dużymudarem”,niewykazanoróżnicymiędzyskutecznościązabiegu,przeprowadzonegow ciągu6 tygodniodzachorowaniaa leczeniemoperacyjnymw terminiepóźniejszym
(14/93vs 7/51,OR=1,1,0,4-3,0),20 jednakbezwzględneryzykozwiązanez zabiegiembyłodużew obugrupachpacjentów.Tylkow jednymbadaniuuwzględnionoróżnicęmiędzy
pacjentamiz niewielkima rozległymudarem,niepowodującym inwalidztwa. Łączna analiza wyników badania North
American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial
(NASCET)i badaniaEuropeanCarotidSurgerytrial(ESCT),21
obejmująca pacjentów z udarem mózgu niepowodującym
niesprawności,u którychniedoszłodo pełnegowyzdrowieniaw trakcierandomizacji,niewykazałaistotnejstatystycznie
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Ryzyko operacyjne związane z endarterektomią tętnicy szyjnej

Pozycja
piśmiennictwa

7
40
38

21
41
42
20

22
41
21
20

Zabieg wczesny

Zabieg późny

Incydenty
pacjenci

Incydenty
pacjenci

0/7
3/53
9/252

4/91
4/43
48/2840

1,3
0,6
2,2

0,1->10
0,1-2,8
1,0-4,4

Łącznie

13/313

57/2975

1,6

0,8-3,1

<1 tydzień vs >1 tydzień
Rothwell i wsp. 2004
Paty i wsp. 2004
Aleksic i wsp. 2007
Halm i wsp. 2008

10/122
2/72
1/40
45/616

212/3035
5/166
7/90
103/1880

1,2
0,9
0,3
1,4

0,6-2,3
0,2-4,9
0,0-2,6
0,9-2,0

Łącznie

58/850

327/5171

1,2

0,9-1,7

<2 tygodnie vs >2 tygodnie
Rosenthal i wsp. 1988
Paty i wsp. 2004
Rothwell i wsp. 2004
Halm i wsp. 2008

1/29
4/131
25/360
71/995

4/75
3/107
197/2797
77/1501

0,6
1,1
1,0
1,4

0,1-5,9
0,2-5,0
0,6-1,5
1,0-2,0

101/1515

281/4480

1,2

0,9-1,6

3/17
3/60
4/68
9/107
3/35
5/160

3/30
4/91
7/115
2/57
0/70
2/78

1,9
1,1
1,0
2,5
15,2
1,2

0,3-10,8
0,2-5,3
0,3-3,4
0,5->10
0,8->10
0,2-6,5

Łącznie

28/448

19/442

1,7

0,9-3,2

<4 tygodnie vs >4 tygodnie
Paty i wsp. 1997
Eckstein i wsp. 1998
Kahn i wsp. 1999
Ballotta i wsp. 2002
Rothwell i wsp. 2004
Rantner i wsp. 2005
Rockman i wsp. 2006
Suzue i wsp. 2007
Rathenborg i wsp. 2008

3/149
2/56
2/49
1/45
55/890
1/29
35/604
0/15
3/96

0/66
53/1853
1/26
1/41
167/2267
3/62
7/442
1/58
2/51

3,2
1,3
1,1
0,9
0,8
0,7
3,8
1,2
0,8

0,2->10
0,3-5,3
0,1->10
0,1->10
0,6-1,1
0,1-7,1
1,7-8,7
0->10
0,1-4,9

103/1935

236/4867

1,1

0,8-1,4

<6 tygodni vs >6 tygodni
Piotroski i wsp. 1990
Hoffman i wsp.1998
Parrino i wsp. 2000
Illig i wsp. 2003
Duncan i wsp. 2008
Halm i wsp. 2008

1/82
2/26
0/20
3/70
14/560
14/93

2/47
2/34
0/25
0/35
11/1049
7/51

0,3
1,3
1,2
3,7
2,4
1,1

0,0-3,1
0,2-10,2
0->10
0,2->10
1,1-5,4
0,4-3,0

Łącznie

35/853

23/1243

1,6

0,9-2,8

Badanie

<1 dzień vs >1 dzień
Rantner i wsp. 2005
Sbarigia i wsp. 2006
Goodney i wsp. 2008

