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Nyligen redovisades i New Eng-
land Journal of Medicine den
senaste delen i en rad av rappor-

ter rörande prospektiva randomiserade
studier av kirurgisk behandling av caro-
tisstenos. Artikeln, »Benefit of carotid
endarterectomy in patients with symp-
tomatic moderate or severe stenosis»
[1], är den senaste pusselbiten i en full-
ständig analys av de två stora randomi-
serade studier som har gjorts i ämnet,
North American Surgical Carotid End-
arterectomy Trial (NASCET) och Euro-
pean Carotid Surgery Trial (ECST).

Det kan nu vara dags att summera
vad man idag vet om de studier som har
randomiserat medicinsk behandling
mot kirurgisk behandling vid carotis-
stenos för att förhindra slaganfall. Få el-
ler inga kirurgiska behandlingar har ut-
satts för en sådan noggrann granskning
i prospektiva randomiserade studier
som carotisendarterektomi (CEA).
Följden av detta är vi idag vet mycket
om hur patienter med carotisstenos och
hotande slaganfall skall behandlas, men
ett flertal frågor kvarstår naturligtvis
obesvarade. 

Entydiga resultat
De bägge studierna NASCET och

ECST ger i vissa stycken entydiga re-
sultat, vilket ökar styrkan i slutsatserna.
Båda studierna randomiserade patienter
med amaurosis fugax (AFX), transito-
riska ischemiska attacker (TIA) eller
»minor stroke» till antingen carotis-
endarterektomi eller bästa möjliga me-
dicinska behandling. I likhet med ett
flertal tidigare icke randomiserade stu-

dier konkluderade bägge studierna att
graden av carotisstenos är en mycket
stark prediktor för framtida slagan-
fall. 

Ett problem vid jämförelsen mellan
de bägge är dock att stenosgraden mäts
på något olika sätt. I korthet innebär det-
ta att en given procentuell stenosgrad
representerar en tätare stenos i 
NASCET än i ECST [2].

Definitioner
Bägge studierna delar upp materialet

i täta, intermediära respektive låggradi-
ga stenoser. För täta stenoser, >70 pro-
cent, noteras i ECST en absolut riskre-
duktion avseende invalidiserande och
dödande slaganfall efter kirurgisk be-
handling motsvarande 5 procent under
en treårsperiod, vilket är signifikant
bättre än efter medicinsk behandling
[3]. 

Senare analys har visat att denna
vinst återfinns huvudsakligen hos de
patienter som har mer än 80 procent ste-
nos, vilket motsvarar ca 70 procent en-
ligt NASCET. I denna grupp är den ab-
soluta riskreduktionen 11,6 procent,
vilket således betyder att om 100 pati-
enter opereras förhindras tolv slaganfall
[4]. 

I NASCET definieras tät stenos ock-
så som överstigande 70 procent, vilket
dock motsvarar 80 procent i ECST. I
denna grupp rapporterar NASCET en
absolut riskreduktion motsvarande 16,5
procent under två år, räknat som för-
hindrande av invalidiserande eller dö-
dande slaganfall. Här är således vinsten
med operation något större än i ECST;
dvs om 100 patienter opereras undviks
17 dödande eller invalidiserande slag-
anfall under en tvåårsperiod. Omräknat
innebär detta att man för att förhindra
ett slaganfall behöver operera sex pati-
enter. 

I NASCETs analys av individer med
tät stenos förstärks påståendet att ste-
nosgraden har betydelse. I gruppen med
90–99 procent stenos var den absoluta
riskreduktionen 26 procent, medan den

var 12 procent för gruppen med 70–79
procent stenos [5].

ECST har studerat patienter med
lindrig stenos, dvs mindre än 50 pro-
cent, och finner där att de som behand-
las kirurgiskt uppvisar ett sämre resultat
än de som behandlas medicinskt. I den-
na grupp åstadkommer man endast kir-
urgisk morbiditet och mortalitet utan att
påverka långtidsprognosen [3]. 

