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Anestezijos savitumai ligoniams, sergantiems širdies vožtuvų ligomis,
ne širdies operacijų metu

Edmundas Širvinskas
Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas
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Santrauka. Priešoperacinei rizikai įvertinti ligoniams, kuriems diagnozuota širdies vožtuvų
patologija, labai svarbu surinkti išsamią ligos anamnezę, ištirti ligonį panaudojant moderniausius
instrumentinius tyrimus. Chirurginių veiksnių pobūdis taip pat yra svarbus veiksnys prieš-
operaciniams sprendimams ir rizikai įvertinti. Kitas svarbus veiksnys, kuris gali nulemti operacijų
rezultatus ligoniams, sergantiems širdies vožtuvų patologija, ne širdies operacijų metu – tai
širdies ir kraujagyslių sistemos komplikacijų prevencija. Išvengti šių komplikacijų galima
bendromis anesteziologo, chirurgo, kardiologo ir bendrosios praktikos gydytojų pastangomis.
Šioje literatūros apžvalgoje nagrinėjamos įvairios širdies ydų patofiziologijos ypatybės, kurios
nulemia anestezijos taktiką ne širdies operacijų metu bei anestetikų ir vazoaktyvių medikamentų
vartojimo galimybes ligoniams, sergantiems aortos ir mitralinio vožtuvo ydomis.
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Širdies ir kraujagyslių ligos, ypač išeminė širdies
liga (IŠL), arterinė hipertenzija ir širdies vožtuvų
ligos – tai daugiausia  paplitusi gretutinė patologija,
su kuria susiduria anesteziologas įvairių, t. y. ne širdies
operacijų metu. Minėtos ligos yra komplikacijų, kurių
atsiranda po įvairių ne širdies operacijų, priežastis ir
mirštamumas šiuo atveju sudaro 25–50 proc. (1), bet
visavertis kardialinės patologijos ištyrimas bei gydymas
prieš operaciją ir reikiamas invazinis hemodinamikos
monitoravimas operacijos metu gali sumažinti mirtinų
komplikacijų skaičių pooperaciniu laikotarpiu (2).
Žinoma, kad miokardo infarktas, įvykęs mėnesio lai-
kotarpiu, nekompensuotas širdies nepakankamumas,
aortos ir mitralinė stenozės yra kontraindikacija bet
kokiai chirurginei intervencijai, bet skubios ir neati-
dėliotinos operacijos yra gyvybiškai būtinos, taigi  anes-
teziologas turi spręsti labai sudėtingus anestezijos ir
jų naudojimo klausimus.

Įvertinant priešoperacinę riziką ligoniams, kuriems
yra širdies vožtuvų patologija, labai svarbu yra surinkti
išsamią ligos anamnezę, apžiūrėti ligonį ir panaudoti
modernius instrumentinius tyrimus. Priešoperacinė
echokardiografija yra tiksliausias metodas, kuriuo ga-
lima nustatyti širdies vožtuvų pažeidimo laipsnį, he-
modinamiką bei širdies būklę. Be to, labai svarbu ištirti
plaučių, kepenų ir inkstų funkcinę būklę dėl galimo
antrinio šių organų pažeidimo, sergantiems IŠL.

Labai svarbu nustatyti, kaip ligonis toleruoja fizinį
krūvį. Amerikos širdies asociacija rekomenduoja ap-

klausti ligonius apie jų pajėgumą atlikti kasdienes už-
duotis (1 lentelė), kurios yra suskirstytos į MET (me-
tabolinius ekvivalentus) (3). Fizinio krūvio toleravimas
mažesnis kaip keturi MET rodo didelę operacijos
riziką. Ligoniui, kuris gali lipti laiptais be didelių
sunkumų, nėra didesnės širdies operacijos rizikos.

Chirurginių veiksmų pobūdis yra kitas svarbus
veiksnys priimant priešoperacinius sprendimus (2
lentelė). Bendrosios chirurgijos atveju širdies liga ser-
gančiam ligoniui operacijos rizika yra žymiai padi-
dėjusi. Ši rizikos stratifikacija pirmiausia pagrįsta ligo-
nių, sergančių vainikinių arterijų liga, studijomis, bet
ją taip pat galima naudoti ir ligoniams, kuriems yra
širdies vožtuvų liga (4).

Tikslus operacijos rizikos įvertinimas ligoniams,
turintiems vožtuvų patologiją, yra labai svarbus veiks-
nys operacijos rezultatams, tačiau jis nėra esminis.
Svarbiausia yra širdies ir kraujagyslių sistemos komp-
likacijų prevencija, kuomet operacija tokiems ligoniams
neišvengiama (5). Šių komplikacijų išvengti galima
bendromis kardiologo, chirurgo, anesteziologo ir bend-
rosios praktikos gydytojo pastangomis (6).

Anestezija ligoniams, turintiems vožtuvų patologi-
ją, yra labai sudėtinga. Anestezijos tikslas – palaikyti
širdies „optimalias darbo sąlygas“, kurios priklauso
nuo vožtuvų pažeidimo laipsnio, pasirinkto anestezijos
metodo ir medikamentų, vartojamų anestezijai.

