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Miego arterijos endarterektomijos komplikacijos

Auksė Me�kauskienė, Egidijus Barkauskas, Kęstutis Laurikėnas, Virginija Gaigalaitė,
Mindaugas Palaikis

Vilniaus universiteto Neuroangiochirurgijos klinika

Rakta�od�iai: miego arterijos endarterektomija, komplikacijos, rizikos veiksniai.

Santrauka. Darbo tikslas. Miego arterijos endarterektomija yra veiksminga gydymo priemonė
ligoniams, kuriems yra didelio laipsnio vidinės miego arterijos susiaurėjimas. Gydymo
veiksmingumas akivaizdus bus tik tada, kai operacija atliekama saugiai, tai yra gali kilti minimaliai
komplikacijų. �iame straipsnyje i�analizuotas miego arterijų endarterektomijų komplikacijų
da�nis, siekta i�ai�kinti mirties ir operacinio insulto rizikos veiksnius.

Metodai. Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje 1995�1999 metais atliktos
257 vidinės miego arterijos endarterektomijos. I�analizuoti rizikos veiksniai, kurie galėtų turėti
įtakos operacinėms komplikacijoms atsirasti.

Rezultatai. Po vidinės miego arterijos endarterektomijos mir�tamumas 2,7 proc., o bendrasis
komplikacijų (mirčių ir operacinių insultų) skaičius � 4,3 proc. I� 19 tirtų rizikos veiksnių, galinčių
sukelti operacines ir pooperacines komplikacijas, prognosti�kai blogiausi buvo ry�kūs neuro-
loginiai simptomai ir prie�ingos neoperuotos vidinės miego arterijos susiaurėjimas daugiau kaip
70 proc.

I�vados. Galvos smegenų insulto ir mirties riziką po vidinės miego arterijos endarterektomijos
nulemia klinikiniai ir angiografiniai ypatumai. Tai gali padėti gydytojams įvertinti individualią
operacinę riziką individualiai ir taip suma�inti komplikacijų skaičių.

Adresas susira�inėjimui: A.Me�kauskienė, VU Neuroangiochirurgijos klinika, Universiteto 3, 2600 Vilnius

Įvadas
Tarptautinės multicentrinės randomizuotos studijos

įrodė vidinės miego arterijos endarterektomijos
(VMAE) prana�umą prie� medikamentinį gydymą,
skiriamą ligoniams, kuriems diagnozuotas didelio
laipsnio vidinės miego arterijos (VMA) susiaurėjimas
(3, 17). �i profilaktinė operacija ma�ina sergamumą
galvos smegenų insultu (GSI). Rizikos laipsnio susirgti
GSI suma�ėjimas tiesiogiai priklauso nuo operacinių
komplikacijų skaičiaus. Kai bendrasis mirčių ir GSI
skaičius vir�ija 3 proc. asmenims su besimptomiu
VMA susiaurėjimu ir 6 proc. su simptomine VMA
stenoze, tokiu atveju nelieka chirurginio gydymo
prana�umo prie� medikamentinį (1, 15).

Remiantis neseniai skelbtų multicentrinių rando-
mizuotų studijų, analizuojančių VMAE komplika-
cijas, duomenimis, �io darbo tikslas � nustatyti VMAE
komplikacijų skaičių ir jų rizikos veiksnius Vilniaus
greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Angio-
chirurgijos skyriuje, kuriame kasmet atliekama di-
d�iausias VMAE skaičius Lietuvoje.

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
Atlikta operuotų Vilniaus greitosios pagalbos

