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2D  – dvimatis echokardiografijos metodas
3D  – trimatis echokardiografijos metodas
AAI  – vienkamerinė prieširdžių stimuliacija
AAL  – atviras arterinis latakas
ADSK  – aritmogeninė dešiniojo skilvelio kardiopatija
AH  – arterinė hipertenzija
AK  – aortos koarktacija
AKF – angiotenziną konvertuojantis fermentas
AKFI  – angiotenziną konvertuojančio fermento  

 inhibitoriai
AKS  – arterinis kraujo spaudimas
AT1  – angiotenzinas 1 
AT2  – angiotenzinas 2
AGG  – angiotenzinogenas
Ao  – aorta
AoA  – aortos atsisluoksniavimas (disekacija)
AoV  – aortos vožtuvas
AoVN  – aortos vožtuvo nepakankamumas
Apo  – apolipoproteinas 
ARB  – angiotenzino receptorių blokatoriai
ARNI  – angiotenzino receptorių neprilizino  

 inhibitoriai
AS  – anaerobinis slenkstis
ATV  – apatinė tuščioji vena
AV  – atrioventrikulinis mazgas
AVAJO  – aortos ir vainikinių arterijų jungčių  

 suformavimo operacija
AVMRT  – mazgo reciprokinė tachikardija
BAB  – beta adrenoreceptorių blokatoriai
BIMĮ  – bendroji išilginė miokardo įtampa
BNP  – B tipo natriurezinis peptidas  

 (angl. brain natriuretic peptide)
CD  – cukrinis diabetas
CE  – cholesterolio esteriai
Ch  – cholesterolis 
CRB  – C reaktyvusis baltymas

CRT-D  – (angl. trumpinys cardiac resynchronization  
	 therapy	–	defibrillation) – širdį  
 resinchronizuojantis (atkuriantis normalią  
 kairiojo skilvelio susitraukimo geometriją)  
 stimuliacijos būdas, kai implantuotas  
 prietaisas turi stimuliacijos ir defibriliacijos  
 funkcijas

CRT-P  – (angl. trumpinys cardiac resynchronization  
 therapy – pacing) – širdį resinchronizuojantis  
 (atkuriantis normalią kairiojo skilvelio  
 susitraukimo geometriją) stimuliacijos būdas,  
 kai implantuotas prietaisas turi stimuliacijos  
 funkciją, bet neturi defibriliacijos funkcijos

DATL  – dalinis aktyvinto tromboplastino laikas
DAV  – dviburis aortos vožtuvas
DDD  – dvikamerinė prieširdžių ir skilvelių  

 stimuliacija
DDDR  – dvikamerinė prieširdžių ir skilvelių  

 stimuliacija su stimuliavimo dažnio  
 moduliacija

DHKB  – dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada 
DKM  – dilatacinė kardiomiopatija
DKT – daugiasluoksnė kompiuterinė  

 tomografija
DKT VAA  – daugiasluoksnės kompiuterinės 

 tomografijos vainikinių arterijų  
 angiografija 

DKTA  – (širdies) daugiasluoksnės kompiuterinės  
 tomografijos angiografija 

DPr  – dešinysis prieširdis
DS  – dešinysis skilvelis
DSG  – diastolinis spaudimų gradientas
DTL  – didelio tankio lipoproteinai 
DV  – dviburis (mitralinis) vožtuvas
DVA  – dešinioji vainikinė arterija
DVN  – dviburio vožtuvo nesandarumas
EchoKG  – echokardiografija
EEG  – elektroencefalograma
EFT  – elektrofiziologinis tyrimas
EKG  – elektrokardiografija

SANTRUMPOS
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EKMO  – ekstrakorporinė membraninė oksigenacija
ENG  – eritrocitų nusėdimo greitis
ERA  – efektyvi regurgitacinė anga 
EŠS  – elektrinis širdies stimuliatorius
FAC  – frakcinis ploto pokytis 
FEGDS  – fibroezofagogastroduodenoskopija
GAK  – geriamieji antikoaguliantai
GDD  – galinis diastolinis dydis 
GDT  – galinis diastolinis tūris 
GDTi  – galinio diastolinio tūrio indeksas 
GK  – gliukokortikoidai
GLA  – gigantinių ląstelių arteritas
GSD  – galinis sistolinis dydis 
GSTi  – galinio sistolinio tūrio indeksas
GŠ  – gaubiančioji šaka
Gvid.  – vidutinis tėkmės pro vožtuvą gradientas
GVT  – giliųjų venų trombozė 
HKM  – hipertrofinė kardiomiopatija
HPKB  – Hiso pluošto kojytės blokada
HV  – Hounsfieldo vienetai
IE  – infekcinis endokarditas
IF  – išstūmio frakcija
IKD  – implantuojamasis kardioverteris  

 defibriliatorius
IKD-VR  – implantuojamasis vienkamerinis  

 kardioverteris defibriliatorius
IL-6  – interleukinas 6 
IŠL  – išeminė širdies liga
ĮŠY  – įgimta širdies yda
JV  – jungo vena 
KA  – krūtinės angina
KAo  – krūtininė aorta 
KHKB  – kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada
KHKPŠB  – kairiosios Hiso pluošto kojytės priekinės  

 šakelės blokada
KHKUŠB  – kairiosios Hiso pluošto kojytės  

 užpakalinės šakelės blokada
KK  – kalcio kiekis
KK-MB  – kreatinkinazės MB izoenzimas
KL  – kepenų lipazė 
KLR  – krūtinės ląstos rentgenografija 
KMP  – kardiomiopatija
KPr  – kairysis prieširdis
KP  – konstrikcinis perikarditas
KPP  – kūno paviršiaus plotas
KPSkT  – katecholaminerginės polimorfinė  

 skilvelinė tachikardija
KS  – kairysis skilvelis
KSAP  – kairįjį skilvelį atstojantys prietaisai 
KSDD  – kairiojo skilvelio diastolinė disfunkcija

KSGSD  – kairiojo skilvelio galinis sistolinis dydis
KSIF  – kairiojo skilvelio išstūmio frakcija
KSNT  – kairiojo skilvelio nutekamasis traktas
KSSD  – kairiojo skilvelio sistolinė disfunkcija
KT  – kompiuterinė tomografija
KTA  – kompiuterinės tomografijos angiografija
LDH  – laktatdehidrogenazė
LIL  – lėtinė inkstų liga 
LMTL  – labai mažo tankio lipoproteinai 
LOPL  – lėtinė obstrukcinė plaučių liga
LPL  – lipoproteinų lipazė
LTPH  – lėtinė tromboembolinė plautinė hipertenzija
MAS  – Morgagni-Adamso-Stokso sindromas
MET  – metabolinis deguonies suvartojimo  

 ekvivalentas, (angl. the	metabolic 
	 equivalent	of	task)

MI  – miokardo infarktas 
MKPP  – mechaniniai kraujotaką palaikantys  

 prietaisai 
MM  – miokardo masė
MMi  – miokardo masės indeksas
MMP  – matrikso (sin. užpildo) metaloproteinzės
MRA  – mineralokortikoidų receptorių antagonistai
MRT  – magnetinio rezonanso tomografija
MTL  – mažo tankio lipoproteinai
NKA  – nestabilioji krūtinės angina 
NKMP  – nekompaktinio miokardo kardiomiopatija
NP  – natriureziniai peptidai
NSF  – nefrogeninė sisteminė fibrozė
NŠA  – Niujorko širdies asociacija
NT-proBNP – N galinis natriurezinis peptidas 
NVNU  – nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo
PA  – plaučių arterija
PAN  – plaučių arterijos vožtuvo nesandarumas
PAS  – plaučių arterijos stenozė
PE  – plaučių embolija 
PB  – pastoviosios bangos dopleris  

 (angl. continuous	wave	Doppler,	CW) 
PBMK  – kateterinė balioninė mitralinė  

 komisūrotomija
PCSK9  – 9 tipo proproteino konvertazės  

 subtilizinas / keksinas
PET  – pozitronų emisijos tomografija
PH  – plautinė hipertenzija
PHT  – pusinis spaudimo laikas
PISA r  – vienodo kraujotakos greičio puslankio  

 spindulys (angl. proximal	isovelocity	 
	 surface	area)
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PKP  – plaučių kraujagyslių pasipriešinimas
PLAX  – priekrūtinkaulinis ilgosios ašies vaizdas 
PND  – priepuolinis naktinis dusulys 
PP  – prieširdžių plazdėjimas
PPD  – prieširdžių pertvaros defektas
P–R – EKG intervalas nuo P dantelio pradžios 
intervalas  iki QRS komplekso pradžios. Senesnėje  

 literatūroje vartotas terminas P–Q  
 intervalas

PSPA  – pleištinis spaudimas plaučių arterijoje
PTŠ  – priekinė tarpskilvelinė šaka
PV  – prieširdžių virpėjimas 
PVAI  – perkutaninė vainikinių arterijų  

 intervencinė procedūra
QRS  – skilvelių susitraukimą atspindintis 
kompleksas  didelės amplitudės EKG potencialas,  

 sudarytas iš pirmojo neigiamo nedidelės  
 amplitudė Q dantelio, antrojo teigiamo  
 R dantelio ir po R dantelio einančio  
 neigiamo S dantelio. QRS komplekse  
 visi trys danteliai būna ne visada

RAAS  – renino–angiotenzino–aldosterono sistema
RDA  – radiodažninė abliacija
RF  – reumatoidinis faktorius
RKM  – restrikcinė kardiomiopatija
SKA  – stabilioji krūtinės angina
SN  – standartinis nuokrypis 
SNS  – simpatinė nervų sistema
SP  – skilvelių pertvara
SPD  – skilvelių pertvaros defektas
SSS  – santykinis sienos storis
SŠD  – širdies susitraukimų dažnis
ST  – skilvelinė tachikardija 
ST – EKG segmentas nuo QRS komplekso
segmentas   pabaigos iki T dantelio pradžios
STP  – ST segmento pakilimas
SV  – skilvelių virpėjimas
SVT  – supraventrikulinė tachikardija
ŠH  – šeiminė hipercholesterolemija
ŠHeH  – heterozigotinė šeiminė hipercholesterolemija 
ŠHoH  – homozigotinė šeiminė hipercholesterolemija
ŠKL  – širdies ir kraujagyslių sistemos ligos
ŠMT  – širdies minutinis tūris
ŠN  – širdies nepakankamumas 
ŠNiIF  – širdies nepakankamumas, kai išlikusi  

 normali išstūmio frakcija

ŠNsIF  – širdies nepakankamumas, kai sumažėjusi  
 išstūmio frakcija

ŠNvsIF  – širdies nepakankamumas, kai vidutiniškai  
 sumažėjusi išstūmio frakcija

ŠRG  – širdį resinchronizuojantis gydymas
ŠSD  – širdies susitraukimo dažnis
ŠT  – širdies transplantacija 
TAT  – triburio vožtuvo atsivėrimo tonas
TAVI  – kateterinis aortos vožtuvo implantavimas 

  (angl. transcatheter	aortic	valve	 
	 implantation)

TEE  – transezofaginė (stemplinė) echokardiografija 
TG  – trigliceridai
TNS  – tarptautinis normalizuotas santykis
TTE  – transtorakalinė (per krūtinės ląstą)  

 echokardiografija
TTL  – tarpinio tankio lipoproteinai
TV  – triburis vožtuvas
TVN  – triburio vožtuvo nesandarumas
TVŽJA  – triburio vožtuvo žiedo judesio amplitudė
TŽE  – taškelių žymėjimo echokardiografija
ŪAoS  – ūminiai aortos sindromai
UG  – ultragarsinis tyrimas
ŪIS  – ūminės išemijos sindromai 
ŪMI  – ūminis miokardo infarktas
ŪRDS  – ūminio respiracinio distreso sindromas
US  – užpakalinė siena
ŪŠN  – ūminis širdies nepakankamumas
VA  – vainikinė arterija
VA DKT  – vainikinių arterijų daugiasluoksnė  

 kompiuterinė tomografija
VAA  – vainikinių arterijų angiografija
VAL  – vainikinių arterijų liga
VC  – vena contracta 
VEM  – veloergometrijos mėginys
VFEKT  – vieno fotono emisijos kompiuterinė  

 tomografija (angl. single	photon	 
	 emission	computed	tomography,	SPECT)

Vmax  – didžiausias tėkmės pro vožtuvą greitis
VO2 max  – deguonies suvartojimas maksimalaus  

 krūvio metu
VPS  – vaistais padengti stentai
VPV  – Volfo-Parkinsono-Vaito sindromas
VSPA  – vidutinis spaudimas plaučių arterijoje
VVI  – vienkamerinė skilvelių stimuliacija
VVIR  – vienkamerinė skilvelių stimuliacija  

 su stimuliavimo dažnio moduliacija
VVS  – vazovagalinė sinkopė 
ŽIV  – žmogaus imunodeficito virusas
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I .1 . 	krūtInės	skausmas

Olivi ja 	Gust ienė, 	Lina	Bardauskienė

Krūtinės skausmas – vienas dažniausių negalavimų, dėl kurio 
pacientai kreipiasi pagalbos. Skausmą krūtinėje sukelia įvai-
riausios ligos ir būklės, todėl svarbu nustatyti jo priežastį, kad 
būtų parinktas tinkamas gydymas ir jo taikymo skubumas. 

PrIEŽastYs

DIaGnOstIka

Š I R D I E S  L I G O M I S  S E R G A N č I Ų  PA C I E N T Ų 
N U S I S K U N D I M A I  I R  J Ų  D I F E R E N C I N ė  D I A G N O S T I K A

Ūminį krūtinės skausmą gali lemti 
gyvybei grėsmingos būklės: širdies 
ūminės išemijos sindromai (ŪIS), 
aortos atsisluoksniavimas (diseka-

cija) (AoA), plaučių embolija (PE), 
pneumotoraksas, perikardo tampo-
nada. Jas paneigus, ieškoma kitų 
skausmo priežasčių (I.1.1 lentelė). 

Tinkamai surinkus anamnezę ir atli-
kus fizinį tyrimą, galima ir be papil-
domų tyrimų teisingai nustatyti krū-
tinės skausmo priežastį. Apžiūrint 
krūtinės skausmu besiskundžiantį 
pacientą, pirmiausia reikia įvertinti, 
ar yra blogos prognozės ir neatidė-
liotino gydymo veiksnių.

Pacientai skiriami pagal:
 ● klinikinį stabilumą (ar reikia nea-

tidėtino gydymo);
 ● prognozę (jei pacientas stabilus, 

ar išlikusi gyvybei pavojingų 
būk lių rizika: ŪIS, PE, AoA);

 ● saugumą išrašant (jei pacientas 
stabilus, ar galima jį išrašyti iš 
ligoninės, ar reikia tolesnės ste-
bėsenos).
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I.1.1	lentelė.	Dažniausios	krūtinės	skausmo	priežastys	pagal	organų	sistemas

Organų sistema Ligos, sukeliančios skausmą

Širdies ir kraujagyslių sistema

Ūminės išemijos sindromas
Aortos atsisluoksniavimas / plyšimas
Perikarditas
Miokarditas
Stabilioji krūtinės angina
Širdies tamponada
Dviburio vožtuvo prolapsas
Plautinė hipertenzija
Aortos vožtuvo stenozė
Aritmija 
Streso sukelta kardiomiopatija
Plaučių arterijos embolija

Krūtinės ląstos siena

Kaklinio disko išvarža
Šonkaulių kremzlinių jungčių uždegimas
Fibrozitas
Juostinė pūslelinė
Šonkaulių lūžiai
Krūtinkaulinio raktikaulio sąnario uždegimas
Neuropatinis skausmas

Virškinimo sistema

Tulžies pūslės uždegimas, akmenligė, spazmas
Tulžies latakų uždegimas
Stemplės uždegimas, spazmas, plyšimas
Refliukso liga
Kasos uždegimas
Skrandžio opa, uždegimas

Kvėpavimo sistema

Pneumonija
Pneumotoraksas
Pleuritas
Plaučių navikas

Griaučių raumenų bei sisteminės 
ligos

Sisteminė raudonoji vilkligė
Reumatoidinis artritas
Ankilozinis spondilitas
Psoriazinis artritas
Fibromialgija
Osteoporozė, osteomaliacija
Augliai

Psichikos ligos 

Afektiniai sutrikimai (depresija)
Nerimo sutrikimai: hiperventiliacija, panikos sutriki-
mai, pirminis nerimas
Somatoforminiai sutrikimai: mąstymo sutrikimai



11I .1 .  krūtInės skausmas

nusiskundimai
Krūtinės skausmas vertinamas pagal pradžią, pobūdį, lokalizaciją, pliti-
mą, trukmę, provokuojančius ir lengvinančius simptomus, lydinčiuosius 
požymius. 
Skausmo pobūdžiui, intensyvumui, trukmei įtakos turi ir žmogaus asmeni-
nės savybės, todėl skausmas vertinamas skirtingomis skalėmis: vaizdinės 
analogijos arba žodine skausmo skale. 
Norint įvertinti krūtinės skausmą, pacientui užduodami klausimai, pade-
dantys išsiaiškinti skausmo kilmę (I.1.2 lentelė).
Netipiniai simptomai (bendras silpnumas, pykinimas) būdingi vyresnio am-
žiaus asmenims, moterims, pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, inks-
tų funkcijos nepakankamumu, demencija. 

anamnezė
Apklausiant pacientą, svarbu įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų rizikos 
veiksnius. Vyresnis amžius, vyriškoji lytis, dislipidemija, rūkymas, arteri-
nė hipertenzija, šeiminė itin ankstyvų širdies ligų anamnezė, cukrinis di-
abetas, kokaino vartojimas, anksčiau persirgtas miokardo infarktas (MI), 
atlikta aortos ir vainikinių arterijų jungčių suformavimo operacija 
(AVAJO), perkutaninė vainikinių arterijų intervencinė procedūra (PVAI) 
didina miokardo išemijos tikimybę. 

Savitieji rizikos veiksniai, didinantys tikimybę susirgti tam tikra liga:
 ● Rūkymas didina PE, AoA, pneumonijos, pneumotorakso tikimybę;
 ● Arterinė hipertenzija – ŪIS, AoA tikimybę;
 ● Kokaino vartojimas – ŪIS, rečiau AoA, plautinės hipertenzijos tikimybę;
 ● Virusinė infekcija – miokardito, perikardito, pneumonijos tikimybę; 
 ● Būklė po operacijos, nejudra, onkologinės ligos – PE ar AoA tiki-

mybę;  
 ● Jungiamojo audinio ligos – AoA tikimybę; 
 ● Autoimuninės ligos, trauma, naujas MI, širdies operacija, vaistai (hidra-

lazinas, izoniazidas, prokainamidas) – perikardito tikimybę;
 ● Krūtinės trauma – pneumotorakso, AoA, trachebronchinio medžio, stem-

plės plyšimo, miokardo ir plaučių sutrenkimo, krūtinės sienos pažeidimo 
tikimybę. 
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Objektyvusis	klinikinis	tyrimas

Objektyvusis tyrimas svarbus nustatyti arterinį kraujospūdį, gretutines ligas 
(lėtinę obstrukcinę plaučių ligą (LOPL)) ar hemodinamines komplikacijas 
(dviburio vožtuvo nesandarumas, hipotenzija, lėtinis širdies nepakankamu-
mas (ŠN)), periferinių arterijų ligas (pulso nebuvimas, randai ir t. t.). Jis pra-
dedamas bendrąja apžiūra simptomams ir jų sunkumui įvertinti. Apčiuopos 
metu įvertinama krūtinės ląstos ir pilvo sienos įsitempimas, hiperestezija, 
išbėrimai (juostinė pūslelinė). čiuopiant pilvą apimami viršutiniai kvadran-
tai, epigastris ir pilvinė aorta. Auskultuojant plaučius, nustatoma tachipnėja, 
simetrijos skirtumai, karkalai. Širdies auskultacijos metu gali būti girdima 
tachikardija, akcentuotas II tonas ties plaučių kamienu PE atvejais, ūžesiai, 
IV tonas ar III tono galopas, širdies viršūnės trinksnio vietos pokyčiai, peri-
kardo trintis. AoA būdinga tai, kad AKS ar stipininių arterijų pulsas rankose 
būna skirtingas, ar naujai pasireiškia aortos regurgitacijos ūžesys kartu su 
skausmu nugaroje ar priekinėje krūtinkaulio linijoje bei lokalia neurologine 
simptomatika.

Elektrokardiografija

Krūtinės skausmu besiskundžiantys pacientai būtinai turi būti apžiūrėti gy-
dytojo, kuris kartu įvertina ir elektrokardiogramą (EKG). EKG turi būti už-
rašyta per 10 min. nuo medikų kontakto su pacientu pradžios. 
EKG ypatumai dažnesnių ūminių būklių, kai reikalingas neatidėtinas gydy-
mas, atvejais: 

 ● Naujai pakilęs ST segmentas (≥0,05 mV) dviejose ir daugiau gretimų 
derivacijų rodo didelę MI tikimybę. Kad būtų nustatyta miokardo iše-
mija apsukinės šakos maitinamojoje zonoje, būtina užrašyti užpakalines 
derivacijas (V7–V9). 

 ● Difuzinis ST segmento pakilimas ir P–R intervalo nusileidimas – būdin-
gi perikardito požymiai.

 ● Nuokrypis į dešinę, dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada (DHPKB), 
T dantelio inversija V1–V4 derivacijose, S dantelis I derivacijoje ir Q 
dantelis su T dantelio inversija III derivacijoje būdinga PE.

 ● AoA atveju pokyčių EKG gali ir nebūti. 
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I.1.2	lentelė.	klausimai,	užduodami	skausmo	kilmei	išsiaiškinti

Klausimas Galima skausmo kilmė pagal nurodytus požymius 

Kaip krūtinės skausmas prasidėjo 
(staiga ar palaipsniui)?

•	 Staigi pradžia ir didžiausias intensyvumas priepuo-
lio pradžioje – pneumotoraksas, AoA, PE 

•	 Palaipsnis stiprėjimas – ŪIS, stemplės ligos
•	 Neapibrėžta pradžia – funkcinis ar sukeltas netrau-

minių griaučių raumenų ligų

Kokio pobūdžio skausmas pasireiškia 
(bukas, spaudžiantis ar aštrus, 
diegiantis, deginantis, padėties, 
aštrus, sukeliamas apčiuopos)? 

•	 Spaudžiantis, bukas, smaugiantis, slegiantis, sunku-
mas ar diskomfortas krūtinėje – KA ar ŪIS, gali būti 
ir miokarditas (jam būdingas ir pleurinis skausmas)

•	 Plėšiantis, pjaunantis, staiga prasidėjęs – aortos at-
sisluoksniavimas

•	 Pleurinis (aštrus, panašus į peilio dūrio, atsirandantis 
kvėpuojant ar kosint) ar priklausomas nuo padė-
ties – perikarditas ar miokarditas, PE, pneumonija ar 
griaučių raumenų patologija

Kurioje vietoje skauda (už 
krūtinkaulio, lokaliai, visoje krūtinėje, 
nugaroje)?

•	 Krūtinės skausmas gali lokalizuotis nuo apatinio 
žandikaulio iki epigastrio 

•	 Difuzinis, kurį sunku lokalizuoti, parodomas uždėjus 
kumštį ant krūtinės centro ar delnus ant krūtinės – 
KA ar ŪIS 

•	 Lokalus – krūtinės sienos ar pasieninės pleuros pa-
žeidimas

•	 Pirštu parodomas skausmas – neišeminės kilmės

Kur skausmas plinta (į petį, rankas, 
kaklą, gerklę, apatinį žandikaulį, 
dantis, nugarą)?

•	 Į petį, rankas, dažniau kairės pusės, kaklą, gerklę, 
apa tinį žandikaulį, dantis, nugarą – miokardo iš-
emija

•	 Į dešinįjį petį, į pilvo dešinįjį viršutinį kvadrantą – 
ūminis cholecistitas

•	 Į tarpumentę – aortos atsisluoksniavimas
•	 Į vieną ar abu trapecinio raumens kraštus – peri-

karditas
•	 Į viršutinę nugaros dalį ir ranką – kaklo radikulio-

patija

Kiek skausmas trunka (nuolatinis ar 
epizodinis, priepuolio trukmė)?

•	 Trunka kelias sekundes ar laikosi vienodas daugiau 
nei savaitę – skausmas ne išeminės kilmės

•	 Kartojasi metų metus ir neprogresuoja – skausmas 
funkcinės kilmės
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Kokie veiksniai provokuoja skausmą?

•	 Valgymas – viršutinis virškinimo sistemos pažeidi-
mas (valgio metu), stemplės pažaida (sutrikęs riji-
mas), širdies ir virškinimo sistemos patologija (po 
valgio) 

•	 Fizinis krūvis – KA, stemplės ligos
•	 Šaltis, emocinis stresas, maistas, lytiniai santykiai – 

išemija
•	 Kūno padėtis, judesiai, gilus kvėpavimas – kaulų–

raumenų ligos
•	 Stiprina kvėpavimas ar gulima padėtis – PE, 

pneumotoraksas, pleuritas, pneumonija, pleuro-
perikarditas 

Kokie veiksniai lengvina skausmą?