Premedikacija ligoniams, turintiems vožtuvų pato-
logiją, turi būti lengva, kadangi būtina išsaugoti pusiau-
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svyrą tarp prieškrūvio ir pokrūvio bei išvengti kvėpa-
vimo depresijos, kuri gali padidinti plaučių hipertenziją
(7) ir hipoksemiją.

Indukcija, laringoskopija ir ligonio intubacija yra
emocinę įtampą sukeliantys faktoriai ligoniui, o anes-
teziologui – profesionalumo išbandymas. Šiuo laiko-
tarpiu galimi įvairūs hemodinamikos sutrikimai. Sie-
kiant jų išvengti, reikėtų teisingai metodiškai naudoti
anestetikus būtinai kartu su narkotiniais analgetikais
(8).

Anestezijai palaikyti medikamentus reikėtų parinkti
tokius, kad depresinis poveikis miokardui būtų mini-
malus. Opioidus vartoti anestezijai yra geriau negu
inhaliacinius anestetikus (7), tačiau medicinos lite-
ratūroje rašoma, kad kai kuriuos inhaliacinius anes-
tetikus, tokius kaip enfluranas, galima skirti ligoniams,
turintiems širdies vožtuvų patologiją dėl jo minima-
laus poveikio hemodinamikai (9, 10). Kai kurių širdies
ydų atvejais (mitralinė stenozė) rekomenduojama

vartoti halotaną kaip labiausiai tinkantį inhaliacinį
anestetiką, nes jis mažina širdies susitraukimų dažnį
ir yra pats silpniausias vazodilatatorius iš visų inhalia-
cinių anestetikų (1). Linksminančių dujų naudojimas
anestezijai palaikyti, kuomet yra dešiniojo skilvelio
nepakankamumas, yra kontraversinis  (11). Šios dujos
sukelia hipertenziją mažajame kraujo apytakos rate,
kartu apsunkina dešiniojo skilvelio darbą, nors kai kurie
autoriai mano kitaip, pvz., S. Konstadt ir kt. nustatė,
kad linksminančios dujos nedidina plaučių hiperten-
zijos ir neblogina skilvelių funkcijos, jeigu jų skiriama
kartu su fentanilu ligoniams, sergantiems mitralinio
vožtuvo ligomis (12).

Iš intraveninių anestetikų, kuriuos galima būtų skirti
anestezijai  ligoniams, turintiems širdies vožtuvų pato-
logiją, įvairių ne širdies operacijų metu, mažiausiai dis-
kusijų kelia kalipsolis. Nustatyta, kad jis dėl simpa-
tomimetinio poveikio hemodinamikai yra nerekomen-
duotinas vartoti šiai ligonių grupei (13). Šio medi-

1 lentelė. Funkcinio pajėgumo įvertinimas. MET – metabolinis ekvivalentas. Pagal AHA pratimų
standartus, modifikuotus pagal „Duke Activity Status Index“

Energijos poreikis kasdienei veiklai

1 MET   valgymas, apsirengimas, 4 MET lipti laiptais
vaikščiojimas aplink namą greitai vaikščioti lygia vietove (6,4 km/val.)

bėgti trumpus nuotolius
vaikščiojimas po vieną kvartalą sunkus darbas namie (sunkių baldų kėlimas)
ar du (3,2–4,8 km/val.)

vidutinis sporto krūvis (golfas, šokiai)
4 MET lengvas darbas namie (dulkių >10 MET intensyvus sportavimas (plaukimas,  tenisas,

valymas, indų plovimas) futbolas)

2 lentelė. Širdies ligomis sergančiųjų rizika ne širdies operacijų metu
(modifikuota pagal AHA rekomendacijas)

Didelė rizika
(gali būti >5 proc.)

• būtina skubi operacija ypač
vyresnio amžiaus ligoniams

• aortos ir stambiųjų kraujagys-
lių operacijos

• periferinių kraujagyslių opera-
cijos

• ilgai trunkančios procedūros,
įvykus intensyviam krauja-
vimui, arba esant skysčių pu-
siausvyros pokyčiams

Vidutinė rizika
(paprastai <5 proc.)

• miego arterijos endarterekto-
mija

• galvos ir kaklo operacijos
• pilvo ir krūtinės operacijos
• ortopedinė operacija
·• prostatos operacija

Maža rizika
(<1 proc.)

• endoskopinės procedūros
• kūno paviršiaus operacijos
• kataraktos operacijos
• krūties operacijos
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kamento nepageidautinas poveikis dažniausiai pasi-
reiškia širdies dešiniajam skilveliui, kuriam padidėja
papildoma apkrova padidėjus plaučių kraujagyslių pa-
sipriešinimui 150 proc. Be to, nustatyta, kad kalipsolis
didina ir kairiojo skilvelio pokrūvį, bet jis nėra toks
ryškus kaip dešiniojo skilvelio.

Norint žinoti anestezijos savybes, reikėtų išana-
lizuoti kiekvienos širdies ydos patofiziologinius požy-
mius, priešoperacinį įvertinimą, hemodinamikos tikslus
ir tinkamus gydymo metodus.