universitetinėje ligoninėje Angiochirurgijos skyriuje
1995�1999 m. ligonių analizė. Did�ioji dalis VMAE
(93 proc.) atlikta visi�kosios anestezijos sąlygomis ir
tik keliems ligoniams � vietinės anestezijos. Vidutinė
anestezijos trukmė � 3 val., operacijos � 2 val. Intra-
operacinis smegenų kraujotakos monitoravimas, nau-
dojant transkranijinę doplerio techniką, atliktas 51
proc. ligonių. Kiti ligoniai operuoti naudojant vidinį
�untą. Septyni angiochirurgai i�operavo 257 vidines
miego arterijas, kurių susiaurėjimas nustatytas ultra-
garsiniu dvigubo skenavimo būdu, ir atlikus aortos
lanko �akų angiografiją, rastas 50 proc. ir daugiau
(skaičiuojant pagal NASCET metodiką). Simptominis
miego arterijos susiaurėjimas konstatuotas tais at-
vejais, kai pacientams nustatyta galvos smegenų ar
akies tinklainės i�emijos po�ymių tos pusės susiau-
rėjusios VMA baseine (protarpinis smegenų i�emijos
priepuolis, insultas, �aibi�kas aklumas arba tinklainės
infarktas). Ligoniai, kurių susiaurėjusi VMA nesukėlė
jokių simptomų arba nebuvo �idininės pusrutulinės
simptomatikos, arba simptomai buvo i� prie�ingo
susiaurėjusios VMA baseino, arba ligoniai sirgo GSI
vertebrobaziliniame baseine, buvo laikomi besimp-
tomiais tos susiaurėjusios VMA at�vilgiu. Į tyrimą
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neįtraukti tie ligoniai, kuriems diagnozuotas prie-
�ird�ių virpėjimas ir galėjo būti kardiogeninė embolija
į galvos smegenis arba tinklainę,  ir ligonių, kurių
VMA distalinė (intrakranijinė) stenozė, tiriant angio-
grafi�kai, buvo didesnė negu proksimalinė. Po
operacijos ligoniai stebėti vieną savaitę, tačiau, įvykus
komplikacijai, stebėjimo laikas nebuvo ribojamas �
iki komplikacijos i�nykimo arba būklės stabiliza-
vimosi. Pooperacinės komplikacijos: pooperacinis
GSI (naujas neurologinis deficitas, nesusijęs su galvos
nervų pa�eidimu ir trunkantis ilgiau kaip 24 val.) ir
mirtis stacionare. Hemoraginis GSI turėjo būti veri-
fikuojamas KT ar autopsija. Be to, buvo vertinti
nepriklausomi rizikos veiksniai: am�ius, lytis, arterinė
hipertenzija, rūkymas, krūtinės angina, persirgtas
miokardo infarktas, vainikinių arterijų �untavimo
operacija arba vainikinių arterijų angioplastika, hiper-
cholesterolemija, periferinė aterosklerozė, cukrinis
diabetas, persirgtas galvos smegenų insultas, i�eminis
�idinys aptiktas galvos kompiuterinėje tomografijoje,
hiperfibrinogenemija, operuotos miego arterijos ste-
nozė 90 proc. ir daugiau, prie�ingos miego arterijos
u�akimas arba jos stenozė daugiau 70 proc.,  vidinio
�unto naudojimas, operuota kairė miego arterija, chi-
rurgo patirtis.

Statistinė analizė. Diskretiniai dyd�iai lyginti
taikant chi kvadrato (χ2) kriterijų. �ansų santykis (�S)
įvertintas logistinės regresijos metodu. �ansas komp-
likacijoms atsirasti, jei �S>1. Ma�oms ligonių gru-
pėms lyginti naudotas Fi�erio tikslusis kriterijus. Vi-
sais atvejais statisti�kai reik�mingas lygmuo yra 0,05.

Rezultatai
I� viso atliktos 257 operacijos. Ligonių am�ius

svyravo tarp 41�95 metų, am�iaus vidurkis �
65,8±0,54 metų. Vyrų buvo 78 proc. (199/257). Ligo-
nių charakteristika pateikiama 1 lentelėje. Pagrindinį
operuojamų ligonių kontingentą sudarė asmenys,
sergantys arterine hipertenzija (66 proc.), i�emine
�irdies liga (62 proc.), rūkantys (56 proc.) ir turintys
padidėjusį cholesterolio kiekį plazmoje (60 proc.).
Did�ioji dalis ligonių (74 proc.) operuoti dėl krau-
jotakos sutrikimo miego arterijos baseine, 47 proc. �
dėl persirgto insulto tos arterijos baseine, 11 proc. �
dėl besikartojančių kraujotakos sutrikimų tos miego
arterijos baseine, 15 proc. � dėl persirgto insulto
prie�ingos pusės miego arterijos baseine (2 lentelė).
Visais kitais atvejais (27 proc.) operuota dėl persirgto
insulto arba protarpinio smegenų i�emijos priepuolio
vertebrobaziliniame baseine siekiant pagerinti krau-
jotaką �iame baseine esant normaliai kraujotakai per
Vilizijaus ratą. Vidutini�kai apie pusė ligonių (48 proc.