Łącznie
15
22
29
43
35
41

44
45
46
47
21
7
48
49
50

<3 tygodnie vs >3 tygodnie
Giordano i wsp. 1985
Rosenthal i wsp. 1988
Goldstein i wsp. 1994
Eckstein i wsp. 2002
Illig i wsp. 2003
Paty i wsp. 2004

Łącznie

51
52
53
35
54
20

Iloraz

95% PU

szans

Heterogeniczność
+ istotność

p=0,32(het)
p=0,17(sig)

p=0,56(het)
p=0,17(sig)

p=0,55(het)
p=0,13(sig)

p=0,62(het)
p=0,10(sig)

p=0,13(het)
p=0,61(sig)

p=0,56(het)
p=0,10(sig)
0 1 2 3 4 4 6 7
Iloraz szans (95% PU)

RYCINA 4. Ryzyko wystąpienia udaru mózgu i zgonu związanego z leczeniem operacyjnym u pacjentów z TIA lub udarem, poddanych zabiegowi
endarterektomii tętnicy szyjnej we wczesnym okresie od zachorowania (<1 dzień do 6 tygodni) w stosunku do chorych operowanych w trybie opóźnionym
(>1 dzień do 6 tygodni). p(sig) oznacza istotność statystyczną łącznego ilorazu szans, p(het) oznacza istotność statystyczną heterogeniczności ilorazu
szans obliczonego w poszczególnych badaniach.

Tom 5 Nr 6 2010 • Neurologia po Dyplomie
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

13

CHOROBY NACZYNIOWE

Ryzyko operacyjne związane z endarterektomią tętnicy szyjnej

Pozycja
piśmiennictwa

7
40

21
41
42

22
41
21

Zabieg wczesny

Zabieg późny

Incydenty
pacjenci

Incydenty
pacjenci

<1 dzień vs >1 dzień
Rantner i wsp. 2005
Sbarigia i wsp. 2006

0/7
3/53

4/91
4/43

1,3
0,6

0,1->10
0,1-2,8

Łącznie

4/61

9/135

0,7

0,2-2,8

<1 tydzień vs >1 tydzień
Rothwell i wsp. 2004
Paty i wsp. 2004
Aleksic i wsp. 2007

2/28
2/72
0/14

66/888
5/166
1/36

1,0
0,9
0,8

0,2-4,1
0->10
0->10

Łącznie

5/115

73/1091

0,9

0,3-2,6

<2 tygodnie vs >2 tygodnie
Resenthal i wsp. 1988
Paty i wsp. 2004
Rothwell i wsp. 204

1/29
4/131
8/77

4/75
3/107
60/839

0,6
1,1
1,5

0,1-5,9
0,2-5,0
0,7-3,3

13/237

67/1021

1,3

0,7-2,5

3/17
3/60
9/107
5/160

3/30
4/91
2/57
2/78

1,9
1,1
2,5
1,2

0,3-10,8
0,2-5,3
0,5->10
0,2-6,5

Łącznie

20/344

11/256

1,6

0,7-3,7

<4 tygodnie vs >4 tygodnie
Paty i wsp. 1997
Eckstein i wsp. 1998
Kahn i wsp. 1999
Ballotta i wsp. 2002
Rothwell i wsp. 2004
Rentner i wsp. 2005
Rockman i wsp. 2006

3/149
2/56
2/49
1/45
14/214
1/29
21/182

0/66
53/1853
1/26
1/41
54/702
3/62
5/208

3,2
1,3
1,1
0,9
0,8
0,7
5,3

0,2->10
0,3-5,3
0,1->10
0,1->10
0,5-1,5
0,1-7,1
2,0->10

Łącznie

45/725

118/2959

1,4

1,0-2,2

<6 tygodni vs >6 tygodni
Piotrowski i wsp. 1990
Hoffmann i wsp. 1998
Parrino i wsp. 2000
Halm i wsp. 2008

