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Santrauka. Pagal nustatytus išeminės širdies ligos parodymus chirurginiam gydymui operacijų
rezultatai pagal toracikoronarinių ir autoveninių aortokoronarinių nuosruvių funkcionavimą ir
kairiojo skilvelio funkciją nesiskiria nuo operacijų su dirbtine kraujo apytaka ir kardioplegija.
Tačiau miokardo žymuo ir kardiospecifinių fermentų pooperacinis lygis žymiai mažesnis grupėje
ligonių, operuotų be dirbtinės kraujo apytakos ir kardioplegijos.

Metodai. Pagal galimybes 119 ligonių, sergančių lėtine išemine širdies liga, buvo panaudota
įvairi minimalios apimties miokardo revaskulizacijos operacijų chirurginė technika. Perio-
peraciniu laikotarpiu 30 ligonių atlikti dinaminiai miokardo žymenų (troponinas T – TnT), kar-
diospecifinių fermentų (CK, CK-MB) tyrimai. 70 ligonių echoskopiškai buvo įvertinta kairiojo
skilvelio (išstūmimo frakcija, kairiojo skilvelio sienos judėjimo indeksas, galinis diastolinis
diametras),  mitralinio ir trivarčio vožtuvų funkcija, 46 ligoniams atlikta kontrolinė pooperacinė
angiografija.

Rezultatai. Išanalizuoti 119 ligonių, operuotų dėl išeminės širdies ligos Kauno medicinos
universiteto Kardiochirurgijos klinikoje, duomenys. Visos operacijos atliktos „off-pump“ metodika
plakančioje širdyje. Daugeliu atvejų atlikta vidurinė sternotomija, panaudota kairė vidinė krūtinės
arterija, taip pat derinyje su autoveninėmis aortokoronarinėmis jungtimis. Perioperaciniai
dinaminiai TnT, CK, CK-MB tyrimai nerodė miokardo pažeidimo. Pooperacinė angiografinė
kontrolė atlikta iki 30 parų po operacijos (dažniausiai 7–10 pooperacinę parą) 46 ligoniams ir
ji parodė gerą jungčių funkcionavimą. Kairiojo skilvelio funkcijos pooperaciniai tyrimai atskirais
atvejais parodė bendrą išstūmimo frakcijos pagerėjimą.

Išvados. Pagal indikacijas minimalios apimties beapytakinės miokardo revaskulizacijos
operacijos yra alternatyvios tradiciniam išeminės širdies ligos gydymo būdui panaudojant dirbtinę
kraujo apytaką ir kardioplegiją. Šių operacijų metu mažiau nukenčia miokardas, kairiojo skilvelio
funkcija ir jungčių funkcionavimas išlieka panašus kaip ir po tradicinių operacijų su dirbtine
kraujo apytaka  ir kardioplegija.
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Įvadas
Literatūros duomenimis (1–5), nuo 1990 m. pradė-

tas alternatyvus išeminės širdies ligos (IŠL) chirurginis
gydymas, atliekant operacijas plakančioje širdyje,
siekiant sumažinti širdies raumens pažeidimo riziką ir
išvengti širdies nepakankamumo, kuris dažniausiai
būna pooperaciniu laikotarpiu ligoniams, kurių kairiojo
skilvelio funkcija sutrikusi. Tai susiję su kardioaneste-
zijos technikos ir medikamentinio gydymo tobulėjimu,
specifiniu intraoperaciniu ligonio gydymu (6), specialių
chirurginių instrumentų panaudojimu ir kardiochirurgų
patirtimi. Operacijų rezultatai kai kuriais atvejais yra
geresni, o jungčių pratekamumas ir kairiojo skilvelio

funkcija išlieka identiška kaip naudojant dirbtinę kraujo
apytaką ir kardioplegiją. Dauguma autorių (3, 7–10),
remdamiesi kardiospecifinių fermentų ir troponino T
tyrimais, nurodo įvairaus laipsnio miokardo pažeidimą
po miokardo revaskulizacijos dirbtinės kraujo apytakos
ir kardioplegijos sąlygomis.

Šio darbo tikslas – įvertinti minimalios apimties
miokardo revaskulizacijos operacijų efektyvumą, re-
miantis dinaminiais miokardo pažeidimo, kairiojo skil-
velio funkcijos ir nuosruvių pratekamumo tyrimais.

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
Kauno medicinos universiteto klinikų Kardiochirur-
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gijos klinikoje iki 2003 m liepos 1 d. atlikta 119 mio-
kardo revaskulizacijos operacijų nenaudojant dirbtinės
kraujo apytakos. Pirmosios operacijos buvo kaip mė-
ginimas išvengti „grėsmingos“ dirbtinės kraujo apyta-
kos ir kardioplegijos, o nuo 1998 m. operacijos buvo
atliekamos  pagal kompleksinį protokolą.