•	 Rūgštingumą mažinantys vaistai ar maistas – gas-
troezofaginis refliuksas

•	 Poliežuvinis nitroglicerinas – KA, ŪIS, stemplės 
spazmas 

•	 Krūvio nutraukimas – KA, ŪIS
•	 Sėdima padėtis ir pasilenkimas į priekį – perikarditas

Kokie požymiai lydi skausmą?

•	 Raugėjimas, blogas skonis burnoje, sunkus ir skaus-
mingas rijimas – stemplės ligos, ŪIS, KA 

•	 Vėmimas – KA, ŪIS, pepsinė opa, tulžies pūslės už-
degimas, kasos uždegimas, diabetinė ketoacidozė

•	 Dusulys krūvio metu – KA, plaučių ligos
•	 Kosulys – infekcija, širdies nepakankamumas, PE ar 

plaučių augliai, refliukso liga
•	 Užkimimas, švokštimas – refliukso liga
•	 Sinkopė – ŪIS, KA, AoA ar plyšimas, PE, kritinė aortos 

vožtuvo stenozė
•	 Širdies ritmo sutrikimai – KA, ŪIS, PE
•	 Panika, generalizuotas nerimas, depresija – psichi-

kos ligos
•	 Nuovargis, bendras silpnumas, prakaito pylimas, as-

tenija – onkologinės ligos, ŪIS
•	 Karščiavimas, raumenų skausmai, raumenų įsitem-

pimas – miokarditas

AoA – aortos atsisluoksniavimas, KA – krūtinės angina, PE – plaučių embolija, ŪIS – ūminės išemijos 
sindromas. 
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Laboratoriniai	tyrimai
ūminės	išemijos	sindromui	paneigti turi būti ištirti miokardo pažaidos žy-
menys – rekomenduojamas troponino (T arba I) tyrimas, nes kreatinkinazės 
MB izoenzimo (KK-MB) tyrimas yra mažiau jautrus. 

Ligoniams turi būti atlikti bendrasis kraujo (antrinėms priežastims paneig-
ti), inkstų funkcijos, uždegimo rodiklių tyrimai. D dimerų tyrimas naudin-
gas paneigti PE diagnozę. B tipo natriurezinis peptidas (BNP) ar N galinis 
natriurezinis propeptidas (NT-proBNP) padeda diagnozuoti ŠN. 

krūtinės	ląstos	rentgenografija
Krūtinės ląstos rentgenograma atliekama visiems krūtinės skausmą pati-
riantiems pacientams.

 ● Ji nėra diagnostinė ištiktiems ŪIS, bet gali padėti įvertinti ŠN požymius. 
 ● AoA atveju rentgenogramoje matomas paplatėjęs tarpuplautis ir išsiplė-

tusi aorta. Gali būti skysčio pleuroje.
 ● PE atveju rentgenogramoje gali būti matoma atelektazė, skysčio pleuro-

je, pakilęs vienas diafragmos kupolas.
 ● Rentgenogramos padeda nustatyti plaučių onkologines ligas, pneumoto-

raksą, skystį pleuroje.

Instrumentiniai	ir	vaizdo	tyrimai
 ● Bėgtakio EKG ar veloergometrija pasirinktinai gali būti atliekami mažos 

ŪIS rizikos pacientams. Krūvio echokardiografija ir radionuklidinis ske-
navimas yra pasirenkamieji tyrimai pacientams, kuriems negalima atlikti 
krūvio mėginio. 

 ● Echokardiografija vertinga diagnozuojant išemijos sukeltus sienelių ju-
desio sutrikimus, vožtuvų patologiją, plaučių ligų sukeltus pokyčius. 

 ● Daugiasluoksnės kompiuterinės tomografijos vainikinių arterijų angio-
grafiją (DKT VAA), kaip alternatyvą krūvio mėginiui, rekomenduojama 
atlikti pacientams, kuriems išeminės širdies ligos rizika yra maža ir vidu-
tinė. DKT gali būti naudojama PE ir AoA diagnozei patvirtinti. 

Pagal surinktą anamnezę, fizinio tyrimo duomenis, EKG pokyčius ir bioche-
minių žymenų rodiklius pacientams įvertinama ŪIS tikimybė (I.1.1 pav.).
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I.1.1	pav.	ūminės	išemijos	sindromo	tikimybė

EKG – elektrogardiografija, IŠL – išeminė širdies liga, KK-MB – kreatinkinazės MB izoenzimas, 
MI – miokardo infarktas, ŪIS – ūminės išemijos sindromas, TnI – troponinas I, TnT – troponinas T.

Ar yra bent vienas iš šių požymių:
•	 Anamnezė	– vyraujantis simptomas yra skausmas ar diskomfortas 

krūtinėje, kairiojoje rankoje.
•	 Vyresnis nei 70 m. amžiaus. 
•	 Vyriškoji lytis. 
•	 Cukrinis diabetas.
•	 Fizinis	tyrimas – patologinių pokyčių nėra.
•	 EKG – užrašomas Q dantelis.
•	 ST segmento nusileidimas 0,05–0,1 mV ar T dantelio inversija 

>0,1 mV.
•	 Biocheminiai	žymenys – norma. 

Esant bent vienam iš šių požymių, ŪIS tikimybė maža:
•	 Anamnezė – galimi išemijos simptomai, neatitinkantys didelės ir 

vidutinės ŪIS rizikos požymių.
•	 Neseniai vartotas kokainas.
•	 Fizinis	tyrimas – krūtinės diskomfortas, sukeltas apčiuopos.
•	 EKG – T dantelio suplokštėjimas ar inversija <0,1mV. 
•	 Biocheminiai	žymenys	– norma. 

ne
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Ar yra bent vienas iš šių požymių:
•	 Anamnezė – vyraujantis simptomas yra skausmas arba 

diskomfortas krūtinėje ar kairiojoje rankoje, panašus į anksčiau 
dokumentuotą krūtinės anginos epizodą, yra IŠL, persirgtas MI. 

•	 Fizinis	tyrimas – trumpalaikis dviburio vožtuvo regurgitacijos 
ūžesys, hipotenzija, prakaitavimas, plaučių edema ar drėgni 
karkalai.

•	 EKG – naujai atsiradęs ST nuokrypis (≥0,1 mV) ar T dantelio 
inversija (≥0,2 mV) daugelyje krūtininių derivacijų.

•	 Biocheminiai	žymenys – padidėjęs širdies TnI, TnT ar KK-MB 
žymenų kiekis.

ne
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I.1.3	lentelė.	ūminio	krūtinės	skausmo	diagnostika	pagal	organų	sistemos	ligą

Si
st

em
a

Si
nd

ro
m

as

Nusiskundimai ir anamnezė
Fizinio tyrimo 

duomenys
Pagrindiniai diagnostikos 

kriterijai

Ši
rd

ie
s

Kr
ūt

in
ės

 a
ng

in
a

Krūtinės skausmas už krūtinkaulio, 
spaudžiantis, deginantis, slegiantis, 
plintantis į kaklą, apatinį žandikaulį, 
kairiąją ranką, epigastrį, pečius. 

Provokuoja fizinis ar emocinis krūvis, 
šaltas oras; mažėja ramybėje ar pavar-
tojus nitratų. 
Trunka 2–10 min. 
Buvę ankstesni epizodai. 
Yra rizikos veiksnių.

Norma. 

EKG – nespecifiniai požymiai.
Troponino I kiekis – norma.
Krūvio ar vaizdo mėginiai mio-
kardo išemijai nustatyti.

Ū
m

in
ės

 iš
em

ijo
s 

si
nd

ro
m

as

Intensyvus, stiprus skausmas už 
krūtinkaulio, 

spaudžiantis, deginantis, slegiantis,
plintantis į kaklą, apatinį žandikaulį, 
kairiąją ranką, epigastrį, pečius,
lydimas dusulio, bendro silpnumo, šal-
to prakaito pylimo, pykinimo, vėmimo.

Yra rizikos veiksnių.

Norma. 
Gausus prakaita-
vimas.
S4 galopas, išsipū-
tusios jungo venos, 
širdies nepakanka-
mumo požymiai, 
bradi-, tachikardija.

EKG – ST segmento pakilimas (ar 
nauja HPKB), T dantelio inversija, Q 
dantelis.
Troponino kiekis – padidėjęs (nor-
ma esant NKA).
Rentg. – norma ar ŠN požymiai.
VAA.

Pe
rik

ar
di

ta
s

Aštrus lokalizuotas skausmas krūtinėje, 
sustiprėjantis kosint, giliai įkvėpus, 
ryjant, keičiant kūno padėtį, 
trunkantis labai įvairiai,
plintantis į kaklą, pečius, rankas, 
trapecinius raumenis, 
palengvėjantis atsisėdus ar pasilen-
kus į priekį. 

Virusinė infekcija anamnezėje.

Perikardo trintis.
Tachikardija.
Išsipūtusios jungo 
venos ir para-
doksinis pulsas – 
tamponados 
požymiai.

EKG – PR intervalo nusileidimas 
aVR derivacijoje, balno formos ST 
segmento pakilimas / I, II, aVF, V3–
V6 derivacijose.
Rentg. – rutulio formos širdis (skys-
tis perikarde).
EchoKG – įtariant skystį perikarde.

Vo
žt

uv
ų 

lig
os

 
(a

or
to

s s
te

no
zė

)

Krūtinės anginos simptomai fizinio 
krūvio metu.
Lydintieji požymiai: širdies nepakan-
kamumo, bendro silpnumo, sinkopės 
epizodai.

Pakitę širdies 
tonai auskultuo-
jant.
Girdimi ūžesiai 
klausymosi taš-
kuose.
ŠN požymiai.

EKG – nespecifiniai požymiai.
EchoKG – patologijai nustatyti.



18 I  SKYRIUS

Ši
rd

ie
s

Ka
rd
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io
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(d
ila

ta
ci

nė
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hi
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ė,

 re
st

rik
ci

nė
) Diskomfortas krūtinėje.

Dusulys fizinio krūvio metu, naktį,
lydimas bendro nuovargio, silpnumo, 
fizinio krūvio netoleravimo.
Hipertrofinės kardiomiopatijos atveju – 
papildomai galvos svaigimas, sinkopė. 
Restrikcinės kardiomiopatijos atveju – 
stiprėjantis dusulys, ortopnėja, nuovar-
gis, krūtinės anginos skausmas.

Širdies nepa-
kankamumo 
požymiai: karkalai 
plaučiuose, peri-
ferinė edema.

EKG – norma ar nespecifiniai 
požymiai.
EchoKG – patologijai nustatyti.
ŠMRT – patologijai nustatyti.

M
io

ka
rd

ita
s Skausmas krūtinėje.

Širdies plakimas.
Karščiavimas.
Dusulys.
Nuovargis.

ŠN požymiai.
S1, S4 galopas.
Karščiavimas.
Padažnėjęs kvė-
pavimas.

EKG – T dantelio inversija visose de-
rivacijose, ST segmento pakilimas 
ar nusileidimas.
Uždegimo rodikliai – padidėję.
Troponino I kiekis – padidėjęs.
Serologinis tyrimas – priežasčiai 
nustatyti.
Miokardo biopsija (jei reikia). 

Kr
au

ja
gy

sl
ių

  

Ao
rt

os
 a

ts
is

lu
ok

sn
ia

vi
m

as

Nepakeliamas, stiprus, aštrus skausmas 
dažniau priekinėje krūtinės ląstos pusėje, 

stiprėjantis, 
staiga atsiradęs,
plintantis į nugarą,
skausmas kitose vietose (rankose, 
kojose, kakle, galvoje).

Lydintieji simptomai: sinkopė, silpnumas.
Rizikos veiksniai: AH (nusileidžiančios 
aortos dalies atsisluoksniavimas) ar 
jungiamojo audinio liga (Marfano sin-
dromas, Ehlerso-Danloso sindromas), 
dviburis aortos vožtuvas, nėštumas.

Nevienodas stipi-
ninės arterijos (a. 
radialis) pulsas ar 
AKS rankose.
Ūminė aortos 
vožtuvo regurgi-
tacija.
Naujai atsiradę 
neurologiniai 
simptomai.

EKG – norma ar MI požymiai.
Rentg. – paplatėjęs tarpuplautis.
DKT ar stemplinė echokardiogra-
fija – patologijai nustatyti.

Pl
au

či
ų 

ar
te

rij
os

 e
m

bo
lij

a

Staiga prasidėję dusulys ir skausmas. 
Būdingas šoninis pleurinis skausmas 
dėl įvykusio plaučių infarkto.
Kraujo atkosėjimas. 
Rizikos veiksniai: rūkymas, nesena 
operacija, geriamosios kontraceptinės 
tabletės, anamnezėje PE, kojų venų 
uždegimas.

Dažnas kvėpavi-
mas, be karkalų. 
Tachikardija, 
išsipūtusios 
jungo venos, DS 
trinksnis.
Kojų venų užde-
gimas.
Hipotenzija, t. y. 
sAKS <90 mmHg, 
ar siūlinis pulsas, 
ar išliekanti bradi-
kardija – masyvi 
PE;
Šokas. 

EKG – tachikardija, T dantelio inversija 
dešiniosiose ir apatinėse derivacijose, 
DHKB, nuokrypis į dešinę, retai SIQ3;
T(-) III.
Kraujo dujų tyrimas – hipoksemija, 
hipokapnija.
D dimerų tyrimas (jei nepakanka 
Velso (Wells) kriterijų) – padidėjęs 
kiekis.
Rentg. – atelektazė, skystis pleuroje, 
pakilęs vienas diafragmos kupolas, 
pleišto formos plaučio pašviesėjimas, 
lokali periferinė plaučio oligemija 
ir išsiplėtusios centrinės plaučių 
arterijos.
Echokardiografija.
Krūtinės ląstos KT.



19I .1 .  krūtInės skausmas

Kv
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im
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Pl
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Pleurinis ar aštrus lokalus skausmas, 
dažniausiai trumpalaikis, 
pasireiškiantis virš pažeistos vietos,
lydimas kosulio, karščiavimo, dusulio,
sustiprėjantis giliai kvėpuojant ar 
atsigulus.

Susilpnėjęs alsavi-
mas ar krepitacija 
auskultuojant. 

Rentg. – pneumotoraksui, 
pneumonijai ir skysčiui pleuroje 
paneigti.

Pn
eu

m
on

ija Karščiavimas.
Dusulys.
Produktyvus kosulys.
Pleurinis skausmas. 

Greitas kvėpavi-
mas, cianozė.
Krepitacija ir 
bronchinis alsa-
vimas.
Duslus garsas 
stuksenant.
Padidėjęs garsinis 
rezonansas.

Rentg. – infiltracija.
Uždegimo rodikliai – padidėję.
Skreplių pasėlis.
Kraujo pasėlis.

Sp
on

ta
ni

ni
s p

ne
um

ot
or

ak
sa

s

Pleurinis skausmas vienoje krūtinės 
ląstos pusėje,

staiga prasidėjęs,
lydimas dusulio, 
stiprėjantis kvėpuojant.

Rizikos veiksniai: aukštiems, liekniems 
jauniems vyrams – pirminis, sergan-
tiems LOPL, bronchų astma, cistine 
fibroze – antrinis.  

Sumažėjęs vienos 
krūtinės pusės 
judesys, negir-
dėti alsavimo, 
padidėjęs garsinis 
rezonansas.
Ventilinis jungo 
venų išsiplėtimas, 
hipotenzija, tra-
chėjos poslinkis 
nuo vidurio linijos 
(į sveikąją pusę).

Rentg. – oras pleuros ertmėje.

Vi
rš

ki
ni

m
o 

  St
em

pl
ės

 re
fli

uk
so

 li
ga Deginantis skausmas po krūtinkauliu 

ir epigastryje, 
trunkantis 10–60 min.,
atsirandantis ar sustiprėjantis 
suvalgius didelį kiekį maisto ir po 
valgio atsigulus. 

Palengvėja ar nurimsta išgėrus rūgš-
tingumą mažinančių vaistų.

Norma.

EKG – MI paneigti.
FEGDS.
Stemplės pH tyrimas (esant 
neaiškiai diagnozei).

Pe
ps

in
ė 

op
a Deginantis skausmas po krūtinkauliu 

ir epigastryje, 
prasidedantis 60–90 min. po valgio.

Palengvėja pavalgius ar išgėrus rūgš-
tingumą mažinančių vaistų.

Norma arba
epigastrio srities 
įsitempimas.

EKG – MI paneigti.
FEGDS.

Tu
lž

ie
s p

ūs
lė

s i
r 

ka
so

s l
ig

os

Užsitęsęs epigastrio ar dešiniojo 
šoninio viršutinio kvadranto srities 
deginimas.
Maistas gali sustiprinti skausmą.
Rizikos veiksniai: alkoholis, hipertrigli-
ceridemija, vaistai.

Norma arba
dešiniojo šoni-
nio viršutinio 
kvadranto srities 
įsitempimas.
Ortnerio simpto-
mas.

EKG – MI paneigti.
Pilvo organų UG.
Pilvo organų DKT.
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G
ria

uč
ių

  r
au

m
en

ų 
 

Ko
sto

ch
on

dr
ita

s
Staiga prasidedantis intensyvaus 
trumpalaikis skausmas,
pasireiškiantis paspaudus pažeistą 
sąnarį, kosint, judant, sukantis.

Paburkimas, pa-
raudimas, uždegi-
mo požymiai virš 
pažeisto sąnario.
Kita – norma.

EKG – paneigti MI.
Troponino I kiekis – MI paneigti. 
Rentg. – norma.

Ki
to

s g
ria

uč
ių

 
ra

um
en

ų 
lig

os

Aštrus skausmas krūtinėje.
Gali būti nuolatinis, vienodo intensy-
vumo.
Sustiprėja judesių metu, kvėpuojant.
Nurodomas konkretus taškas.
Stipresnis paspaudus virš sąnario.

Paburkimas, pa-
raudimas, uždegi-
mo požymiai virš 
pažeisto sąnario.
Kita – norma.

EKG – MI paneigti.
D dimerų tyrimas –  PE paneigti.
Rentg. – pneumotoraksui ir 
infekcijai paneigti.
Uždegimo rodikliai – norma.

Ps
ic

hi
ko

s

N
er

im
o 

su
tr

ik
im

as

Staigus krūtinės veržimas, skausmas, 
difuzinis, 

lydimas dusulio, prakaitavimo, grei-
to širdies plakimo, galvos svaigimo, 
baimės, nerimo,
trunkantis 30 min. ir ilgiau, nesusijęs 
su judesiais ar krūviu. 

Kiti emocinio sutrikimo įrodymai.
Anamnezėje stresas, kartotiniai epizo-
dai su provokuojančiu veiksniu.

Norma.
Padažnėjęs kvė-
pavimas.
Tachikardija.

EKG – MI paneigti.
Troponino I kiekis – MI paneigti.
Rentg. – infekcijai paneigti.
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DHKB – dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada, DKT – daugiasluoksnė kompiuterinė tomografija, 
EchoKG – echokardiografija, FEGDS – fibroezofagogastroduodenoskopija, EKG – elektrokardiogra-
fija, HPKB – Hiso pluošto kojytės blokada, KT – kompiuterinė tomografija, MI – miokardo infarktas, 
PE – plaučių embolija, rentg. – rentgeninis tyrimas, sAKS – sistolinis kraujospūdis, ŠN – širdies nepa-
kankamumas, UG – ultragarsinis tyrimas, VAA – vainikinių arterijų angiografija.
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Dažniausios dusulio priežastys api-
bendrintos I.2.1 lentelėje. Dusulį gali 
lemti ir kitos, retesnės priežastys, 
kaip antai: krūtinės ląstos pažaida 
(ankilozinis spondilitas, šonkaulių 

lūžiai, kifozė, skoliozė, nutukimas, 
įduba krūtinė (pectus excavatum), 
taip pat psichogeniniai sindromai 
(panikos priepuoliai) ir kt. 

I .2 . 	DusuLYs
Aušra	Kavol iūnienė, 	Neris 	Stoškutė

Dusulys, kitaip dispnėja (dyspnoea,	dyspnea),	–	tai būklė, kai ne-
pakanka įkvepiamo oro ir jaučiamas pakitęs kvėpavimas, kurio 
pobūdis ir intensyvumas priklauso nuo veiklos intensyvumo. Kiti 
terminai (sinonimai): oro stoka (angl. Shortness	of	breath,	SOB), 
kvėpavimo distresas, kvėpavimo diskomfortas. 

Dusulys yra svarbus simptomas, sukeliamas daugelio organų ligų. 
Jis nustatomas kas ketvirtam ambulatoriniam pacientui, todėl jį 
būtina atpažinti ir atskirti priežastis. 

Normaliai sveikas apie 70 kg sveriantis asmuo kvėpuoja 12–15 k./
min. įkvėpdamas 600 ml. Toks asmuo nejunta, kad reikia didesnių 
pastangų kvėpuoti, kol ventiliacija nepadvigubėja, o dusulio ne-
pajunta, kol ventiliacija nepatrigubėja. Tad dusulį sunkaus krūvio 
metu jausti yra normalu, o patologiniu jis laikomas, kai pasireiš-
kia esant lengvam krūviui. Net 85 proc. visų atvejų jis pasireiškia 
sergant astma, plaučių uždegimu, intersticinėmis plaučių ligomis, 
staziniu širdies nepakankamumu (ŠN), lėtine obstrukcine plaučių 
liga (LOPL) ar dėl psichogeninių būklių. 

PrIEŽastYs

PatOFIZIOLOGIJOs	mECHanIZmaI

Š I R D I E S  L I G O M I S  S E R G A N č I Ų  PA C I E N T Ų 
N U S I S K U N D I M A I  I R  J Ų  D I F E R E N C I N ė  D I A G N O S T I K A

Dusulys priklauso nuo trijų pagrindi-
nių kvėpavimo reguliavimo veiksnių: 
aferentinių bei eferentinių signalų ir 
informacijos perdavimo į kvėpavi-
mą reguliuojančius centrus. Dusulys 

pasireiškia tik tada, kai aferentinė 
informacija, t. y. prašymas ventiliuo-
ti (aferentinis signalas iš glomus	ca-
roticum – miego arterijos kamuolio, 
medulos, plaučių, krūtinės ląstos), 
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neatitinka kvėpavimo centro įsakymo keisti kvėpavimą (eferentiniai signalai). 
Eferentiniai signalai yra motoriniai neuronų signalai, pasiekiantys kvėpuoja-
muosius raumenis (svarbiausius iš jų: diafragmą ir tarpšonkaulinius bei pilvo 
raumenis). Bloga ventiliacija sukelia hiperkapniją, kairiosios širdies nepakan-
kamumą, šis sukelia plaučių pabrinkimą dėl sutrikusios dujų apykaitos. Kai 
kvėpavimo centrai smegenyse gauna informaciją apie ventiliacijos poreikį, 
įvertina esamą kvėpavimą ir, jei šis tuo metu yra nepakankamas, keičia kvėpa-
vimo jėgą ir dažnį. 

I.2.1	lentelė.	Dažniausios	dusulio	priežastys	atsižvelgiant	į	organų	sistemas

Organas / sistema Ūminis dusulys Lėtinis dusulys

Širdies ir kraujagyslių

Plaučių pabrinkimas (edema)
Ūminės vožtuvų pažaidos
Miokardo infarktas
Širdies tamponada
Aortos atsisluoksniavimas / 
plyšimas

Širdies nepakankamumas
Krūtinės angina (kaip ekvivalentas)
Konstrikcinis perikarditas
Įgimtos ydos
Piktybinė hipertenzija

Kvėpavimo

LOPL paūmėjimas
Plaučių embolija 
Pneumotoraksas
Pneumonija
ŪRDS
Anafilaksija

LOPL
Astma
Intersticinės plaučių ligos
Plautinė hipertenzija
Piktybinis navikas (obstrukcija ir 
limfinis išplitimas)
Skysčio sankaupa pleurose
Emfizema
Miego apnėja
Sarkoidozė

Skrandžio, kepenų, 
žarnyno

Ūminis kepenų 
nepakankamumas 
(metabolinė acidozė)

Ascitas
Pleuros hidro-, hemotoraksas
Portopulmoninė hipertenzija
Hepatopulmoninis sindromas

Inkstų
Ūminis inkstų 
nepakankamumas 
(metabolinė acidozė)

Pleuroje susikaupęs skystis
Perikarde susikaupęs skystis

Kraujodaros Kraujavimas Anemija 
Limfoma

Neuromuskulinės 
ligos (veikiančios 
kvėpuojamųjų 
raumenų funkciją)

Aukšta (kaklo) nervų pažaida
Diafragminio nervo 
(n. phrenicus) traumos 

Centrinė apnėja
Miastenija, sunki
Netreniruotumas 
Miopatija
Amiotrofinė šoninė sklerozė
Lėtinio nuovargio sindromas 
Guillain-Barré sindromas

LOPL – lėtinė obstrukcinė plaučių liga, ŪRDS – ūminio respiracinio distreso sindromas.
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Širdies	ir	kraujagyslių	ligų	(ŠkL)	sukeliamo	dusulio	mechanizmai:
 ● Kairiosios širdies ligos – padidėjęs kairiojo skilvelio (KS) spaudimas 

diastolės pabaigoje bei padidėjęs plaučių kapiliarų pleištinis slėgis sti-
muliuoja plaučių receptorius ir sąlygoja dusulį dėl ventiliacijos bei per-
fuzijos neatitikimo (angl. V	/	Q	mismatch). 

