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I�eminio mitralinio nesandarumo chirurginio gydymo vėlyvųjų
rezultatų įvertinimas
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Santrauka. Darbo tikslas. Įvertinti ligonių i�gyvenamumą, funkcinės būklės pokyčius po
i�eminio mitralinio nesandarumo chirurginės korekcijos bei nustatyti jų prognostinius rodmenis.
I�analizuoti 128 i�emine �irdies liga sirgusių ligonių, kuriems dėl hemodinami�kai reik�mingo
i�eminio mitralinio nesandarumo Kauno medicinos universiteto klinikų  Kardiochirurgijos skyriuje
1996�2001 m. buvo atliktos plastinės mitralinio vo�tuvo bei vainikinių jungčių suformavimo
operacijos, duomenys. Į tyrimų protokolą buvo įtraukti: bendrieji klinikiniai duomenys, Niujorko
�irdies asociacijos funkcinė klasė, mitralinio vo�tuvo plastikos chirurginės metodikos,
doplerechokardiografinio tyrimo rodmenys prie� operaciją bei po jos vėlyvuoju laikotarpiu.

I�eminio mitralinio nesandarumo laipsnis vėlyvuoju laikotarpiu reik�mingai suma�ėjo nuo
2,8±0,1 iki 1,5±0,1 (p<0,0001) laipsnio. Nustatyti liekamojo mitralinio nesandarumo vėlyvuoju
laikotarpiu po operacijos prognostiniai rodmenys: kairiojo skilvelio i�stūmimo frakcija
ankstyvuoju laikotarpiu po operacijos iki 30 proc., liekamasis mitralinis nesandarumas
ankstyvuoju laikotarpiu po operacijos daugiau 1 laipsnio ir kairiojo skilvelio galinio diastolinio
dyd�io indeksas vėlyvuoju laikotarpiu po operacijos daugiau 28 mm/m2 arba didesnis.

Suma�ėjus mitralinio nesandarumo laipsniui pagerėjo tirtų ligonių sistolinė kairiojo skilvelio
funkcija, i�stūmimo frakcija vėlyvuoju laikotarpiu padidėjo nuo 32,2±1,0 iki 37,1±1,1 proc.
(p<0,0001).

Pagerėjo ir tirtų ligonių funkcinė būklė: iki operacijos buvusi funkcinė klasė pagal Niujorko
�irdies asociaciją 3,3±0,1 vėlyvuoju laikotarpiu po operacijos tapo 2,3±0,1 (p<0,0001). Nustatyti
prognostiniai �irdies nepakankamumo (III�IV Niujorko �irdies asociacijos funkcinė klasė) po
operacijos rodmenys: kairiojo skilvelio i�stūmimo frakcija iki 27 proc. vėlyvuoju laikotarpiu po
operacijos ir  liekamasis mitralinis nesandarumas vėlyvuoju laikotarpiu daugiau 2 laipsnių.

Chirurginė i�eminio mitralinio nesandarumo korekcija � efektyvus i�eminės �irdies ligos,
esant mitralinio vo�tuvo nesandarumui, gydymo metodas. Suma�ėjus mitralinio nesandarumo
laipsniui (p<0,0001), pagerėja kairiojo skilvelio i�stūmimo frakcija (p<0,0001), gerėja funkcinė
ligonių būklė po operacijos (p<0,0001). Aktuarinis dvejų ir ketverių metų i�gyvenamumas � 66,7
proc. Dvejus metus i�gyvena 51,6±7,9 proc. ligonių, kuriems nėra �irdies nepakankamumo.
Prognostiniai �irdies nepakankamumo (III�IV Niujorko �irdies asociacijos funkcinė klasė)
vėlyvuoju laikotarpiu rodmenys: kairiojo skilvelio i�stūmimo frakcija 24 proc. arba ma�esnė
(p<0,01) ir II ar didesnio laipsnio liekamasis mitralinis nesandarumas vėlyvuoju laikotarpiu po
operacijos (p<0,001).

Adresas susira�inėjimui: L. Jankauskienė,  KMUK Kardiochirurgijos klinika,   Eivenių 2, 3007 Kaunas

Įvadas
Mitralinis nesandarumas (MN) randasi 5 proc.

i�emine �irdies liga (I�L) sergančių ligonių (1) kaip
i�eminės kardiomiopatijos (KMP) prie�astis arba pa-
sekmė vykstant kairiojo skilvelio (KS) remodelia-
vimosi procesui (2).