Iš 119 ligonių 70 buvo metodiškai įvertinta poope-
racinė kairiojo skilvelio funkcija, o 46 ligoniams atlikta
pooperacinė jungties angiografija. 30 ligonių atlikti
kardiospecifinių fermentų dinaminiai tyrimai (ikiopera-
ciniai, 1 val., 6 val., 24 val., 72 val. po operacijos) bei
TnT kokybinis tyrimas, atskirais atvejais atlikti kieky-
biniai TnT tyrimai ir atliekamos intraoperacinės mio-
kardo biopsijos, siekiant įvertinti miokardo išemijos ir
pažeidimo laipsnį. Miokardo kraujotaka vertinta scin-
tigrafiniu metodu. Tirtųjų kontingentas pateikiamas
pirmoje lentelėje.

Indikacijos operacijai buvo pasirinktos atsižvelgiant
į ligonio amžių, vainikinių arterijų būklę, kairiojo
skilvelio funkciją ir gretutines ligas, kai kuriais atvejais

esančias absoliučiomis kontraindikacijomis dirbtinei
kraujo apytakai (11, 12). Operuotų ligonių tyrimų
atlikimo dažnumas pateikimas antroje lentelėje.

Išanalizuoti  kairiojo skilvelio funkcijos ir nuosruvių
praeinamumo  tyrimai. Kairiojo skilvelio išstūmimo
frakcija buvo įvertinta išskiriant 16 kairiojo skilvelio
segmentų.  Ikioperacinė kairiojo skilvelio išstūmimo
frakcija svyravo nuo 11 iki 56 proc. (vidut. 33,6±10,1
proc.), o kairiojo skilvelio sienų judėjimo indeksas
svyravo nuo 1,5 iki 2,6 (vidut. 1,8±0,5). Iki operacijos
kairiojo skilvelio galinis diastolinis diametras svyravo
nuo 40 iki 62 mm (vidut. 50 ±12 mm). Visais atve-
jais, esant II–III° mitralinio vožtuvo nesandarumui,
ERP>20 cm2, ligoniams buvo atliekama mitralinio
vožtuvo plastika ir jie buvo operuojami naudojant dirb-
tinę kraujo apytaką ir kardioplegiją.

Pooperacinė jungties angiografija, atlikta 46 ligo-
niams iki 30 parų po operacijos, parodė gerą tora-
cikokoronarinių ir autoveninių jungčių pratekamumą
(4 lentelė).

1 lentelė. Operuotų ligonių charakteristika

2 lentelė. Operuotų ligonių tyrimai

Eil. Nr.                     Charakteristika Absoliutūs skaičiai Proc.

1. Amžius (metai) 35–88 (vid. 60±14)
2. Vyrai / moterys 96/23
3. MI anamnezėje (atvejų skaičius) 98 82,3
4. Kairės vainikinės arterijos susiaurėjimas 42 24,7 proc.
5. Trijų kraujagyslių liga 100 84,0  proc.
6. Ritmo sutrikimai 20 16,8 proc.
7. Sunkios gretutinės ligos 76 63,9 proc.
8. Po buvusių širdies operacijų 8 6,7

        MI – miokardo infarktas.

Eil. Nr.                     Tyrimas Atvejų skaičius Proc.

1. Miokardo biopsija 5 4,2
2. Dinaminis TnT nustatymas 30 16,0
3. Dinaminis CK, CKMB tyrimas 30 16,0
4. Miokardo scintigrafija iki operacijos 6 5,0
5. Miokardo scintigrafija po operacijos 10 8,4
6. KS funkcijos įvertinimas iki operacijos 119 100
7. KS funkcijos įvertinimas po operacijos 70 58,8
8. Dobutamino testas iki operacijos 16 13,4
9. Šuntografija 46 38,6
10. Visiška revaskulizacija 28 23,5
11. Dalinė  revaskulizacija 91 76,5

TnT – troponinas T, CK – kreatinfosfokinazė, CKMB – kreatinfosfokinazės MB frakcija, KS – kairysis skilvelis.
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 Rezultatai ir jų aptarimas
Širdies revaskulizacija paprastai atliekama nau-