� 1995 m. ir 62 proc. � 1999 m.) operuoti dėl 90 proc.
ir didesnio VMA susiaurėjimo (3 lentelė). �ioje gru-
pėje ligonių komplikacijų skaičius buvo did�iausias.
Grupėje operuotų ligonių, kurių VMA susiaurėjimas
ma�esnis kaip 70 proc., komplikacijų nebuvo, be to,
pastebėta tendencija kasmet ma�iau operuoti nedidelio
laipsnio stenozes (nuo 18 proc. 1995 suma�ėjo iki 5
proc. 1999 m.).

Septyni (2,7 proc.) ligoniai mirė po operacijos, �e�i
nuo i�eminio ir vienas nuo hemoraginio insulto. Visi
i�eminiai insultai įvyko pirmąją parą po operacijos
arterijos baseine, trims � dėl operuotos arterijos
trombozės. Hemoraginis insultas i�tiko trečiąją parą
po operacijos dėl didelio laipsnio arterinės hiper-
tenzijos. Naujas stabilus neurologinis deficitas at-
sirado keturiems ligoniams (1,5 proc.). Bendrasis
(mirčių ir GSI) komplikacijų skaičius siekė 4,3 proc.
Sunkių komplikacijų nepatyrė operuoti profilakti�kai
(besimptomiai asmenys) bei neturintys �idininės
simptomatikos (2 lentelė). Laikinų komplikacijų atsi-
rado vienuolikai ligonių (4,3 proc.). Dviem ligoniams
operacija daryta antrą kartą dar tą pačią parą, vienam
� dėl kraujavimo i� operacinio pjūvio, kitam � dėl
nevisi�kos operuotos arterijos trombozės. Keturiems
ligoniams po operacijos susiformavo smegenų edema,
dar trims atsirado laikina �idininė simptomatika (PSIP
� 1, RIND � 2), o dviem � trumpam pary�kėjo he-
miparezė. �iems dviem ligoniams galvos KT atsirado
pakraujavimo po�ymių į i�eminį �idinį u�akusios
(neoperuotos) miego arterijos baseine. Po konser-
vatyvaus gydymo �ių ligonių būklė pagerėjo arba
normalizavosi iki prie�operacinio lygio. Daugiausia

1 lentelė. Ligonių, kuriems buvo atlikta VMAE,
charakteristika

Ligonių charakteristika                Ligonių skaičius
               (n=257)

n   %

Am�ius daugiau 75 metų 34 13
Arterinė hipertenzija 170 66
I�eminė �irdies liga 159 62
Persirgtas miokardo infarktas 55 21
Vainikinių arterijų 21 8
�untavimas/plastika
Virpamoji aritmija 9 3
�irdies nepakankamumas 5 2
Cukrinis diabetas 32 12
Hiperlipidemija 119 60
Nutukimas 55 21
Rūkymas 145 56
Periferinė aterosklerozė 32 12
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komplikacijų buvo operuojant 90�99 proc. VMA
susiaurėjimą (2 lentelė). Nedidelio laipsnio stenozių
atvejais (ma�iau 70 proc.) komplikacijų nebuvo.

Kardiologinė komplikacija stebėta trims ligoniams,
tačiau nė vienas i� �ių ligonių nemirė. Dviem
ligoniams, anksčiau sirgusiems pakartotiniu miokardo
infarktu, po operacijos i�ry�kėjo kairiojo skilvelio
silpnumas, vieną ligonę i�tiko subendokardinis
miokardo infarktas (MI).