Lėtinio i�eminio mitralinio nesandarumo (IMN),
kaip pa�ymi T. Timek ir kt. (3), patofiziologinis me-

chanizmas sudėtingas, nulemtas kairiojo skilvelio
i�siplėtimo, povo�tuvinio aparato geometrijos poky-
čių, i�ry�kėjusių po persirgtų miokardo infarktų (MI),
i�emijos. �iedo i�siplėtimas (4), sistolinis burių pa-
tempimas (5), daugiau sferi�ka skilvelio forma (6),
suma�ėjusi  sistolinė KS funkcija (7) � tai pagrindiniai
veiksniai, dalyvaujantys �iame procese.

Chirurginis IMN gydymas � viena i� labiausiai
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prie�taravimų keliančių �irdies chirurgijos problemų.
Gydymo metodikos dar nėra nusistovėjusios, vėlyvieji
rezultatai nėra tokie geri (8), mir�tamumas i�lieka
auk�tas. Kol kas nenustatytos tikslios tokio auk�to
mir�tamumo prie�astys (9), nėra nustatytų prie�ope-
racinių �ymenų, kuriais remiantis būtų galima atrinkti
tuos ligonius, kuriems po �ių kompleksinių operacijų
tikrai pagerės (2).

�io darbo tikslas � įvertinti i�gyvenamumą, ligonių
funkcinės būklės pokyčius po IMN chirurginės
korekcijos bei nustatyti jų prognostinius �ymenis.

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
 I�analizuoti 128 I�L sirgusių ligonių, kuriems dėl

hemodinami�kai reik�mingo IMV nesandarumo Kau-
no medicinos universiteto klinikų Kardiochirurgijos
skyriuje 1996�2001 m. buvo atliktos plastinės mit-
ralinio vo�tuvo (MV) bei vainikinių jungčių sufor-
mavimo operacijos (VJSO), duomenys. Į tyrimų pro-
tokolą buvo įtraukti: bendrieji klinikiniai duomenys,
Niujorko �irdies asociacijos (N�A) funkcinė klasė,
vainikinių arterijų pa�eidimo laipsnis, MV plastikos
chirurginės metodikos, doplerechokardiografinio ty-
rimo rodmenys prie� operaciją bei vėlyvuoju laiko-
tarpiu.

128 tirtų  ligonių am�iaus vidurkis � 64,4 metų
(svyravo tarp 36�85 metų). Vienam ligoniui buvo
pa�eistos vidutini�kai 2,8±0,04 vainikinės arterijos.

VJSO buvo atliekama įprasta metodika. Vidutinis
distalinių jungčių skaičius vienam ligoniui buvo
3,3±0,1. MV plastika 124 ligoniams buvo atliekama
naudojant tris anuloplastikos metodikas kartu sutrum-

pinus arba netrumpinus spenelinių raumenų. �iedo
siaurinimas pagal komisūras ir (ar) laisvąją sieną
atliktas 29,7 proc. (38 ligoniai) ligonių. �iedas imp-
lantuotas 16,4 proc. (21 ligonis) tiriamųjų. 50,8 proc.
(65 ligoniai) �iedas siaurintas dviem puskisečiais. 65
(56 proc.) ligoniams buvo atlikta valvuloplastika
trumpinant spenelinį raumenį. 22 (17,2 proc.)  tiria-
miesiems kartu buvo atlikta KS tūrio ir geometrijos
atkūrimo operacija, 10 (8 proc.) � triburio vo�tuvo
anuloplastika.

 I� 128 ligonių grupės 106 po operacijos buvo
i�ra�yti i� ligoninės. I� jų stebėtas 101 ligonis (96,2
proc.). Penki ligoniai tyrimuose nedalyvavo. Vidutinė
stebėjimo trukmė � 13,9±1,3 mėn., ma�iausia  � vienas
mėnuo, ilgiausia � penkeri metai.

Analizuojant duomenis, apskaičiuoti rodiklių vi-
durkiai ir standartinės paklaidos, duomenų patikimu-
mas tikrintas pagal Stjudento (t) kriterijų. Rezultatai
buvo laikomi statisti�kai reik�mingais, kai p<0,05.
Logistinės regresijos metodu analizuoti sunkaus �ir-
dies nepakankamumo (�N) (N�A III�IV funkcinės
klasės), liekamojo MN vėlyvuoju laikotarpiu po MN
chirurginės korekcijos prognostiniai �ymenys.