Aortos stenozė
Aortos stenozė yra pasipriešinimas kairiojo skilvelio

(KS) išstūmimo veiksmui per aortos vožtuvą. Nor-
malus aortos vožtuvo plotas yra 2–3 cm2. Jeigu jis yra
mažesnis kaip 1,5 cm2, jis yra hemodinamiškai reikš-
mingas, jei mažesnis kaip 0,4 arba jei spaudimo gra-
dientas yra didesnis kaip 50 mmHg, stenozė yra „kri-
tinė“. Pagrindinės aortos stenozės priežastys yra įgim-
tas vožtuvų pakitimas (dviburis vožtuvas), fibrokal-
cifikacinė degeneracija arba reumatinė širdies liga.
Skiriant gydymą naujausiais antibiotikais, dauguma
aortos stenozių yra nulemtos dviburio aortos vožtuvo
sukalkėjimo (dviburio aortos vožtuvo atvejų skaičius
sudaro 2 proc.). Ligonių su aortos stenoze vidutinė
gyvenimo trukmė, atsiradus pirmiesiems širdies ne-
pakankamumo požymiams, yra dveji–penkeri metai (1,
14). Vis dėlto širdies nepakankamumo simptomų, esant
aortos stenozei, pasireiškia labai vėlai – sutrikus KS
kontraktiliškumui (15).

Ligonių, kuriems yra aortos stenozė, širdis prisi-
taiko prie darbo padidėjusio spaudimo sąlygomis kon-
centrine hipertrofija, t. y. KS raumens masės padidėji-
mu esant normaliam KS tūriui. KS sienos hipertrofija
atsiranda dėl miofibrilių skaičiaus padidėjimo. Padi-
dėjęs sienos storis, esant  normaliam KS užpildymui,
išlaiko normalią sienos įtampą nepaisant padidėjusio
spaudimo skilvelyje. Deja, padidėjus KS masei, kapi-
liarų skaičius nepadidėja. Todėl  krūvio metu atsiranda
miokardo išemijos požymių, dėl to 50 proc. ligonių
pasireiškia krūtinės angina net nesant vainikinių krau-
jagyslių ligos (16). Aukštas galinis diastolinis spau-
dimas toliau didina miokardo išemijos riziką. Miokardo
išemija savo ruožtu toliau didina KS relaksacijos pa-
blogėjimą (17). Dėl mažo KS elastingumo („sustingęs
skilvelis“) prieširdžio kontrakcija tampa labai svarbi
skilvelio užsipildymui. Tuo metu, kuomet normalioje
širdyje prieširdžio kontrakcija prisideda prie skilvelio
užpildymo apie 15–20 proc., širdyje, esant aortos ste-
nozei, prieširdžio kontrakcija sudaro iki 40 proc. viso
skilvelio pripildymo. Tai reiškia, kad staigus sinusinio
ritmo išnykimas gali turėti grėsmingų pasekmių. Prie-

šingai negu kitų pažeidimų atveju širdies nepakanka-
mumas, atsiradęs dėl aortos stenozės, dažniausiai nėra
siurblio negrįžtamosios funkcijos susilpnėjimo pasek-
mė, bet kyla dėl prieškrūvio rezervo išsekimo. Nepai-
sant pakankamo kontraktiliškumo, „sustingęs“ skilvelis
prisipildo nepakankamai. Aukštas užpildymo spaudi-
mas pasireiškia  plaučių cirkuliacija ir gali sukelti plau-
čių kraujotakos perkrovą.

Aortos stenozės klinikiniai simptomai:
• angina,
• širdies nepakankamumas,
• sinkopė,
• staigi mirtis.

Aortos stenozė – tai pažeidimas, dėl kurio daugiau-
sia „būgštauja“ anesteziologas. Amerikos širdies aso-
ciacija aiškina: „Kritinei aortos vožtuvo stenozei nu-
statyti reikia skirti ypatingą dėmesį, kadangi ši liga
yra didelės rizikos faktorius ne širdies operacijoms
ruošiamiems ligoniams. Jei aortos vožtuvo stenozė yra
didelio laipsnio ir yra aiškūs jos simptomai, pasirinkta
nekardiochirurginė operacija turėtų būti paprastai
atidėta arba jos visiškai atsisakyta. Tokiems ligoniams
reikia aortos vožtuvo protezavimo prieš bet kurią būtiną
ne širdies operaciją. Labai retais atvejais gali būti at-
liekama perkutaninė balioninė aortos vožtuvo plastika,
kada tokiam ligoniui nerekomenduotinas vožtuvo
protezavimas“ (4).

Nesuprantama tai, kodėl šiose rekomendacijose
cituojamas 1977 metų straipsnis (18).  Originalios
studijos  duomenimis, šios rekomendacijos remiasi tik
23 ligonių tyrimų duomenimis. Keturiems šių ligonių
atsirado komplikacijų.

Aortos vožtuvo stenozė nustatyta analizuojant mie-
go arterijos pulso kreivę ir pagal klinikinius simptomus.
Vėlesnės studijos, kur buvo tiriami ligoniai, sergantys
kritine aortos stenoze (vožtuvo plotas buvo mažesnis
kaip 1 cm2), nenustatė komplikacijų skaičiaus didėjimo
(19, 20). Vis dėlto šių studijų statistinė dalis yra ribota
dėl mažo tiriamųjų skaičiaus.

