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Увод:

Процедурата по каротидно стентиране е
свързана с рязък спад на артериалното
налягане на фона на механично
дразнене на glomus caroticus. Какъв е
ефекта на транзиторната хипотония по
време на каротидно стентиране върху
мозъчните функции е неизвестно, както
има ли отношение към средносрочната
смъртност.

Методи:

Бяха обобщени резултатите за 138
последователни пациенти с каротидно
стентиране между 01.2015 г. - 07.2019 г.
Средната възраст 67.41±10.70 г. Средната
продължителност на проследяването е
31 месеца/922 дни. Пациентите са
мониторирани перипроцедурно по
локален протокол. При 112 (91%) е
използвана дистална протекция. При
всички е осъществено интрапроцедурно
заместване на обема, като при признаци
на хипотония – обемно заместване и
симпатикомиметици. Статистическите
данни са обработени на SPSS IBM 19,
ниво на значимост 0.05, CI 95%. За
количествените данни са използвани
валидни проценти.

Резултати:

От проследените пациенти мъжете бяха
94 (68%). При проследяване 42 (32%) са
имали постпроцедурна хипотония, а
хипотония интра-, пост- процедурно или
в първите 6 часа след интервенцията са
имали 55 (41%). Средните стойности на
артериалното налягане бяха 135/83
mmHg преди, 116/76 mmHg интра- и
121/73 mmHg постпроцедурно. Анализ
на Kaplan-Maier не показа разлика в
преживяемостта при пациенти с
транзиторна хипотония и без при
каротидно стентиране. Промени в
неврологичния статус постпроцедурно е
имало само при инсулт - исхемичен
3(2.2%), хеморагичен 3(2.2%), ТИА 2(1.2).

Заключение:

Перипроцедурната хипотония при
каротидно стентиране не води до
повишена средносрочна обща
смъртност. Това би могло да се дължи
на краткотрайността на хипотонията и
незабавното предприемане на мерки
Резултатът е необходимо да се
потвърди в по-големи проучвания с
отчитане на конкретното исхемично
време, оценка на мозъчен кръвоток и
централна хемодинамика, както и да
се изследва сърдечно-съдовата
смъртност като крайна цел.
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Фигура 1

Анализ на Kaplan –Maier при сравняване
на средносрочната преживяемост на
пациени с постпроцедурна хипотония и
такива без.

Аналогични са кривите и за
перипроцедурна хипотония.

Таблица 1

Показателите, по които съществува
разлика между двете групи пациенти. По
всички останали показатели няма
разлика.

особености мъртви живи p CI

Възраст
(ср. ± SD) г.

71.64
±8.69

66.61
±10.89

0.04 -9.9,
-0.16

NYHA клас 95% 22% 0.02 -1.35,
-0.125

Преживян
миокарден
инфаркт

32% 9% 0.04 -0.379,
-0.085

GFR
Cockcroft

57.63
±25.7

77.74
±30.63

0.006 -1.04,
-0.14

LV EF (%±SD) 49.62
±12.57

60.54
±7.4

0.01 5.07,
16.78