 ● Plaučių kraujagyslių ligos – esant plaučių embolijai (PE), pirminei plau-
čių arterijos hipertenzijai, plaučių vaskulitui, padidėja plaučių arterijos 
spaudimas ir taip stimuliuojami plaučių receptoriai; gali prisidėti hiper-
ventiliacija ir hipoksemija. 

 ● Perikardo ligos – konstrikcinio perikardito ir širdies tamponados sukeltas 
dusulys pasireiškia dėl padidėjusio spaudimo širdyje ir plaučių arterijose.

Ortopnėjos	sukeliamo	dusulio	mechanizmas:	
 ● Plaučių sąstovis gulint (kraujas sunkiau išstumiamas iš KS), kai yra sta-

zinis ŠN, LOPL ar astma. 
 ● Padidėjęs grįžtančio veninio kraujo tūris. 
 ● Diafragmos pakilimas (pasislinkimas aukštyn atsigulus), dėl kurio suma-

žėja gyvybinė plaučių talpa.

Priepuolinio	naktinio	dusulio	(PnD),	dar	vadinamo	širdine	astma	(as-
thma cardiale),	mechanizmas.	PND visada pasireiškia pirmoje nakties pu-
sėje!, t. y. nuo užmigimo praėjus 2–5 val. (kai susilpnėja smegenų žievės 
kvėpavimo centro atsakas ir miokardo adrenerginis aktyvumas esant stazi-
niam ŠN). Kvėpavimas normalizuojasi pakeitus kūno padėtį (atsisėdus ar 
atsistojus) po 10–30 min.

LOPL	sukeliamo	dusulio	mechanizmas:
 ● Hipoksija ir hiperkapnija – sužadinami chemoreceptoriai. 
 ● Padidėja kvėpavimo takų pasipriešinimas (rezistencija) ir išsipūtimas 

(hiperinfliacija). 
 ● Netreniruotumas (angl. deconditioning) – sumažėja slenkstis, kai kvė-

puojamųjų raumenų darbas sukelia laktinę acidozę. 

Širdies ir plaučių pažaidos sukeliamo dusulio skiriamieji bruožai apiben-
drinti I.2.2 lentelėje.

trepopnėja	– dusulys pasivertus ant šono, palengvėjantis persivertus ant 
priešingo šono. Priežastys:

 ● Vienpusė plaučių liga – sveikas plautis gauna daugiau kraujo dėl sunkio 
jėgos (gravitacijos). 
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I.2.2	lentelė.	Širdies	ir	plaučių	pažaidos	sukeliamo	dusulio	skiriamieji	bruožai	

Širdinė astma (PND) Ortopnėja
Bronchų astmos  

paūmėjimas

Pradžia
Staigi dusulio pradžia 
pirmoje nakties 
pusėje

Staigi pradžia vos 
atsigulus

Staigi pradžia paryčiui

Palengvėjimas

Pakeitus kūno padėtį: 
atsisėdus, atsistojus 
per 20–30 min., 
sunkiais atvejais – 
suleidus diuretikų

Atsikėlus, pakėlus 
lovagalį ar po galva 
padėjus 2 ar 3 pagalves

Atsisėdus ar įpurškus 
bronchus plečiančių 
vaistų (β

2
 agonistų ar 

anticholinerginių) 

Ligos istorija

ŠN, I ar II f. kl., serga 
hipertenzine širdies, 
vožtuvų, širdies 
raumens ligomis ar 
IŠL

Įsisenėjęs komplikuotas 
ŠN, III ar IV f. kl., dėl ŠKL, 
kepenų ir inkstų 
disfunkcija, patinimas

Lėtinė plautinė širdis, 
vartojami bronchus 
plečiantys vaistai, KS 
pažaidos nėra ar ji 
minimali

Būklės, nuo kurių 
pirmiausia reikia 
atskirti

Obstrukcinė miego 
apnėja
Panikos priepuolis
Astmos paūmėjimas

Ūminė astma
III° nutukimas
LOPL paūmėjimas

Širdinė astma
LOPL paūmėjimas 
(dusulys, kosulys ir 
skrepliavimas)
Plaučių edema

 ● Stazinis ŠN – gulint ant dešiniojo šono sustiprėja grįžtančio veninio 
kraujo tėkmė ir simpatinės nervų sistemos aktyvumas. 

 ● Plaučio navikas – sunkio jėga (gravitacija) sukelia plaučio audinio ar 
kraujagyslių suspaudimą. 

Platipnėja	– dusulys atsisėdus (sėdint) ar atsistojus (stovint), susilpnėjantis 
atsigulus aukštielninkam. Priežastys:

 ● Veniniai ir arteriniai nuosrūviai plaučių apatinėse dalyse. 
 ● Intrakardiniai nuosrūviai (šuntai) – prieširdžių pertvaros defektas, po 

plaučio pašalinimo.
 ● Intrapulmoniniai nuosrūviai iš dešinės į kairę – portopulmoninis sindro-

mas, PE, LOPL. 
 ● Ūminio respiracinio distreso sindromas (ŪRDS).

Platipnėją esant hepatopulmoniniam sindromui lemia 1) difuziniai intrapul-
moniniai nuosrūviai, 2) paryškėjusi hipoksinė vazokonstrikcija (neatitinka 
V / Q), 3) skysčio sankaupa pleuroje ir diafragmos disfunkcija, 4) greita 
(hiperdinamiška) kraujotaka ir mažas plaučių pasipriešinimas. 
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Širdinė astma (PND) Ortopnėja
Bronchų astmos  

paūmėjimas

Mechanizmas

Pasunkėjęs įkvėpimas
Staigus prabudimas iš 
miego
Tachikardija
Tachipnėja
Staziniai karkalai 
(intesticinis plaučių 
pabrinkimas)

Diafragmos suspaudimas
V / Q neatitikimas
Apie 400 ml veninio 
kraujo pritekėjimas į 
plaučių kraujotaką

Švokštimas iškvepiant
Ūminis bronchų spazmas
Tachipnėja
Tachikardija
Sausi karkalai
Prisidėjusi infekcija

Lydintieji požymiai
Krūtinės skausmas
Prakaitavimas
Širdies plakimas

Pagrindiniai ŠN požymiai
Priverstinė sėdimoji 
kūno padėtis

O2 saturacija Praeinanti hipoksija Normali Normali (gydant)

Cianozė Retai Gali būti periferinė
Tik išsivysčius kvėpavimo 
nepakankamumui

Plaučių kapiliarų 
pleištinis slėgis

Staiga laikinai 
padidėja

Nedaug nuolat padidėjęs Nepadidėja

Rizika gyvybei

Mirštama retai
Galima staigi 
mirtis (aritmija 
dėl užplūdusių 
katecholaminų)

Mažesnė staigios mirties 
tikimybė
Blogesnė ilgalaikė 
prognozė

Mirštama retai
Trumpesnė gyvenimo 
trukmė blogai gydant

Echokardiografijos 
duomenys

KS hipertrofija.
Ankstyva KSDD

Ženkli KSSD ir sunki 
KSDD (restrikcija)

KS funkcija nesutrikusi 
arba DS disfunkcija, jei 
plautinė širdis

Skubūs tyrimai 
Paneigti besimptomę 
IŠL

Diagnozė jau žinoma, 
papildomi tyrimai 
nebūtini

Paneigti prisidėjusią 
infekciją
Nustatyti atopiją

Naujas požiūris

PND gali būti KA 
atitikmuo, ypač 
segant CD ar nebyliąja 
2 ar 3 VAL.
Biologinių žymenų 
vaidmuo tiriamas.

Vadinamoji gulimoji 
diastolinė disfunkcija

Skubi TTE (per 24–
48 val.) atskleidžia DS 
disfunkciją
Pasikeitė požiūris į 
hormonų naudą
Biologinių žymenų 
vaidmuo tiriamas

CD – cukrinis diabetas, DS – dešinysis skilvelis, IŠL – išeminė širdies liga, KA – krūtinės angina, KS – 
kairysis skilvelis, KSDD – kairiojo skilvelio diastolinė disfunkcija, KSSD – kairiojo skilvelio sistolinė 
disfunkcija, LOPL – lėtinė obstrukcinė plaučių liga, PND – priepuolinis  naktinis dusulys, ŠKL – širdies 
ir kraujagyslių liga, ŠN – širdies nepakankamumas, TTE – transtorakalinė echokardiografija, VAL – 
vainikinių arterijų liga.
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kLInIkInIs	ĮVErtInImas	
Pirmiausia klinikiniu tyrimu įvertinami kvėpavimo takų pokyčiai, kvėpa-
vimo pobūdis (pasunkėjęs įkvėpimas ar iškvėpimas), kvėpavimo dažnis, 
kraujotakos sutrikimas. 

Dusulio	ypatybės	
Pradžia	 ir	 trukmė. Apklausiant išsiaiškinama, ar pacientas gali užbėgti 
laiptais aukštyn.

 ● Staigi pradžia (minutės–valandos) – pneumotoraksas, ūminė astma, PE, 
plaučių edema, svetimkūnis kvėpavimo takuose. 

 ● Laipsniška pradžia (valandos–dienos) – plaučių uždegimas, skysčio san-
kaupa pleurose, anemija, ūminė uždegimo kilmės demielinizacinė poli-
neuropatija.  

 ● Lėta pradžia (mėnesiai–metai) – plaučių tuberkuliozė, LOPL, vėžys, fi-
brozinis alveolitas. 

Sunkumas. Apklausiant pacientą išsiaiškinama, kokį atstumą nuėjus atsi-
randa dusulys, kiek laiptų pakopų užkopia be dusulio, ar būna dusulys ra-
mybėje, kalbant, rengiantis. 
Sukurta daug dusulio sunkumo vertinimo būdų (pvz.: vaizdo analogijos 
skalė, VAS, – dusulio intensyvumas vertinamas nuo 1 iki 10 balų, modi-
fikuota Borgo skalė (http://www.heartonline.org.au/media/DRL/Rating	 of	
perceived	 exertion	 –	 Borg	 scale.pdf), bet dažniausiai rekomenduojamos 
yra šios: modifikuota Medicininių tyrimų tarybos (angl. Medical	Research	
Council, MRC) dusulio vertinimo skalė (I.2.3 lentelė) ir Niujorko širdies 
asociacijos, NŠA (angl.	 New	York	Heart	Association,	NYHA) funkcinės 
klasės, specifinės dusuliui įvertinti (I.2.4 lentelė).

sunkinantys	ir	lengvinantys	veiksniai:
 ● Palengvėja savaitgaliais ir atostogų metu – profesinė astma, išorinis aler-

ginis alveolitas. 
 ● Pasunkėja gulint ar miegant – ortopnėja, pirmoje nakties pusėje atsiran-

dantis priepuolinis dusulys (PND), astma (pasireiškia paryčiui).

Lydintieji	simptomai:	
 ● Pleurinis skausmas krūtinėje – plaučių uždegimas, plaučių infarktas, 

šonkaulio (-ių) lūžis, pneumotoraksas. 
 ● Centrinis nepleurinis krūtinės skausmas – miokardo infarktas, masyvi PE. 
 ● Kosulys ar švokštimas – astma, PE, pneumotoraksas. 
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	svarbu.  Kiti požymiai, rodantys dusulio sunkumą: hipotenzija, hipokse-
mija, trachėjos deviacija, pakitusi sąmonė, aritmijos, stridoras, įsigaubę tarp-
šonkauliai tarpai, cianozė, vadinamoji trikojė kūno padėtis (kai sėdint remia-
masi ranka), ženklus papildomų kvėpuojamųjų raumenų darbas (m.	scalenus 
ir m.	sternocleidomastoideus kakle), negirdimas alsavimas (I.2.5 lentelė.).

I.2.3	lentelė.	modifikuota	medicininių	tyrimų	tarybos	 
(angl.	Medical Research Council, MRC)	dusulio	vertinimo	skalė		

Laipsnis Apibūdinimas

0 Atsiranda tik didelės įtampos (atkaklių pastangų) metu.
1 Dūstama skubiai vaikštant lygia vieta ar lipant į nedidelę įkalnę. 

2
Einant atsiliekama nuo to paties amžiaus asmenų ar prireikia sustoti po 15 min. 
vaikštant vienam lygia vieta. 

3 Dusulys sustabdo nuėjus 90 metrų ar po kelių minučių ėjimo lygia vieta. 

4
Dusulys minimalių pastangų metu: užima kvapą (uždūstama) apsirengiant ar 
nusirengiant, pasirengiant išeiti iš namų.

1.2.4	lentelė.	niujorko	širdies	asociacijos	širdies	nepakankamumo	sunkumo	funkcinės	klasės

Funkcinė 
klasė

Apibūdinimas

I Neribota įprastinė fizinė veikla
II Lengvai ribota įprastinė fizinė veikla 
III Smarkiai ribota įprastinė fizinė veikla, simptomai įtampos metu
IV Simptomai ramybėje

DūstanČIO	PaCIEntO	tYrImas	
Pradiniai tyrimai

Pulsoksimetrija siekiama nustatyti oksigenuoto hemoglobino (Hg) kiekį 
(bendrojo procentas) periferinėje kraujotakoje. Vertingas atrankinis meto-
das hipoksemijai nustatyti ir indikacijoms gydymui deguonimi įvertinti. 
Kai SpO2 sumažėja 8–10 proc., hipoksija yra kliniškai reikšminga ir reikia 
pradėti gydymą deguonimi kartu su kitais ją sukėlusios priežasties šalinimo 
būdais, ypač jei nustatoma tachikardija ir tachipnėja. Sumažėjęs SpO2 rodo 
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I.2.5	lentelė.	Dusulį	lydintys	simptomai	ir	požymiai,	svarbūs	atskiriant	jo	priežastis	

Papildomi simptomai ir požymiai Būdingiausia aprašomai ligaiai
Susilpnėjęs ar negirdimas 
kvėpavimas 

LOPL, sunki astma, įtampos pneumotoraksas, skysčio 
sankaupa pleuroje, kraujas pleuroje (haemothorax)

Išsiplėtusios jungo venos, kai:
girdimi karkalai

nėra karkalų

Dekompensuotas ŠN, ūminis respiracinio distreso 
sindromas 
Širdies tamponada, ūminė PE

Svaigimas, sinkopė
Širdies vožtuvų ligos (aortos stenozė), kardiomiopatija 
(hipertrofinė ar dilatacinė), ženkli anemija, nerimo 
sindromas, hiperventiliacija 

Svaigimas, sinkopė
Širdies vožtuvų ligos (aortos stenozė), kardiomiopatijos 
(hipertrofinė ar dilatacinė), ženkli anemija, nerimo 
sindromas, hiperventiliacija 

Kraujotakos sutrikimas:
hipertenzija

hipotenzija

Hipertenzinė krizė, panikos priepuolis, ūminės išemijos 
sindromas
ŠN, metaboliniai sutrikimai, sepsis, ūminė PE

Kraujas skrepliuose (haemoptysis) Plaučių vėžys, PE, bronchektazinė liga, lėtinis 
bronchitas, tuberkuliozė 

Hiperventiliacija Acidozė, sepsis, apsinuodijimas salicilatais, 
psichogeninės priežastys (įskaitant nerimą)

Sąmonės sutrikimai Psichogeninė hiperventiliacija, centrinis ar metabolinis 
sutrikimas, plaučių uždegimas 

Ortopnėja Stazinis ŠN, toksinė PE
Skausmas:

priklauso nuo kvėpavimo
nepriklauso nuo kvėpavimo

Pneumotoraksas, pleuritas / pleuropneumonija, PE
Miokardo infarktas, aortos aneurizma, tulžies pūslės ar 
inkstų akmenligė, ūminis gastritas, miokardo infarktas, 
Roemheldo sindromas*

Blyški oda Sunki mažakraujystė (anemija)

Paradoksinis pulsas Dešiniosios širdies nepakankamumas, PE, kardiogeninis 
šokas, perikardo tamponada, paūmėjusi astma 

Periferinės edemos Stazinis ŠN 

Karkalai Ūmiai dekompensuotas ŠN, ūminio respiracinio 
distreso sindromas, plaučių uždegimas 

Kvėpuojant dalyvauja pagalbiniai 
raumenys 

Kvėpavimo nepakankamumas / ūminio respiracinio 
distreso sindromas / sunki LOPL / sunki astma 

Švokštimas Paūmėjusi astma, paūmėjęs LOPL, ūminio respiracinio 
distreso sindromas, svetimkūnis 

LOPL – lėtinė obstrukcinė plaučių liga, PE – plaučių embolija, ŠN – širdies nepakankamumas, 
*Roemheldo sindromas – virškinimo trakto negalavimai, susiję su širdies simptomais: aritmija ar šir-
dies plakimu. 
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arba kliūtį deguoniui patekti į alveoles, arba hemoglobino ir deguonies su-
sijungimo bei pernašos per arterinę kraujotaką sutrikimus.

Dažniausios mažo SpO2 priežastys: 
 ● Susilpnėjęs kvėpavimas – vaistų perdozavimas, galvos pažaida.  
 ● Viršutinių kvėpavimo takų obstrukcija – epiglotitas, svetimkūnis.   
 ● Apatinių kvėpavimo takų obstrukcija – bronchų spazmas dėl plaučių au-

dinio ligų. 
 ● Diafragmos ar krūtinės ląstos riboti judesiai – skausmas lūžus šonkau-

liui, nervų ligos. 
 ● Ribotas plaučių išsiplėtimas – hemotoraksas, hidrotoraksas ir kt. 
 ● Kliūtis deguonies pernašai per alveolių sieneles – plaučių edema. 
 ● Sumažėjusi deguonies koncentracija atmosferoje – aukštikalnėse ar kvė-

puojant anglies monoksido įsotintu oru (https://geekymedics.com/pulse-
oximetry/).

Laboratoriniai	tyrimai: bendrasis kraujo tyrimas anemijai atmesti; D di-
merų tyrimas, kai įtariama nemasyvi PE; natriurezinių peptidų BNP ir NT- 
proBNP tyrimas, kurių koncentracija padidėja esant ŠN, bet tai nėra pato-
gnominis ŠN požymis, nes gali padidėti ir dėl amžiaus, lėtinės inkstų ligos 
(LIL), ūminės išemijos sindromo (ŪIS), masyvios PE. 
Elektrokardiografija	(EkG) vertinga, kai įtariama širdinė ūminio dusulio 
priežastis.
Impedanso	kardiografija	(IkG) padeda prie ligonio lovos nustatyti skys-
čių sankaupą krūtinės ląstoje, sužinoti minutinį širdies tūrį, širdies indeksą 
ir kitus kraujotakos rodmenis.
6	minučių	ėjimo	mėginys	padeda objektyviai įvertinti funkcinį pajėgumą 
ir lėtinio dusulio sunkumą. 
Plaučių	ultragarsinis	tyrimas padeda nustatyti skysčio kiekį krūtinės ląs-
toje (vadinamasis plaučių raketų požymis, I.2.1 pav.), greitai atskirti tris 
dusulį sukeliančias ligas: PE, skysčio sankaupą pleurose ir pneumotoraksą, 
gali būti naudingas stebint skubaus gydymo rezultatus.
krūtinės	ląstos	rentgenografija	svarbus tyrimas keturioms ūminio dusulio 
priežastims – PE, plaučių edemai, pneumotoraksui, pneumonijai – patvir-
tinti ar paneigti.
spirometrija vertingesnė lėtiniam plautiniam dusuliui įvertinti, kai įtaria-
ma emfizema, LOPL, astma. 
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I.2.1	pav.	Vadinamasis	plaučių	raketų	požymis,	rodantis	kraujo	sąstovį	plaučiuose,	
matomas	atliekant	plaučių	ultragarsinį	tyrimą

tolesni	tyrimai	tik	atrinktiems	pacientams

krūtinės	ląstos	kompiuterinė	tomografija	(kt)	ar	kt	angiografija	su 
intravenine kontrastine medžiaga yra pirmaeilis vaizdinimo metodas PE pa-
tvirtinti ar paneigti. 

Echokardiografija, skubiai atlikta ūminio dusulio atvejais (per pirmąsias 
24–48 val.), vertinga, jei kliniškai nustatytas ūminis ŠN, kai ieškoma grės-
mingų širdinių dusulio priežasčių: šlapiojo perikardito ir širdies tampona-
dos, dešiniojo skilvelio (DS) išsiplėtimo esant PE, kairiojo skilvelio (KS) 
disfunkcijos esant plaučių pabrinkimui, ūminių vožtuvų ligų (burių plyši-
mo, vožtuvo trombozės), taip pat gali būti pirmasis neįprastų masių širdies 
ertmėse nustatymo metodas.

kardiopulmoninis	fizinio	krūvio	mėginys (angl.	Cardio-Pulmonary	Exer-
cise	Test) reikalingas nustačius sunkų įsisenėjusį ŠN ar įsisenėjusią plaučių 
ligą, kai siekiama nustatyti indikacijas organams (širdžiai ar širdies ir plau-
čių kompleksui) transplantuoti. 
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DIFErEnCInė	DIaGnOstIka
Diferencinė dusulio priežasčių diagnostika apima ŪIS, ŠN, LOPL, astmą, 
pneumotoraksą, plaučių uždegimą, PE, anemiją, panikos priepuolį ir kitas 
ligas, kai pasireiškia dusulys. 1.2.6 lentelėje pateikiamos minimalios di-
ferencinės diagnostikos žinios, rekomenduojamos Objektyvaus struktūri-
zuoto klinikinio tyrimo (angl. Objective	Structured	Clinical	Examination,	
OSCE) ekspertų. 
Priepuolinį nakties dusulį būtina atskirti nuo kvėpavimo sutrikimo sindro-
mų, pasireiškiančių miego metu. 

miego	 sukeltiems	 kvėpavimo	 sutrikimams	 priskiriami šie: įprastinis 
knarkimas, obstrukcinė miego apnėja, centrinė miego apnėja, čeino-Stokso 
(angl. Cheyne-Stokes) kvėpavimas ir hipoventiliacijos sindromas.

 ● Miego apnėja – tai ne mažiau kaip 10 sek. sustojęs kvėpavimas miegant. 
Kartais kvėpavimas sustoja 20–30 sek., retai – 2–3 min. Miego apnėjos 
sindromu serga 1–4 proc. gyventojų. Jis pasireiškia nemažai daliai ŠN 
pacientų, bet patofiziologiniai mechanizmai ir gydymo metodai nepa-
kankamai ištirti.

 ● Hipopnėja – daugiau kaip 30 proc. sumažėjęs oro srautas pro viršutinius 
kvėpavimo takus.   

 ● Obstrukcinis miego apnėjos sindromas – tai klinikinis sindromas, kai 
kartojasi viršutinių kvėpavimo takų obstrukcija, dėl kurios pro nosį ar 
burną patenka gerokai mažiau oro (hipopnėja) arba iš viso nepatenka 
(apnėja). Šiuos ventiliacijos sutrikimo epizodus paprastai lydi garsus 
knarkimas, laikina hipoksemija, jie baigiasi trumpu prabudimu (ligoniai 
paprastai jo nepajunta), kuris pertraukia miego vientisumą. 

 ● Centrinis miego apnėjos sindromas – kai, sustojus kvėpavimui, nenusta-
toma įkvėpimo pastangų ir viršutinių kvėpavimo takų obstrukcijos po-
žymių. Centrinis miego apnėjos sindromas sudaro mažiau kaip 10 proc. 
visų miego apnėjos sindromo atvejų.

DusuLIO	LEnGVInImO	mEtODaI	
Pirmiausia būtina nustatyti ir gydyti priežastinę ligą. 
Deguonies tiekimas (oksigenoterapija) veiksmingas, jei nustatyta hipok-
sija, bet jo tiekti nereikia, jei kraujo dujų saturacija yra nepakitusi, – tokiu 
atveju jis neveiksmingas net ir taikant paliatyvųjį gydymą.
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1.2.6	lentelė.	ūminio	dusulio	(oro	stokos)	diferencinė	diagnostika	

Priežastys Liga Anamnezė Požymiai Diagnostiniai tyrimai Gydymas 

Kv
ėp

av
im

o 
or

ga
nų

 li
go

s

Plaučių 
arterijos 
tromboem
bolija

Pleurinis skausmas.
Kraujingi skrepliai. 
Rizikos veiksniai: 
nejudra,  
imobilizacija ir t. t.

Tachikardija.
JV išsiplėtimas.
DS trinksnis.
Sustiprėjęs II tonas.
DS presistolinis galopas.
Tachipnėja.
Nėra karkalų.
GVT požymiai.
Sistolinis KS <90 mmHg.
Bradikardija, rodanti 
masyvią PE.