Rezultatai ir jų aptarimas
MN laipsnis vėlyvuoju laikotarpiu po MV plas-

tikos ir VJSO reik�mingai suma�ėjo nuo 2,8±0,1 iki
1,5±0,1 (p<0,0001) (1 pav.). Dvejus metus i�gyveno
51,1±7,8 proc. ligonių, kuriems nebuvo II ir didesnio
laipsnio MN (2 pav.). Nustatyti MN vėlyvuoju laiko-
tarpiu po operacijos prognostiniai �ymenys: KSIF
ankstyvuoju laikotarpiu iki 30 proc., liekamasis MN

1 pav. MN laipsnio bei KSIF kitimas vėlyvuoju laikotarpiu
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ankstyvuoju laikotarpiu daugiau kaip 1 laipsnio, KS
galinio diastolinio dyd�io (GDD) indeksas vėlyvuoju
laikotarpiu 28 mm/m2 arba daugiau. KS GDD indek-
sas 28 mm/m2 arba didesnis didina MN �ansų santykį
74,5 karto (p<0,0051). 10�14 parą po operacijos MN
didesnis negu 1 laipsnio � 59,9 karto (p<0,0001), KSIF
ankstyvuoju laikotarpiu po operacijos iki 30 proc. �
8,9 karto (p<0,01).

Suma�ėjus MN laipsniui, pagerėjo tirtų ligonių
sistolinė KS funkcija, IF padidėjo nuo 32,2±1,0 iki
37,1±1,1 proc. (p<0,0001) (1 pav.).

Vėlyvuoju laikotarpiu po operacijos pagerėjo
ligonių funkcinė klasė nuo 3,3±0,1 iki 2,3±0,1
(p<0,0001) (2 pav.). Prie� operaciją tik 6,9 proc. (7 i�
101) ligonių buvo I�II, 93,1 proc. (94 i� 101) � III�IV
N�A funkcinės klasės. Vėlyvuoju laikotarpiu reik�-
mingai daugiau buvo I�II funkcinės klasės ligonių �
65,3 proc. (p<0,01), suma�ėjo III�IV funkcinės klasės
ligonių � 30,6 proc. (p<0,01). Dvejus metus i�gyveno
51,6±7,9 proc. ligonių, kuriems nebuvo �N (4 pav.).
Nustatyti �N (III�IV N�A funkcinė klasė) vėlyvuoju
laikotarpiu po operacijos prognostiniai �ymenys:
KSIF vėlyvuoju laikotarpiu iki 27 proc., liekamasis
MN vėlyvuoju laikotarpiu didesnis negu 2 laipsniai.
MN vėlyvuoju laikotarpiu didesnis negu 2 laipsnių
didina �irdies nepakankamumo �ansų santykį 150,8
karto (p<0,0001). KSIF vėlyvuoju laikotarpiu po
operacijos iki 27 proc. � 37,3 karto (p<0,001).

128 ligonių  hospitalinis mir�tamumas �  17,2 proc.
(22 ligoniai). Reik�mingai  auk�tesnė buvo mirusių
ligonių funkcinė klasė prie� operaciją  palyginti su
i�gyvenusių ligonių funkcine klase, ma�esnis MN
laipsnis.

I� 101 vėlyvuoju laikotarpiu mirė a�tuoni (7,9
proc.) ligoniai. Įvertintas visos tirtos ligonių grupės
pooperacinis i�gyvenamumas remiantis Kaplan-Meier
i�gyvenamumo metodika. Penktame paveiksle
pateikiama Kaplan-Meier i�gyvenamumo kreivė
įskaitant ir hospitalinį mir�tamumą.  Aktuarinis dvejų
ir ketverių metų i�gyvenamumas � 66,7 proc.

Literatūros duomenimis, po izoliuotų VJSO mir�ta-
mumas siekia iki 3 proc., po izoliuotų MV plastikos
operacijų � 4�7 proc. (10).  Dauguma autorių nurodo
gana didelį mir�tamumą po kombinuotų MV ir VJSO
operacijų: R. G. Seipelt ir kt. � 7�18 proc. (9), S. Wos
ir kt. � 3,6�53 proc., vidutini�kai 16 proc., L. H. Cohn
ir kt. � 9,5 proc. (11). Tik S. F. Bolling ir kt. pa�ymi
ypatingai ma�ą � 1,3 proc. �ių kombinuotų operacijų
mir�tamumą, 72 proc. dvejų metų i�gyvenamumą (12).
F. Chen ir kt. nurodo 58 proc. trejų metų �ios grupės
ligonių i�gyvenamumą (13). Mūsų tirtų ligonių hos-
pitalinis mir�tamumas bei aktuarinis i�gyvenamumas
yra pana�ūs į daugelio autorių nurodomus duomenis.
Įvairūs autoriai nurodo skirtingus kompleksinių �irdies
operacijų prognostinius rodmenis. J. Szecsi ir kt.
pa�ymi, kad suma�ėjusi KS sistolinė funkcija, bloga