Septyni angiochirurgai atliko 257 VMAE, vidu-
tini�kai 51 VMAE per metus. Trys angiochirurgai
operavo 164 (64 proc.) ligonius, po 10 VMAE per
metus ir daugiau. Jie sudarė aktyviai operuojančių
chirurgų grupę. Kiti keturi per penkerius metus padarė
operacijas 91 ligoniui, vidutini�kai � 4�5 VMAE per
metus ir buvo priskirti II grupei � pasyviai operuo-
jančiųjų miego arterijas. Lyginant mirčių skaičių tarp
aktyviai operuojančių ir pasyviai, ry�kesnio skirtumo
nerasta (3 ir 3,3 proc.), pooperacinių insultų skaičius
taip pat ne�ymiai skyrėsi (1,8 ir 1,9 proc.), tačiau
grupėje ma�iau operuojančių buvo didelis individu-
alus komplikacijų skaičiaus svyravimas (nuo 0 iki 10,5
proc.). Taigi aktyviai operuojančių angiochirurgų
darbas yra stabilesnis.

Nepavyko aptikti ry�io tarp gerai �inomų krauja-
gyslinių rizikos veiksnių ir operacinių komplikacijų
da�nio (4 lentelė). Am�ius taip pat nebuvo reik�mingas
pooperacinėms komplikacijoms atsirasti. I� visų 19
tirtų galimų rizikos veiksnių statisti�kai reik�minga
VMAE baigties prognozei buvo persirgtas insultas ir
prie�ingos pusės VMA susiaurėjimas daugiau 70 proc.

Rezultatų aptarimas
Didelių randomizuotų klinikinių tyrimų, įvairių

metaanalizių duomenimis, mir�tamumas po VMAE
svyruoja tarp 0,9�3,2 proc. (4, 8, 10, 20, 21). Tyrimais
nustatyta, kad mirčių skaičius nepriklauso nuo �alies
geografinės ar ekonominės padėties, ligoninės tipo,
universitetinė ar ne. Yra centrų, kuriuose neu�fiksuota
mirtinų komplikacijų po VMAE, tačiau kai kuriose
ligoninėse komplikacijų ir mirčių skaičius vir�ija
Amerikos �irdies asociacijos insulto Tarybos nusta-
tytas leistinas normas (1). Did�iausia studija JAV yra
�iaurės Amerikos simptominių miego arterijų endar-
terektomijų studija (NASCET). �ios studijos duome-
nimis, i� 1415 ligonių po VMAE mirė 1,1 proc., pusė
jų � ne nuo insulto (4). Naujausia 10 akademinių me-
dicininių centrų ap�valga nustatė, kad mirčių skaičius

2 lentelė. Klinikiniai simptomai ir VMAE komplikacijos

 Eil. Klinikiniai simptomai Mirčių GSI Kardiologinių
  Nr. skaičius skaičius komplikacijų

skaičius

1. Klinikinių simptomų nėra n=11 0 0 0
2. PSIP v/b,n=36 0 0 1
3. PSIP operuotos VMA baseine n=30 1 0 0
4. GSI v/b,n=19 1 0 0
5. GSI prie�ingo VMA baseine n=40 3 2 1
6. GSI operuotos VMA baseine n=121 2 2 1

I� viso n=257 (2,7%) 7 (1,5%) 4 (1,2%) 3

PSIP � protarpinis smegenų i�emijos priepuolis.
GSI � galvos smegenų insultas.
VMA � vidinė miego arterija.

3 lentelė. Vidinės miego arterijos stenozės laipsnis ir pooperacinių komplikacijų da�nis

Stenozės laipsnis 1995 m. 1996 m. 1997 m. 1998 m. 1999 m. I� viso      Komplikacijos

n=44 n=34 n=48 n=67 n=64 n=257 n %

50�69% 7 6 8 6 3 30 0 0
70�89% 16 10 17 24 21 88 3 27
90�99% 21 18 23 37 40 139 8 73

Miego arterijos endarterektomijos komplikacijos
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po pirminių VMAE ma�ėja ir vidutini�kai yra 0,5 proc.
(7). Mūsų duomenimis, mirtinų komplikacijų buvo 2,7
proc. ir, i�skyrus vieną, ligoniai mirė nuo operuotos
pusės i�eminio insulto. Tai palyginti didelis skaičius,
todėl būtina analizuoti savų operacinių nesėkmių
prie�astis ir ie�koti galimybių jų i�vengti.

