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studie rand/ne op/stent asympt sympt pacientů riziko
30d 

endpoint stent protekce

ACAS ano op 60% ne 1662 nízké 2,3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

ACST ano op 60% ne 3120 3,1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

ACT 1 ano op/stent "severe" ne 750/750 nízké probíhá Xact Emboshield

ARCHER 1 ne stent 80% 50% 158 vysoké 7,8 Acculink OTW Nic

ARCHER 2 ne stent 80% 50% 278 vysoké 5,2 Acculink OTW Accunet OTW

ARCHER 3 ne stent 80% 50% 145 vysoké 8,3 Acculink RX Accunet RX

BEACH ne stent 80% 50% 747 Vysoké 5,4 Wallstent Filterwire

CABERNET ne stent 60% 50% 488 Vysoké 3,8 Nexstent Filterwire

CAPTURE ne stent 1500 Probíhá Acculink RX Accunet RX

CARESS ne op/stent 60% 50% 254/143 2.0 Wallstent Guardwire

CASANOVA ano op ano ne 410 6,9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

CAVATAS 1 ano op/stent ne 70% 251/253 6,4 různé nic

CAVATAS 2=ICSS ano op/stent ne 70% 233/233 5,9 různé různé

CREATE I/II Ne Stent 70% 50% 420/160 Vysoké 6,3/5,6 Protégé/Acculin Spider

CREST ano op/stent ne 50% 1250/1250 Nízké 3 Acculink Accunet

ECST ano op 70% ne 3008 Nízké 6,8 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

EVA-3S ano op/stent 150/150 různé různé

MAVERIC ne stent ano ano 498 Vysoké 5,2 Exponent Interceptor

MOMA ne stent 157 75%vys různé Mo-Ma

NASCET ano op 70% ne 659 Nízké 5,8 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

PASCAL ne stent ano ano 113 Vysoké 8 Exponent různé

PRIAMUS ne stent Ano Ano 416 4,5 různé Mo-Ma

SAPPHIRE ano op/stent 80% 50% 167/167 vysoké 7,8 Precise Angioguard

SECURITY ne stent 80% 50% 305 vysoké 7,2 Xact Emboshield

SHELTER ne stent ano ano vysoké Wallstent Guardwire

SPACE ano op/stent ne 50% 430/430 Acculink Accunet

VAACET ano op ano ne 444 4,3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx



Typy studií - CAS
REGISTRY POSTMARKET. RANDOMIZ.
ARCHeR 1,2,3 CASES CREST
BEACH CAPTURE SAPPHIRE
CABERNET EXACT ACT-1
CREATE I,II TACIT
EMPiRE EVA-3S
MAVErIC SPACE
SECuRITY ICSS=CAVATAS2
VIVA



Plán přednášky:
• Nedostatky některých studií

• Vybrané faktory:
- Volba instrumentária
- Procento stenózy
- Symptomatičnost stenózy
- Rizikovost stenózy pro CEA a CAS

- Přehled nových randomizovaných studií



Nedostatky některých 
studií



„Chirurgické“ studie
„Posvátná“ hranice:          

• NASCET (5.8%)               6%
• ACAS (2.3%)               3% 

• Chirurg,který publikuje vyšší % komplikací, 
je označen málem za zločince,kterému je 
nutno zakázat operace karotid.



Operační řešení – karotická
endarterektomie (CEA)



„Chirurgické“ studie – ALE:

NASCET - z operace bylo vyloučeno 60%
pacientů (a nešlo jen o „high-risk“)

ACAS - „selektovaní“ chirurgové – 2.3%
- „neselektovaní“ - 3.2 – 6.9 % !



„Endovaskulární“ studie

PTA bez stentu + bez protekce
• 1998: Leicester po 17 pacientech STOP

Stent bez protekce
• 2000: Wallstent    po 219 pacientech STOP
• 2001: CAVATAS  stent použit jen v 26%

(nepoučitelní ?)  
• 2004: SPACE       protekce použita jen v 27%



Proto před pár lety…



Dojde k opačnému extrému ?

???



Výběr  instrumentária



Vývoj šel kupředu – ale neuměli jsme 
toho využít :

• Zatímco chirurgovy ruce a 
nástroje
zůstávají stejné …

• Intervenční lékař má k 
dispozici nové generace:

- stentů (tapered, close-
cell, open-cell)

- protekcí (filtry, okluze)



Mohli jsme si opravdu vybrat ?
• Z 19 mnou nalezených endovaskulárních studií:

- jen v jedné možno použít různé typy stentů i protekce (CAVATAS2 = ICSS)

- v jedné lze užít různý typ protekce (PASCAL)

• Jak r.2006 smutně konstatoval Barry Katzen na PCR v Paříži:

„We are locked-in one type of stent and filter“

Změna nastává v nové studii TACIT – viz dále – libovolný stent i protekce !