D dimerai ↑.
KT angiografija.
EKG: tachikardija, DS 
sistolinė perkrova.
DHKB, ašies poslinkis į 
dešinę, S1Q3.
Hipoksija ir hipokapnija.
KLR: pleištinis 
patamsėjimas, kraujotakos 
išnykimas, išsiplėtusi PA, 
skystis pleuroje.

Gydomoji MMMH dozė.
Trombolizė, jei masyvi PE.

Plaučių 
uždegimas

Karščiavimas.
Dusulys, kosulys ir 
skrepliavimas.
Pleuritinis krūtinės 
skausmas.
Sumišimas.

Cianozė. 
Tachipnėja.
Bronchinis alsavimas.
Krepitacija.
Perkusinis duslumas. 
Balsinis rezonansas ↑.
Balso drebėjimas.

KLR: sutankėjęs audinys.
Uždegimo žymenys ↑.
Skreplių mikrobiologinis 
tyrimas.
Bakterijų antigenai.
Kraujo mikrobiologinis 
pasėlis.

Gydymas antibiotikais

Pneumo
toraksas

Ūminis pleurinis 
skausmas.
Rizikos veiksniai: 
Marfano 
sindromas,  
LOPL,  
astma.

Sumažėjusios amplitudės 
krūtinės ląstos judesiai.  
Negirdimas kvėpavimas. 
Hiperrezonansas. 
JV išsiplėtimas.  
Hipotenzija.  
Trachėjos poslinkis.

KLR: oras pleuros ertmėje.

Pirminis: 
Jei ≤2cm, KLR stebėsena. 
Jei ≥2cm, oro aspiravimas.
Antrinis: 
Jei >1 cm, 24 val. stebėsena.
Jei 1–2 cm, oro aspiravimas.
Jei >2 cm, pleuros drenažas.

Bronchų 
astmos 
paūmėjimas

Dusulys.
Švokštimas.
Serga astma.

Cianozė.
Tachipnėja.
Kvėpuojant dalyvauja 
pagalbiniai raumenys. 
Polifoninis švokštimas. 
Pasunkėjęs įkvėpimas. 
PEFR ↓.

KLR: paneigia pneumoniją ir 
pneumotoraksą.
Normalus PaO2,
↓ PaCO2 ar
↑ PaCO2.
Nuovargis.
Skreplių tyrimai, jei 
infekcijos žymenys ↑.

Salbutamolis.
Ipratropiumas.
Gliukokortikoidai.
Magnis į veną.
Antibiotikai, jei infekcija. 

LOPL

Dusulys.
Švokštimas. 
Skreplių pokytis. 
Žinoma LOPL ar 
ilgalaikis rūkymas.

Cianozė.
Tachipnėja.
Kvėpuojant dalyvauja 
pagalbiniai raumenys.
Polifoninis švokštimas.
Pasunkėjęs įkvėpimas.

Salbutamolis.
Ipratropiumas.
Gliukokortikoidai. 
Magnis į veną.
Antibiotikai, jei infekcija. 
Dirbtinio kvėpavimo 
aparatas BiPAP (spontaninis 
režimas, tiekiantis dviejų 
lygių slėgį), jei reikia.
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Ki
to

s 
kv

ėp
av

im
o 

or
ga

nų
 li

go
s

Alerginis 
alveolitas.
Laringitas.
Bronchitas.
Pneumonitas.
Bronchoekta
zinė liga.
Infekcijos.

Ši
rd

ie
s 

lig
os

ŪIS

Nepakeliamas 
skausmas krūtinės 
viduryje, plinta į 
kaklą ir kairiąją 
ranką, lydi dusulys, 
prakaitavimas, 
pykinimas, trunka 
15–30 min.
Yra IŠL rizikos 
veiksnių. 

Pokyčių gali nebūti.
Bendrieji:  
prakaitavimas ir oro stoka, 
kol skauda.
Širdiniai: 
IV tono galopas,  
išsiplėtusios JV.
ŠN požymiai.  
Bradi ar tachikardija.

EKG: ST segmento pakilimas 
(ar nauja KHKB),
T inversija,
Q banga.
LAB: TnI ↑.
KLR: norma ar 
KS nepakankamumo 
požymiai.
VAA: VA okliuzija ar ženklus 
susiaurėjimas.

MONAC: (angl.
M – Morphine
O – Oxygen
N – Nitrates
A – Aspirin
C – Clopidogrel)

Pirminė PVAI

Ūminis KS 
nepakanka
mumas

Oro stoka. 
Ortopnėja. 
PND.
Rožiniai putoti 
skrepliai.  
Žinoma ŠKL.

Tachikardija.  
Tachipnėja.
Krepituojantys karkalai. 
Protodiastolinis galopas.
Išsiplėtusios JV.  
Patinimas.

KLR: alveolių pritemimas, 
B linijos; kardiomegalija, 
veninio sąstovio požymiai, 
skysčio sankaupa pleurose.
Echokardiografija. 
BNP / NTproBNP ↑. 
VAA: galima okliuzija.

Furozemidas į veną. 
Nitroglicerino infuzija.  
Teigiamo kvėpavimo takų 
slėgio terapija, jei reikia.
Gydyti priežastinę ligą.

Kitos širdies 
ligos

Kardiomiopatijos.
Miokarditas.
Ūminė širdies 
vožtuvų pažaida.
Plautinė 
hipertenzija.

Ki
to

s 
lig

os

Hiperventilia
cijos sindro
mas, kai yra 
nerimas

Veržiantis krūtinės 
skausmas. Dusulys. 
Prakaitavimas. 
Pražūties nuojauta.
Nerimastinga 
asmenybė.  
Pasikartojantys 
nerimo priepuoliai 
esant trikdžiams.

Norma ar hiperventiliacija.
EKG ir TnI: paneigti MI.
KLR: paneigti infekcinę ligą.
Respiracinė alkalozė.

Nuraminti ir įgyti paciento 
pasitikėjimą.
Kognityvinė elgesio terapija.

Kitos ligos

Anafilaksija.
Metabolinė acidozė.
Sepsis.
Svetimkūnis.

BNP / NT-proBNP – natriureziniai peptidai, DHKB – dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada, DS – dešinysis skilvelis, 
EKG – elektrokardiograma, JV – jungo vena, GVT – giliųjų venų trombozė, KHKB – kairiosios Hiso pluošto kojytės blo-
kada, KLR – krūtinės ląstos rentgenograma, KT – kompiuterinė tomografija, LAB – laboratoriniai tyrimai, LOPL – lėtinė 
obstrukcinė plaučių liga, MI – miokardo infarktas, MMMH – mažos molekulinės masės heparinas, PA – plaučių arterija, 
PE – plaučių embolija, PEFR – maksimalus iškvėpimo srovės greitis (angl. peak expiratory flow rate). PND – priepuolinis 
naktinis dusulys, PVAI – perkutaninė vainikinių arterijų intervencinė procedūra, ŠKL – širdies ir kraujagyslių liga, TnI – 
troponinas I, VAA – vainikinių arterijų angiografija.
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LItEratūra

Fizioterapija pravarti pacientams, kuriems nustatyta neurologinių ar neu-
roraumeninių sutrikimų, kai dūstama dėl pažeistų tarpšonkaulinių, pilvo ar 
kitų raumenų, reikalingų normaliai ventiliacijai užtikrinti. Galima taikyti 
pagalbines kosulio, įkvepiamo tūrio didinimo technikas, mokyti tinkamų 
kūno padėčių ir kognityvinės elgesio terapijos, pritaikyti kvėpavimo būdą 
ir kt. 

Paliatyvusis gydymas taikytinas dūstantiems vėžiu sergantiems ligoniams 
ir kitais blogos prognozės ligų atvejais.

Prognozė	priklauso nuo pagrindinės ligos, ūminio dusulio – kaip greitai 
išsiaiškintas jo pobūdis, kokios kokybės skubioji pagalba suteikta. Jau vien 
šio simptomo pasireiškimas rodo esant ligą ir trumpesnį gyvenimą, jei tin-
kamai negydoma.
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Edema (oedema) – perteklinio skysčio sankaupa tarpaudininė-
je (intersticinėje) ertmėje, t. y. audinių skysčio terpėje. Inters-
ticinis skystis supa tam tikrų audinių ląsteles. 

Kiti giminingi terminai:
 ● Patinimas (sutinimas, pabrinkimas) – praeinantis kūno dalies ar 

ploto nenormalus padidėjimas ne dėl ląstelių proliferacijos (nebū-
tinai edema). 

 ● Skysčių išsiveržimas į kūno ertmes – pernelyg didelė skysčio san-
kaupa kūno ertmėse, pvz.: perikarde (hydropericardium), pleuroje  
(hydrothorax), pilvo ertmėje (ascites).

 ● Anasarka (anasarca) yra generalizuota ir sunki edema, apimanti 
giliuosius poodinius audinius. 

PatOFIZIOLOGIJa	

Intersticinio skysčio kiekis norma-
liomis sąlygomis yra pastovus ir 
sudaro apytikriai apie 20 proc. kūno 
svorio. Edema – perteklinio skysčio 
sankaupa tarpaudininėje ertmėje, 
t. y. audinių skysčio (intersticinė-
je) terpėje, paprastai ją sąlygoja šie 
veiksniai (I.3.1 pav.):

 ● Padidėjęs hidrostazinis slėgis ka-
piliaruose (padidėjęs Pc – širdies 
nepakankamumas);

 ● Sumažėjusi baltymų koncentraci-

ja plazmoje (sumažėjęs πc – nef-
rozinis sindromas, kepenų nepa-
kankamumas);

 ● Padidėjęs kapiliarų pralaidumas 
(padidėjęs Kf – toksinai, infekci-
jos, nudegimai); 

 ● Padidėjęs intersticinių skysčių 
onkozinis slėgis (padidėjęs πi –  
limfos nutekėjimo blokada).

Pabrinkimų atsiranda tik susikau-
pus audiniuose bent iki 4,5 kg kūno 
skysčių.

Š I R D I E S  L I G O M I S  S E R G A N č I Ų  PA C I E N T Ų 
N U S I S K U N D I M A I  I R  J Ų  D I F E R E N C I N ė  D I A G N O S T I K A
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kLInIkInIs	tYrImas	
apžiūra

 ● Edemos paviršiuje oda gali būti glotni (tarsi išlyginta), žvilganti, įsitem-
pusi ir netgi be plaukelių. 

 ● Gali būti išsilyginusios mažosios odos raukšlės, nematomos pirštų odos 
dorsalinio paviršiaus klostės, sausgyslės.

 ● Nematomi medialiniai maleolų kraštai, kurie paprastai būna aiškūs.
 ● Matomas veido paburkimas ir akių vokų išpurtimas, sunkiais atvejais net 

sėklidžių maišelio paburkimas. 
 ● Uždegimo požymiai, jei jis yra. 

apčiuopa
Norint įvertinti pabrinkimus, odoje reikia įspausti duobutę. 5–10 sek. nykš-
čiu ar smiliumi spaudžiamas pėdų nugarinis ir kulkšnių vidinis paviršiai, 
o dviem ar trimis praskėstais pirštais – blauzdų priekinis paviršius (5 cm 
virš kulkšnies), kryžkaulis (jei guli, atsisėdus), šonkauliai ar krūtinkaulis ir 
net kaklas, jei siekiama nustatyti anasarką. (žr. https://www.youtube.com/
watch?v=ZjDvavY7AQk) 

Pc

STARLINGO JĖGOS

I.3.1	pav. starlingo	jėgos	ir	skysčių	apykaita	per	kapiliarų	membranas	

Pc – hidrostazinis spaudimas kapiliaruose, Pi – hidrostazinis skysčio spaudimas intesticiniame (tar-
paudininiame) sluoksnyje, πc – plazmos onkozinis spaudimas, πi – intesticinio (tarpaudininio) sluoks-
nio skysčio onkozinis spaudimas.

	svarbu.  Hidrostazinis spaudimas skysčius išstumia, o onkozinis spaudimas juos sugrąžina į atitin-
kamą sluoksnį. Taigi, bendroji skysčių tėkmė: Pnet = Kf [(Pc − Pi) − (πc − πi)], kur Kf – filtravimosi 
konstanta (kapiliarų pralaidumas). 

πc πi Pi
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Norint nustatyti matomo nedidelio pabrinkimo sunkumą, oda virš kaulo 
spaudžiama 10 sek. trimis šiek tiek praskėstais pirštais – juos atitraukus, 
matyti įdubos (slėniai tarp kalvelių). 

Norint nustatyti įdubos savaiminio išsilyginimo laiką, stipriai įspaudžiama 
gilyn kaulo link, įjungiamas laikmatis ir, pašvietus įspaustos duobutės įstri-
žainėn, stebima, kiek laiko praeina, iki ji išsilygina be jokių pėdsakų. Ver-
tinimas:

 ● Greitas išsilyginimas (<40 sek.) būdingas hipoalbuminemijai; 
 ● Lėtas išsilyginimas (>40 sek.) būdingas padidėjusiam veniniam slėgiui 

ar padidėjusiam kapiliarų pralaidumui, kai albuminų koncentracija išli-
kusi normali. 

Tiriant pilvo	sienos	edemą, pilvo priekinės sienos oda sužnybta laikoma 
bent 5 sek. ir stebima, ar susidaro įduba. 

Limfinei	 edemai įrodyti naudingas Kapoši-Stemerio požymis (angl. Ka-
posi-Stemmer’s	Sign). Sužnybiama ir atkeliama pėdos oda ties antrojo (ar 
vidurinio) piršto pagrindu ar didžiojo plaštakos piršto oda. Mėginys neigia-
mas, jei odą sužnybti galima, teigiamas – jei negalima. Neigiamas mėginys 
kreipia ieškoti kitų edemos priežasčių – galima įtarti lėtinį venų nepakan-
kamumą. Jei ties piršto pagrindu nustatoma edema su duobute, gali būti 
stazinis širdies nepakankamumas, nefrozinis sindromas, kepenų cirozė ir kt. 
Teigiamas mėginys patvirtina limfinę edemą.

Perkusija	(ascitui	nustatyti)
 ● Pliuškesys (angl. puddle	 sign) rodo nedidelį skysčio kiekį (apie 120–

250 ml).
 ● Pilnumo pojūtis pilvo šonuose – >500 ml skysčio.
 ● Prislopinto garso poslinkis (angl. shifting	dullness) rodo galimą vidutinę 

skysčio sankaupą (>1000–1500 ml).  
 ● Skysčio vibravimas ir pilvo sienos įtampa (angl. fluid	thrill) nustatomi, 

kai yra daug skysčio (>2000 ml). 

kiekybinio	vertinimo	būdai	
 ● Perimetrinis juosmens apimties matavimas, naudojantis ta pačia centi-

metrine juostele, tuo pačiu kaulo atskaitos tašku, matuojant tuo pačiu 
paros laiku.
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 ● Tūrinės vandens slinkties matavimas volumetru. 
 ● Dėl edemos sumažėjusio funkcinio paslankumo įvertinimas. 

EDEmOs	kLasIFIkaCIJa
Pagal	įdubą	ir	jos	išsilaikymo	trukmę	(I.3.2 pav.):
1+ – ≤2 mm įduba, kuri greitai išnyksta. 
2+ – 2–4 mm įduba, kuri išnyksta per 10–15 sek. 
3+ – 4–6 mm įduba, kuri išlieka ilgiau nei 1 min.; galūnė atrodo putlesnė 
(storesnė). 
4+ – 6–8 mm įduba, kuri išlieka ilgiau nei 2 min.; galūnė yra pastebimai 
deformuota.

Pagal	sunkumą:
1+ (lengva) – patinusios abi pėdos ir kulkšnys.
2+ (vidutinė) – patinusios abi pėdos ir kojos, ir plaštakos ar dilbiai. 
3+ (sunki) – generalizuotas abipusis patinimas su įdubomis, apimantis abi 
pėdas, kojas, rankas ir veidą. 

Pagal	skysčio	sankaupos	pobūdį:
 ● Transudatas – nedaug baltymo (<30 g/l) mažai ląstelių, edema su įduba.
 ● Eksudatas – daug baltymo (>30 g/l), daug ląstelių, edema be įdubos.
 ● Limfa – daug baltymo, edema be įdubos.

I.3.2	pav.	Edema	su	įduba	
a)	pėdų	ir	kulkšnių,	B)	blauzdų	

A B
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Pagal	priežastis:	
 ● Edema be įdubos (standi, oda tanki, kieta) būdinga šioms ligoms:

• Miksedema: generalizuota (hipotirozė) ir apie kulkšnis (Greivso liga);
• Limfedema: pirminė ar antrinė;
• Angioneurozinė, Kvinkės edema ir dilgėlinė; 
• Sklerodermija.

	svarbu.	 Edema be įdubų paprastai būna lokali, o generalizuota gali būti 
sergant miksedema ir generalizuota dilgėline (būdinga alerginei vaistų re-
akcijai).

 ● Edema su įduba (angl. pitting edema), mažai baltymo turintis transuda-
tas, kai limfos nutekėjimas nesutrikęs, būdinga šioms ligoms (įsiminti 
akronimą CHILD):
• Širdies nepakankamumas (angl. Cardiac	failure).
• Hipoalbuminemija (angl. Hypoalbuminemia).
• Idiopatinis venų nepakankamumas (angl. Insufficency	 (venous),	

Idiopathic).
• Kepenų ligos (angl. Liver disease).
• Vaistai (angl. Drugs): vazodilatatoriai ir kt.

Dažniausių edemos su įduba priežasčių skiriamieji požymiai apibendrinti 
I.3.1 lentelėje.

I.3.1	lentelė.	Dažniausių	edemos	su	įduba	priežasčių	skiriamieji	požymiai

Kardialinė edema Hepatinė edema Renalinė edema

Priklausomybė 
nuo kūno 
padėties 

++++ +++ ++

Veido patinimas – – +

Ascitas + ++++ +

Eiga Kojos→veidas→ascitas Ascitas→kojos→veidas Veidas→kojos→ascitas

Dusulys Ankstesnis už edemą Kai susidaro ascitas 

Požymiai

Širdies 
nepakankamumo 
požymiai,  
jungo venų pakilimas 

Hepatomegalija
Lėtinės kepenų ligos –  
stigmos 

Pablyškęs, vaškinis 
veidas

Hipoproteinemija – ++ ++++
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Pagal	išplitimą:
 ● Lokali, kai yra:

• Venų užsikimšimas (obstrukcija): nėštumas, viršutinės ar apatinės 
tuščiosios venos sindromas, venų varikozė, giliųjų venų trombozė, 
ilgalaikis gulėjimas, vėžys (pilvo navikai, limfoma). 

• Infekcija ar uždegimas: celiulitas, osteomielitas, podagra.
• Vietinė trauma ar sužalojimas: mėlynės, pasitempimas, lūžiai, vabz-

džių ar gyvatės sugėlimas, nušalimas, nudegimas. 
 ● Generalizuota, kai yra:

• Hipoproteinemija (maža baltymo koncentracija kraujyje): nepakan-
kamai gaunama su maistu esant mitybos nepakankamumui (Kvašior-
koro sindromas); sumažėjęs pasisavinimas (absorbcija) dėl baltymus 
išstumiančios enteropatijos; sumažėjusi sintezė sergant kepenų ciro-
ze; padidėjęs netekimas per odą (nudegimai), šlapimą (nefrozinis sin-
dromas), išmatas (žarnyno liga).

• Sisteminė veninė hipertenzija: stazinis širdies nepakankamumas; pe-
rikardo ligos; triburio vožtuvo ligos.

• Specifinės sąlygos: ciklinė edema moterims (pre-, perimenstruacinis 
sindromas); vazodilatatorių vartojimas (hidralazinas sulaiko natrį, o 
nifedipinas pakeičia kapiliarų pralaidumą; pabrinkimą gali sukelti ir 
alfa blokatoriai, tiazolidindionai, gliukokortikoidai, anaboliniai ste-
roidai, estrogenai ir kt.); kiti vaistai: estrogenai; nėštumas; kapiliarų 
pralaidumo (prasisunkimo) sindromas sunkaus sepsio atveju. 

Pagal kitas edemos charakteristikas:
 ● Pasireiškimo laikas. Ūminės edemos, atsiradusios per mažiau nei 72 val., 

priežastys: giliųjų venų trombozė (GVT), celiulitas, traumos, ūminis 
nefritas, alerginės reakcijos. 

 ● Priklausomybė nuo kūno padėties. Atslūgstančios pakėlus kojas – venų 
nepakankamumas, neatslūgstančios pakėlus kojas – mitybos nepakanka-
mumas, cirozė, stazinis širdies nepakankamumas, nefrozinis sindromas.

 ● Simetriškumas. Vienpusės, nesimetriškos edemos priežastys: GVT, pof-
lebitinis sindromas, Beikerio cistos plyšimas, kojos dvilypio raumens 
įtrūkimas, celiulitas, trauma, vabzdžių įgėlimas, vienpusis venų nepa-
kankamumas, limfinių latakų užsikimšimas ir kt.
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Kad kliniškai pasireikštų edema su įdubomis, kūno svoris turi padidėti bent 
10–15 proc. 
Patikimiausias edemos progresavimo vertinimo būdas – kasdien tiksliai nu-
statyti svorio svyravimą.

LImFInė	EDEma	
Limfinė edema būna be įdubų, kai užsikimšę limfos nutekėjimo takai. Be 
to, limfa yra daug baltymo turintis skystis, o baltymai osmoziškai pritraukia 
skysčius tiesiogiai atgal į tarpaudininę ertmę. Nustatoma tarsi infiltracinė 
edema, t. y. edema su poodžio infiltracija.  

Limfinės	edemos	klasifikacija
Pagal	priežastį:

 ● Pirminė limfinė edema: limfos surinkimo ar nutekėjimo sistemos nepa-
kankamumas:  
• Milrojaus liga (angl. Milroy) – paveldimoji I tipo limfinė edema, kuri 

atsiranda tuoj pat gimus. 
• Meigės liga (angl. Meige) – paveldimoji II tipo limfinė edema, kuri 

atsiranda vėliau. 
• Ankstyvoji limfinė edema (Lymphedema	praecox) – kitu terminu pa-

vadinti viršuje aprašyti sindromai, pasireiškia iki 35 metų.
• Vėlyvoji limfinė edema (Lymphedema	tardum) – panaši į ankstyvąją, 

bet pasireiškia po 35 m. 
• Limfangiomos.

 ● Antrinė limfinė edema, kurios kilmė:
• Infekcija – filiriazė, pasikartojantis celiulitas, venerinė limfogranulio-

ma, skrofulės (tuberkuliozės pažeisti limfmazgiai). 
• Uždegimas – sisteminė raudonoji vilkligė, reumatoidinis ar psoriazi-

nis artritas, retroperitoninė fibrozė, lėtinis dermatitas. 
• Onkologinės ligos.
• Chirurginio gydymo pasekmė – po limfadenektomijos, prostatos, 

gimdos, gimdos kaklelio operacijų, rekonstrukcinių arterijų operacijų.
• Spindulinio gydymo pasekmė.

Limfinę edemą būtina skirti nuo lipedemos (I.3.2 lentelė).
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Pagal	vietą:
 ● Viršutinės galūnės – krūties vėžys, chirurginio ar spindulinio gydymo 

pasekmė, naujagimio, Ternerio sindromo atveju.
 ● Apatinės galūnės – įgimtoji, ankstyvoji, lėtoji limfinė edema, kitos prie-

žastys. 

DIFErEnCInė	DIaGnOstIka
keturios	dažniausios	generalizuotos	edemos	(anasarkos)	priežastys:
1. Stazinis širdies nepakankamumas.
2. Kepenų cirozė.
3. Nefrozinis sindromas.
4. Mitybos nepakankamumas.

Bendrosios	klinikinės	užuominos,	padedančios	atskirti	edemą:	
 ● Mitybos sutrikimas – kiti mitybos nepakankamumo požymiai.
 ● Blyškumas – širdies ar virškinimo trakto liga.
 ● Gelta – kepenų cirozė arba vyraujantis dešiniojo skilvelio nepakankamu-

mas, kai yra stazinė hepatopatija.
 ● Cianozė – širdies ligos.
 ● Limfinė adenopatija – filariozė.

Dažniausių tipų edemos iliustracijos pateiktos I.3.3 paveiksle.

Laboratoriniai	bei	instrumentiniai	tyrimai,	padedantys	nustatyti	ir	at
skirti	edemos	priežastis:

 ● Bendrasis kraujo tyrimas atkreipiant dėmesį į hemoglobino ir hemato-
krito rodiklius.

I.3.2	lentelė.	Limfinės	edemos	ir	lipedemos	(edemos	be	įdubų)	skirtumai

Limfinė edema Lipedema

Vyrai ir moterys Išimtinai tik moterims
Limfos nepakankamumas Dėl didelės riebalų sankaupos
Nebūna odos mėlynių Lengvai atsirandančios odos mėlynės
Didelis odos tankis Normali odos tekstūra (tankis)
Dažnai kojose Retai kojose 
Kapoši-Stemerio požymis teigiamas Kapoši-Stemerio požymis neigiamas 
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 ● Bendrasis šlapimo tyrimas būtinas įtariant nefrozinį sindromą: nustatyti 
proteinuriją, o ją nustačius – patvirtinti hipoalbuminemiją kraujyje.