Anestezijos taktika. Pagrindinis anestezijos tiks-
las – palaikyti skilvelio darbą optimalios apkrovos
sąlygomis. Kraujui stumti per stenozavusį vožtuvą
geriausiai tinka žemas širdies dažnis ir didelis išmetimo
tūris. Turi būti išvengta tachikardijos, kuri gali atsirasti
intubuojant arba chirurginio streso metu, palaikant gilią
anesteziją opioidais. Tuo pačiu metu hipertrofavusiam
skilveliui reikia didelio prieškrūvio KS prisipildyti.
Todėl būtina palaikyti sinusinį ritmą ir pakankamą
širdies užpildymą.

Skirtingai negu sveikos širdies atveju žemas peri-
ferinis kraujospūdis nemažina skilvelio darbo, kadangi
stenozė, o ne periferinis kraujagyslių pasipriešinimas
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nulemia spaudimą kairiojo skilvelio viduje. Žemas
kraujospūdis vis dėlto sumažina vainikinių kraujagyslių
perfuzijos spaudimą, kadangi vainikinės arterijos išsi-
dėsčiusios virš stenozavusios vožtuvo vietos. Žemas
vainikinių kraujagyslių spaudimas gali būti miokardo
išemijos priežastis, kadangi spaudimas skilvelio viduje
išlieka aukštas. Todėl reikia pasiruošti vazopresorių
norint pakelti arterinį kraujospūdį. Ligoniai, kuriems
yra nedidelio arba vidutinio laipsnio aortos stenozė,
labai gerai toleruoja spinalinės ir epidurinės anestezijos
metodus, tačiau šiuos anestezijos metodus reikia nau-
doti atsargiai, todėl, kad jie, sumažindami prieškrūvį
(skilvelio prisipildymą) ir pokrūvį (vainikinių krauja-
gyslių spaudimą), gali sukelti hipotenziją. Epidurinės
anestezijos atveju hipotenzija pasireiškia lėčiau, todėl
ji tokiems labiau tinka negu spinalinė (1). Kritinės aor-
tos stenozės atvejais spinalinės ir epidurinės anestezijos
naudojimas yra kontraindikuotinas. Dauguma aneste-
ziologų tokiems ligoniams nenaudoja plaučių arterijos
kateterio monitoravimui, kadangi yra didelė skilvelio
virpėjimo rizika, kuriai įvykus žymiai sumažėja sėk-
mingo širdies darbo normalizavimosi galimybės.

• angina,
• širdies nepakankamumas,
• sinkopė,
• aritmija: skilvelinė aritmija (75 proc.), supravent-

rikulinė aritmija (25 proc.), prieširdžių virpėjimas
(10 proc.),

• staigi mirtis.
Reikia vengti sąlygų, kurios gali sumažinti KS tūrį,

tokių kaip: tachikardija, hipovolemija, padidėjęs
kontraktiliškumas, aukštas spaudimas krūtinės viduje
(ventiliacijos nustatymas!) ir sisteminio kraujagyslių
pasipriešinimo sumažėjimas.

Anestezijos taktika. Net tais atvejais, kuomet staiga
nukrenta kraujospūdis dėl ūminio kraujavimo, reikia
žinoti, kad teigiami inotropiniai veiksniai padidins
skilvelio ištekėjimo obstrukciją padidėjus kontrak-
tiliškumui, toliau mažindami minutinį širdies tūrį.
Vietoje to greitas ir pakankamas tūrio normalizavimasis
yra privalomas. Kraštutiniais atvejais „grynas“ vazo-
konstriktorius (α-simpatomimetikas) gali būti var-
tojamas kraujo spaudimui padidinti. Dauguma atvejų
tinka gili bendroji anestezija ir papildomas hemo-
dinamikos monitoravimas. Greitam tūrio papildymui
reikia įstatyti kateterius į kelias didžiąsias venas.
Ligoniams, kuriems yra didelio laipsnio subaortinė
hipertrofinė stenozė, anestezijai labai tinkami inha-
liaciniai anestetikai, ypač halotanas ir enfluranas.
Nežymus šių anestetikų depresinis poveikis šių ligonių
miokardui yra labai naudingas (22). Regioninė anes-
tezija šiems ligoniams, kai kurių autorių duomenimis,
yra reliatyvi kontraindikacija, nes, panaudojus spina-
linę arba epidurinę anesteziją, galima periferinė vazo-
dilatacija (23, 24).

Hipertrofinė obstrukcinė kardiomiopatija
Hipertrofinė obstrukcinė kardiomiopatija nėra vož-

tuvo pažeidimas (HOKMP taip pat dar žinoma kaip
idiopatinė hipertrofinė subaortinė stenozė), tačiau ją
reikia analizuoti, kadangi ligoniams, turintiems šią
patologiją, yra panašių sutrikimų kaip ir ligoniams,
turintiems vožtuvų patologiją. HOKMP sukelia KS
išmetimo lygmenyje dinaminę obstrukciją sistolės metu.
Pagrindinė priežastis – tarpskilvelinės pertvaros asi-
metrinė hipertrofija, kuri sudaro kliūtį kraujo ištekė-
jimui. „A Venturi efektas“ traukia priekinę mitralinio
vožtuvo burę prie pertvaros ir kraujo ištekėjimo kelyje
toliau sudaroma kliūtis (21). Kai kuriems ligoniams
šis mechanizmas sukelia reliatyvų mitralinio vožtuvo
nesandarumą su regurgitacija į kairįjį prieširdį. Kaip
ir aortos stenozės atveju HOKMP sukelia spaudimo
perkrovą kairiajame skilvelyje.