Měření stenózy



Měření stenózy
NASCET METODIKA
(1-N/D)x100= % stenózy
tj. N=2,5

D= 5,0

(1-2,5/5,0)x100= 50%

ECST METODIKA
(1-N/E)x100 = % stenózy
tj. N= 2,5

E= 10,0

(1-2,5/10,0)x100= 75%



Měření stenózy

• V různých studiích smíchána kritéria:

- 50% NASCET x 70% ECST x 50% ECST u sympt.
- 60% NASCET x 80% ECST u asympt.
- u některých studií diagnóza jen UZ
- u poměrně nové studie ACT 1  „severe“ stenosis



Symptomatičnost 
stenózy



Nespecifická symptomatika
(neodpovídající zažité představě symptomů z 

karotického povodí)

• Může být jen malá porucha kognitivních
funkcí

• Může být vertigo, únavnost, nevýkonnost, … 
jakož i symptomy zjistitelné jen blízkým příbuzným 
- „manžel je poslední dobou nějaký divný…“)

CASPR trial - Raabe 2005 – cognitive function
testing) – průkaz neočekávaného
zlepšení kognitivních funkcí po stentingu



OIS = okulární ischemický syndrom

• Retinální hemoragie (80%)
• Uveitis,rubeosis iridis, jednostranná katarakta (vzácně)
• Chomáčky bavlny, dilatace retinální žíly
• Neovaskularizace retiny, n.opticus
• Narrowing retinální tepny

• Klinicky (bolest,ztráta zraku) – jen 5%
• Afterimages (prolongovaný návrat zraku po oslnění)
• 5-letá mortalita 40% (!) 
• Lze pacienta se stenózou karotidy bez negat.očního 

vyšetření považovat za asymptomatického  ???????



Rozdíl mezi sympt.x asympt.

Stenóza

Pacient

Symptomatická Asymptomatická

Symptomatický TIA
Slabost,únava
Vertigo
Kognitivní sympt.

Asymptomatický
Němý infarkt
OIS

Bez klinického i
paraklinického
nálezu



Rizikovost stenózy



High risk – pro CEA
• Klinické faktory:

• Před CABG
• Nestabilní angina pectoris
• Selhávání LK
• Recentní  IM
• Těžší CHOPN
• Věk nad 80 let (respektovat přání 

pacienta)

• Anatomické faktory:

• Kontralaterální stenóza ACI
• MVD – dysfunkční Willis 
• „Hostile-neck situation“ 

• Restenóza po CEA
• Postradiační stenóza
• Disekce ACI
• FMD

• Intrakraniální stenóza ACI
• Vysoká/invertovaná bifurkace



High risk – pro CAS
• Klinické faktory:

• CMP v anamnéze, 
atrofie,demence

• Mikroangiopatie, 
lakunární infarkty

• Snížená cerebrální 
rezerva

• Leriche syndrom
• Alergie na kontrast,Ni,Ti
• Nemožnost antiagregace

• Anatomické faktory:
• Trombus
• Nevhodná anatomie
• Exulcerace
• Masivní kalcifikace
• Tortuosita



Přehled nových studií



Wholeyho 
Global Carotid Stent Registry

Stent-PTA

S protekcí

Karotická

Endarterektomie

Symptomatičtí 2.82% NASCET 5.8%
Pacienti
Asymptomatičtí 1.75% ACAS    2.3%
Pacienti

(CMP & úmrtí v souvislosti s výkonem)



NOVÉ  RANDOMIZOVANÉ 
STUDIE

• EVA-3S (Francie)
• SPACE (Rakousko+Německo)
• SAPPHIRE
• TACIT 
• ICSS (CAVATAS 2)



EVA 3S – debakl stentů 
• Smrt+CMP               CEA            stent

• 30 dní                       3,9%           9,6%
• 6 měsíců                  6,1%          11,7%

• Studie předčasně ukončena se závěrem:
„CEA je bezpečnější“

Neurochir.dny Plzeň,XI/06



EVA 3S – proč ?
• V plánu bylo 2000 pacientů
• Po 600 pacientech byly výsledky výrazně

lepší pro stent
• Vzhledem ke zpoždění otevřena pak nová

centra s minimem zkušeností (!) – poté se
výsledky otočily

• Ve skupině CEA nepočítány do komplikací
poškození hlavových nervů (7.7%)

Neurochir.dny Plzeň,XI/06



SPACE
• 30-denní morbidita+mortalita:

• CAS   6,84%
• CEA   6,34%

• Ovšem: stent jen v 27% s protekcí …
přitom se ví,že filtr sníží riziko embolizace z
4% na 1,5%  (J.J.Vitek)



SAPPHIRE
CAS CEA

Úmrtí 0.6% 2.0%
CMP 6.0% 7.2%
Major 0.6% 3.0%
Minor 3.6% 1.8%

MACE:
2 roky 12.2% 20.1%



TACIT (n = 2400)

• Původně 3 větve: CEA  x  CAS  x  BMT
• Srpen 2006 – revize

protokolu: 2 větve CAS  x  BMT  

(na základě dat z CREST a dalších nejnovějších 
studií,která prokazují že není signif.rozdíl mezi 
CEA a CAS u asymptomatických pacientů)



TACIT
Primární endpoint:

• 30-d MM
• 5-leté sledování CMP

Sekundární endpoint:
• TIA
• AIM

Další sekudnární endpointy:

• Neurokognitivní funkce
(na základě CASPR)

• Morfologie plátu
(na základě ICAROS)

• Analýza nákladů 
• Kvalita života  
• UZ sledování progrese



… a na závěr



Pohled  ambulantního  angiologa:

• Kritéria pro výběr 
pracoviště:

- vyřešit stenózu
- bez komplikací
- subjektivní spokojenost 
pacienta

- pacient se mi vrátí do
ambulance



Na prvním místě je pacient:

Nepošlu pacienta tam, kde všechny operují.

Nepošlu pacienta tam, kde všechny stentují.

Indikována revaskularizace ?

stent    =  low risk ?
operace = high risk ?

Konzervativní léčba

STENT OPERACE

ANO:

ANO: NE:

NE:



Děkuji za pozornost

www.vcizek.own.cz