 ● Inkstų biocheminis ir elektrolitų tyrimai siekiant nustatyti lėtinę inkstų 
liga, ūminę inkstų pažaidą.

 ● Kepenų biocheminiai tyrimai: 
• Išeminiam hepatitui patvirtinti / paneigti – kepenų fermentai (alanini-

nė transaminazė (ALT), asparagininė transaminazė (AST); 
• Stazinei hepatopatijai patvirtinti / paneigti – bilirubinas ir gama gliu-

tamiltransferazė (GGT);
• Hipoalbuminemijai nustatyti – bendrojo baltymo ir albumino koncen-

tracijos tyrimai. 
 ● Tirostimuliuojantis hormonas (TSH) – hipotirozei patvirtinti / paneigti. 
 ● D dimerų tyrimas ir venų ultragarsinė doplerografija, jei įtariama GVT, 

ypač esant vienpusei edemai, lėtiniam venų nepakankamumui patvirtin-
ti / paneigti. Daugeliu vienpusės edemos atvejų privalu atlikti ultragarsi-
nę venų doplerografiją, nesvarbu, yra skausmas ar ne. 

I.3.3	pav.	Dažniausių	edemos	tipų	iliustracijos	

a)	Pilvo	sienos	edema	su	įduba	–	anasarka.	B)	ascitas	sergant	kepenų	ciroze.	 
C)	nefrozinio	sindromo	sukelta	apyakio	edema	veide.	D)	Vienpusė	limfinė	edema.

C DA B
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 ● Elektrokardiografija, jei įtariamas širdies nepakankamumas (vertinti 
QRS komplekso trukmę, esant kairiosios Hiso pluošto kojytės blokadai, 
kai galima dissinchronija).

 ● Krūtinės ląstos rentgenografija plaučių veninio sąstovio rentgeniniams 
požymiams nustatyti, jei yra kairiojo skilvelio nepakankamumas (išsi-
plėtusios plaučių venos, Kerlio A ir B linijos).

 ● Echokardiografija siekiant nustatyti kairiojo skilvelio sistolinę disfunk-
ciją ir (ar) kairiojo skilvelio diastolinę disfunkciją ir struktūrinę raumens 
ar vožtuvų pažaidą kaip pirminę ŠN priežastį.

 ● Pilvo organų ultragarsinis tyrimas, siekiant nustatyti kliniškai įtartą asci-
tą, įvertinti jį kiekybiškai, patvirtinti / paneigti hepatomegaliją ir navikus 
ar jų metastazes.

 ● Limfoscintigrafija, jei kliniškai nustatyta limfinė edema. 
 ● Magnetinio rezonanso tomografija gali būti rekomenduojama, kai ultra-

garsiniu tyrimu GVT nenustatyta, bet jos tikimybė didelė, arba kaip al-
ternatyva limfoscintigrafijai, arba siekiant patikslinti venas spaudžiančių 
navikų prigimtį. 

kOmPLIkaCIJOs

Periferinės edemos komplikacijos: celiulitas, venų trombozė, regos sutriki-
mas (dėl periorbitinės edemos) ir skausmas. 
Ascito komplikacijos: žarnyno absorbcijos nepakankamumas, gastroezofa-
ginio refliukso sindromas, progresuojantis dusulys, bambos ir kirkšnių iš-
varžos, spontaninis bakterinis peritonitas. 

BEnDrIEJI	GYDYmO	PrInCIPaI	

 ● Gydyti priežastinę ligą. 
 ● Skirti lovos režimą, jei būtina.
 ● Riboti valgomąją druską. 
 ● Skirti šlapimo išsiskyrimą skatinančių vaistų (diuretikų) ar jų derinių, 

atsižvelgti į galimas nepageidaujamas vaistų reakcijas.

Plaučių	edema – žr. skyrių V.19.
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Pagrindinis sinkopės mechaniz-
mas – trumpalaikis smegenų krau-
jotakos pablogėjimas, kurį gali 
sąlygoti įvairios priežastys. Nu-
alpstama, kai smegenų kraujotaka 

būna sutrikusi ilgiau nei 6–8 sek., 
arterinis kraujo spaudimas sumažėja 
iki 60 mmHg ar 20 proc. sumažėja 
smegenų oksigenacija. 

I .4 . 	sInkOPė

Diana	Rinkūnienė, 	Tomas	Kazakevičius

Sinkopė (apalpimas) – trumpas, laikinas visiškas sąmonės ne-
tekimas, kuriam ištikus žmogus nesugeba išlaikyti kūno pa-
dėties. Būdinga staigi pradžia, trumpa trukmė, savaiminis ir 
visiškas atsigavimas. 

Sinkopės dažnumas ir priežastis priklauso nuo amžiaus. Vai-
kams ir jauniems žmonėms būdingesnė refleksinė, aritmogeni-
nė (ilgo QT, Volfo-Parkinsono-Vaito (VPV) sindromai) sinko-
pė, o vyresnio amžiaus pacientams – ortostazės, širdies ritmo 
sutrikimų ar kraujo tėkmės obstrukcijos (pvz.: aortos steno-
zės, plaučių embolijos) sukeliama sinkopė. 

PatOFIZIOLOGIJa

DIaGnOstIka

Š I R D I E S  L I G O M I S  S E R G A N č I Ų  PA C I E N T Ų 
N U S I S K U N D I M A I  I R  J Ų  D I F E R E N C I N ė  D I A G N O S T I K A

Pagrindinės priežastys, kodėl reikia 
tirti pacientus, patyrusius sinkopę, 
yra šios:

 ● Nustatyti sinkopės priežastį, kad 
būtų galima parinkti gydymą pa-

gal sinkopės mechanizmą.
 ● Nustatyti riziką pacientui, kuri 

dažniau priklauso nuo pagrindi-
nės ligos, bet ne nuo pačios sin-
kopės mechanizmo.
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Pirminis	ištyrimas
anamnezė.	 Daugumai pacientų sinkopės priežastį galima nustatyti 
kruopščiai surinkus anamnezę ir atlikus objektyvųjį klinikinį tyrimą. Visų 
pirma būtina nustatyti, ar patirtas sąmonės netekimas tikrai yra sinkopė 
(I.4.1 lentelė), o gal tai sąmonės netekimas ar sutrikimas dėl galvos traumos, 
epilepsijos ar kitos priežasties (I.4.2 lentelė).

I.4.1	lentelė.	terminai	ir	jų	apibūdinimas

Terminas Apibūdinimas

Sinkopė

Trumpas, laikinas visiškas sąmonės netekimas, kuriam ištikus pacientas 
nesugeba išlaikyti kūno padėties, nesant kitų veiksnių, galinčių sąlygoti 
sąmonės praradimą (pvz.: traukuliai, patirta galvos trauma) ar menamas 
sąmonės praradimas (pseudosinkopė).

Sąmonės 
netekimas

Kognityvinė būklė, kai pacientas nesuvokia savęs, savo padėties ir 
nesugeba reaguoti į stimulus.

Presinkopė
Simptomai prieš sinkopę: staigus apsvaigimas, matymo sutrikimai 
(pvz., tunelinis matymas) ir kiti simptomai, tačiau visiškai sąmonė 
neprarandama. Presinkopė gali pereiti į sinkopę arba ne.

Ortostazinė 
hipotenzija

Sistolinio kraujo spaudimo sumažėjimas ≥20 mmHg ar diastolinio 
≥10 mmHg pakeitus kūno padėtį į vertikalią. 

Refleksinė 
sinkopė:

Sinkopė susijusi su refleksine reakcija, kuri sąlygoja vazodilataciją ir (ar) 
bradikardiją. 

Vazovagalinė 
sinkopė

Dažniausia refleksinės sinkopės rūšis, ją lemia vazovagalinės reakcijos: 
1) gali įvykti vertikalioje padėtyje (stovint, sėdint, patiriant emocinį stresą, 
skausmą ar medicininių intervencinių procedūrų metu); 2) dažniausi 
požymiai: gausus prakaitavimas, šilumos pojūtis, pykinimas, paraudimas; 
3) susijusi su hipotenzija ir (ar) bradikardija; 4) dažnai lydima nuovargio. 
Vyresniems pacientams šių požymių gali ir nebūti. Vazovagalinė sinkopė 
dažniausiai įvyksta dėl provokuojančių veiksnių (kuriuos pavyksta 
nustatyti) ir turi prodromą. Diagnozę pavyksta nustatyti pagal anamnezės, 
objektyviojo tyrimo duomenis ir nualpimo liudininkų (jei yra) parodymus.

Miego ančio 
jautrumo 

sindromas

Refleksinė sinkopė susijusi su miego ančio jautrumu.

Situacinė 
sinkopė

Refleksinė sinkopė susijusi su tam tikru veiksmu: kosuliu, juoku, rijimu, 
šlapinimusi, tuštinimusi ir kt.

Psichogeninė 
pseudosinkopė

Menamas, o netikras sąmonės netekimas, nesant širdies ir kraujagyslių 
sistemos, refleksinių, neurologinių ar metabolinių priežasčių.
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Renkant anamnezę, reikia išsiaiškinti situaciją, kurioje įvyko sinkopė:
 ● Kūno padėtis (gulint, sėdint, stovint);
 ● Aktyvumas (ramybės, krūvio metu ar po krūvio);
 ● Veiksmas (šlapinantis, tuštinantis, kosint, ryjant);
 ● Predisponuojantieji veiksniai (daug žmonių, šilta patalpa, ilgas stovėji-

mas, po gausaus valgio);
 ● Provokuojantieji veiksniai (baimė, skausmas, kaklo judesiai). 

Klausimai apie nualpimą (apklausiami ir artimieji, buvę šalia):
 ● Priepuolio pradžia – pykinimas, vėmimas, šaltkrėtis, prakaitavimas, 

aura, pečių ar kaklo skausmas. 
 ● Priepuolis (liudininkų duomenys, filmuota medžiaga) – odos spalva (iš-

blyškusi, pamėlusi), laikotarpio be sąmonės trukmė (trumpas, iki 20 sek.) 
ir sąmonės netekimo dažnumas (kiek priepuolių buvo per metus / mėnesį 
ar kt.), judesiai (toniniai, kloniniai ir t. t.) – toniniai-kloniniai traukuliai 
priepuolio metu būdingi tiek kardiologinės (asistolija), tiek neurologinės 
kilmės sinkopei (traukulių sindromas). 

 ● Priepuolio pabaiga – pykinimas, vėmimas, prakaitavimas, šaltkrėtis, 
aplinkos nerealumo jausmas, raumenų skausmai, odos spalva, sužeidimai.

I.4.2	lentelė.	sutrikimai,	primenantys	sinkopę

Sutrikimai be sąmonės netekimo

Griuvimas Dėl kaulų ir sąnarių sistemos ligų, ypač vyresniems žmonėms.
Katapleksija Staigaus raumenų atsipalaidavimo priepuoliai. Dažniausiai kyla afekto 

būsenoje ar staiga išsigandus. Sąmonė sutrinka, pacientas nugriūva, 
bet greitai atsistoja. Priepuolis trunka 2–3 min., bet pasitaiko jų serijos. 
Katapleksija kartais sutampa su narkopleksija.

Psichogeninė 
pseudosinkopė

Pacientas, ištikus psichogeninei pseudosinkopei, tariamai netenka 
sąmonės nesant lydinčiųjų kraujo spaudimo ir širdies ritmo pokyčių.

Staigaus 
griuvimo 
priepuoliai

Šių priepuolių priežastis nėra visiškai aiški, manoma, kad juos gali sąlygoti 
smegenų kamieno išemija dėl slankstelių osteofitų suspaudžiamų kaklo 
arterijų, aterosklerozės.

Praeinantis 
smegenų 
išemijos 
priepuolis (PSIP)

PSIP nėra būdinga sinkopė, tačiau, jeigu įvyksta, ją lydi židininė 
simptomatika, neurologinis deficitas dėl ūminio smegenų kraujotakos 
nepakankamumo.

Būklės, lydimos sąmonės sutrikimo arba netekimo: metaboliniai sutrikimai 
(hipoglikemija, hipoksija, hiperventiliacija), epilepsija, intoksikacija, trumpalaikė 
vertebrobaziliarinio baseino išemija. 
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Diagnozei nustatyti ir gydymui parinkti svarbu išsiaiškinti, ar sinkopę 
patyrusio paciento ir jo šeimos anamnezėje būta staigių mirčių, ypač 
jaunystėje, aritmogeninių ligų požymių (ilgo QT ir VPV sindromo, 
aritmogeninės dešiniojo skilvelio kardiopatijos (ADSK) ar kt.), neurologinių 
ligų (parkinsonizmo, epilepsijos, narkolepsijos ir kt.), cukrinio diabeto. 
Galvos trauma jauno žmogaus, kuris neserga struktūrine širdies liga, 
anamnezėje, skatina įtarti neurologinės kilmės sinkopę. Jei pacientas 
vyresnio amžiaus, svarbu atkreipti dėmesį į vartojamų vaistų kiekį, 
tarpusavio sąveiką ir dozes.

Širdinės ir neširdinės kilmės sinkopės rizikos veiksniai nurodyti I.4.3 lentelėje.  

Objektyvusis	klinikinis	tyrimas.	Objektyvieji požymiai yra svarbūs, bet 
tik papildo išsamios anamnezės duomenis. 

Dalykai, kuriuos svarbu įvertinti:
 ● Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) ir ritmas.
 ● Širdies ūžesiai, perikardo trintis, galopo ritmas struktūrinei širdies ligai 

nustatyti.

I.4.3	lentelė.	Širdinės	ir	neširdinės	kilmės	sinkopės	požymiai

Požymiai, 
 labiau sietini su širdinės kilmės sinkope

Požymiai,  
labiau sietini su neširdinės kilmės sinkope

Amžius >60 m. Jaunas amžius.
Žinoma išeminė širdies liga, struktūrinė 
širdies liga, anksčiau buvusi aritmija ar 
susilpnėjusi skilvelių funkcija.

Nėra diagnozuotos širdies ligos.

Trumpas prodromas (širdies plakimas) ar 
staigus sąmonės netekimas be prodromo.

Sinkopė ištinka tik stovint.

Sinkopė ištinka fizinio krūvio metu ar 
gulimoje padėtyje.

Sinkopė ištinka keičiant kūno padėtį.

Sinkopė kartojasi retai.
Prodromas: pykinimas, vėmimas, karščio 
pylimas.

Ištyrus širdies ir kraujagyslių sistemą, 
diagnozuota patologija. 

Sinkopę paskatina šios būklės: skysčių 
netekimas, skausmas, stresas, medicininės 
intervencinės procedūros.

Šeiminė paveldimų ligų anamnezė ar staigi 
mirtis šeimoje (iki 50 m. amžiaus).

Sinkopę išprovokuoja šie veiksniai: kosulys, 
juokas, tuštinimasis, šlapinimasis, rijimas.

Nustatyta įgimta širdies liga.
Dažnai kartojasi ir įvyksta tokiomis pačiomis 
aplinkybėmis.
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 ● Arterinis kraujospūdis (AKS), ŠSD pokyčiai pacientui gulint, staiga atsi-
stojus ir po 3 min. stovėjimo ortostazinei hipotenzijai nustatyti.

 ● Rekomenduojamas pradinis neurologinis tyrimas pažinimo, kalbos, re-
gėjimo, motorikos, jutimų, eisenos ir kitiems sutrikimams nustatyti ir 
išsiaiškinti, ar reikia nuodugnesnio neurologinio tyrimo.

Elektrokardiogramoje gali būti užrašoma bradikardija, atrioventrikulinė 
(AV) ar Hiso pluošto kojyčių blokados, tachikardija, ekstrasistolės, 
paveldimų aritmogeninių ligų požymiai (VPV, Brugada, ilgo QT sindromas), 
hipertrofinės ar aritmogeninės dešiniojo skilvelio kardiopatijos požymiai, 
kurie lemia tolesnį paciento tyrimą. 

rizikos	įvertinimas.	Sinkopė yra simptomas, kurį sukelia tiek gerybinės, 
tiek gyvybei pavojingos būklės. Todėl, kad būtų įvertinta rizika (I.4.4 
lentelė) ir prognozė, svarbu atlikti diferencinę diagnostiką. 
Jeigu po pirminio ištyrimo sinkopės priežastis neaiški, rekomenduojami 
papildomi tyrimai (I.4.1 pav.).

I.4.4	lentelė.	svarbių	širdies	ir	kraujagyslių	sistemos	sutrikimų	 
ar	staigios	mirties	didelės	rizikos	požymiai

1. Sunki struktūrinė širdies liga (ŠN, sumažėjusi KSIF, persirgtas MI)
2. Klinikiniai ar EKG požymiai, rodantys, kad sinkopė aritmogeninė:
•	 Sinkopė įvyko fizinio krūvio metu ar gulint;
•	 Jaučiamas širdies plakimas prieš sinkopę;
•	 Šeiminė staigios mirties anamnezė;
•	 Užsitęsusi skilvelinė tachikardija;
•	 Fascikulinė blokada (KHKB ar DHKB su kairiojo priekinio ar kairiojo užpakalinio pluoštelio) ar 

kitoks skilvelių vidinio laidumo sutrikimas, QRS trukmei esant ≥120 ms;
•	 Neadekvati sinusinė bradikardija (ŠSD <50 k./min.) ar sinoaurikulinė blokada, nevartojant 

vaistų, veikiančių širdies laidžiąją sistemą, ar nesant fizinio treniruotumo;
•	 Preeksitacijos požymiai EKG;
•	 Pailgėjęs ar sutrumpėjęs Q–T intervalas;
•	 DHKB požymiai su ST segmento pakilimu V1–V3 derivacijose (Brugada sindromo požymiai);
•	 ADSK požymiai EKG (neigiamas T dantelis dešiniosiose krūtininėse derivacijose (V2–V3), 

epsilion banga, vėlyvieji skilveliniai potencialai).
3. Svarbi gretutinė patologija (sunki anemija, elektrolitų sutrikimas)

ADSK – aritmogeninė dešiniojo skilvelio kardiomiopatija, DHKB – dešiniosios Hiso pluošto kojytės 
blokada, EKG – elektrokardiograma, KHKB – kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada, KSIF – kairio-
jo skilvelio išstūmio frakcija, MI – miokardo infarktas, ŠN – širdies nepakankamumas, ŠSD – širdies 
susitraukimų dažnis. 
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I.4.1	pav.	sinkopę	patyrusių	pacientų	tyrimo	eiga

EFT – elektrofiziologinis tyrimas, EKG – elektrokardiografija, KT – kompiuterinė tomografija, MRT – 
magnetinio rezonanso tomografija, TTE – transtorakalinė echokardiografija, VEM – veloergometrija.

VEM

TTE

EFT

KT ar MRT

Sinkopė

Pirminis ištyrimas (anamnezė, 
objektyvusis tyrimas, EKG)

Po pirminio ištyrimo 
diagnozė aiški

Po pirminio ištyrimo diagnozė 
lieka neaiški

Tiksliniai  
kraujo 
tyrimai

Įtarta 
neurogeninė 
ortostazinė 

sinkopė

Įtarta širdies 
ir kraujagyslių 

sistemos 
patologija

Įtarta  
refleksinė 
sinkopė

Autonominės 
sistemos 
tyrimas

Širdies ritmo 
stebėsena

Ortostazės 
mėginiai

Toliau tirti 
nereikia

Implantuojamasis 
širdies veiklos 
registratorius

Ambulatorinis 
išorinis 

širdies veiklos 
registratorius
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Kraujo tyrimai. Bendrasis kraujo tyrimas ir elektrolitų analizė atliekami 
dažnam sinkopę patyrusiam pacientui. Vis dėlto rutininiai kraujo tyrimai 
neturi didelės reikšmės sinkopės priežasčiai nustatyti.

Instrumentiniai tyrimai
transtorakalinė	 echokardiografija atliekama sinkopę patyrusiems 
pacientams, kai įtariama struktūrinė širdies liga; vertinama kairiojo skilvelio 
išstūmio frakcija, kairiojo skilvelio hipertrofija, vožtuvų patologija (pvz., 
aortos stenozė).

kompiuterinė	tomografija	(kt)	ar	magnetinio	rezonanso	tomografija	
(mrt) atliekama, jeigu kitais tyrimais nepavyksta nustatyti sinkopės 
priežasties, o pacientui įtariama struktūrinė, infiltracinė ar įgimta širdies 
liga. MRT gali būti atliekama, kai įtariama dešiniojo skilvelio aritmogeninė 
kardiomiopatija ar širdies sarkoidozė. Įtariant, kad sinkopę lėmė plaučių 
embolija, rekomenduojama krūtinės ląstos KT. 

Veloergometrinis tyrimas (VEm) rekomenduojamas pacientams, kuriems 
sinkopė įvyksta fizinio krūvio metu ar tuoj pat po jo. AKS sumažėjimas 
ar nepakankamas kilimas didinant fizinį krūvį jaunesniems nei 40 metų 
asmenims būdingas, kai yra hipertrofinė obstrukcinė kardiomiopatija ar 
kairiosios vainikinės arterijos pokyčių. Vyresniems žmonėms šie reiškiniai 
gali būti sąlygoti autonominio nepakankamumo. VEM tyrimas padeda 
nustatyti ir katecholaminerginę polimorfinę skilvelinę tachikardiją.

Širdies	ritmo	stebėsena	dažnai taikoma sinkopę patyrusiems pacientams. 
Stebėsenos būdas ir trukmė priklauso nuo sinkopės kartojimosi dažnumo. 
Jeigu ji kartojasi kiekvieną dieną, tinkamiausia stebėti Holterio aparatu 24–
48 val., jeigu įvyksta vieną kartą per mėnesį, tinkamesni yra registratoriai, 
kurie registruoja ritmą nuo kelių dienų iki mėnesių (angl. external	 loop,	
external	patch	recorders). Implantuojamieji registratoriai pasitelkiami tada, 
kai sinkopė ištinka labai retai. Jie implantuojami po oda ir gali registruoti 
širdies veiklą 2–3 metus. Pajutęs simptomus pacientas gali panaudoti 
aktyvatorių – tai padeda nustatyti, ar sinkopė įvyksta dėl širdies ritmo ir (ar) 
laidumo sutrikimų, be to, aparatas automatiškai išsaugoja bradikardijos ir 
tachikardijos epizodus. Ligoninėje gydomiems pacientams, kuriems įtariama 
širdinės kilmės sinkopė, dažniausiai taikomas telemetrinis EKG rašymas.
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Elektrofiziologinis	 tyrimas	 rekomenduojamas pacientams, sergantiems 
širdies liga (pvz.: laidžiosios sistemos sutrikimai, išeminė širdies liga, 
kardiomiopatija, širdies vožtuvų liga). Jei EKG be pokyčių, širdies funkcija 
ir struktūra normalios, elektrofiziologinis tyrimas nerekomenduojamas, 
nebent įtariama, kad sinkopė gali būti aritmogeninė.

Ortostazės	 mėginiai	 (pasyviosios	 ortostazės,	 aktyvaus	 stovėjimo	
mėginiai)	dažniausiai rekomenduojami, kai po pirminio ištyrimo sinkopės 
priežastis lieka nenustatyta, bet įtariama vazovagalinė sinkopė. Mėginys 
laikomas teigiamu, jeigu tyrimo metu įvyksta presinkopė ar sinkopė, susijusi 
su hipotenzija ir (ar) bradikardija. 

neurologiniai	 tyrimai	 (elektroencefalograma, kaklo kraujagyslių 
ultragarsinis tyrimas, galvos smegenų KT ar MRT) rekomenduojami 
pacientams, kuriems sinkopės metu būna traukulių ar kitų specifinių 
požymių, leidžiančių įtarti neurologinę ligą.

GYDYmas	PaGaL	sInkOPės	PrIEŽastĮ
Bendrieji sinkopės gydymo principai: pailginti gyvenimo trukmę, apsaugoti 
nuo fizinių susižalojimų ir sinkopės pasikartojimo. Jų svarba ir pirmumas 
priklauso nuo sinkopę sukeliančios priežasties: paciento, kuriam sinkopę 
sukėlė skilvelinė tachikardija, svarbiausias gydymo tikslas – išsaugoti 
gyvybę, o patyrusiam refleksinės kilmės sinkopę – apsaugoti nuo 
pasikartojimo ir susižalojimų. 

Vazovagalinė	sinkopė	
Vazovagalinė sinkopė (VVS) įvyksta dėl refleksiškai sukeltos hipotenzijos 
ir bradikardijos, kurią lemia ilgesnis stovėjimas ar patirtas emocinis stresas, 
skausmas, medicininės procedūros. Būdingas prodromas, t. y. nualpimo 
nuojauta (gausus prakaitavimas, šilumos pojūčio kitimas), o po sinkopės 
pacientas būna išblyškęs ir jaučia nuovargį. 