Tiksli etiologija nežinoma, bet daugiau kaip 50 proc.
ligonių ši liga yra paveldima autosominiu dominanan-
tiniu būdu. Klinika įvairi, pasireiškianti simptomais,
panašiais į aortos stenozę:

Hemodinamikos tikslai esant aortos stenozei:
• (žemas) normalus širdies dažnis
• sinusinio ritmo palaikymas
• adekvatus širdies prisipildymas
• normalus sisteminis kraujagyslių pasiprieši-
nimas

Hemodinamikos tikslai esant HOKMP:
• (mažas) normalus širdies susitraukimų dažnis
• palaikyti sinusinį ritmą
• adekvatus prisipildymas
• normalus sisteminis kraujagyslių pasiprieši-
nimas
• mažas skilvelio kontraktiliškumas

Aortos vožtuvo nesandarumas
Aortos vožtuvo nesandarumas (AVN) yra kraujo

regurgitacija per nesandarų aortos vožtuvą diastolės
metu. Ji sukelia kairiojo skilvelio perpildymą, kuri
priklauso ne tik nuo aortos vožtuvo atsivėrimo angos
dydžio, bet ir nuo spaudimo gradiento tarp aortos ir
kairiojo skilvelio bei nuo regurgitacijos trukmės, kurią
lemia diastolės trukmė. AVN požymiai yra žemas už-
pildymo spaudimas, esant dideliam galiniam diasto-
liniam tūriui – tai  rodo kairiojo skilvelio didelį elastin-
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gumą. Kadangi energiniai poreikiai perpildyto skilvelio
darbui atlikti yra žymiai mažesni negu spaudimo dar-
bui, šis ilgalaikis perpildymas yra daug geriau toleruo-
jamas negu apkrova spaudimu esant aortos stenozei.
Daugumai ligonių pasireiškia kompensacinis sisteminio
kraujagyslių pasipriešinimo sumažėjimas, kuris padeda
skilveliui išstumti didelį tūrį  kraujo.

Anksčiau aortos vožtuvo nepakankamumą sukel-
davo reumatinė liga arba sifilis. Dabar yra daug ligonių,
turinčių įvairių įgytų anatominių pakitimų arba ser-
gančių jungiamojo audinio ligomis (Marfano sindro-
mas, cistinė medijos nekrozė).

Trauminė ar degeneracinės kilmės aortos disekacija
dilatuoja aortos šaknį ir praplečia  aortos vožtuvo burių
tarpus, sąlygodama AVN. Esant ūminiam AVN, širdis
nespėja adaptuotis prie darbo padidėjusio krūvio sąly-
gomis ir greitai pasireiškia širdies nepakankamumas.
Todėl, diagnozavus ūminę aortos disekaciją su AVN,
būtina skubi chirurginė korekcija – jos tokiu atveju
niekas nepakeis.

Lėtiniam AVN būdingas labai ilgas besimptomis
laikotarpis. Jo metu ligoniai gerai toleruoja fizinį krūvį,
o kai kurie gali intensyviai sportuoti. Metams bėgant,
palaipsniui pasireiškia širdies nepakankamumo simp-
tomų:
• nuovargis,
• edema,
• dusulys.

Anestezijos taktika. Minėti simptomai nebūtinai yra
susiję su ligos stadija. Operacijos metu tokiems ligo-
niams anestezija yra palyginti nesudėtinga. Skilvelis
turėtų dirbti „optimalios apkrovos sąlygomis“. Norma-
lus širdies susitraukimo dažnis sutrumpins diastolės
trukmę ir regurgitacijos laiką. Mažas sisteminis krau-
jagyslių pasipriešinimas padeda išlaikyti mažą regur-
gitacijos tūrį. Staigus kraujospūdžio padidėjimas (pvz.,
intubacinis stresas) gali sukelti ūminę širdies dekom-
pensaciją, o to galima išvengti, pavyzdžiui, skiriant
pakankamą kiekį opioidų. Tuo pačiu metu skilveliui
reikia pakankamo kontraktiliškumo tūrio išstūmimo
darbui atlikti (būtina vengti labai didelės koncentracijos
inhaliacinių anestetikų neigiamo inotropinio poveikio).
Pats tinkamiausias inhaliacinis anestetikas ligoniams,
turintiems šią širdies patologiją – izofluranas dėl savo
vazodilatacinio poveikio kraujagyslėms. Regioninė
anestezija tokiems ligoniams yra tinkama su sąlyga,
kad būtų užtikrintas kraujagyslių prisipildymas. Pri-
reikus trumpalaikis kraujospūdžio padidėjimas gali būti
sumažintas pavartojus vazodilatatorius, tokius kaip
natrio nitroprusidas (25), tačiau tuo pačiu metu būtinas
tinkamas hemodinamikos stebėjimas. Nors vazodila-
tatoriai ar inhaliaciniai anestetikai gali turėti teigiamą

poveikį sisteminiam kraujagyslių pasipriešinimui, šie
medikamentai taip pat sumažina veninio kraujo sugrį-
žimą į širdį. Todėl pakankama apkrova tūriu yra būtina.
Taigi būtina palaikyti širdį „greitą“, prisipildžiusią, o
kraujagysles išplėstas. Kai kuriems ligoniams jau bus
širdies nepakankamumas prieš operaciją ir jie gali
nereaguoti į vazodilatatorių, nors jų širdies išmetimo
tūris pakankamai padidėjęs. Šiems ligoniams teigiamas
inotropinis poveikis gali būti privalomas. Dobutaminas
arba fosfodiesterazės inhibitoriai yra veiksmingi, nes
jie didina kontraktiliškumą ir mažina periferinių krau-
jagyslių pasipriešinimą.

