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ĐẠI CƯƠNG

Hẹp động mạch cảnh ngoài sọ (HĐMCNS): 1/3 trường hợp

đột quỵ

Tần suất: 0,1-9% dân số, sau 65 tuổi > 60%

Lâm sàng: âm thổi động mạch cảnh

Siêu âm, CTA, MRA động mạch cảnh: không xâm lấn

DSA: cần thiết khi lên chương trình can thiệp



Hẹp động mạch cảnh ngoài sọ không triệu chứng

Hẹp động mạch cảnh ngoài sọ có triệu chứng



HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI SỌ 

KHÔNG TRIỆU CHỨNG

Lâm sàng: không triệu chứng ± âm thổi động mạch cảnh

Siêu âm Doppler động mạch cảnh: sàng lọc và theo dõi sau

điều trị

CTA: hẹp có vôi hóa và xoang cảnh

MRA: hẹp nặng hay tắc, khó khảo sát chiều dài đoạn xơ vữa

DSA: xâm lấn





Nội khoa tối ưu

Thuốc ức chế ngưng tập tiểu cầu (đơn hay kép)

Kiểm soát đường huyết (thuốc hạ đường huyết hay Insulin)

Lipid máu (Statin hay Fibrate)

Huyết áp (ức chế Canxi hay ức chế men chuyển, thụ thể)

Cai thuốc lá



Phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh

Chống chỉ định
 80 tuổi

 EF < 30%

 Bệnh mạch vành trong 4 tuần

 Phẫu thuật tim trong 30 ngày

 Bệnh phổi nặng

 Đoạn xơ vữa C2 và trên góc hàm

 Hẹp động mạch chủ ngực

 Liệt dây thanh đối bên

 Phẫu thuật vùng cổ và xạ trị vùng cổ trước đây



Stent động mạch cảnh

SAPPHIRE: bias (2004)

CREST: CAS có nhiều nguy cơ đột quỵ hơn CEA

AHA guideline (2011): CAS dự phòng có thể chọn lựa ở 

những bệnh nhân đặc biệt HĐMCNS không triệu chứng, 

nhưng hiệu quả chưa rõ
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TRIỆU CHỨNG

Sau 2 năm không điều trị -> đột quỵ (26% triệu chứng vs

6% không triệu chứng)

NASCET: CEA giảm nguy cơ đột quỵ 26% sau 2 năm ở 

nhóm có triệu chứng

ECST: CEA giảm nguy cơ đột quỵ 27% ở nhóm có triệu

chứng



Lâm sàng: TIA, nhồi máu não, tắc động mạch mắt

Doppler động mạch cảnh, CTA, CT perfusion, MRA

DSA: tiêu chuẩn vàng

Thời điểm điều trị: đột quỵ lần 2, 7 ngày -> 30 ngày (1-2% -

> 2-4%)





Phẫu thuật



Stent động mạch cảnh

Chống chỉ định

 Động mạch cảnh gấp khúc

 Canxi hóa mảng xơ vữa

 Aortic arch type 3

 Giả tắc động mạch

 Áp xe động mạch đùi

 Thang điểm BRASS 



BIẾN CHỨNG

 Nhiễm trùng vết mổ

 Tổn thương thần kinh

 Tụ máu hố mổ

 Hội chứng tăng tưới máu: tăng huyết áp và hẹp nặng ĐMC đối

bên

 Đột quỵ: 5%



CEA vs Medical



CEA vs Nội khoa

- BN có triệu chứng: CEA giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. 

(NASCET: 9% vs 26% khi hẹp >70%, 16% vs 22% khi

hẹp 50→70%)

- BN không triệu chứng: CEA vẫn giúp giảm nguy cơ đột

quỵ (hẹp >60% trong ACAS, hẹp gây rối loạn huyết động

trong ACST)



CEA vs CAS



CEA vs CAS





CEA vs CAS



- BN nguy cơ phẫu thuật cao: SAPPHIRE. Nguy cơ đột quỵ, NMCT, 

tử vong trong nhóm CEA cao hơn với nhóm CAS. (4.8% vs 9.8% 

trong 30 ngày và 12.2% vs 20.1% trong 1 năm).

- BN nguy cơ phẫu thuật thấp – trung bình: CEA cho nguy cơ thấp

hơn nhưng không có ý nghĩa thống kê.

- Hay gặp đột quỵ não sau CAS (4.1% vs 2.3%), và hay gặp nhồi máu

cớ tim sau CEA hơn (1.1% vs 2.3%).

CEA vs CAS





Cập nhật 2014





Các BN không triệu chứng, hẹp >70%, hoặc có thay đổi huyết

động:

- Tuổi >70, nguy cơ phẫu thuật trung bình thấp: CEA

- Tuổi <70, nguy cơ phẫu thuật trung bình thấp: CEA > CAS

- Nguy cơ phẫu thuật cao: nội khoa. 



Lựa chọn điều trị

Các Bn có triệu chứng, hẹp >50% (NASCET)

- Tuổi >70, nguy cơ PT không cao: CEA

- Tuổi <70, nguy cơ PT không cao : CEA hoặc CAS

- Nguy cơ phẫu thuật cao: nội khoa. Cân nhắc CAS hơn

CEA nếu kháng trị với nội khoa.





Chân thành cảm ơn