Gydyti pradedama nemedikamentiniu būdu. Iš pradžių pacientas 
nuraminamas, mokomas vengti veiksnių, galinčių išprovokuoti sinkopę 
(staigus kūno padėties kitimas, stresas, nepakankamas skysčių ir druskų 
vartojimas, prasta AKS kontrolė, alkoholio vartojimas), atpažinti 
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ankstyvuosius simptomus, atlikti veiksmus galinčius padėti išvengti 
sinkopės (atsigulti, sukryžiuoti kojas, įtempti rankų ir pilvo raumenis, 
atsitūpti). Motyvuotiems, jauniems pacientams, patiriantiems ortostazės 
sukeliamus vazovagalinius simptomus, rekomenduojami ilgalaikio 
stovėjimo treniravimo pratimai (angl. tilt	training), kurių trukmė palaipsniui 
ilginama. 

Gydymas vazopresiniu, antihipotenziniu vaistu midodrino hidrochloridu 
gali būti naudingas pacientams, nesergantiems arterine hipertenzija, 
širdies nepakankamumu, šlapimo susilaikymu. Fludrokortizonas gali būti 
naudingas VVS patiriantiems pacientams, kuriems vartojamų skysčių ir 
druskos poveikis yra nepakankamas, bet būtina stebėti kalio koncentraciją 
kraujyje. Vartoti beta adrenoreceptorių blokatorių (BAB) rekomenduojama 
vyresniems nei 42 m. pacientams, kuriems VVS kartojasi, bet nėra 
nuolatinės arterinės hipotenzijos. Kai VVS kartojasi, gali būti svarstomas ir 
selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių skyrimas. Elektrinį širdies 
stimuliatorių rekomenduojama implantuoti tiems pacientams, kuriems VVS 
metu nustatoma asistolija. 

miego	ančio	jautrumo	sindromas
Miego ančio jautrumo sindromas susijęs su mechaniniu ar savaiminiu miego 
ančio dirginimu ar masažu. 

Sindromas diagnozuojamas, kai masažuojant miego antį būna ilgesnė nei 
3 sek. asistolija ar atrioventrikulinė (AV) blokada, ar sistolinis AKS sumažėja 
50 mmHg ir daugiau. Elektrinį širdies stimuliatorių rekomenduojama 
implantuoti neurovegetacinės sinkopės (kardioinhibicijos) atvejais esant 
būdingam AKS ir ŠSD sumažėjimui.

Ortostazinė	hipotenzija
Stovint didesnis kraujo kiekis susitelkia apatinėje kūno dalyje, todėl 
autonominė nervų sistema sužadina kraujagyslių tonuso (vazokonstrikcija), 
ŠSD ir kontraktiliškumo kompensacinius pokyčius. Jeigu pokyčiai 
nepakankami ar neefektyvūs, įvyksta ortostazinė sinkopė. Neurogeninės 
ortostazinės sinkopės atveju vazokonstrikcija yra nepakankama dėl 
neurodegeneracinių ligų (pvz.: Parkinsono, periferinės neuropatijos, 
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sukeltos cukrinio diabeto). Dažniausiai ortostazinę hipotenziją sąlygoja 
dehidratacija ar vartojami vaistai (diuretikai ir vazodilatatoriai). 

Ortostazinę sinkopę patiriantiems pacientams rekomenduojama skubiai 
išgerti vandens, tačiau šio gydymo būdo poveikis trumpas, ilgalaikiam 
gydymui jis netinkamas. 

Izometriniai pratimai (kojų sukryžiavimas, apatinės kūno dalies raumenų 
įtempimas, rankų pirštų sukabinimas ir plaštakų tempimas maksimalia 
jėga į skirtingas puses (angl.	maximal	force	handgrip) gali padidinti kraujo 
spaudimą ir padėti išvengti sinkopės. 

Gali būti naudinga dėvėti kompresinius drabužius, bet jie turėtų dengti kojas 
per visą ilgį ir pageidautina pilvo sritį. 

Veiksmingi būna ir midodrinas ar fludrokortizonas, bet jie netinkami esant 
arterinei hipertenzijai gulimoje padėtyje (angl. supine hypertension). 
Droksidopa tinkamesnė pacientams, sergantiems Parkinsono ar kitomis 
neurodegeneracinėmis ligomis. 

Gausesnis skysčių ir druskos vartojimas (iki 6–9 g/d.) gali duoti naudos, 
tačiau ilgalaikis poveikis abejotinas. Šis būdas netinka žmonėms, 
sergantiems inkstų, širdies ligomis.

aritmogeninė	sinkopė
Bradiaritmija.	 Sinusinio mazgo silpnumo sindromo, simptominės 
AV blokados atvejais pagrindinis gydymo būdas – elektrinio širdies 
stimuliatoriaus implantavimas. Biventrikulinė stimuliacija taikoma esant 
sumažėjusiai kairiojo skilvelio išstūmio frakcijai, širdies nepakankamumui 
ir plačiam QRS kompleksui. Sinkopę patyrusiems pacientams, kuriems 
EKG užrašoma pastovi fascikulinė blokada, kai nėra dokumentuotos II 
ar III laipsnio AV blokados, implantuotas dvikamerinis elektrinis širdies 
stimuliatorius sumažina sinkopės pasikartojimo dažnumą, jeigu kitų 
priežasčių, galėjusių sąlygoti sinkopę, nenustatyta.

supraventrikulinė	 aritmija.	 Pacientai, kuriems sinkopė įvyksta dėl 
supraventrikulinės tachikardijos, dažniausiai būna vyresnio amžiaus. Jauniems 
pacientams sinkopę gali sąlygoti labai didelio dažnio ritmo sutrikimas. Jeigu 
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jauniems pacientams EKG užrašomi VPV sindromui būdingi požymiai, 
kruopščia diferencine diagnostika turi būti nustatyta, ar sinkopę sukėlė 
aritmija ar vazovagalinė reakcija. Pacientams, patyrusiems sinkopę, susijusią 
su paroksizmine AV mazgo reciprokine tachikardija ar tipiniu prieširdžių 
plazdėjimu, pirmaeilis gydymo metodas yra kateterinė abliacija.

skilvelinė	aritmija.	Sinkopę esant skilvelinėms aritmijoms sąlygoja keletas 
mechanizmų: didelis širdies susitraukimų dažnis, staigus jo pasikeitimas, 
sutrikęs prieširdžių ir skilvelių aktyvacijos ryšys, nesinchroniška skilvelių 
aktyvacija, autonominio tonuso pokyčiai. Sinkopės kartojimosi rizika ir 
pacientų prognozė priklauso nuo struktūrinės širdies ligos sunkumo. Šiuo 
atveju siekiama ne tik užkirsti kelią kartotis sinkopei, bet gydyti pagrindinę 
širdies ligą ir sumažinti staigios mirties riziką. 

Kai sinkopę lemia skilvelinė tachikardija esant gerai ar šiek tiek sutrikusiai 
kairiojo skilvelio funkcijai, rekomenduojama kateterinė abliacija ar 
gydymas vaistais. 

Kardioverterį defibriliatorių (IKD) rekomenduojama implantuoti sinkopę 
patyrusiems pacientams, kurių kairiojo skilvelio išstūmio frakcija yra 
sumažėjusi, o skilvelinė tachikardija ar skilvelių virpėjimas sąlygojami 
nekoreguojamų veiksnių.

Vožtuvų	ligos

Pacientai, kuriems diagnozuota aortos stenozė, sinkopę dažniausiai patiria 
fizinio krūvio metu, nes organizmas negeba padidinti minutinio širdies tūrio 
ir jį išlaikyti. Gydoma remiantis specializuotomis vožtuvų ligų gydymo 
rekomendacijomis.

Hipertrofinė	kardiomiopatija

Sergant hipertrofine kardiomiopatija, nenustatytos kilmės sinkopė yra 
nepriklausomas staigios mirties rizikos veiksnys. Todėl pacientams, kuriems 
pastaruoju metu įvyko daugiau negu viena sinkopė ir įtariama, kad ji gali 
būti aritmogeninės kilmės, rekomenduojama implantuoti IKD.
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aritmogeninė	dešiniojo	skilvelio	kardiomiopatija	
Aritmogeninė dešiniojo skilvelio kardiomiopatija sergantiems pacientams, 
patyrusiems sinkopę, kai yra dokumentuota užsitęsusi skilvelinė aritmija, 
rekomenduojama implantuoti IKD. 

Įgimtos	aritmogeninės	ligos
Brugada	 sindromu sergantiems pacientams, kurie patiria sinkopę (jeigu 
įtariama, kad ji aritmogeninė), naudinga implantuoti IKD. Gali būti 
svarstoma šiems pacientams atlikti ir elektrofiziologinį tyrimą.

Ilgo	Qt	 sindromu	 sergantiems pacientams, kurie patiria sinkopę (jeigu 
įtariama, kad ji aritmogeninė), kaip pirmaeilis vaistas nesant kontraindikacijų 
rekomenduojamas BAB. Atliktų tyrimų duomenimis, BAB reikšmingai 
sumažina sinkopės kartojimosi dažnumą ir mirtinų arba beveik mirtinų 
komplikacijų riziką. IKD implantuoti šiems ligoniams rekomenduojama 
tada, kai BAB gydyti negalima ar juos vartojant sinkopė kartojasi.

katecholaminerginė	 polimorfinė	 skilvelinė	 tachikardija. Daugeliu 
atvejų nustatoma genetinė predispozicija, liga dažniausiai pasireiškia iki 
20 metų fizinio krūvio sukelta sinkope. Todėl pirmiausia šiems ligoniams 
rekomenduojama riboti fizinį krūvį, vengti sunkaus fizinio krūvio ir 
dalyvauti varžybose. Rekomenduojama gydyti BAB. Jeigu jie neveiksmingi 
ar jų vartoti negalima, siūloma skirti flekainido. IKD implantuojamas, kai 
optimalus medikamentinis gydymas neefektyvus. 
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I .5 .  ŠIRDIES PLAKIMAI

Aras	Puodžiukynas, 	Vytautas 	Zabiela

Normaliai žmogus nejaučia savo širdies veiklos. Neįprastas 
širdies susitraukimų dažnis, neritmiška širdies veikla, pakitusi 
širdies dalių susitraukimo seka gali sukelti neįprasto širdies 
plakimo pojūtį. Kita vertus, skiriasi ir emocinis žmonių jaut-
rumas: vieni pacientai labai jaučia ir dramatizuoja net pavie-
nius širdies permušimus ar netgi normalų širdies plakimą, o 
kiti visiškai nejaučia ženklios tachisistolijos ar absoliučiosios 
aritmijos esant prieširdžių virpėjimui. 

aPkLausa
Kokius klausimus užduoti pacientui, 
kuris skundžiasi širdies plakimais, 
nurodyta I.5.1 lentelėje. 

Vertinant širdies plakimus, svarbu 
išsiaiškinti jų eigą: kada prasidėjo, 
ar keitėsi pobūdis per pastaruosius 
metus ar mėnesius, koks paciento 
vartojamų vaistų poveikis. 

Pacientai dažnai sprendžia apie 
savo širdies veiklą pagal pulsą, nu-
statytą automatiniu arterinio kraujo 
spaudimo (AKS) matavimo aparatu. 
Svarbu atsiminti, jog, esant ekstra-
sistolijai arba prieširdžių virpėjimui, 
būdingas pulso	deficitas, dėl kurio 
širdies susitraukimų dažnis ir pulso 
dažnis gali neatitikti. 

Kad susiformuotų įprastinė pulsinė 
banga, normali turi būti ne tik skil-
velių sistolė, bet ir diastolė prieš ją, 
nes diastolės metu prisipildo skilve-
liai. Jei tarpas tarp dviejų širdies dū-
žių labai trumpas (taip būna ekstra-
sistolijos ar prieš kai kuriuos dūžius 
prieširdžių virpėjimo metu), skilve-
liai per trumpą diastolę nespėja pri-
sipildyti, todėl pulsinė banga būna 
labai silpna ir nei pacientas, nei 
automatinis AKS matavimo apara-
tas tokios bangos nepajaučia. Tokiu 
atveju periferinėje arterijoje matuo-
jamas pulso dažnis yra mažesnis nei 
realus širdies susitraukimų dažnis, o 
tikrąjį širdies susitraukimų dažnį ga-
lima sužinoti auskultuojant širdį ar 
užrašius elektrokardiogramą (EKG). 

Š I R D I E S  L I G O M I S  S E R G A N č I Ų  PA C I E N T Ų 
N U S I S K U N D I M A I  I R  J Ų  D I F E R E N C I N ė  D I A G N O S T I K A
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I.5.1	lentelė.	klausimai	pacientui,	kuris	skundžiasi	širdies	plakimais

Klausimas Galimos priežastys pagal nurodytus požymius  

Ar širdies veikla reta ar širdis 
plaka normaliu dažniu (bet 
galbūt labai stipriais dūžiais), ar 
tankiai, dideliu dažniu?

Atsakymai padeda atskirti:
•	 bradikardiją ir numatyti tolesnį paciento tyrimo planą; 
•	 normalaus dažnio širdies plakimą, bet juntamą kaip 

stiprius dūžius, būdingą: 
•	 jautriems, emociškai labiliems asmenims,
•	 tirotoksikozei, 
•	 blogai kontroliuojamai arterinei hipertenzijai;

•	 tachikardiją, kai reikia toliau užduoti su ja susijusius 
klausimus apie:
•	 provokuojančius veiksnius,
•	 tachikardijos pradžią ir pabaigą, 
•	 širdies veiklos ritmiškumą priepuolio metu.

Ar širdies veikla ritmiška (kaip 
laikrodukas) ar neritmiška, su 
stabtelėjimais?

Neritmiška širdies veikla gali būti dėl:
•	 ekstrasistolių (tiek pavienių, tiek grupinių); 
•	 esant prieširdžių virpėjimui, kai juntama absoliučioji ari-

tmija.

Jei širdies veikla neritmiška, ar 
stabtelėjimai būna pavieniai 
ritmiškos širdies veiklos 
metu, ar širdies veikla visiškai 
netvarkinga, chaotiška?

Pavieniai stabtelėjimai ritmiškos širdies veiklos metu būdin-
gi priešlaikiniams širdies susitraukimams – ekstrasistolėms. 

Visiškai netvarkinga, chaotiška veikla atspindi absoliučio-
sios aritmijos fenomeną, kuris būdingiausias prieširdžių 
virpėjimui. Prieširdžių virpėjimas gali būti tiek reto dažnio 
(bradisistolinis), tiek normalaus (normosistolinis), tiek dide-
lio (tachisistolinis), tačiau absoliučioji aritmija išlieka visais 
šiais atvejais. Pacientai absoliučiąją aritmiją dažnai apibūdi-
na taip: „kaip spurdantis paukštis“, „kaip verdantis ir burbu-
liuojantis puodas“ ir pan.

Ar juntamas ir simptomus 
sukeliantis širdies plakimas 
būna nuolat, ar jį provokuoja 
tam tikri veiksniai?

Emocijos ar fizinis krūvis paprastai provokuoja sinusinę 
tachikardiją netreniruotiems ar emociškai labiliems asme-
nims, ypač jauniems. Pastovi sinusinė tachikardija gali būti 
išprovokuota endogeninių veiksnių (tirotoksikozė, anemija, 
hipoglikemija, nėštumas ir t.t.) ar egzogeninių veiksnių (ko-
feinas, nikotinas, alkoholis ir pan.).

Jei ritmo sutrikimus, ypač ekstrasistoles, provokuoja fizinis 
krūvis, reikėtų įtarti miokardo išemiją, kurios išraiška gali 
būti širdies ritmo sutrikimai.

Paroksizminė tachikardija, kurią nulemia įgimti papildomi 
laidumo pluoštai ir kurių mechanizmas – grįžtamasis suža-
dinimas, paprastai neturi ryšio su jokiais provokuojančiais 
veiksniais. Tokie priepuoliai būna neprognozuojami ir kyla 
tiek ramybės, tiek krūvio metu.
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Jei širdies plakimas priepuolinis 
(paroksizmas), kokia priepuolio 
pradžia ir pabaiga: staigi, 
įvykstanti per vieną širdies 
dūžį, ar laipsniškai, kai širdis po 
truputį įsibėgėja ir laipsniškai 
nurimsta?

Grįžtamojo sužadinimo sukelta paroksizminė tachikardija, 
prasidedanti nuo pavienės ekstrasistolės, pasižymi staigia 
pradžia ir pabaiga, t. y. nutrūksta per vieną širdies dūžį, po 
kurio širdis iš karto plaka normaliai. Šio tipo paroksizminės 
tachikardijos gali būti sėkmingai nutrauktos pasitelkus ve-
getacinius mėginius (pvz., Valsalvos).

Sinusinei tachikardijai, kuria dažniausiai skundžiasi emociš-
kai labilūs pacientai, ektopinio mechanizmo paroksizminei 
tachikardijai būdingas laipsniškas širdies veiklos įsibėgė-
jimas, o ypač – laipsniškas grįžimas į normalų dažnį (širdis 
nurimsta palaipsniui).

Kokie simptomai lydi neįprastą 
širdies plakimą?

Ženkli bradikardija ir ženkli tachikardija gali trikdyti hemo-
dinamiką ir sukelti su tuo susijusius reiškinius: dusulį, širdies 
nepakankamumą, galvos svaigimą, o sunkiais atvejais ir 
sąmonės netekimą. Pablogėjusi vainikinė kraujotaka gali 
skatinti krūtinės anginos pobūdžio skausmus, ypač pacien-
tams, sergantiems išemine širdies liga. 

Sąmonės netekimas galimas ne tik tachikardijos priepuolio 
metu, bet ir jam nutrūkus, kas yra būdinga pacie ntams, tu-
rintiems sunkią sinusinio mazgo disfunkciją ir bradikardiją: 
nutrūkus priepuoliui iki pirmo normalaus širdies susitrau-
kimo būna ilga pauzė, kurios metu ir netenkama sąmonės. 

Paroksizminė tachikardija, kurios metu dėl sutrikusios he-
modinamikos ir tūrio perkrovos prieširdžių sienoje išsiskiria 
natriurezinis peptidas, gali būti lydima gausaus šlapinimosi.

DIaGnOstIka

Elektrokardiografija – sutrikus ritmui, būtina užrašyti EKG. Jei pacientas 
užrašytų elektrokardiogramų neturi, reikia įtikinti dokumentuoti aritmiją 
EKG ir turėti elektrokardiogramą ar jos kopiją, kad būtų galima objektyviai 
nustatyti ritmo sutrikimo rūšį. Svarbu nepasitenkinti vienos EKG užrašymu, 
o užrašyti jas kelių epizodų metu, nes tam pačiam pacientui gali būti kelių 
rūšių ritmo sutrikimai.

Klausimas Galimos priežastys pagal nurodytus požymius  
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Holterio	 stebėsena (monitoravimas). Tiriant pacientus, kuriems širdies 
plakimai kartojasi dažnai, naudinga užrašyti 24 val. EKG (Holterio 
stebėsena). Jei reikia, ji gali būti pratęsta iki 72 val. ar 7 parų. 

Implantuojamasis	 EkG	 registratorius.	 Retiems širdies plakimo 
epizodams užrašyti gali būti naudojamas implantuojamasis EKG reiškinių 
registratorius (angl.	loop	recorder) (I.5.1 pav.). Jis implantuojamas krūtinės 
srityje po oda ir gali nepertraukiamai rašyti EKG iki 3 metų.

Pacientams, kuriems implantuotas elektrinis širdies stimuliatorius ar 
kardioverteris defibriliatorius, nenormalios širdies veiklos epizodų EKG 
gali būti įrašoma į implantuoto prietaiso atmintį. Vėliau informaciją galima 
peržiūrėti ar atspausdinti prietaiso patikros metu.  

Tik nustačius širdies plakimo priežastį ir patofiziologinį mechanizmą, 
pacientui galima parinkti tinkamą medikamentinį ar intervencinį gydymą.

I.5.1	pav.	Implantuojamasis	EkG	reiškinių	registratorius	(angl.	loop recorder)
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I .6 . 	karŠČIaVImas

Vaida	Mizarienė, 	Regina	Jonkai t ienė

Karščiavimas yra daugelio įvairių ligų ir būklių simptomas, 
kuris neretai kelia rimtų diagnostikos sunkumų. Karščiavimas 
gali būti trumpalaikis ir ilgalaikis. Ilgalaikis karščiavimas pa-
prastai siejamas su organine liga. Jis gali būti pagrindinis li-
gos simptomas ir prasidėti daug anksčiau nei liga išryškėja 
kliniškai.

Š I R D I E S  L I G O M I S  S E R G A N č I Ų  PA C I E N T Ų 
N U S I S K U N D I M A I  I R  J Ų  D I F E R E N C I N ė  D I A G N O S T I K A

karŠČIaVImO	ĮVErtInImas	
Perprasti karščiavimo sindromą 
svarbu ir kardiologijoje. Norint 
įvertinti karščiavimą ir diagno-
zuoti ligą, turi būti išsiaiškinti 
šie dalykai: 

 ● Pastarųjų 6–12 mėnesių gy-
venimo anamnezė, gretutinių 
ligų eiga, atliktos intervenci-
nės procedūros.

 ● Karščiavimo pradžios laikas, 
vieta, kaita.

 ● Su karščiavimu susiję simpto-
mai ir požymiai.

 ● Širdies ir kraujagyslių ligų 
anamnezė.

 ● Imunosupresinės būklės: vy-
resnis amžius, alkoholizmas, 
inkstų nepakankamumas, kepe-
nų liga, intraveninių narkotikų 
vartojimas, žmogaus imunode-

ficito viruso (ŽIV) infekcija, 
cukrinis diabetas, onkologinė 
liga, organų transplantacija, 
chemoterapija, asplenija, gliu-
kokortikoidų ar nesteroidinių 
vaistų nuo uždegimo vartoji-
mas, kai net esant sunkiai in-
fekcijai pacientas gali nekarš-
čiuoti. 

 ● Būklės, galinčios predisponuo-
ti infekcijos patekimą: neseniai 
buvusios virusinės infekcijos, 
įvairios, net ir smulkios trau-
mos, svetimkūniai, išvykos į 
užsienį, kontaktas su gyvūnais, 
paukščiais, vartoti vaistai, gro-
žio procedūros (auskarų vėri-
mas, tatuiruotės, manikiūras, 
pedikiūras) ir kt.
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 ● Klinikinis paciento tyrimas turėtų būti atliekamas itin kruopš-
čiai, įvertinant visas organų sistemas, gyvybinius rodiklius (širdies 
sutraukimų dažnį, arterinį kraujospūdį, kvėpavimo dažnį). Svarbu 
viso kūno apžiūra dėl galimų odos išbėrimų, žaizdų bei neurologi-
nės simptomatikos įvertinimas.

PrIEŽastYs
Bendrosios	karščiavimo	priežastys

Infekcinės	 kilmės	 karščiavimas	 (30–50 proc.) – sisteminės	 ligos: 
infekcinis endokarditas, tuberkuliozė, sifilis, jerziniozė, bruceliozė, grybinė, 
parazitinė infekcija; lokalios	 ligos: bakterinės kvėpavimo takų infekcijos, 
dantų infekcija, sinusitas, šlapimo takų infekcija, prostatitas, dubens organų 
infekcija, abscesai, odos infekcija.

navikinės	kilmės	karščiavimas	(15–30 proc.) – limfomos, inkstų, kasos, 
bronchų, kepenų, storosios žarnos navikai, melanoma, sarkoma, miksoma, 
aplazinė anemija, leukemija.

Jungiamojo	 audinio	 ir	 granuliominės	 ligos	 (10–20 proc.) – sisteminė 
raudonoji vilkligė, vaskulitas, arteritas, spondilitas, sarkoidozė.

kitos	kilmės	karščiavimas	(10–20 proc.):
 ● Virusinės ligos: įvairios ūminės virusinės infekcijos, lėtinės virusinės in-

fekcijos;
 ● Lėtinės virškinimo trakto ligos: cholecistitas, cholangitas, enteropatijos, 

Krono liga, hepatitas;
 ● Endokrininės ligos: tirotoksikozė, feochromocitoma; 
 ● Tromboembolija, hematomų rezorbcija: plaučių arterijos embolija, gi-

liųjų venų tromboflebitas, cholesteroliniai embolai, poodinių hematomų, 
aortos sienos hematomos rezorbcija;

 ● Alerginis: alergija metalams (nikeliui), operacijos metu naudotiems siū-
lams, vieloms; 

 ● Medikamentinis: ilgas antibiotikų vartojimas, penicilinas, alopurinolis, 
chinidinas, hidralazinas, vakcinos;

 ● ŽIV sąlygotas: ūminė ŽIV infekcija, oportunistinės infekcijos, neo-
plazmos;
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 ● Reakcija į kraujo perpylimą: ūminės reakcijos dėl kraujo grupės neatiti-
kimo, uždelsta hemolizinė reakcija;

 ● Fizinių veiksnių poveikis: epizodinis po didelio fizinio krūvio, perkaiti-
mas, nudegimas, svetimkūnių infekcijos;

 ● Tariamas karščiavimas: ligos simuliavimas.