Pooperacinių mirčių ir insultų  skaičius, įvairių
autorių duomenimis, yra skirtingas (4, 11, 18). Aki-
vaizdus gydymo rezultatų skirtumas yra tarp bendrojo
profilio ligoninių ir tarptautinių randomizuotų studijų
duomenų (7, 14, 22). Did�iausia jungtinė studija
Europoje yra Europos miego arterijos chirurgijos
studija (ECST). �ioje studijoje dalyvavo daugiau kaip
trys tūkstančiai ligonių. Jos duomenimis, bendrasis
komplikacijų skaičius yra 7 proc., pana�ius rezultatus
pateikė ir NASCET. Pastarojoje studijoje per poope-
racinį 30 dienų laikotarpį 1,8 proc. ligonių įvyko in-
sultas. Operacinis insultas įvyko 35 ligoniams, o 56 �
pirmąją parą po operacijos, da�niausiai per pirmąsias
�e�ias pooperacines valandas. G.Ferguson, apibend-
rindamas NASCET studijos duomenis, teigia, kad
insultai, įvykę operacijos metu (jie sudarė apie trečdalį
visų insultų), galėjo būti tromboembolinės kilmės (4).
Mūsų duomenimis, visi �e�i i�eminiai insultai įvyko
operuotos arterijos pusėje, todėl galima daryti prielai-
dą, kad tarp insulto ir chirurginės intervencijos yra
ry�ys. Tris ligonius insultas i�tiko dėl arterijos trom-
bozės, kitus tris greičiausiai dėl distalinės embolijos.
Todėl pripa�inus, kad operacinį insultą gali sukelti
embolija i� miego arterijos plok�telės, kyla nuolatinio
monitoravimo būtinybė. Intracerebrinė hemoragija,
mūsų duomenimis, įvyko vienai ligonei (0,39 proc.).
Pana�ūs duomenys pateikiami ir literatūroje. D.G.
Piepgras ir bendr. duomenimis, i� 2362 operuotų dėl
VMA susiaurėjimo intracerebrinė hemoragija i�tiko
0,6 proc. (19). NASCET studijoje intracerebrinių
hemoragijų pasitaikė dar rečiau � 0,2  proc. ligonių
(4). Operacinėms komplikacijoms atsirasti neabejo-
tinos įtakos turi kai kurios medicininės ir angiografinės
charakteristikos. Dar 1975 metais Sundt T.M. su bendr.
nustatė, kad ligonius, turinčius �irdies ir kraujagyslių
sistemos arba neurologinių rizikos veiksnių, �ymiai
da�niau i�tinka MI arba insultas po miego arterijų
operacijų (23). Kelios mokslininkų grupės i�tyrė

VMAE komplikacijų galimus rizikos veiksnius (5, 11,
13, 21). NASCET studijoje i� 26 analizuotų rizikos
veiksnių, galinčių turėti įtakos pooperacinėms komp-
likacijoms atsirasti, statisti�kai reik�mingi nustatyti
penki, kurie nuo 2,3 iki 1,5 karto didino operacinę
riziką. Statisti�kai reik�mingi chirurginių komplikacijų
rizikos veiksniai buvo pusrutulinis kraujotakos sutri-
kimas, kairės miego arterijos endarterektomija, prie-
�ingos pusės miego arterijos u�akimas, KT i�eminis
�idinys operuojamos miego arterijos pusėje, nestabili
ar i�opėjusi plok�telė. Kiti veiksniai, kaip am�ius,
cukrinis diabetas, periferinė aterosklerozė, rūkymas,
hipercholesterolemija, arterinė hipertenzija, intra-
operacinio �unto naudojimas, chirurgo patirtis įtakos
neturėjo. �io tyrimo metu i�tirta 19 potencialių rizikos
veiksnių, galinčių lemti operacines ir pooperacines
komplikacijas. I� jų tik trys buvo susijusios su sta-
tisti�kai reik�mingu operacinės rizikos padidėjimu �
tai neseniai persirgtas insultas, prie�ingos miego ar-
terijos susiaurėjimas daugiau 70 procentų, o persirgtas
MI didino kardiologinių komplikacijų riziką. Tokie
pripa�inti kraujagysliniai rizikos veiksniai, kaip
rūkymas, cukrinis diabetas, periferinė aterosklerozė,
hiperlipidemija, padidėjusi kraujo klampa opera-
cinėms komplikacijoms įtakos neturėjo. Am�ius kaip
ir operuotos arterijos stenozės laipsnis, taip pat nebuvo
reik�mingas. Lyginant mūsų tyrimo duomenis su
NASCET, mums nepavyko nustatyti, kad kairės
VMAE yra pavojingesnė u� de�inę, o pakitimai galvos
KT būtų prognosti�kai reik�mingi (gal per ma�ai
padaryta KT). Be to, nei�tirta ir miego arterijos plok�-
telės struktūra, o NASCET duomenimis, tai vienas
svariausių rizikos veiksnių. ECST operacinių komp-
likacijų rizikos veiksniai gerokai skyrėsi nuo NASCET.
Jų duomenimis, sistolinė hipertenzija, periferinė ate-
rosklerozė, moteri�ka lytis ir �idininė simptomatika
buvo statisti�kai reik�mingi rizikos veiksniai.