2 pav. Aktuarinė ligonių, kuriems nėra hemodinami�kai reik�mingo liekamojo MN,
i�gyvenamumo kreivė
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3 pav. Funkcinės klasės pagal N�A pokyčiai vėlyvuoju laikotarpiu

4 pav. Kaplan-Meier i�gyvenamumo,  kai nėra sunkaus �N, kreivė

funkcinė ligonių būklė prie� operaciją, vyresnis pa-
cientų am�ius yra didelio mir�tamumo prognostiniai
rodmenys (14). R. G. Seipelt ir kt. (9), E. S. Bishay ir
kt. (15) nuomone, pati i�eminė MN kilmė yra nepri-
klausomas rizikos faktorius.

Koregavus IMN, pagerėja funkciniai KS rodme-
nys. F. Chen ir kt. pastebi �ymų �ios grupės ligonių
KSIF pagerėjimą po operacijos � nuo 24 iki 32 proc.;
funkcinės klasės pagerėjimą nuo 3,2 iki 1,6 (13).  �ie
autoriai įrodė, kad po sėkmingos MN korekcijos

galimas grį�tamasis KS remodeliavimosi procesas: KS
suma�ėja, tampa labiau elipsės formos, gerėja KSIF,
sistolinis tūris. Nesiskiria ir E. S. Bishay ir kt. rezul-
tatai (15). Mūsų analizuotų ligonių duomenys taip pat
pana�ūs: reik�mingai suma�ėjo KS GSD, vidinis-
�oninis ir sagitalinis M� matmenys. J. J. Gangemi ir
kt. pa�ymi, kad MV plastika, esant i�eminei KMP,
VJSO metu nepadidina operacinės rizikos, bet prie-
�ingai � po operacijos pagerėja funkcinė ligonių būklė
ir  i�gyvenamumas (16).
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I�vados
Chirurginė IMN korekcija, esant MV nesanda-

rumui, yra efektyvus I�L gydymo metodas. Suma�ėjus
MN laipsniui (p<0,0001), pagerėja KSIF (p<0,0001),
gerėja funkcinė ligonių būklė po operacijos (p<0,0001).
Aktuarinis dvejų ir ketverių metų i�gyvenamumas �
66,7 proc.

Dvejus metus i�gyvena 51,6±7,9 proc. ligonių, ku-
riems nėra �N. Prognostiniai �N (III�IV N�A funk-
cinė klasė) vėlyvuoju laikotarpiu �ymenys: KSIF 24

proc. arba ma�esnė (p<0,01) ir II ar didesnio laipsnio
liekamasis MN vėlyvuoju laikotarpiu po operacijos
(p<0,001).

Dvejus metus i�gyvena 51,1±7,8 proc. ligonių,
kuriems nėra II ir didesnio laipsnio MN. MN vėly-
vuoju laikotarpiu po operacijos prognostiniai �ymenys
yra KSIF ankstyvuoju laikotarpiu iki 30 proc., lieka-
masis MN ankstyvuoju laikotarpiu didesnis negu 1
laipsnio, KS GDD indeksas vėlyvuoju laikotarpiu 28
mm/m2 arba didesnis.

5 pav. Kaplan-Meier i�gyvenamumo kreivė
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Clinical, functional and prognostic evaluation of ischemic mitral insufficienty
surgical correction

Rimantas Benetis, Loreta Jankauskienė, Eglė Ereminienė, Viktoras �aferis
Institute for Biomedical Research, Clinic of Cardiac Surgery, Kaunas University of Medicine, Lithuania

Key words: ischemic heart desease, ischemic mitral insufficienty, mitral valve repair.

Summary. The aim of our study was to evaluate the patients� (pts) survival, changes of functional status
after repair of ischemic mitral insufficiency (IMI) and to determine their prognostic determinants.

Study group consisted of 128 pts who underwent mitral valve (MV) repair for IMI at Kaunas University of
Medicine hospital during 1996 to 2002. Study protocol included general clinical data, coronary artery
involvement, patients NYHA functional class, pre, post and operative echocardiografic data, mitral valve
repair procedures.

