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Cerebrovascular reactivity predicts stroke in high-grade carotid 
artery disease 

 الاريان لتضيق في الدرجة العالية الدماغيحتاا  اال حدوثل منبئك الدماغية يةالتفاعلية لألوع الحركية

 السباتي

عبر  لردوببال ة المحدثة بثنائي أكسيد الكربون و المالحظةيالارايين الدماغ حركية جدوى لتقييم :الهدف

عن طريق  السباتي  الاريان وانسداد لجهة تضيق المماثل كمنبئ لالحتاا  الدماغي (CO2R) الجمجمة

 .الفردية المرضى إلى بيانات استنادا   الدراسات المستقبلية لمجموع انويتطبيق تحليل ث

 MEDLINE ،Biosis كل من المكتبات التالية: فيبحث األدب الطبي قمنا ب : طريقة البحث

Previews ،Science Citation Index ،The Cochrane Library ،وEMBASE  لدراسات

 CO2Rدوبلر ل الختبار واخضع و في الاريان السباتيضيق حاد أو انسداد تالمرضى الذين يعانون من 

 لسكتة الدماغية المماثللنسبة حدوث  ا اأو حبس النفس( وتمت متابعتهم مستقبلي CO2استنااق عن طريق )

ة زيادة دراسات. استخدمنا نسب 9مريض من  457 ل. أدرجت البيانات الفردية لجهة التضيق الارياني

، CO2للحركية الوعائية الناجمة عن  ؤاركم CO2 ارتفاع سويةخالل  (pCi) سرعة تدفق الدم الدماغي

 .٪02< بنسبة pCi زيادة اعتبرنا هذا المؤار مرضيا  عند و

خطر االصابة  في زيادة مع باكل مستقل  CO2Rترافق اضطراب الحركية الوعائية المحدثة ب  ج:لنتائا

 [CI] بفاصل ثقة، 3.69 [HR] الخطرنسبة ) لجهة التضيق المماثل اإلقفاري الدماغي الحتاا با

2.01,6.77 ; p<0.0001 .الذين  ىالمرض عند تماثلم طربالخ التنبؤ كان( في نموذج االنحدار المتعدد

 pCiض انخفا بين عالقة وثيقة ىالعثور علتم  .غير العرضيينالمرضى  مقابل مؤخرا  أعراض  عانوا من

 4.11مسافة ثقة  %95( )7..4في الجهة: نسبة خطر ) المماثل حتاا  الدماغياالصابة باال خطر وزيادة

,0.20 ; p<0.0001 ) ي انخفاض ف ٪42 لكلpCi  و ذلك عند اعتبارpCi .تم  كمتغير رقمي مستمر

العثور على تنبؤ مماثل لخطر حدوث االحتاا ات الدماغية عند مرضى التضيق الاريان السباتي 

( لكل p=0.003, 1.27-.4.0مسافة ثقة  %95)1.95مريضا (: زيادة بالخطر  112الالعرضي )

 .pCiتناقص في  42%

 لمرضىا التنبؤ بمخاطر في Co2دة الحركية الوعائية التفاعلية ل فائ تدعم هذه النتائج :االستنتاجات
 ان يجب  .او الغير عرضيين المرضى العرضيينسوا  في  الاريان السباتي او انسداد ضيقتب نيالمصاب

 ىال استنادا العرضيينغير  المرضى في استراتيجيات العالجالمزيد من الدراسات فيما إذا كانت  ميتق
CO2R  قد تحسن من مصير المرضى. 

 



 

Objectives:  To assess the usefulness of transcranial Doppler CO2 reactivity (CO2R) for prediction of 

ipsilateral ischemic stroke in carotid artery stenosis and occlusion with a meta-analysis of 

prospective studies based on individual patient data. 

Methods: We searched Medline, Biosis Previews, Science Citation Index, The Cochrane Library, and 

EMBASE for studies in which patients with severe carotid artery stenosis or occlusion underwent 

Doppler CO2R testing (inhalation of CO2 or breath-holding) and were prospectively followed for 

ipsilateral ischemic stroke. Individual data from 754 patients from 9 studies were included. We used 

percentage cerebral blood flow velocity increase (pCi) during hypercapnia as the primary CO2R 

measure, and defined impaired reactivity as pCi <20% increase.  

Results: In a multiple regression model, impaired CO2R was independently associated with an 

increased risk of ipsilateral ischemic stroke (hazard ratio [HR] 3.69; confidence interval [CI] 2.01, 

6.77; p < 0.0001). Risk prediction was similar for recently symptomatic vs asymptomatic patients. 

Using continuous values of pCi, a significant association between decreasing pCi and increasing risk 

of ipsilateral stroke was found: HR of 1.64 (95% CI 1.33, 2.02; p < 0.0001) per 10% decrease in pCi. 

For patients with asymptomatic internal carotid artery stenosis only (n = 330), a comparable stroke 

risk prediction was found: increasing HR 1.95 (95% CI 1.26, 3.04; p = 0.003) per 10% decrease in 

pCi. 

Conclusions: This analysis supports the usefulness of CO2R in risk prediction for patients with 

severe carotid artery stenosis or occlusion, both in recently symptomatic and asymptomatic patients. 

Further studies should evaluate whether treatment strategies in asymptomatic patients based on 

CO2R could improve patient outcomes. 
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