Pagrindinės	galimos	kardiologinės	karščiavimo	
priežastys,	būklės

 ● Ligos kaip nozologiniai vienetai: 
• Infekcinis endokarditas (IE) (natūralaus ar protezuoto vožtuvo);
• Implantuotų prietaisų infekcijos;
• Perikarditas;
• Miokarditas;
• Miokardo infarktas ir ankstyvasis bei vėlyvasis perikarditas (Dresle-

rio sindromas);
• Pokardiotominis sindromas;
• Aortitas;
• Ūminis ar latentinis reumatas.

 ● Gydymo ir diagnostikos komplikacijos:
• Kraujagyslių kateterių infekcijos;
• Flebitas;
• Bakteriemija ir sepsis po intervencinių procedūrų;
• Besirezorbuojančios hematomos;
• Šlapimo takų infekcija po kateterizavimo;
• Vaistų nepageidaujamas poveikis;
• Alerginės reakcijos;
• Pooperacinių žaizdų infekcijos.

 ● Infekcijos:
• Visuomenėje įgytos – kai pacientas pateko į gydymo įstaigą jau užsi-

krėtęs infekcija (<48 val. nuo hospitalizavimo): virusinės, bakterinės 
(pneumonija, šlapimo takų infekcija ir kt.).

• Susijusios su sveikatos priežiūra:
• Nozokominės – >48 val. nuo hospitalizavimo (pneumonija, šlapimo 

takų infekcija, žaizdų infekcija, gastroenteritas).
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• Nenozokominės – <48 val. nuo hospitalizavimo, bet buvo namų slau-
ga, intraveninės injekcijos, hemodializė ar intraveninė chemoterapija 
<30 d. prieš hospitalizavimą, gyvena slaugos namuose.

 ● Gretutinės nediagnozuotos lėtinės ligos.

Karščiuojančiam pacientui, jei įtariama bakterinė infekcija, svarbu sparti 
diagnostika, nes būtina nedelsiant pradėti gydymą. Pacientas visada turėtų 
būti tiriamas dėl galimos sepsio	diagnozės. Sepsio diagnozė pagrindžiama 
nustačius sisteminio uždegimo atsako sindromą (angl. SIRS), kai yra 2 ar 
daugiau kriterijų: 

 ● Kūno temperatūra >38º C ar <35º C;
 ● Širdies susitraukimų dažnis >90 k./min.;
 ● Kvėpavimo dažnis >20 k./min. ar pCO2 <32 mmHg;
 ● Leukocitozė >12 x 109/l ar leukopenija <4 x 109/l, ar nesubrendusios 

formos >10 proc.

karŠČIaVImO	YPatumaI	
karščiavimas	po	širdies	operacijos	dėl	 infekcijos	pasireiškia praėjus 48–
72 val. po operacijos. Ankstyvas pooperacinis karščiavimas dažniau susijęs su 
neinfekcinėmis priežastimis: operacine trauma, reakcija į transfuzijas ar vaistus, 
dėl kraujavimo, hematomų rezorbcijos, insulto ar intrakranijinio kraujavimo, 
kartais dėl vaistų nutraukimo, galima ūminė transplantato atmetimo reakcija, 
gali paūmėti infekcija, kuri nebuvo diagnozuota prieš operaciją.

karščiavimo	 su	 krūtinės	 skausmu	 sindromas dažniausiai leidžia įtarti 
perikarditą, miokarditą, rečiau endokarditą ir gali būti susijęs su ūminės 
išemijos sindromais. Perikardito bei miokardito klinikos ir diagnostikos 
ypatumai aptariami atitinkamuose skyriuose.

karščiavimas	po	ūminio	miokardo	infarkto	su	st	segmento	pakilimu	
dėl audinių nekrozės dažniausiai būna ankstyvas, išryškėja per 24–48 val. 
nuo miokardo infarkto pradžios ir tęsiasi iki 4–5 parų. Vėlyvasis karščiavimas 
(po 4–10 d.) susijęs su didesne širdies ir kraujagyslių ligų komplikacijų 
rizika. Tačiau po patirto miokardo infarkto, ypač jei reperfuzija pavėluota 
ar neatlikta, galimas ankstyvasis (per kelias paras) ar vėlyvasis (po 1–2 sav.) 
autoimuninis perikarditas, pleuritas – Dreslerio sindromas. Šiais atvejais 
turi būti įvertinami ir kiti perikardito diagnostiniai kriterijai. 
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Tiksliniai	/	savitieji	
laboratoriniai ar 

instrumentiniai tyrimai, kai 
įtariama konkreti liga

Savitieji	tyrimai	
(sisteminių,	savitųjų	infekcinių,	

onkologinių	ligų	paieška)
•	 Laboratoriniai:	savitieji ligų žymenys, 

imuniniai tyrimai
•	 Instrumentiniai	tyrimai: 

kompiuterinė, magnetinio rezonanso 
tomografija, biopsijos

Būtinieji	tyrimai
•	 Laboratoriniai: BKT, CRB, ENG, šlapimo 

tyrimas, 2 kraujo pasėliai ir sepsio 
žymenys (jei įtariamas sepsis)

•	 Instrumentiniai	tyrimai:	krūtinės 
ląstos rentgenograma, širdies UG ir pilvo 
organų UG tyrimas (tyrimus kartoti, jei 
ūminė eiga)

Detali anamnezė ir visapusis klinikinis tyrimas 

Karščiuojantis	pacientas

I.6.1	pav.	karščiuojančio	paciento	tyrimo	eiga

BKT – bendrasis kraujo tyrimas, CRB – C reaktyvusis baltymas, ENG – eritrocitų nusėdimo greitis, 
PET-KT – pozitronų emisijos tomografija-kompiuterinė tomografija, UG – ultragarsinis tyrimas.

PET-KT	tyrimas

nežinomos	 kilmės	 karščiavimas – tai 38º C viršijantis karščiavimas 
daugiau kaip 3 kartus per 3 savaites nesant nustatytos diagnozės, įskaitant ir 
1 savaitės hospitalinio tyrimo laikotarpį. 
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reumato	 sukeltas	 karščiavimas dėl pastaraisiais metais ganėtinai retos 
ligos galėtų būti įtariamas jauniems pacientams po persirgtos ūminės 
streptokokinės infekcijos. Įtarti latentinį reumatą reikėtų didelės rizikos 
pacientams: persirgusiems reumatu ir karditu, susiformavus reumatinėms 
ydoms, po atliktos širdies vožtuvų operacijos, ypač asmenims, patenkantiems 
į didesnės rizikos aplinką (mokytojai, kariai, medikai).

Kardiologijoje dažnai susiduriama su sunkia, klastinga kitas ligas 
imituojančia liga – infekciniu	 endokarditu, kuris gali būti ūminis, 
persistentinis (iki 2 mėn.) ir lėtinis (>2 mėn. trukmės). 

GYDYmO	PrInCIPaI	
Antibakterinio gydymo parinkimas priklauso nuo to, koks sukėlėjas labiau-
siai tikėtinas. Esant sunkios infekcijos požymiams, pirmenybė teikiama 
plataus poveikio antibakteriniams vaistams, gydymas jais pradedamas ne-
delsiant, koreguojamas pagal C reaktyviojo baltymo kaitą ir kraujo pasėlio 
rezultatus. Visada svarbu pirmiausia nustatyti karščiavimo priežastį, ligą ir 
tik po to gydyti pacientą. Dažniausiai antipiretikų reikia skirti, kai tempera-
tūra viršija 39º C. Bandomasis gydymas antibiotikais, nesteroidiniais vais-
tais nuo uždegimo ar gliukokortikoidais turi būti skiriamas tik išimtiniais 
atvejais aptarus daugiadiscipliniame konsiliume. 

LItEratūra
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I .7 . 	ūŽEsIaI

Regina	Jonkai t ienė, 	Vaida	Mizarienė

Auskultacija – vienas dažniausiai atliekamų klinikinio tyrimo 
metodų klinikinėje praktikoje. Kryptingai surinkta anamnezė 
ir geri auskultacijos įgūdžiai padeda įtarti širdies ydą, jos sun-
kumą ir nustatyti pažeistą vožtuvą, numatyti tolesnę paciento 
tyrimo eigą. 

Auskultuojant svarbu įvertinti ūžesio sąsają su širdies ciklo 
faze ir girdimais tonais, ūžesio intensyvumą, plitimo kryptį, 
stipriausio girdimumo vietą, kitimą kvėpuojant ar atliekant 
papildomus mėginius. 

ūŽEsIO	IntEnsYVumas	

Ūžesio intensyvumas vertinamas 
laipsniais:
I°      – silpnas ūžesys, girdimas tik ge-

rai įsiklausius, gali būti negirdi-
mas jokioje padėtyje. 

II°   – silpnas ūžesys, bet girdimas iš 
karto.

III° – gerai girdimas iš karto.
IV° –  stiprus ūžesys, gali būti jaučia-

mas krūtinės sienos drebėjimas.
V°   – stiprus ūžesys, girdimas atkėlus 

vieną stetoskopo kraštą (apie 
45° kampu), gali būti jaučiamas 
krūtinės sienos drebėjimas.

VI° – ūžesys, girdimas atkėlus stetos-
kopą nuo krūtinės sienos (apie 

1 cm), gali būti jaučiamas krū-
tinės sienos drebėjimas.

Pagal nustatytą ūžesio laipsnį pre-
liminariai galima spręsti apie ydos 
reikšmingumą. Sunki yda dažniau 
nustatoma, kai ūžesys yra ne mažes-
nio kaip III°. Vis dėlto ir mažesnio in-
tensyvumo atvejais negalima atmesti 
sunkios vožtuvo ydos, ypač jei yra 
kairiojo skilvelio disfunkcija. 

Ne visi girdimi širdies ūžesiai rodo 
reikšmingą patologiją – kai kuriais 
atvejais nustatomi tik funkciniai šir-
dies ūžesiai, kurie gali būti širdinės 
bei neširdinės kilmės. 

Š I R D I E S  L I G O M I S  S E R G A N č I Ų  PA C I E N T Ų 
N U S I S K U N D I M A I  I R  J Ų  D I F E R E N C I N ė  D I A G N O S T I K A
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neširdinės	 kilmės	 funkciniai ūžesiai formuojasi esant padidėjusiai 
kraujo tėkmei ar sumažėjusiam kraujo klampumui (tirotoksikozė, anemija, 
nėštumas, karščiavimas, fiziniai pratimai, periferinė arterioveninė fistulė). 
Jiems būdingesni nepakitę širdies tonai, ūžesiai geriausiai girdimi ties širdies 
viršūne ar plaučių arterija, yra nepastovūs, ne stipresni nei III°, neplintantys, 
ištyrus nerandama reikšmingos širdies patologijos. 

Širdinės	 kilmės	 funkciniai	 ūžesiai dažniausiai susiformuoja dėl 
reliatyviosios vožtuvo stenozės (kai padidėja pro aortą išstumiamo kraujo 
tūris dėl didelio aortos vožtuvo nesandarumo, reliatyviosios plaučių arterijos 
stenozės, esant dideliam prieširdžių pertvaros defektui, nes padidėja pro 
plaučių arteriją pratekančio kraujo tūris). 

Trumpa pagrindinių įgytų širdies ydų ūžesių charakteristika išdėstyta I.7.1 
lentelėje. 

ūŽEsIO	LaIkas	
Pagal atsiradimo laiką širdies ciklo fazių atžvilgiu ūžesiai skiriami į 7 grupes. 
Jų priežastis gali būti ne tik vožtuvų, bet ir kitos širdies ydos.

1.	 ankstyvasis	 sistolinis	 ūžesys – ūminis dviburio (mitralinio) vožtuvo 
nesandarumas, raumeninis skilvelių pertvaros defektas, triburio vožtuvo 
nesandarumas, kai spaudimas plaučių arterijoje normalus.

2. sistolės	vidurio	(midsistolinis)	ūžesys – aortos ir plaučių arterijos steno-
zė, hipertrofinė obstrukcinė kardiomiopatija, padidėjusios tėkmės būk lės 
(funkciniai ūžesiai), nuosrūvis iš kairės į dešinę (padidėjusio kraujo tūrio 
tėkmė per plaučių arteriją).

3. Vėlyvasis	sistolinis	(telesistolinis)	ūžesys	– dviburio ar triburio vožtuvo 
prolapsas.

4. Ištisinis	sistolinis	(holosistolinis)	ūžesys – dviburio ir triburio vožtuvo 
nesandarumas, skilvelių pertvaros defektas.

5. ankstyvasis	 diastolinis	 (protodiastolinis)	 ūžesys – aortos ar plaučių 
arterijos vožtuvų nesandarumas.

6. Diastolės	vidurio	(middiastolinis)	ūžesys – dviburio ar triburio vožtu-
vų stenozė, būklės, kai padidėja kraujo tėkmė pro nesusiaurėjusius at-
rioventrikulinius vožtuvus (dėl didelio dviburio ar triburio vožtuvo ne-
sandarumo, skilvelių pertvaros defekto, atviro arterinio latako, didelio 
prieširdžių pertvaros defekto, neširdinės kilmės didelės tėkmės būklės); 
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kairiojo ar dešiniojo prieširdžio navikas (dažniau miksoma), sukeliantis 
atrioventrikulinių vožtuvų obstrukciją ir kintantis keičiant kūno padėtį, 
dėl didelio ekscentrinio aortos vožtuvo nesandarumo, susidarant funkci-
nei dviburio vožtuvo stenozei – Austino Flinto diastolinis ūžesys.

7. Pastovus	(sistolės–diastolės)	ūžesys – atviras arterinis latakas, arterio-
veninės fistulės, plyšusi Valsalvos sinuso aneurizma, galimos ir kitos, 
retesnės priežastys.

Sunkiau ūžesius girdėti, kai yra gretutinė lėtinė obstrukcinė plaučių liga, 
plaučių emfizema, nutukimas, didelis skysčio kiekis perikardo ertmėje, ta-
chikardija, kilusi plaučių edema. Ūžesių intensyvumas susilpnėja sumažė-
jus kairiojo skilvelio sistolinei funkcijai (aortos stenozės, dviburio vožtuvo 
nesandarumo ūžesiai). Esant ūminei patologijai (ūminis aortos ar dviburio 
vožtuvo nesandarumas), ūžesių trukmė trumpa dėl tachikardijos ir greito 
spaudimo susilyginimo širdies ertmėse, tarp kurių vyksta regurgitacija, to-
dėl ūžesio intensyvumas neatitinka esamos patologijos sunkumo. 

HEmODInamInIaI	mėGInIaI	
Valsalvos mėginio hemodinaminis efektas yra toks pat kaip atsistojus iš tu-
pimos padėties: sumažėja kraujo pritekėjimas į širdį ir ūžesys susilpnėja, o 
pritūpus ar pakėlus kojas, kraujo pritekėjimas į širdį padidėja, taigi ūžesys 
sustiprėja. Ši taisyklė galioja dviburio vožtuvo stenozės, dviburio vožtu-
vo nesandarumo, aortos vožtuvo stenozės, aortos vožtuvo nesandarumo 
sukeltų ūžesių atvejais. Esant dviburio vožtuvo prolapsui, vyksta priešin-
gai: atliekant Valsalvos mėginį ar atsistojus iš sėdimos padėties, sistolinis 
spragtelėjimas („klikas“ angl. click) priartėja prie I tono, sistolinis ūžesys 
ilgėja, sustiprėja, o pritūpus ar gulint pakėlus kojas, kai į širdį priteka dau-
giau kraujo, spragtelėjimas tolsta nuo I tono ir ūžesys susilpnėja. Remiantis 
hemodinaminių mėginių duomenimis, galima paaiškinti skiriamą gydymą: 
Valsalvos mėginys atitinka diuretikų sukeliamą hemodinaminį pokytį, o 
pritūpimas – beta adrenoreceptorių blokatorių poveikį. 

Pastaraisiais metais širdies auskultaciją galima papildyti, patikslinti, atlikti 
preliminarų įvertinimą kišeniniais kardioechoskopais (angl. pocket	 ultra-
sound machine; I.7.1 pav.) – jau pirminės apžiūros metu įvertinami ir vož-
tuvo struktūriniai pokyčiai, ir hemodinamika, ir ydos sunkumas.
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AH – arterinė hipertenzija, AoVN – aortos vožtuvo nesandarumas, DAT – dviburio vožtuvo atsivė-
rimo tonas (angl. opening snap), DVN – dviburio vožtuvo nesandarumas, DVP – dviburio vožtuvo 
prolapsas, MS – dviburio vožtuvo (mitralinė) stenozė, KS – kairysis skilvelis, S1 – I (angl. sound 1), 
S2 – II tonas (angl. sound 2), S3 – III tonas (angl. sound 3), S4 – IV tonas (angl. sound 4), TAT – tri-
burio vožtuvo atsivėrimo tonas; TV – triburis vožtuvas; PE – plaučių embolija.

Lentelė sudaryta pagal principą bendrieji ir savitieji požymiai. Bendrieji požymiai: dusulys, širdies ne-
pakankamumas, krūtinės skausmas padeda įtarti širdies ydą, bet pasakyti kokią – iš šios informacijos 
neįmanoma. Klasikiniais atvejais galima išklausti kai kurių savitųjų nusiskundimų: esant sunkioms 
ydoms, pavyzdžiui, dviburio vožtuvo stenozės atveju, kai padidėja kairysis prieširdis ir spaudžia 
stemplę, pacientas gali skųstis rijimo sutrikimais, atkosėti kraujo dėl stazinio bronchito ar užkimti. 
Dviburio vožtuvo nesandarumą dažnai sukelia arba dviburio vožtuvo prolapsas, arba išeminė širdies 
liga, yda gali būti nustatyta kilus prieširdžių virpėjimui. Aortos stenozei būdinga simptomų triada: 
dusulys, krūtinės angina bei alpimai, triburio vožtuvo nesandarumui būdingesnis silpnumas, sutrikęs 
virškinimas, atsiradęs kojų silpnumas ir edema. Lentelėje nurodoma girdimų ūžesių charakteristika: 
fazė bei forma. Nesandarumo ūžesiai yra aukšto dažnio garsai dėl didelio spaudimų gradiento, susida-
rančio tarp širdies ertmių, ir geriau girdimi su membrana, o širdies tonai – žemo dažnio garsai, geriau 
girdimi su piltuvėliu. Tik dviburio vožtuvo stenozės atveju diastolinis ūžesys yra žemo dažnio ir geriau 
girdimas su piltuvėliu.
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II .1 . 	ECHOkarDIOGraFIJOs	
PaGrInDaI

Jolanta	Vaškelytė , 	Renaldas	Jurkevičius	

Echokardiografija – tai neinvazinis vaizdo tyrimo metodas, kurį 
taikant ultragarsu įvertinama širdies anatomija (širdies ertmių 
dydžiai, vožtuvų būklė), funkcija (skilvelių, prieširdžių susi-
traukimas, prisipildymas kraujo, vožtuvų darbas), hemodinami-
ka, nustatomas kraujo spaudimas širdies ertmėse bei pratekėju-
sio kraujo kiekis. Echokardiografija dažniausiai kardiologijos 
praktikoje atliekamas vaizdo tyrimas. 

Ultragarsą naudoti širdies vaizdinimui 1953 metais pasiūlė šve-
dų mokslininkai kardiologas I. Edleris ir fizikas H. Hercas. Ka-
dangi širdies apžiūrai naudotas tik vienas ultragarso spindulys, 
tyrimas nebuvo labai informatyvus ir, Europos kardiologų nuo-
mone, metodas nelabai kuo pranoko auskultaciją, rentgenosko-
piją ir kitus tuo metu taikytus tyrimus. Vis dėlto randantis nau-
joms technologijoms, metodui tobulėjant, per tris dešimtmečius 
jis tapo nepakeičiama kardiologinės diagnostikos dalimi.

Šis tyrimas atliekamas echokardiografu – ultragarso aparatu. 
Svarbiausia jo dalis – pjezoelektriniai kristalai, gebantys elek-
trinį signalą paversti ultragarsu, jį siųsti į organus, priimti atgal, 
paversti elektriniu signalu, kuris apdorojamas kompiuteriu ir šir-
dies vaizdas parodomas ekrane. Tiriant suaugusio paciento širdį 
per krūtinės ląstą (transtorakalinė echokardiografija) dažniausiai 
naudojamas 1,5–4 MHz dažnio ultragarsas, o atliekant stemplinę 
echokardiografiją, į paciento stemplę įkišamas 4–7 MHz dažnio 
daviklis. Kuo didesnis daviklio dažnis, tuo didesnė skiriamoji 
geba ir mažesnis ultragarso spindulių skvarbos gylis. 

VA I Z D I N I A I  Š I R D I E S  T Y R I M A I
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ECHOkarDIOGraFIJOs	BūDaI
Širdis tiriama keliais echokardiografijos būdais:

 ● Vienmatis (M) echokardiografinis režimas – grafinis širdies struktūrų, ku-
rias savo kelyje sutinka vienas ultragarso spindulys, judesio atvaizdavimas 
einant laikui.

 ● Dvimatė (2D) echokardiografija – plokštuminio širdies pjūvio vaizdas 
realiuoju laiku – tai yra realiai judančios širdies pjūvio vaizdas. Vaiz-
do duomenys surenkami iš plokštuma sklindančių daugybės ultragarso 
spindulių.

 ● Trimatė (3D) echokardiografija – realiuoju laiku pavaizduojama širdis ar 
tam tikros anatominės jos struktūros, jų veikla. Vaizdas suformuojamas iš 
keliomis plokštumomis sklindančių daugybės ultragarso spindulių vienu 
metu.

 ● Doplerinė echokardiografija, kuria, naudojant pulsinį doplerį, tiriama 
kraujotaka arba audinių judesys konkrečioje pasirinktoje vietoje; pasto-
viosios (nuolatinės) bangos doplerį – matuojami dideli (kartu ir didžiau-
si) kraujotakos greičiai pasirinkta skenavimo kryptimi; spalvinį doplerį – 
spalva užkoduojami kraujotakos ar audinių judėjimo kryptis ir greitis, 
dažniausiai judantis daviklio link objektas nuspalvinamas raudona spal-
va, tolstantis nuo davik lio – mėlyna spalva.

Praktikoje ir moksliniams tyrimams naudojama dar keletas modifikuotų 
echokardiografinio tyrimo būdų: taškelių žymėjimo echokardiografija (spe-
cialiomis kompiuterinėmis programomis įvertinama miokardo įtampa ir jos 
kitimo greitis, leidžiantis nustatyti ikiklinikinę širdies disfunkciją), kontras-
tinė echokardiografija (tyrimas su kontrastine medžiaga, skirtas geriau pa-
matyti širdies struktūras, nustatyti jungtis tarp širdies ertmių ar atlikti mio-
kardo perfuzijos tyrimą), krūvio echokardiografija (provokacinis tyrimas 
išeminei širdies ligai nustatyti ar miokardo gyvybingumui įvertinti, vožtuvų 
patologijai išryškinti), širdies vidaus (intrakardinė) echokardiografija (davi-
klis įkišamas į širdį), intraoperacinė echokardiografija (tyrimas atliekamas 
kardiochirurginės operacijos metu) ir kt.

uLtraGarsO	DaVIkLIO	PaDėtYs
Ultragarso daviklio dėjimo vietų, t. y. padėčių, kuriose davikliu (skenuo-
jant) atliekamas tyrimas ultragarsu, yra keletas: priekrūtinkaulinė, viršūni-
nė, pošonkaulinė ir virškrūtinkaulinė. Ultragarsas sunkiai prasiskverbia pro 
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oringą plaučių audinį, kaulus, o šios daviklio padėtys padeda išvengti ultra-
garsui sklisti trukdančių anatominių struktūrų įtakos. 

Priekrūtinkaulinė (parasternalinė) daviklio padėtis – daviklis dedamas šalia 
krūtinkaulio, iš kairės pusės, III, IV tarpšonkauliuose. 

Viršūninė padėtis – daviklis dedamas toje vietoje, kur čiuopiamas širdies 
viršūnės trinksnis, tarpšonkaulyje. Pastarosios dvi daviklio padėtys yra pa-
grindinės, iš jų pavyksta ultragarsu apžiūrėti beveik visą širdį. 

Pošonkaulinė daviklio padėtis – daviklis dedamas po šonkaulių lanku, epi-
gastrio srityje. Ši padėtis naudinga, jei laikant daviklį kitose padėtyse ne-
pavyksta gauti gerų ultragarsinių vaizdų, jei tiriamas prieširdžių pertvaros 
vientisumas ir kitais retesniais atvejais. 