Results. There was a significant reduction of MR in all survivals from grade 2.8±0.1 to 1.5±0.1 (p<0.0001).
All of the patients showed late postoperative increase in LVEF from 32.2±1.0 to 37.1±1.1% (p<0.0001). Late
postoperative NYHA functional class changed significantly from 3.3±0.1 to 2.3±0.1 (p<0,0001).

Two-year years survival without heart failure was 51.6±7.9%. Prognostic markers of late postoperative

I�eminio mitralinio nesandarumo chirurginio gydymo vėlyvųjų rezultatų įvertinimas

MEDICINA (2002) 38 tomas, 2 priedas



152

Literatūra
1. Rankin J. Editorial: Improving surgical strategies for ischemic

mitral regurgitation. J Heart Valve Dis 1993;2:533-5.
2. Radovancevic B, Frazier OH. Surgical therapies for heart fail-

ure. Curr Opin Cardiol 2000;15:161-5.
3. Timek T, Glasson JR, Dagum P, et al. Ring annuloplasty pre-

vents delayed leaflet coaptation and mitral regurgitation dur-
ing acute left ventricular ischemia. J Thorac Cardiovasc Surg
2000;119:774-83.

4. Glasson JR, Komeda , Daughters GT, et al. Early systolic mitral
leaflet �loitering� during acute ischemic mitral regurgitation.
J Thorac Cardiovasc Surg 1998;116:193-205.

5. He S, Fontaine AA, Schwammenthal E, et al. Integrated
mechanism for functional mitral regurgitation. Circulation
1997;96:1826-34.

6. Kono T, Sabbah HN, Rosman H, et al. Left ventricular shape
is the primary determinant of functional mitral regurgitation
in heart failure. J Am Coll Cardiol 1992;7:1594-8.

7. Kaul S, Spotnitz WD, Glasheen WP, Touchstone DA. Mecha-
nism of ischemic mitral regurgitation. Circulation 1991;84:
2167-80.

8. Hachida M, Endo M, Bonkohara M, et al. Surgical treatment
of ischemic valve disease. Cardiovasc Surg 1996; 4:246-9.

9. Seipelt RG, Schoendube FA, Vazquez-Jimenez JF, et al. Com-
bined mitral valve and coronary artery surgery: ischemic ver-

sus non-ischemic mitral valve disease. Eur J Cardio-thorac
Surg 2001;20:270-5.

10. Ferguson TB, Dziuban SW, Edwards FH, et al. STS National
Database: current changes and  challenges for the new mil-
lennium. Ann Thorac Surg 2000;69:680-91.

11. Cohn LH, Rizzo RJ, Adams DH, et al. The effect of patho-
physiology on the surgical treatment of ischemic mitral re-
gurgitation: operative and late risks of repair versus replace-
ment. Eur J Cardiothorac Surg 1995;9:568-74.

12. Bolling SF, Pagani FD, Deeb GM, Bach DS. Intermediate-
term outcome of mitral reconstruction in cardiomyopathy. J
Torac Cardiovasc Surg 1998;115:381-8.

13. Chen FY, Adams DH, Aranki SF, et al. Mitral valve repair in
cardiomyopathy. Circulation 1998;98:124-7.

14. Szecsi J, Herijgers P, Szecsi J, et al. Mitral valve surgery com-
bined with coronary bypass grafting: multivariante analysis
of factors predicting early and late results. J Heart Valve Dis
1994;3:236-42.

15. Bishay ES, McCarthy PM, Cosgrove DM, et al. Mitral valve
surgery in patients with severe left ventricular dysfunction.
Eur J Cardio-thor Surg 2000;17:213-21.

16. Gangemi JJ, Tribble CG, Ross SD, et al. Does the additive
risk of mitral valve repair in patients with ischemic cardiomy-
opathy prohibit surgical intervention? Ann Surg 2000;
231;710-4.

heart failure (II�IV NYHA functional class): LVEF≤24% and residual MR≥II grade late postoperatively.
Two-year years survival without residual MR was 51.1±7.8%. Predictors of late residual MR are early

residual MR>I grade (p<0.0001), LVEF<30% early postoperatively (p<0.0001) and LVEDDI late
postoperatively ≥28 mm/m2 (p<0,01).

Hospital mortality � 17.2%, late mortality � 7.9%. Two and four-year years survival after combined heart
surgery � 66.7%.

Conclusions. Repair of IMI � effective method in treating ischemic heart desease complicated with MV
regurgitation: late postoperatively patients functional status improves, LVEF increase. Prognostic markers of
late postoperative heart failure (II�IV NYHA functional class) are: LVEF≤24% and residual MR≥II grade late
postoperativly.
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