Operuojant miego arterijas visada yra MI grėsmė.
MI, pasibaigusių mirtimi, skaičius svyruoja tarp 1�2
proc. (6, 12, 16, 24). �irdies ir kraujagyslių sistemos
komplikacijų rizika ligoniams, kuriems buvo atlie-
kama VMAE, yra didesnė negu neoperuotiems, todėl
prie�operacinis ligonio i�tyrimas turėtų būti nuodug-
nus, atkreipiant dėmesį, ar ligonis sirgo MI, gal serga

4 lentelė. Pooperacinio insulto ir mirties  rizikos veiksniai

Rizikos veiksnys �ansų santykis 95 proc. pasikliautinasis intervalas p
1. Persirgtas insultas 11,3 2,1�50,7 0,001
2. Prie�ingos pusės miego arterijos 4,7 1,6�11,3 0,001
stenozė 70 proc. ir daugiau

Auksė Me�kauskienė, Egidijus Barkauskas, Kęstutis Laurikėnas ir kt.

MEDICINA (2002) 38 tomas, Nr. 5



533

krūtinės angina, kaip toleruoja fizinį krūvį, ar nėra
�irdies ritmo sutrikimų. Paprastai visiems turi būti
atlikta EKG ir krūtinės ląstos rentgenograma. Abejo-
tinais atvejais atliekama krūtininė ar stemplinė �irdies
echoskopija, �irdies ritmo monitoravimas (24). Pa-
vyzd�iui, NASCET studijai pavyko suma�inti MI,
kurie baigiasi mirtimi, skaičių iki 0,2 proc. To buvo
pasiekta grie�tos atrankos dėka � ligoniai, neseniai
sirgę MI, sergantys nestabilia krūtinės angina arba
pirmą kartą diagnozavus �irdies nepakankamumą,
nebuvo operuojami. Ligonių grie�tos atrankos kardio-
loginiu po�iūriu nebuvo, o vienas ligonis operuotas,
kuriam buvo pėdos gangrena ir dar sirgo nestabilia
krūtinės angina. Gerų rezultatų pasiekiama tinkamai
paruo�us ligonį prie� operaciją ir pasirinkus tinkamą
anestezijos taktiką. Kadangi VMAE yra viena da�-
niausių kraujagyslinių operacijų, chirurgai, neuro-
logai, internistai bendrų pastangų dėka gali gerokai
suma�inti operacinių komplikacijų skaičių. Ypatingas
dėmesys turėtų būti skiriamas didelės rizikos ligo-
niams. Reikėtų prisiminti, kad daugiau kaip pusė
ligonių, kuriems nustatytas VMA susiaurėjimas, serga
i�emine �irdies liga (I�L), o dar ketvirtadaliui jų � �i
liga besimptomė (22). Mūsų duomenimis, persirgtas
MI yra nepriklausomas rizikos veiksnys kardio-
loginėms komplikacijoms atsirasti po VMAE. Todėl
ligoniai, kurie turi rizikos veiksnių, priklauso didesnės
rizikos grupei ir jų prie�operacinis ruo�imas, moni-
toravimas bei gydymas turi būti atidesnis bei inten-
syvesnis. Prie� VMAE atlikta aortos-koronarinė jung-
tis arba angioplastika, ma�ino MI riziką (duomenys
statisti�kai nereik�mingi dėl per ma�o tokių ligonių
skaičiaus). �inoma, kad tokiems ligoniams pagerėja
�irdies funkcija ir suma�ėja intraoperacinio MI ga-
limybės. �ie ligoniai, kaip rodo patirtis, geriau pakelia
kitas operacijas. Remiantis dar oficialiai nepaskelbtais
duomenimis, ligoniams, kuriems buvo padaryta aor-
tos-koronarinė jungtis, VMAE operacinių kompli-