1/82
2/26
0/20
14/93

2/47
2/34
0/25
7/51

0,3
1,3
1,2
1,1

0,0-3,1
0,2-10,2
0->10
0,4-3,0

Łącznie

18/222

12/158

1,0

0,4-2,2

Badanie

Łącznie

15
22
43
41

44
45
46
47
21
7
48

51
52
53
20

<3 tygodnie vs >3 tygodnie
Giordano i wsp. 1985
Rosenthal i wsp. 1988
Eckstein i wsp. 2002
Paty i wsp. 2004

Iloraz

95% PU

szans

Heterogeniczność
+ istotność

p=0,65(het)
p=1,40(sig)

p=0,99(het)
p=1,11(sig)

p=0,75(het)
p=0,46(sig)

p=0,88(het)
p=0,22(sig)

p=0,11(het)
p=0,09(sig)

p=0,75(het)
p=1,05(sig)
0 1 2 3 4 4 6 7
Iloraz szans (95% PU)

RYCINA 5. Ryzyko operacyjne wystąpienia udaru mózgu i zgonu u pacjentów poddanych zabiegowi endarterektomii tętnicy szyjnej we wczesnym okresie
od wystąpienia udaru (<1 dzień do 6 tygodni) w porównaniu do ryzyka występującego u chorych operowanych w terminie późniejszym (>1 dzień do 6
tygodni). p(sig) oznacza istotność statystyczną łącznego ilorazu szans, p(het) oznacza istotność statystyczną heterogeniczności ilorazu szans ocenionego
w poszczególnych badaniach.

różnicyryzykaoperacyjnegomiędzypacjentamipoddanymi
zabiegowiw różnymczasie:<2 tygodnie,10,4%,2-4 tygodnie
–4,4%,4-12 tygodni–8,0%i >12 tygodni–7,2%,p=0,39.
PodobneobserwacjedotyczyłypacjentówpoddanychoperacjipoprzebytymTIAlubudarzemózgu,u którychdoszło
do całkowitego wycofania się deﬁcytu neurologicznego:
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<2 tygodnie–6,0%,2-4 tygodnie–6,1%,4-12 tygodni–6,6%
i >12 tygodni–8,1%,p=0,55.21 W przypadkuchorychz udarem mózgu niepowodującym niesprawności, u których
w momencierandomizacjiobjawyneurologiczneutrzymywały się, ryzyko wystąpienia udaru lub zgonu związanego
z zabiegiemwynosiło7,1%(2/28)w grupiepacjentówopero-
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Ryzyko operacyjne związane z endarterektomią tętnicy szyjnej
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RYCINA 6. Ważona analiza regresyjna, dotycząca ryzyka wystąpienia udaru mózgu i zgonu związanego z leczeniem operacyjnym vs średni czas lub jego
mediana, jaki upłynął od wystąpienia incydentu mózgowego, w odniesieniu do badań jako całości. Badania były ważone według rozmiaru próby
(reprezentowanego przez wielkość koła).

wanychw ciągutygodniaod incydentumózgowegoi 12,3%
(6/49)u chorychoperowanychmiędzy1a 2 tygodniemod
zachorowania.
W 122badaniachprzytoczonodanenatematśredniego
i medianyczasu,jakiupłynąłod wystąpieniaobjawówincydentudo operacjiw odniesieniudo wszystkichbadanychlub
podgrupy.7,15,20-23,29,33,35-37,39-74 Częstośćudarui zgonuzwiązanychz leczeniemoperacyjnymniebyłazwiązanaześrednimopóźnieniemzabiegu(p=0,99,ryc. 6).

