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• Ateroskleróza /hypertenzia, diabetes mellitus, 
dyslipidémia, nikotinizmus, 
hyperhomocysteinémia...../

• Koronárne artérie

• Karotické riečisko

• Artérie dolných končatín



• výskyt súčasného postihnutia koronárneho a 

karotického riečiska 2 2 –– 14%14%

• 8%8% pacientov indikovaných na 
kardiochirurgickú revaskularizáciu /CABG/ má kardiochirurgickú revaskularizáciu /CABG/ má 
významnú stenózu extrakraniálneho
karotického riečiska

Treatment of combined coronary and carotid artery disease, Curr Opin Cardiol
2003;18:447-453)



CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODACIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA

• 3. najčastejšia príčina mortality  po srdcových 
a nádorových ochoreniach v USA

• najčastejšia príčina morbidity 

30% trvalé následky30% trvalé následky

20% úst.starostlivosť

• 85% ischemické  - porucha perfúzie

- embolizácia



• ischemická CMP a encefalopatia v súvislosti s 
KCH operáciou      2%

� relat.hypoperfúzia mozgu pri hypotenzii počas operácie
� embolizácia

• pri postihnutí karotického riečiska sa riziko • pri postihnutí karotického riečiska sa riziko 
zvyšuje 3-násobne 

USG KAROTÍD – štandardné vyšetrenie pred KCH 
operáciou







• NASCET – 70-99% stenóza

2 roč.riziko rozsiahlej a fatálnej CMP

medikamentózna /331 pacientov/     13,1%

chirurgická            /328  pacientov/       2,5%
(N Engl J Med 1991;325:445-453)

• ACAS - stenóza nad 60%

5 roč.riziko vzniku CMP

medikamentózna /834 pacientov/ 11,1%

chirurgická            /825 pacientov/ 5,1%
(JAMA 1995;273:1421-1428)



�SAPPHIRE - CAS redukciou komplikácií u CAS redukciou komplikácií u 
vysokorizikových pacientov vysokorizikových pacientov predčilpredčil CEACEA

Po 30 dňoch Po 30 dňoch 

redukcia úmrtia v CAS vetve o 5,1%5,1%

redukcia CMP v CAS vetve o 5,6%5,6%

redukcia AIM v CAS vetve o 3%3%
(Am J (Am J CardiolCardiol 2005,962005,96))



revaskularizácia v oblasti karotického
riečiska pred kardiochir.operáciou je 
odporúčaná:

�symptomatická stenóza

�asymptomatická stenóza 80 a viac %

(ACC/AHA 2004 guideline update for CABG surgery.Circulation.2004;110:1168-1176)



Možnosti riešeniaMožnosti riešenia

• CEA +CABG s časovým odstupom

simultánne

• CAS+CABG s časovým odstupom• CAS+CABG s časovým odstupom

simultánne
pacienti s nutnosťou urgentnej 
kardiochirurgickej operácie – simultánne CAS a 
CABG - stratégia s najnižším rizikom



Simultánny CAS a kardiochirurgická 
operácia – naše skúsenosti

Postup:
� 7 dní pred operáciou vynechaná antiagregačná liečba, 

podávaný LMWH

� ráno redukovaná hypotenzívna liečba� ráno redukovaná hypotenzívna liečba

� CAS – transfemorálny prístup
emboloprotekcia
monitoring TK, P

� Operačný výkon
� Po operácii duálna antiagregácia







Simultánny CAS a kardiochirurgická Simultánny CAS a kardiochirurgická 
operácia operácia –– naše skúsenostinaše skúsenosti

od júna 2009 do apríla 2010  11 pacientov

muži / ženy: 9/2

vek: priemer 67,18 r. /58m, 75m/

CAS: a.carotis interna l.sin. 6 pacientov, CAS: a.carotis interna l.sin. 6 pacientov, 

a.carotis interna l.dx.  5 pacientov

1 x bilaterálna významná stenóza aa.carotides
internae



Simultánny CAS a kardiochirurgická Simultánny CAS a kardiochirurgická 
operácia operácia –– naše skúsenostinaše skúsenosti

postihnutie hlavného kmeňa LCA: 6 pacientov

Komorbidita: art.hypertenzia 11 pac. 

diabetes mellitus 1 pac.diabetes mellitus 1 pac.

chronická renálna insuficiencia 2 pac.

TIA/CMP v anamnéze 2 pac.

aortová stenóza 1 pac.

ex/nikotinizmus 8 pac.



Simultánny CAS a kardiochirurgická Simultánny CAS a kardiochirurgická 
operácia operácia –– naše skúsenostinaše skúsenosti

Komplikácie - periprocedurálne:

techn.úspech: 100%

úmrtia: 0

CMP/TIA:             0CMP/TIA:             0

- po 30 dňoch:

CMP/TIA: 0

restenózy: hemodyn.významné 0



ZÁVER:ZÁVER:

Simultánny CAS a CABG je optimálnym 
riešením pre pacientov s 
kombinovaným koronárnym a kombinovaným koronárnym a 
karotickým postihnutím vyžadujúcich 
neodkladnú kardiochirurgickú 
operáciu.



Sir Winston Churchill



Ďakujem za pozornosť