kacijų atsirado ma�iau lyginant su neoperuotais (3,4
lyginant su 5,9 proc.)  (4).

Nerasta ai�kios koreliacijos tarp atskiro chirurgo
atliekamų VMAE skaičiaus ir komplikacijų procento.
Tačiau didelę patirtį turintys chirurgai, da�nai ope-
ruodami, turi galimybę suma�inti komplikacijų skai-
čių. Pana�ūs pastebėjimai padaryti Cincinnati ir Cle-
veland ap�valgose (10). R.F.Kempczinski su bendr.
1986 m. nustatė, kad komplikacijų skaičius buvo
ma�esnis, kai operavo chirurgai, kurie per metus pa-
darydavo po 50 VMAE, lyginant su operuojančiais
rečiau (3,5 lyginant su 6,6 proc.), tačiau �is skirtumas
nebuvo reik�mingas (9). Kai W.S.Moore duomenis
suskirstė į tris grupes pagal didėjantį chirurgų
aktyvumą: 5,5 VMAE per metus, 19,7 VMAE per
metus ir 76,6 VMAE per metus, i�ry�kėjo tokia
tendencija: didesnis operacinis aktyvumas � geresni
operacijos rezultatai, t.y. ma�esnis komplikacijų
skaičius (14). J.R.Rubin ir bendr. padarė ap�valgą
daugiau kaip a�tuonių tūkstančių VMAE, kurias atliko
Cleveland angiochirurgai ir nustatė, kad angiochi-
rurgai, kurie operuoja nors 15 VMA per metus, jų ope-
ruotiems ligoniams insultų skaičius po operacijos yra
statisti�kai ma�esnis lyginant su angiochirurgų, kurie
atlieka tik kelias tokias operacijas per metus (22). �ių
studijų kaip ir mūsų duomenys patvirtina tezę, kad
aktyvi chirurginė praktika ma�ina pooperacinių insultų
da�nį.

I�vados
1. Mirčių ir insultų skaičius po VMAE yra 4,3 proc.

ir nevir�ija leistinos normos.
2. Ry�kūs �idininiai neurologiniai simptomai, prie-

�ingos pusės vidinės miego arterijos susiaurėjimas
daugiau 70 proc. ir persirgtas miokardo infarktas buvo
pooperacinių komplikacijų rizikos veiksniai.

3. Rizikos veiksnių �inojimas gali padėti i�vengti
arba suma�inti pooperacinių komplikacijų skaičių.

Complications of carotid endarterectomy
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Mindaugas Palaikis
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Summary. Background and purpose. Carotid endarterectomy has been shown to be beneficial in patients
with high-grade carotid stenosis. This benefit will be realized only if the operation is performed safely. We
determined the ratio of operative complications and sought to identify the risk factors for operative stroke and
death from carotid endarterectomy.

Methods. Two hundred fifty seven patients underwent carotid endarterectomy during 1995�1999 years in

Miego arterijos endarterektomijos komplikacijos
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Vilnius emergency hospital. Nineteen potential risk factors for operative complications were examined.
Results. Mortality of endarterectomy was 2.7%, the overall risk of stroke and/or death was 4.3%. In multi-

variate logistic-regression models a  symptom status (recent history of stroke) and angiographic features
(contralateral stenosis 70% and more) were as independent risk factors for operative stroke and death.

Conclusions. The risk of stroke and death from carotid endarterectomy is related to clinical and angiographic
characteristics. These observations may help clinicians to estimate operative risks for individual patients.
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