Hemodinamikos tikslai esant aortos vožtuvo
nepakankamumui:
• normalus širdies dažnis
• adekvatus širdies prisipildymas
• mažas sisteminis kraujagyslių pasipriešini-
mas
• kontraktiliškumo palaikymas

Mitralinio vožtuvo nesandarumas
Mitralinio vožtuvo regurgitacija vyksta sistolės me-

tu per nesandarų mitralinį vožtuvą. Ji gali būti ūminė
ir lėtinė. Mitralinis vožtuvas yra labai sudėtingas ir
regurgitaciją gali sukelti bet kurios jo dalies sutrikimas
(burės, chordų sausgyslės, papiliariniai raumenys,
vožtuvo žiedo dilatacija). Dauguma atvejų ūminio
mitralinio vožtuvo regurgitacijos priežastis yra mio-
kardo išemija arba infarktas. Iki 40 proc. ligonių, sir-
gusių posteroseptaliniu infarktu, turi mitralinio vožtuvo
regurgitaciją, kurią sukelia posteromedialinio papi-
liarinio raumens disfunkcija, jo trūkimas kartu su
mitralinio vožtuvo žiedo dilatacija dėl bendros KS
dilatacijos. Lėtinė mitralinio vožtuvo regurgitacija yra
mitralinio vožtuvo prolapso pasekmė. Mitralinio vož-
tuvo prolapso sindromas yra bendroji vožtuvo pato-
logija, pasitaikanti nuo 3 iki 8 proc. žmonių. Jam bū-
dinga vienos iš burių išsivertimas į prieširdį. Mitralinio
vožtuvo prolapsas nebūtinai yra susijęs su mitraline
regurgitacija. Ligoniai kartais skundžiasi skausmu
krūtinėje, smarkiu širdies plakimu, dusuliu arba nuo-
vargiu. Mitralinė regurgitacija nustatoma echokardio-
grafijos metodu ir įvertinamas jos laipsnis. Funkcinė
regurgitacija galima su visomis skilvelio dilatacijos
formomis. Retais atvejais to priežastis yra infekcinis
endokarditas arba įgimtos vožtuvų ligos. Jeigu regur-
gitacijos tūris yra mažesnis kaip 30 proc., ji vadinama
nedidele; 30–60 proc. – vidutinė ir daugiau kaip 60
proc. – žymi mitralinio vožtuvo regurgitacija. Kaip ir
kitų vožtuvų pažeidimo atvejais echokardiografija yra
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pagrindinis priešoperacinis tyrimas.
Mitralinio vožtuvo regurgitacija sukelia kairiojo

skilvelio perkrovą. Svarbus lėtinės mitralinės regur-
gitacijos požymis yra nenormaliai išsiplėtusio kairiojo
prieširdžio „buferinis“ efektas. Jis ne tik apsaugo plau-
čių kapiliarus nuo aukšto spaudimo (todėl dešiniosios
širdies nepakankamumas yra vėlai pasireiškiantis
simptomas), bet taip pat sumažina spaudimą į kairiojo
skilvelio sieną. Daugiau kaip 50 proc. kairiojo skilvelio
tūrio gali būti išstumiama į kairįjį prieširdį prieš at-
siveriant aortos vožtuvui. Šis mechanizmas sumažina
KS pokrūvį, todėl būna tik vidutinio laipsnio KS hi-
pertrofija. Taigi praeina daug metų, kol ligoniams pa-
sireiškia pirmieji širdies nepakankamumo simptomai.
Šis laipsniškas simptomų pasireiškimas su lėtine
mitralinio vožtuvo regurgitacija yra ryškus kontrastas
ūminiam abiejų skilvelių nepakankamumui, kuris
įvyksta ūminės mitralinio vožtuvo regurgitacijos metu
(papiliarinių raumenų nekrozė arba chordų trūkimas).
Šiems ligoniams reikia skubios chirurginės pagalbos.

Lėtinės mitralinio vožtuvo regurgitacijos atvejais
anestezijos tikslai yra panašūs kaip ir esant aortos vož-
tuvo nepakankamumui: palaikyti skilvelį „greitą“, už-
sipildžiusį ir išplėstas kraujagysles. Periferinių krau-
jagyslių vazodilatacija ir padidėjęs prieškrūvis turėtų
padidinti širdies smūginio tūrio „efektyvumą“ (tą dalį,
kuri išstumiama į aortą) ir palaikyti mažą regurgitacijos
tūrį. Tokiems ligoniams sunku įvertinti prieškrūvį,
kadangi vėlesnėmis ligos stadijomis visuomet egzis-
tuoja plaučių persipildymo pavojus.