dojant dirbtinę kraujo apytaką bei širdies kardiople-
giją. Nepaisant pasiektų gerų operacijų rezultatų, dėl
kai kurių nepageidaujamų dirbtinės kraujo apytakos ir
kardioplegijos efektų pagrįstai siūlomi mažiau trau-
muojantys nauji operacijų metodai (1–3, 7). Šių ope-
racijų metu stengiamasi normalizuoti miokardo krau-
jotaką neatliekant sternotomijos (mediastinitams iš-
vengti, chirurginei traumai sumažinti, kosmetiniais
sumetimais ir kt.). Nenaudodami dirbtinės kraujo apy-
takos, kardioplegijos, išvengdami sisteminės hepari-
nizacijos bei aortos užspaudimo, išvengiame sisteminės
organizmo reakcijos į dirbtinę kraujo apytaką, kraujo
traumos, kraujo krešėjimo ir kraujavimo sutrikimų.
Operacijas atliekant plakančioje širdyje, sumažėja

miokardo pažeidimo rizika. Operacijų be dirbtinės
kraujo apytakos metu sutrumpėja anestezijos laikas,
dirbtinės plaučių ventiliacijos laikas, ligoniai anksčiau
ekstubuojami. Sutrumpėja gydymo trukmė stacionare
(13).

Nuo 1971 m. Kauno medicinos universiteto klini-
kose pradėtos miokardo revaskulizacijos operacijos be
dirbtinės kraujo apytakos, kaip jau minėta, dažniau
buvo atliekamos dėl dirbtinės kraujo apytakos neto-
bulumo ir su tuo susijusiomis komplikacijomis. Minė-
tu laikotarpiu operacijos be dirbtinės kraujo apytakos
ir kardioplegijos buvo atliekamos tikslingai tikintis
geresnių IŠL chirurginio gydymo rezultatų. Operacijų
atlikimo galimybė priklauso nuo šuntuotinų vainikinių
arterijų skaičiaus, jų susiaurėjimų lokalizacijos, taip
pat širdies anatominių ypatybių.

3 lentelė. KS funkcija perioperaciniu laikotarpiu

Eil. Nr.                     Parametras Iki operacijos (n=119) Po operacijos (n=70)

1. Suminė KS IF pagal Simpsoną 33,6±10,1 36,1+9,8
2. Suminis KS judėjimo indeksas 1,8±0,5 1,68±0,5
3. Suminis KSGDD 50±12 51±9
4. Mitralinio vožtuvo nesandarumas 1–11° 1–11°
5. Trivarčio vožtuvo nesandarumas 1–11° 1–11°

KS – kairysis skilvelis, IF – išstūmimo frakcija, KSGDD – kairiojo skilvelio galinis diastolinis diametras.

4 lentelė. Pooperacinės angiografijos rezultatai iki 30 parų po minimalios apimties miokardo
revaskuliarizacijos

Eil. Atvejų Nuosruvių            Stenozė            Stenozė
Nr.                  Jungtis skaičius skaičius              <50 proc.          >50 proc.

atv. proc. atv. proc.
1. VKA su PTŠ 28 28 2 4,3
2. VKA su PTŠ 8 6 1 2,2

Vena su DVA šuntografija 6 1 2,2
3. VKA su PTŠ 4 4 1 2,2

Vena su diagonaline šuntografija 3
Vena su DVA šuntografija 3 2 4,3 1 2,2

4. VKA su PTŠ 3 3 1 2,2
Vena su marginaline šuntografija 1 1 2,2
Vena su DVA šuntografija 1 1 2,2 1 4,3

5. VKA su PTŠ 1 1
Vena su diagonaline šuntografija 1
Vena su marginaline šuntografija 1
Vena su DVA šuntografija 1

6. VKA su DVA 2 2
Iš viso 46 61 8 21,8 3

      VKA – vidinė krūtinės arterija, PTŠ – priekinė tarpskilvelinė šaka, DVA – dešinė vainikinė arterija.
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Iš 119 operuotų ligonių mirė 2 (1,7 proc.): vienas
nuo ūminio miokardo infarkto ir kardiogeninio šoko,
antras nuo kvėpavimo funkcijos nepakankamumo.

Funkcinė klasė pagal NYHA, praėjus metams po
operacijos, pagerėjo 83 proc. ligonių. Lyginant CK,
CK-MB ir TnT tyrimus tais atvejais, kuomet buvo nau-
dota dirbtinė kraujo apytaka ir kardioplegija, nustatyta,
kad po aortos užspaudimo daugiau 40 min. ar dirbtinei
kraujo apytakai tęsiantis daugiau 60 min., statistiškai
patikimai padidėjo TnT patologiškumas ir kardiospeci-
finių fermentų pokyčiai. Kiekybinė TnT analizė parodė
patikimą TnT dydžio skirtumą operacijose, daromose
plakančioje širdyje ir operacijose su dirbtine kraujo
apytaka ir kardioplegija.