Hos patienter med intermediär ste-
nos, vilka således redogörs för i New
England Journal of Medicine vad be-
träffar NASCET, skiljer sig resultaten
något mellan de bägge studierna. I den
nyligen rapporterade studien rapporte-
rar NASCET en absolut riskreduktion
motsvarande 10,1 procent hos patienter
med en stenosgrad mellan 50 och 69
procent [1], vilket motsvarar 60–80
procent enligt ECST. För invalidiseran-
de slaganfall eller död är den absoluta
riskreduktionen 5 procent, dvs 20 pati-
enter behöver opereras för att undvika
ett slaganfall. För de patienter som har
en stenosgrad på 50–70 procent finns
däremot ingen vinst i ECST [6].

Fortsatt analys
Bägge studierna visar således enty-

digt att kirurgi vid höggradig carotisste-
nos är en effektiv behandling för att för-
hindra framtida slaganfall, men också
att vinsten minskar med stenosgraden.
Bägge studierna har som en förutsätt-
ning att den kirurgiska morbiditeten och
mortaliteten understiger 6 procent räk-
nat som totala antalet neurologiska
komplikationer, och 3 procent vad avser
invalidiserande slaganfall och död. 

Orsaken till att vinsten ökar med
ökande stenosgrad är att risken för
framtida slaganfall är korrelerad med
stenosgraden, medan däremot risken
för perioperativa komplikationer inte är
relaterad till denna.  

Vilka patienter bör opereras?
Eftersom det således är klarlagt dels

att patienter med mycket tät stenos (>80
procent enligt ECST eller 70 procent
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enligt NASCET) bör opereras, dels att
patienter med mycket lindrig stenos
(<50 procent enligt ECST) inte bör ope-
reras har man koncentrerat fortsatt ana-
lys på de patienter som befinner sig nära
gränsen 70 procent enligt ECST. 

Man vill försöka identifiera de pati-
enter som ligger under gränsen som kan
ha nytta av operation och, omvänt, de
som har en stenos som överstiger 70
procent men som inte har nytta av ope-
ration. Härvid har ett antal fakta fram-
kommit. Såväl risken för framtida slag-
anfall som den kirurgiska morbiditeten
och mortaliteten påverkas av det kvali-
ficerande symtomet. Amaurosis fugax
innebär en lägre risk för framtida slag-
anfall än TIA och »minor stroke» [7, 8].
Samtidigt är den kirurgiska morbidite-
ten lägre för patienter med AFX [6].
Förenklat kan sägas att patienter med
TIA och »minor stroke» således löper
större risk än patienter med AFX oav-
sett om de är opererade eller ej, men
vinsten med operationen förefaller lika
mellan de bägge grupperna. 

Risken för förnyade neurologiska
symtom är störst den närmaste tiden ef-
ter de symtom som kvalificerar för kir-
urgi. Efter en viss tid planar riskkurvan
ut, och om patienten inte har fått förny-
ade symtom efter sex månader förelig-
ger ingen säker vinst med operation.
Detta gör det angeläget att genomföra
operation snarast möjligt sedan en caro-
tisstenos givit symtom. I ECST noteras
dessutom en något högre kirurgisk risk
för kvinnor än för män. 

Något karikerat kan man således
säga att en man med TIA och en tät ste-
nos som opereras mycket snabbt vinner
mycket på en operation, medan en kvin-
na med AFX som opereras efter mer än
sex månader knappast har någon vinst
att vänta av operationen. 

Studie av CEA-fr ekvensen
I samma nummer som NASCET

publicerar sina resultat av kirurgi jäm-
fört med medicinsk behandling vid in-
termediära stenoser finns även en arti-

kel med rubriken »The fall and rise of
carotid endarterectomy in the United
States and Canada» [9]. Artikeln stude-
rar frekvensen av CEA i USA från 1983
till 1995. År 1984 sågs en drastisk ned-
gång av antalet ingrepp beroende på kri-
tik mot metoden i ett flertal artiklar. En
analys av indikationerna för CEA visa-
de att dessa ingrepp i ett flertal fall inte
var förenliga med evidensbaserad me-
dicin. 

Vidare publicerades en studie över
bypass-operationer mellan extra- och
intrakraniella kärl vid fall av total oc-
klusion av arteria carotis interna som
inte visade någon signifikant effekt av
operation. 