Omówienie
W niniejszymprzeglądzieautorzyponownieoceniliryzyko
oszacowanew ichpoprzedniejpracy,przezwłączeniedoanalizy znacznie większej liczby opublikowanych badań oraz
nowszychdoniesień.Ogólnie,ryzykooperacyjnezwiązane
z zabiegiemendarterektomiitętnicyszyjnejprzeprowadzonejw trybiepilnymu pacjentóww niestabilnymstanieklinicznym jest duże, natomiast wyniki nowszych badań nie
wskazująnajegozmniejszenie.Wynikiniezależnegoprzeglądurównieżpotwierdziłydużeryzykooperacyjnezwiązane
z pilnymzabiegiemCEA,alew przeglądzietymanalizowano
łączniewynikiendarterektomiitętnicyszyjnej,leczeniaoperacyjnegopacjentówz ostrymzamknięciemświatłatętnicy
i z ostrym,objawowymtętniakiemtętnicyszyjnej,75 niedostarczononatomiastinformacjinatematryzykasamegozabieguendarterektomii.W przeglądzieautorówrozważano
również,czyryzykozwiązanez leczeniemoperacyjnymu pacjentóww stabilnymstanieneurologicznymróżniłosięw zależnościod tego,czyzabiegbyłwykonanyw faziepodostrej
udaru(pierwszekilkadnii tygodni),czypóźniej.
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Jeśli chodzi o pilną endarterektomię tętnicy szyjnej,
jakkolwiekdeﬁnicjeewoluującegoudarumózgui postępującegoTIAróżniłysięw poszczególnychbadaniachi sąnieuchronniesubiektywne,sąonepowszechnierozpoznawanymistanami
klinicznymi.W przypadkuleczeniafarmakologicznegocharakteryzująsięonewzględnieniekorzystnymrokowaniem,dlatego
według niektórych chirurgów, w odniesieniu do pacjentów
z istotnymzwężeniemświatłatętnicyszyjnej,stanowiąwskazaniedo pilnejendarterektomii.76,77 Wynikianalizyprzeprowadzonej przez autorów sugerują jednak, że ryzyko operacyjne
wystąpieniaudarumózgui zgonuu pacjentówpoddanychzabiegowiw ostrejfazieudarujestrównieżwysokie–dużowiększe niż u chorych w stabilnym okresie choroby. Liczba
przeprowadzonychbadańdostarczającychdanychnatentemat
byławzględniemała,aleobserwacjewskazującenadużeryzyko
operacyjneu pacjentóww niestabilnymstanieneurologicznym
charakteryzowałysiędużązgodnością,a wzrostryzykawystąpieniaudarumózgulubzgonubyłistotnystatystycznie.Tozwiększone ryzyko musi być porównane z prawdopodobnym
wynikiemleczeniazachowawczego,aleprzybrakuradomizowanychbadańkontrolowanychdotyczącychwykonywaniaCEA
z tychwskazańdostępneobecniedaneniepotwierdzająstrategiipostępowania,polegającejnapilnyleczeniuoperacyjnympacjentów w niestabilnym stanie neurologicznym. Chociaż
w przeszłościwynikibadańwskazywałynadużeryzykowystąpieniaudarumózguw oczekiwaniunaendarterektomię,7-9 nie
jest pewne, czy w analizowanych przypadkach prowadzono
optymalneleczeniefarmakologiczne.Wynikinowszychbadań
dotyczącychintensywnegoleczeniafarmakologicznegou chorychpoprzebytymTIAlubniewielkimudarzeniedokrwiennym
mózguwskazująnamałewczesneryzykowystąpieniaudaru
u chorychleczonychzachowawczo.78-80
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Chociaż przez długi czas uważano, że endarterektomia
tętnicy szyjnej w podostrej fazie udaru mózgu (pierwsze
kilka tygodni) obciążona jest dużym ryzykiem operacyjnym,15,76,81,82 ponieważnarażonynadalszeniedokrwienie
mózgmożebyćw tymokresiebardziejpodatnynawystąpieniezmianzawałowych,83 wynikianalizyautorówniedostarczyły dowodów na jakikolwiek wzrost ryzyka związanego
z leczeniem operacyjnym pacjentów w podostrej fazie po
przebytymTIAlubudarzełącznie.Z wyjątkiemdanychz badańECSTi NASCET21 w żadnymz przeprowadzonychanaliz