Vertinant toracikokoronarinių nuosruvių prateka-
mumą visais 46 atvejais jungtis funkcionavo, tačiau
konstatuotas hemodinamiškai nereikšmingas jungties
susiaurėjimas mažiau 50 proc. penkiais atvejais ir su-
darė 10,9 proc., o autoveninių nuosruvių hemodina-
miškai nereikšmingas susiaurėjimas konstatuotas ke-
turiais atvejais iš 20 – tai sudarė 20 proc. (13, 14).
Hemodinamiškai reikšmingas susiaurėjimas veninėje

jungtyje su dirbtine kraujo apytaka daugiau 50 proc.
buvo konstatuotas dviem atvejais (4,3 proc.). Visais
atvejais suformuotos autoveninės aortokoronarinės
jungtys funkcionavo (1, 2 pav.) patenkinamai.

Remiantis pooperacinių jungčių praeinamumo ty-
rimu, galima konstatuoti, kad didesnis hemodinamiškai
nereikšmingų autoveninių jungčių susiaurėjimų skai-
čius, lyginant su vidine krūtinės arterija, galimas dėl
techninių ypatybių formuojant jungtį. Tuo tarpu dirbant
priekiniame širdies paviršiuje, darbo objekto ekspo-
zicija yra pakankamai patogi, o, esant hipokinezėms,
netgi nebūtina širdies fiksacija (5, 8, 9).

Kairiojo skilvelio funkcija po sėkmingos minima-
lios apimties miokardo revaskulizacijos statistiškai
patikimai nepasikeitė kaip ir kairiojo skilvelio sienų
judėjimo indeksas bei kairiojo skilvelio galinis diasto-
linis dydis, tačiau atskirais atvejais (10 iš 28), esant
visiškai miokardo revaskulizacijai, kairiojo skilvelio
išstūmimo frakcija padidėjo nuo 36,8 iki 43,3 (p<0,01),
o tai visiškai atitiktų visiškos ir dalinės miokardo re-
vaskulizacijos rezultatus naudojant dirbtinę kraujo
apytaką ir kardioplegiją (3, 6).

1 pav. Hemodinamiškai nereikšmingas vidinės
krūtinės arterijos jungties su priekine tarpskilveline

šaka susiaurėjimas mažiau 50 proc.

2 pav. Gerai funkcionuojanti vidinės krūtinės
arterijos jungtis su priekine tarpskilveline •aka
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Išvados
Pagal indikacijas minimalios apimties beapytakinės

miokardo revaskulizacijos operacijos yra alternatyvios
tradiciniam išeminės širdies ligos gydymo būdui
naudojant dirbtinę kraujo apytaką ir kardioplegiją. Šių

operacijų metu mažiau nukenčia miokardas, kairiojo
skilvelio funkcija ir jungčių funkcionavimas išlieka
panašus kaip ir po tradicinių operacijų su dirbtine
kraujo apytaka ir kardioplegija.
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Summary. According to indications there is no difference in results of grafts patency and left ventricle
function after minimal invasive myocardial revascularization in comparison to typical operation with
cardiopulmonary bypass and cardioplegia. Only ranges of troponin T (TnT), CK and CK-MB are statistically
significantly lower in the group of operations without cardiopulmonary bypass and cardioplegia.

Material and methods. According to possibilities different surgical technic of minimally invasive myocardial
revascularization was used in 119 patients with chronic ischemic heart disease. Dynamic perioperative level of
cardiospecific agents (TnT, CK, CK-MB) was determined in 30 cases; left ventricle function was echoscopically
analyzed (ejection fraction, left ventricle wall motion index, left ventricle end diastolic diameter) for 70 patients
and postoperative angiographic control was done for 46 patients.

Results. All operations were done in the Clinic of Cardiosurgery of Kaunas University of Medicine until July
1, 2003. An analysis of operative data of 119 cases with ischemic heart disease is presented. All patients
underwent thoracic coronary and aortocoronary bypass grafting using minimal invasive cardiosurgical technique
on the beating heart without cardiopulmonary bypass (“off-pump”). In most cases median sternotomy was
used. Left internal thoracic artery or saphenous vein were applied as a grafts. Perioperative investigation of
TnT, CK and CK-MB for 30 patients in early postoperative period showed low level of signs of myocardial
injury. Postoperative angiographic control of grafts in 46 patients was done until 30th postoperative day and
showed excellent patency rate of arterial and vein bypasses. In cases of complete revascularization marked and
statistically significant improvement of the left ventricle function was found.

Conclusions. According to indications minimally invasive (“off-pump”) operation is alternative method to
traditional myocardial revascularization with cardiopulmonary bypass and cardioplegia. In these cases lower
level of perioperative myocardial injury is observed; improvement of left ventricle function and high postoperative
graft patency are similar to those after traditional operations.

Correspondence to S. Giedraitis, Institute for Biomedical Research, Kaunas University of Medicine, Eivenių 4,
3007 Kaunas, Lithuania
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