Dessa uppgifter förde med sig en
skepsis gentemot kirurgisk behandling
mot slaganfall, och man fick en ned-
gång av antalet opererade fall. För Kali-
fornien gäller följande siffror: 1984
opererades 130 fall/100000 invånare,
en siffra som sjönk till 66 år 1989 men
steg till 99 år 1995. Orsaken till åter-
hämtningen var publikationen av resul-
taten från NASCET. 

En annan orsak till att antalet opere-
rade fall ökar är att många patienter
opereras för asymtomatisk carotisste-
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Angiografi som visar tät stenos i arteria
carotis interna strax efter avgången från
arteria carotis communis. Arteria carotis
externa karakteriseras av att den har
avgående grenar på halsen; den första
av dessa, arteria thyreoidea superior,
syns tydligt.

Infällt ses ett plack från arteria carotis
interna avlägsnat vid operation med
trombendarterektomi. Notera
oregelbundenheten och tromboserna
på den ulcererade ytan.
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nos. Som en jämförelse kan nämnas att
i Sverige opererades totalt 533 fall 1998
[Svenska kärlregistrets årsrapport
1999], vilket motsvarar ca 6/100000! 

Kontroversiellt operera
asymtomatisk carotisstenos
Operation av asymtomatisk carotis-

stenos är kontroversiell. Det finns flera
prospektiva randomiserade studier där
medicinsk och kirurgisk behandling
jämförts. Av dessa har en visat att kirur-
gi är bättre än medicinsk behandling.
Denna studie, »Asymptomatic carotid
atherosclerosis study», som genomförts
i USA, visar att den totala risken under
fem år för slaganfall var 10,6 procent i
den medicinskt behandlade gruppen
och 4,8 procent i den kirurgiskt behand-
lade gruppen, vilket betyder att den år-
liga riskreduktionen endast är drygt 1
procent [10]. 

En närmare analys av data visar att
riskreduktionen för invalidiserande
slaganfall och död inte når signifikant
nivå. För närvarande pågår en europeisk
studie, »Asymptomatic Carotid Surge-
ry Trial» [11], som avser att belysa frå-
gan huruvida kirurgi för asymtomatisk
tät carotisstenos är överlägsen medi-
cinsk behandling. I avvaktan på resultat
av denna studie förordas att patienter
med asymtomatisk stenos inte skall
opereras annat än inom ramen för en så-
dan studie. 

Alternativ till angiografi
Ett problem vid tolkningen av de sto-

ra randomiserade studierna ECST och
NASCET är att de baseras på angiogra-
fi. För närvarande försöker man att allt-
mer undvika angiografi vid preoperativ
utredning, och i stället använda ultra-
ljud kombinerad med doppler, sk du-
plex-undersökning. Angiografi är asso-
cierad med en liten men dock risk för
slaganfall, det är en dyrbar och invasiv
undersökning, dessutom fördröjer an-
vändandet av angiografi utredningsti-
den [12].

Det finns inga tungt vägande skäl för

att tro att de data som erhållits från 
NASCET och ECST inte skulle gälla
även för preoperativ utredning med
duplex, men en noggrann validering av
duplexundersökningar gentemot angio-
grafi krävs. Det är dock varken önskvärt
eller troligt att de gjorda studierna skul-
le göras om baserade på duplex som
preoperativ utredningsmetod. 

Sammanfattning
De stora randomiserade studierna

där CEA har jämförts med medicinsk
behandling vid symtomgivande carotis-
stenos har entydigt visat att operation är
av värde vid tät carotisstenos. För låg-
gradig carotisstenos föreligger ingen
indikation för kirurgi. I gråzonen mel-
lan tät och måttlig carotisstenos finns
utrymme för ytterligare studier för att
identifiera de patienter som kan ha nyt-
ta av operationen. 

Ett problem är att de bägge studierna
är baserade på angiografisk bestämning
av stenosgrad. Idag har allt fler centra
övergått till enbart preoperativ stenos-
bedömning med hjälp av duplexunder-
sökning. Om duplexundersökningar va-
lideras mot angiografi bör slutsatserna
gälla även för denna undersökningsme-
tod. 
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