Anestezijos taktika esant mitralinio vožtuvo ne-
sandarumui. Ligoniai, sergantys šia liga, bet kurių
gera kairiojo skilvelio funkcija, nesudaro didelių sun-
kumų anesteziologui todėl, kad jiems galima naudoti
bet kokį anestezijos metodą. Spinalinė ir epidurinė
anestezijos šiems ligoniams yra labai naudingos, jeigu
išvengiama bradikardijos atsiradimo (1). Ypač tinka
šį metodą naudoti nėščiosioms, kurioms yra diagno-
zuota mitralinio vožtuvo yda (26). Paprastai tokioms
ligonėms būdingas padidėjęs sisteminis kraujagyslių
pasipriešinimas dėl skausmo gimdymo metu ir gimdos
kompresijos į aortą, o epidurinės anestezijos metodu
galima reguliuoti kraujagyslių tonusą, kuris paprastai
sumažėja, padidėja minutinis širdies tūris ir sumažėja
pleištinis plaučių arterijos spaudimas (27). Ligoniams,
kuriems diagnozuota vidutinio ir sunkaus laipsnio
kairiojo skilvelio funkcijos sutrikimų, esant mitralinio
vožtuvo nesandarumui, inhaliaciniai anestetikai gali
sukelti miokardo kontrakcijos depresiją, todėl geriau
skirti narkotinius analgetikus derinant juos su miore-
laksantu pankuroniumu. Sunkios būklės ligoniams
pagrindinių operacijų metu yra būtinas plaučių arterijos

kateteris užpildymo spaudimui monitoruoti. Vėles-
nėmis mitralinio vožtuvo nesandarumo stadijomis daž-
niausiai pasireiškia plaučių hipertenzija, todėl reikėtų
vengti veiksnių, kurie galėtų padidinti plaučių arterinį
spaudimą (hipoksija, hiperkapnija, aukštas ventiliacinis
spaudimas, acidozė, N2O).

Hemodinamikos tikslai esant mitralinei re-
gurgitacijai:
• normalus širdies susitraukimų dažnis
• adekvatus prieškrūvis (būtina stebėti plaučių
arterijos kateterį
• mažas sisteminis kraujagyslių pasipriešini-
mas
• mažas plaučių kraujagyslių pasipriešinimas

Mitralinio vožtuvo stenozė
Mitralinio vožtuvo stenozė – tai mitralinio vožtuvo

angos susiaurėjimas, kuris dažniausiai susidaro dėl
randėjimo proceso mitralinio vožtuvo burėse, o tai
trukdo KS užsipildymui. Mitralinio vožtuvo stenozė
beveik visada esti reumatinės kilmės. 25 proc. ligonių
nustatoma izoliuota mitralinio vožtuvo stenozė, 40
proc. būdingas mišrus pažeidimas, t. y. stenozės ir
regurgitacijos derinys. Normalaus vožtuvo angos plotas
yra 4–6 cm2 ir gali būti sumažėjęs iki daugiau kaip 50
proc., kad kairiojo prieširdžio ir plaučių arterijos
spaudimas pastebimai pakiltų krūvio mėginio metu.

Vožtuvo angos ploto sumažėjimas iki 1,5 cm2 ir
mažiau didina kairiojo prieširdžio ir plaučių arterijos
spaudimą. Vis dėlto krūvio mėginio metu dar galima
stebėti padidėjusį minutinį širdies tūrį. Jei vožtuvo
angos plotas yra sumažėjęs iki 1 cm2 ir daugiau,
nustatomas ryškus spaudimo gradientas tarp kairiojo
prieširdžio ir kairiojo skilvelio, o spaudimas plaučių
arterijoje žymiai padidėja. Ligoniams, kuriems nu-
statoma didelio laipsnio stenozė, būna sumažėjęs mi-
nutinis širdies tūris jau ramybės metu.

Apibendrinant galima teigti, kad pagrindinis mit-
ralinio vožtuvo stenozės požymis yra sumažėjęs prieš-
krūvio rezervas ir pablogėjusios kraujo įtekėjimo į KS
sąlygos. Dėl to būna mažas nepakankamai užsipildęs
kairysis skilvelis. Vėlesnėmis ligos stadijomis kairiojo
prieširdžio dilatacija (≥7 cm) sukelia prieširdžių vir-
pėjimą (PV). Prasidėjęs PV nulemia tolesnį minutinio
širdies tūrio sumažėjimą, o nesant aktyvaus prieširdžio
užsipildymo, prarandamas normalus kairiojo skilvelio
užsipildymas, ir ypač svarbu –  atsiradusi tachikardija,
kuri mažina bendrąjį KS prisipildymo laiką (28).

Paprastai prieš pirmųjų simptomų pradžią būna
ilgas laikotarpis (20–30 metų). Dusulys dažnai yra

Anestezijos savitumai ligoniams, sergantiems širdies vožtuvų ligomis, ne širdies operacijų metu

MEDICINA (2003) 39 tomas, Nr. 8



736

pirmasis simptomas tų būklių metu, kuomet atsiranda
ilgalaikis padidėjusio minutinio širdies tūrio poreikis
(nėštumas arba anemija). Nuo simptomų pasireiškimo
pradžios vienerių metų išgyvenamumas sudaro 80
proc., todėl būtinas vožtuvo pakeitimas. Angina arba
skausmas krūtinėje gali rodyti, kad tuo pačiu metu yra
ir vainikinių arterijų liga.