nie oceniano jednak osobno pacjentów operowanych we
wczesnymokresiepoprzebytymrozległymudarzemózgu
niepowodującymniesprawności,dlategokoniecznesądalsze
badania.Cowięcej,jakikolwiekwzrostryzykaoperacyjnego
musiałbybyćporównanyz istotnymryzykiemwystąpienia
udarumózguu chorychleczonychjedyniefarmakologicznie,
u których zabieg operacyjny był opóźniony. Wyniki badań
ECST i NASCET wykazały, że ryzyko to było największe
w pierwszychtygodniachporandomizacji,przyczymw badaniu NASCET 30-dniowe ryzyko wystąpienia udaru mózgu
u chorychleczonychfarmakologiczniewynosiło4,9%.84 Jeśli
niestwierdzasięistotnegowzrosturyzykaoperacyjnegou pacjentóww stabilnymstanieneurologicznym,zabiegunienależyodraczać.Dowodypochodzącez łącznejanalizybadań
randomizowanychwykazały,żeleczenieoperacyjnemetodą
endarterektomiijestbezpiecznei najbardziejskuteczne,jeśli
zabiegwykonywanow ciągu2 tygodniod wystąpieniaTIAlub
udaru nie powodującego niesprawności, a skuteczność ta
gwałtowniemalejepotymczasie.85
Mimożewedługopiniiautorówprzedstawionedanesą
przekonywające,przeglądniejestpozbawionypewnychograniczeń.Popierwsze,w analiziezałożono,żew przypadkuoceny ryzyka operacyjnego u pacjentów z postępującym TIA
endarterektomięwykonanow trybiepilnym.Mimożeprawdopodobnietakwłaśniebyło,zostałotowyraźniezaznaczonetylkow dwóchbadaniach.23,33 Możliwe,żeocenaryzyka
operacyjnegow tejgrupiepacjentówmogłabyćprzeszacowana,jeśliniektórzyz nichbylioperowaniw późnymterminie. Po drugie, niewiele jest danych na temat ryzyka
związanegoz zabiegiemCEAwykonywanymw pierwszym
tygodniuod incydentuu pacjentówstabilnychpodwzględem
objawówneurologicznych.Potrzecie,jeszczemniejdostępnychdanychdotyczyryzykaleczeniaoperacyjnegow zależnościod stopniaciężkościobjawówincydentumózgowego–
TIAvs niewielkiudarmózguvs rozległyudarniepowodujący
niesprawności. Na przykład ryzyko związane z zabiegiem
wykonanymw ciągupierwszegotygodniau chorychpoprzebytymrozległymudarzemózguniepowodującymniesprawności nadal jest niepewne. Po czwarte, w niektórych
badaniachnieokreślonodokładniedeﬁnicji„objawowego”
zwężeniatętnicyszyjneji możliwejest,żew niektórychprzypadkach włączano do analizy pacjentów z objawami TIA
wskazującyminauszkodzeniepozapółkulowelubwieloogniskowe.Popiąte,bardzomałobadańdostarczyłodanychna
tematciężkościudarówzwiązanychz leczeniemoperacyjnym,couniemożliwiałookreśleniezależnościmiędzyczasem
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operacjia ryzykiemwystąpieniaudaruniepowodującegoniesprawności.W końcu,należypodkreślić,żewszystkieanalizowaneprzezautorówbadaniaporównawczedotycząceczasu
endarterektomiiniebyłyrandomizowanei pacjencipoddawani zabiegowi we wczesnym okresie choroby mogli się
znacznieróżnićod osóboperowanychw terminiepóźniejszym. W celu wiarygodnej oceny oraz porównania ryzyka
i korzyściwynikającychz wczesnegoi późnegoleczeniaoperacyjnegopacjentóww różnymstanieklinicznymniezbędne
jestprzeprowadzeniestaranniezaprojektowanychbadańrandomizowanych,porównującychróżnestrategieterapeutyczne.Koniecznejestrównieżprzeprowadzeniedalszychbadań
oceniającychzależnośćmiędzyryzykiemzwiązanymz zabiegiema terminemjegowykonaniaw odniesieniudo pacjentówpoddanychstentowaniutętnicyszyjnej.59
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