Anestezijos taktika. Anestezijos taktika ir tikslai,
esant mitralinei stenozei, yra panašūs į kitų stenozinių
širdies ligų. Pagrindinis anesteziologo tikslas – kontro-
liuoti širdies susitraukimų dažnį (užtikrinti pakanka-
mą užsipildymo laiką) ir, jei tai įmanoma, palaikyti
sinusinį ritmą. Operacijos metu tachikardija turėtų būti
tuoj pat gydoma (β-blokatoriais arba verapamilu). Stai-
ga prasidėjęs prieširdžių virpėjimas gali būti gydomas
neatidėliotinai defibriliuojant. Optimalios kairiojo skil-
velio prisipildymo sąlygos yra palaikomos užtikrinus
normalų prieškrūvį ir pokrūvį. Aukštas prieškrūvis
padeda pripildyti skilvelį per stenozavusį vožtuvą, o
aukštas pokrūvis yra būtinas, kadangi širdis negali
užtikrinti normalaus minutinio tūrio, jeigu sisteminis
kraujagyslių pasipriešinimas yra sumažėjęs. Taigi
sisteminė vazodilatacija sukelia dekompensuotą krau-
jospūdžio sumažėjimą. Reikia skubiai atkurti cirku-
liuojančio kraujo kiekį, sisteminių vazodilatatorių turi
būti atsargiai skiriama arba jų reikėtų vengti. Vėles-
nėmis ligos stadijomis dešiniojo skilvelio funkcija
tampa svarbi, todėl centrinis veninis ir plaučių arterijos
spaudimai turi būti monitoruojami operacijų metu.
Reikia vengti bet kokių rizikos veiksnių, kurie galėtų
pakelti plaučių arterijos spaudimą (kaip ir mitralinio
vožtuvo regurgitacijos atveju). Anestezijai tinkamiausi

yra narkotiniai analgetikai, derinami su nedidele inha-
liacinio anestetiko halotano koncentracija. Šiuo atveju
teigiamas poveikis yra tas, kad jis mažina širdies su-
sitraukimų dažnį ir yra silpniausias vazodilatatorius
iš visų inhaliacinių anestetikų.

Hemodinamikos tikslai esant mitralinio vož-
tuvo stenozei:
• žemas ir normalus širdies susitraukimų dažnis
• sinusinio ritmo palaikymas
• adekvatus prieškrūvis
• aukštas ir normalus sisteminis kraujagyslių
pasipriešinimas

Apibendrinant pateiktą literatūros apžvalgą, galima
teigti, kad anestezija veikia operacinę riziką ligoniams,
kuriems diagnozuota širdies vožtuvų patologija.
Pagrindinė anesteziologo užduotis ne širdies operacijų
metu – sudaryti optimalias širdies darbo sąlygas
palaikant skilvelį normaliai apkrautą (šios ypatybės
yra apibendrinamos 3 lentelėje).

Anestezijos metu visiems ligoniams, kuriems yra
vožtuvų nepakankamumas, reikia gero KS prisi-
pildymo, t. y. būtina palaikyti prieškrūvį! Esant ste-
noziniam vožtuvo pažeidimui, visada reikia mažo ir
normalaus širdies susitraukimo dažnio ir normalaus
ar šiek tiek didesnio sisteminio kraujagyslių pasi-
priešinimo. Esant vožtuvo regurgitacijai, širdžiai
daugiau duoda naudos didesnis širdies susitraukimų
dažnis ir mažas sisteminis kraujagyslių pasiprie-
šinimas. Esant mitralinio vožtuvo patologijai, taip pat
reikia mažesnio plaučių kraujagyslių pasipriešinimo.

3 lentelė. Hemodinamikos tikslai esant įvairiai vožtuvų patologijai

  Patologija Patologijos Prieškrūvis Širdies Sisteminis Plaučių Kontrakti-
priežastys susitraukimo kraujagyslių kraujagyslių liškumas

dažnis pasipriešinimas pasipriešinimas

Stenozė Aortos vožtuvo ↑ ↓ ↑ → →
stenozė

HOKMP ↑ ↓ ↑ → ↓

Mitralinio vož- ↑ ↓ → (↑ ) ↓ →
tuvo stenozė

Regurgitacija Mitralinė ↑↓ ↑ ↓ ↓ →
regurgitacija

Aortos vožtuvo ↑ ↑ ↓ → →
nesandarumas
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Peculiarities of anesthesia for patients with valvular heart disease during
non-cardiac surgery
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Summary. A careful preview history of disease and thorough physical examination of patients having valvular
heart disease using modern instrumental investigation methods are important in assessing preoperative risk.
Important factor in the preoperative decision process and the risk assessment is the nature of surgical procedure
also. Prevention of cardiovascular system complications is another factor having impact on operations results
for patients with heart valvular pathology during non-cardiac surgery. Efforts should be joint to avoid these
complications, involving both surgeon and cardiologist, anesthesiologist and general practitioner. Survey of
available literature provides variable pathophysiological features of cardiac lesions, which are of paramount in
importance while choosing methods of anesthesiological management during non-cardiac operations and use of
anesthetics and vasoactive drugs as well for patients with aortic and mitral valve diseases.
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