Virškrūtinkaulinė padėtis, kai daviklis dedamas virš krūtinkaulio rankenos, 
naudinga tiriant aortos lanką, aortos koarktaciją, atvirąjį arterinį lataką.

sVarBIausI	ECHOkarDIOGraFInIaI	VaIZDaI,	
uLtraGarsInė	ŠIrDIEs	anatOmIJa,	PaGrInDInIaI	

ŠIrDIEs	ErtmIŲ	DYDŽIŲ	mataVImaI	
Skenuojant dvimačiu režimu ultragarso spinduliai nukreipiami į širdį tam 
tikromis plokštumomis (II.1.1 pav.). Iš priekrūtinkaulinės daviklio	padė
ties galima širdį skenuoti išilgai ir skersai (tai yra 90º kampu pasukus da-
viklį apie savo ašį). Skenuojant išilgai širdies, gaunamas priekrūtinkaulinės 
daviklio padėties	ilgosios	ašies	vaizdas (II.1.2 pav.). Šiame vaizde matomas 

IV.1.1	pav.	Širdies	skenavimo	plokštumos: 
1)	ilgosios	ašies,	2)	trumposios	ašies,	3)	keturių	ertmių
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dešinysis skilvelis, kairysis skilvelis, tarp skilvelių esanti skilvelių pertvara, 
kylančioji aorta, išeinanti iš kairiojo skilvelio, kairysis prieširdis, tarp kai-
riojo prieširdžio ir kairiojo skilvelio esantis dviburis vožtuvas. 
Priekrūtinkaulinės padėties ilgosios ašies vaizde dažniausiai atliekami šie 
pagrindiniai širdies matavimai: kairiojo skilvelio ertmės skersmuo (kairiojo 
skilvelio galinis diastolinis skersmuo – diastolės pabaigoje, kai skilvelis 
didžiausias, ir kairiojo skilvelio galinis sistolinis skersmuo – sistolės pa-
baigoje, kai skilvelis mažiausios ertmės,), kairiojo skilvelio sienų storis di-
astolės pabaigoje (skilvelių pertvaros storis, kairiojo skilvelio užpakalinės 
sienos storis) (II.1.3 pav.), kairiojo prieširdžio ertmės skersmuo, aortos šak-
nies matmenys. Norint apskaičiuoti indeksuotus dydžius, matmenis reikia 
padalyti iš kūno paviršiaus ploto (žr. IV.2. Echokardiografinių parametrų 
normatyvai, kur pateikti normalūs širdies ertmių dydžiai). Šiuos matavimus 
galima atlikti tiriant tiek dvimačiu, tiek vienmačiu echokardiografiniu reži-
mu, ultragarso spindulį nukreipiant per matuojamas struktūras. 
Skenuojant širdį statmenai ilgajai jos ašiai, gaunami priekrūtinkaulinės 
daviklio padėties	trumposios	ašies	vaizdai: atsižvelgiant į vietą bei lygį, 
kuriame skenuojama širdis, skiriama keletas pagrindinių vaizdų. Priekrū-
tinkaulinės padėties trumposios ašies vaizdo centre ties širdies pagrindu, 
stambiųjų širdies arterijų lygiu, matyti aortos vožtuvas, sveiko asmens su 
trimis pusmėnuliniais vožtuvėliais (burėmis), iš priekio aortą supa dešiniojo 
skilvelio nutekamasis traktas, pasibaigiantis ties plaučių arterijos vožtuvu ir 
toliau nueinantis plaučių kamienu, turinčiu dvi pagrindines šakas. Į dešinįjį 

II.1.2	pav.	Priekrūtinkaulinės	daviklio	
padėties	ilgosios	ašies	vaizdas

AO – kylančioji aorta, DS – dešinysis skilvelis, 
DV – dviburis vožtuvas, KPr – kairysis priešir-
dis, KS – kairysis skilvelis.

II.1.3	pav.	Priekrūtinkaulinės	daviklio	
padėties	ilgosios	ašies	vaizdas:	 

kairiojo	skilvelio	ertmės	 
ir	sienų	matavimai	

+
+

+
+2

1

3
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skilvelį pro triburį vožtuvą kraujas patenka iš dešiniojo prieširdžio. Žemiau 
aortos matomas kairysis prieširdis, galima ištirti ir prieširdžių pertvarą.
Jei skenuojant širdį statmenai ilgajai jos ašiai, daviklis kreipiamas tolyn vir-
šūnės link, priklausomai nuo struktūros, orientyro, ekrane paeiliui matomi 
šie trumposios ašies vaizdai: ties dviburiu vožtuvu, kuris bus kairiojo skil-
velio ertmės viduje, ties speniniais raumenimis (II.1.4 pav.), ties viršūne, jei 
matomi tik kairysis skilvelis ir dešiniojo skilvelio maža dalis.
Tiriant paciento širdį iš viršūninės	daviklio	padėties, pagrindiniai yra ke
turių	ertmių	ir	dviejų	ertmių	vaizdai. Tiriant tarpinėmis daviklio skena-
vimo (pasukimo) padėtimis matomos ir kitos širdies struktūros, pvz., aorta 
penkių ertmių ar trijų ertmių vaizde.
Keturių ertmių vaizde matomi abu skilveliai ir abu prieširdžiai, juos ski-
riančios skilvelių ir prieširdžių pertvaros, dviburis ir triburis vožtuvai 
(II.1.5 pav.). Šiame vaizde galima pamatuoti dešinįjį skilvelį ir dešinįjį 
prieširdį. Dviejų ertmių vaizde matomi kairieji skilvelis ir prieširdis, deši-
niosios širdies dalys šiame vaizde nematomos (II.1.6 pav.).

II.1.6	pav.	Viršūninės	daviklio	padėties	
dviejų	ertmių	vaizdas	

DPr – dešinysis prieširdis, DS – dešinysis skilvelis, 
KPr – kairysis prieširdis, KS – kairysis skilvelis. 

II.1.4	pav.	Priekrūtinkaulinės	daviklio	
padėties	trumposios	ašies	vaizdas	

ties	speniniais	raumenimis

II.1.5	pav.	Viršūninės	daviklio	padėties	
keturių	ertmių	vaizdas	
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Priekrūtinkauliniuose ir viršūniniuose vaizduose įvertinama paciento kairiojo 
skilvelio sistolinė funkcija, t. y. santykinis išstumiamo kraujo kiekis – kairiojo 
skilvelio išstūmio frakcija, ir regioninė kairiojo skilvelio kontrakcija.

Kairiojo skilvelio išstūmio frakcija apskaičiuojama pagal formulę:

KSIF = KSGDT – KSGST / KSGDT x 100,
kur KSIF – kairiojo skilvelio išstūmio frakcija, KSGDT – kairiojo skilvelio galinis 

diastolinis tūris, KSGST – kairiojo skilvelio galinis sistolinis tūris.

Kairiojo skilvelio tūriai dažniausiai matuojami dvimačiuose keturių ir dvie-
jų ertmių vaizduose apibrėžiant kairiojo skilvelio endokardo kontūrą. Echo-
kardiografas pagal pasirinktą metodą apskaičiuoja skilvelio tūrį (dažniausiai 
taikomas Simpsono diskų sumavimo metodas) (žr. II.2. Echokardiografinių 
parametrų normatyvai).

Panašiu tūrių matavimo principu apskaičiuojama ir kairiojo skilvelio mio-
kardo masė – pirmiausia apskaičiuojamas kairiojo skilvelio tūris, įskaitant 
miokardą, vėliau – kairiojo skilvelio ertmės tūris. Šių dviejų tūrių skirtumas 
yra kairiojo skilvelio miokardo tūris. Jį padauginus iš 1,04 (santykinis mio-
kardo tankis), apskaičiuojama kairiojo skilvelio miokardo masė. Tiksliau-
siai skilvelio tūriai ir masė apskaičiuojama trimačiame vaizde. Apskaičia-
vus kairiojo skilvelio masę, masės indeksą (kairiojo skilvelio masė / kūno 
paviršiaus ploto) ir santykinį sienos storį (dviejų sienos storių santykis su 
kairiojo skilvelio galiniu diastoliniu dydžiu), nustatomas kairiojo skilvelio 
geometrijos tipas (normali geometrija, geometrijos persitvarkymas, kon-
centrinė hipertrofija ar ekscentrinė hipertrofija) (žr. II.2. Echokardiografinių 
parametrų normatyvai). 

Regioninė kairiojo skilvelio kontrakcija nustatoma patyrusiam echokardio-
grafijos specialistui vizualiai vertinant skilvelio sienų sustorėjimą ir judesį. 
Kairysis skilvelis paprastai skiriamas į 16 segmentų (galimas ir 17 ar dau-
giau segmentų modelis) ir kiekvieno segmento susitraukimas vertinamas 
atskirai (II.1.7 pav.). Jeigu miokardas susitraukia normaliai (sienos sistolės 
metu sustorėja apytikriai apie 40 proc.), įvertinama 1 balu; jei silpniau – 
2 balais, vadinamoji hipokinezė; jeigu siena visai nesustorėja ar sustorėja 
mažiau nei 10 proc. – 3 balai, vadinamoji akinezė; jeigu sistolės metu juda 
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nuo skilvelio centro, t. y. priešinga kryptimi, ir sistolės bei diastolės metu 
pakeičia skilvelio formą – 4 balai, vadinamoji diskinezė arba aneurizma 
(dažniausiai aneurizmos srityje miokardas būna išplonėjęs). Įvertinus visų 
segmentų kontrakciją, apskaičiuojamas vidutinis balų dydis – sienų judėji-
mo indeksas, kurio norma yra 1.

Kairiojo prieširdžio tūris matuojamas keturių ir dviejų ertmių vaizduose 
apibrėžiant kairiojo prieširdžio endokardo kontūrą sistolės pabaigoje, kai 
prieširdis yra didžiausias (dažniausiai taikomas Simpsono diskų sumavimo 
metodas).

Dešiniojo skilvelio dydis matuojamas keturių ertmių vaizde diastolės metu 
pamatiniame trečdalyje (žemiau triburio vožtuvo) nuo skilvelių pertvaros iki 
dešiniojo skilvelio sienos. Bendrą dešiniojo skilvelio funkciją rodo jo plotų 
pokytis, kuris apskaičiuojamas keturių ertmių vaizde apibrėžiant dešiniojo 
skilvelio endokardo kontūrą sistolėje ir diastolėje. Dešiniojo skilvelio išilgi-
nės ašies funkcija įvertinama vienmačiu režimu nukreipus spindulį į triburio 
vožtuvo žiedo plokštumą šoninėje sienoje ir apskaičiavus žiedo judesio am-
plitudę sistolėje (žr. II.2. Echokardiografinių parametrų normatyvai). 

II.1.7	pav.	regioninės	kairiojo	skilvelio	kontrakcijos	vertinimas

Dešinioji  
vainikinė arterija

Priekinė nusileidžiančioji 
vainikinė arterija

Gaubiančioji  
vainikinė arterija
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sPEktrInė	Ir	sPaLVInė	DOPLErInė	
ECHOkarDIOGraFIJa

Spektrinė ir spalvinė doplerinė echokardiografija yra sudėtinė echokardio-
grafinio tyrimo dalis. Tyrimas dopleriu yra įterpiamas į dvimatį echokardio-
grafinį vaizdą. Doplerine echokardiografija galima įvertinti vidinę širdies 
(intrakardinę) kraujotaką, pamatuoti kraujotakos greitį širdyje ir stambio-
siose kraujagyslėse, nustatyti nuosrūvius, stenozę ir regurgitaciją, jų sun-
kumo laipsnį, neinvaziniu būdu apskaičiuoti hemodinamikos parametrus, 
įvertinti sistolinę ir diastolinę kairiojo skilvelio funkcijas.

Doplerinė echokardiografija grindžiama ultragarso, atsispindėjusio nuo ju-
dančių struktūrų (raudonųjų kraujo kūnelių), dažnio pokyčiu, arba vadina-
muoju Doplerio efektu, kurį aprašė austrų fizikas Kristianas Dopleris 1842 
metais. Doplerio efektas – tai garso dažnio padidėjimas, jei garso šaltinis 
juda į garso priėmiklį, ir garso dažnio sumažėjimas, jei garso šaltinis juda 
tolyn nuo garso priėmiklio. Kraujotakos sistemoje judantis objektas yra 
raudonieji kraujo kūneliai. Kai žinomo dažnio ultragarso spindulys yra nu-
kreipiamas į širdį ar stambiąsias kraujagysles, jis atsispindi nuo raudonųjų 
kraujo kūnelių. Siunčiamo ultragarso dažnis padidėja, jei raudonieji krau-
jo kūneliai juda į ultragarso daviklį ir, atvirkščiai, sumažėja, jei raudonieji 
kraujo kūneliai juda nuo ultragarso daviklio. 

Siunčiamo ir atsispindėjusio garso dažnio pokytis vadinamas dopleriniu 
pokyčiu ir išreiškiamas doplerine lygtimi, kuria galima apskaičiuoti kraujo 
tėkmės greitį (V):

V (m/s) = C x (Fg – Fs)/ 2Fs x cos θ,
kur C – garso greitis kraujyje 1540 m/s, θ (teta) – kampas tarp ultragarso spindulio 

ir kraujo tėkmės krypties, Fg – grįžtamojo signalo dažnis  
ir Fs – siunčiamo signalo dažnis.

Užrašomos kraujotakos kryptis turi būti lygiagreti su siunčiamo ultragarso 
spindulio kryptimi. Jei ultragarso spindulys yra statmenas užrašomai krau-
jotakai, 90° cos yra lygus 0 ir tiriant dopleriu užrašytos kraujotakos greitis 
lygus 0.

Skiriamos dvi spektrinės doplerinės echokardiografijos technikos: pasto
viosios	bangos	dopleris ir pulsinės	bangos	dopleris. Pastoviosios bangos 
dopleriu galima užrašyti labai didelio greičio kraujotaką, tačiau ji užrašoma 
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per visą spindulio ilgį. Pulsinės bangos dopleris leidžia užrašyti tam tikro 
greičio kraujotaką, tiksliai norimoje širdies ertmių ar kraujagyslės vietoje.

Dopleriu užrašoma kraujotaka vaizduojama spektrogramos pavidalu – krei-
vėmis. Spektrogramoje X ašis rodo laiką sekundėmis, o Y ašis – kraujota-
kos greitį centimetrais ar metrais per sekundę. Jei kraujotakos kryptis yra 
daviklio link, kreivė užrašoma virš izolinijos, jei kraujotakos kryptis nuo 
daviklio, kraujotakos kreivė užrašoma žemiau izolinijos. Kraujotakos krei-
vės pobūdis priklauso nuo vožtuvo ir vietos, kurioje kraujotaka užrašoma. 
Normalios kraujotakos pro vožtuvus pavyzdžiai matyti II.1.8 ir II.1.9 pa-
veiksluose. Normali kraujotaka pro dviburį ir triburį vožtuvus vyksta dviem 
fazėmis, ankstyvosios diastolės tarpsniu dėl spaudimo tarp prieširdžio ir 
skilvelio skirtumo didžioji dalis (2/3) kraujo išteka iš prieširdžio į skilvelį. 
Ši tėkmė kreivėje vadinama ankstyvojo diastolinio prisipildymo – E banga 
(angl. early). Prieširdžio ir skilvelio spaudimui susilyginus, E bangos grei-
tis mažėja, kraujotaka tarp prieširdžio ir skilvelio sulėtėja ar nutrūksta. Po 
prieširdžių sistolės iš prieširdžio į skilvelį išteka dar viena dalis kraujo – ši 
tėkmė žymima prieširdinio prisipildymo – A banga (angl. atrial).

Jei kraujui tekėti trukdo obstrukcija ar stenozė, kraujo tėkmės greitis padi-
dėja. Regurgitacinės tėkmės greitis taip pat dažniausiai būna didelis, krau-
jotaka sūkuringa (turbulencinė) – kraujo elementai pro siaurą regurgitacinę 
angą juda dideliu greičiu ir įvairiomis kryptimis. Regurgitacinė tėkmė už-
rašoma kitoje širdies ciklo dalyje nei antegradinė normali kraujotaka pro 

II.1.8	pav.	Pulsiniu	dopleriu	užrašoma	
kraujotaka	pro	aortos	vožtuvą

II.1.9	pav.	Pulsiniu	dopleriu	užrašoma	
kraujotaka	pro	dviburį	vožtuvą	

E banga – ankstyvojo diastolinio prisipildymo 
greitis, A banga – vėlyvojo, prieširdinio, prisipil-
dymo greitis.
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vožtuvą, jos kryptis bei kreivės forma priklauso nuo vožtuvo, pro kurį re-
gurgitacija užrašoma. 

Pastoviosios bangos ir pulsiniu dopleriu užrašytoje kraujotakos spektro-
gramoje galima pamatuoti kraujotakos trukmę ir greitį. Didžiausiasis krau-
jotakos greitis – tai aukščiausias kraujotakos taškas kraujotakos kreivėje 
(II.1.10 pav.), o vidutinis kraujotakos greitis – tai visų greičių, esančių po 
kreive, vidurkis. Įvertinus kraujotakos greitį ir trukmę, galima apskaičiuoti 
integralųjį kraujotakos greitį. 

Integralusis greitis, arba tėkmės greičio integralas, yra plotas po kraujota-
kos greičio kreive, lygus kraujotakos greičiui, padaugintam iš pusės kraujo-
takos trukmės (remiantis lygiašonio trikampio ploto skaičiavimo principu).

Integralųjį kraujotakos greitį galima apskaičiuoti ir echokardiografiniame 
aparate įmontuotomis programomis: apibrėžus kraujotakos tėkmės kreivę 
aparatas pats apskaičiuoja integralųjį kraujotakos greitį. Pamatavus minėtus 
rodiklius ir apskaičiavus integralųjį greitį, galima apskaičiuoti hemodina-
mikos parametrus, kurie skiriami į dvi grupes: volumetrinius, arba tūrio, ir 
spaudimo.

tūrio	parametrai – tai sistolinis ir minutinis širdies tūriai, regurgitacinis 
tūris ir regurgitacinė frakcija, plaučių ir sisteminės kraujotakos santykis 
(Qp / Qs), susiaurėjusio vožtuvo angos plotas ir regurgitacinės angos plotas. 

II.1.10	pav.	Pastoviosios	bangos	dopleriu	užrašoma	kraujotaka	pro	aortos	vožtuvą,	
kai	yra	aortos	vožtuvo	stenozė	

Didžiausias	kraujotakos	greitis	(Vmaks.)	–	tai	aukščiausias	kraujotakos	taškas	kraujotakos	kreivė
je.	Integralusis	greitis,	arba	tėkmės	greičio	integralas,	yra	plotas	po	kraujotakos	greičio	kreive.
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Visų tūrio rodiklių skaičiavimo pagrindas – nustatyti pro vožtuvą ar krauja-
gyslę pratekančio kraujo kiekį.

Pratekančio kraujo kiekis lygus integraliojo greičio ir kraujagyslės arba 
vožtuvo angos ploto sandaugai. Vadinasi, norint apskaičiuoti pro bet kurį 
vožtuvą ar bet kurią kraujagyslę pratekėjusio kraujo kiekį, reikia pamatuoti 
pratekėjusio kraujo greitį, apskaičiuoti integralųjį pratekėjusio kraujo greitį 
bei pamatuoti kraujagyslės ar vožtuvo angos skerspjūvio plotą. Pavyzdžiui, 
sudauginus kraujo tėkmės pro kairiojo skilvelio nutekamąjį traktą integralų-
jį greitį su kairiojo skilvelio nutekamojo trakto skerspjūvio plotu, sužinoma, 
kiek kraujo ištekėjo iš kairiojo skilvelio, t. y. kairiojo skilvelio sistolinis 
tūris. Norint nustatyti plaučių ir sistolinės kraujotakos (Qp / Qs) santykį, 
apskaičiuojamas dešiniojo ir kairiojo skilvelių sistolinis tūris ar pro plaučių 
arteriją ir aortą pratekėjęs kraujas:

Qp / Qs = TGLI PA x AP PA / TGLI Ao x APAo,
kur TGLI – tėkmės greičio ir laiko integralas,  

AP – angos (skerspjūvio) plotas, PA – plaučių arterija, Ao – aorta.

Normalus Qp / Qs santykis yra apie 1.

Regurgitacinis tūrio ir susiaurėjusio vožtuvo angos ploto apskaičiavimas 
grindžiamas tėkmės vientisumo širdyje principu. Tėkmės vientisumo prin-
cipas apibūdinamas taip: kiek kraujo įtekėjo į skilvelį, tiek kraujo turi iš-
tekėti. Įtekėjusio į kairįjį skilvelį ir iš jo ištekėjusio kraujo tūrio skirtumas 
rodo regurgitacinį kairiosios širdies tūrį (aortos arba dviburio vožtuvo).

Regurgitacinis tūris = TGLI DV x AP DV - TGLI KSNT x AP KSNT,
kur TGL1 – tėkmės greičio ir laiko integralas, AP – angos (skerspjūvio) plotas, 

DV – dviburis vožtuvas, KSNT – kairiojo skilvelio nutekamasis traktas.

Regurgitacinė frakcija yra regurgitacinio tūrio ir antegradiškai pro vožtuvą 
pratekėjusio kraujo tūrio santykis. Remiantis prielaida, kad tėkmės tūris iki 
vožtuvo ir už vožtuvo yra lygus arba kad iš skilvelio išteka tiek pat kraujo, 
kiek įteka, apskaičiuojamas vožtuvo angos plotas:
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TGLI KSNT x AP KSNT = TGLI AoV x AP AoV
AP AoV = TGLI KSNT x AP KSNT / TGLI AoV

kur TGL1 – tėkmės greičio ir laiko integralas, AP – angos (skerspjūvio) plotas, 
AoV – aortos vožtuvas, KSNT – kairiojo skilvelio nutekamasis traktas.

spaudimo	parametrai – spaudimo gradientai ir intrakardinis spaudimas 
(sistolinis spaudimas dešiniajame skilvelyje). Spaudimo gradientas apskai-
čiuojamas pagal supaprastintą Bernulio lygtį:

Spaudimo gradientas = 4 x V²,
kur V – kraujotakos greitis.

Žinant didžiausią kraujotakos pro vožtuvą greitį, galima apskaičiuoti di-
džiausią spaudimo gradientą. Apibrėžus tėkmės kreivės kontūrą ir apskai-
čiavus vidutinį kraujotakos greitį, galima apskaičiuoti vidutinį spaudimo 
gradientą.

Intrakardinis spaudimas apskaičiuojamas remiantis spaudimo gradientu. 
Spaudimo gradientas yra spaudimo tarp dviejų ertmių skirtumas. Norint su-
žinoti, koks spaudimas yra vienoje ertmėje, prie spaudimo skirtumo papras-
tai reikia pridėti ar iš jo atimti kitos ertmės spaudimo rodiklį.

Dešiniojo	skilvelio	spaudimas. Spaudimo gradientas, apskaičiuotas iš tri-
burio vožtuvo regurgitacijos greičio, atspindi sistolinio spaudimo skirtumą 
tarp dešiniojo skilvelio ir dešiniojo prieširdžio. Dešiniojo skilvelio spaudi-
mas nustatomas sudėjus spaudimo gradiento ir spaudimo dešiniajame prie-
širdyje rodiklius. Jis vertinamas pagal apatinės tuščiosios venos skersmenį 
iškvėpus ir įkvėpus (žr. II.2. Echokardiografinių parametrų normatyvai).

Kai kurių ydų atveju pastoviosios bangos doplerio vaizduose matuojamas 
dviburio vožtuvo tiesioginės kraujotakos kreivės ar aortos regurgitacinės 
kreivės pusinis spaudimo laikas arba laiko trukmė, per kurią spaudimo skir-
tumas tarp ertmių sumažėja pusiau (žr. II.2. Echokardiografinių parametrų 
normatyvai). Iš pusinio spaudimo laiko galima spręsti, kokio sunkumo yra 
dviburio vožtuvo stenozė ar aortos vožtuvo nesandarumas.



87I I .1 .  EchokardIografIjos pagrIndaI

spalvinė	doplerinė	echokardiografija pagrįsta pulsinės bangos principu. 
Kaip ir spektrinis, spalvinis dopleris yra įterpiamas į dvimatį echokardiogra-
finį vaizdą. Užrašoma kraujotaka, jos greitis ir kraujotakos kryptis atvaiz-
duojama spalvomis. Jei kraujas teka daviklio link – kraujotaka koduojama 
raudona spalva, jei nuo daviklio – mėlyna spalva, jei kraujotaka labai greita 
ir kraujo elementai juda įvairiomis kryptimis – kraujotaka matoma įvai-
riaspalvė ir vadinama sūkurine (turbulencine). Spalviniu dopleriu užrašoma 
tėkmė pro mažą angą yra sudaryta iš kelių dalių – tai proksimali tėkmės 
konvergencijos sritis, siauras tėkmės kaklelis pro angą (ši dalis vadinama 
vena contracta) ir tėkmės divergencija (išsiskleidimas) (II.1.11 pav.).

Erdvinis tėkmės, užrašomos spalviniu dopleriu, pobūdis leidžia nustatyti 
vožtuvų regurgitaciją, intrakardinį nuosrūvį, obstrukcijos vietą (sritis, ku-
rioje užrašoma didžiausio greičio turbulencinė kraujotaka) ir kiekybiškai 
įvertinti regurgitacijos sunkumą. Vertinat regurgitaciją, atsižvelgiama į 
proksimalios tėkmės konvergencijos srities spindulį, venae contractae plotį 
bei apskaičiuojamą regurgitacinės angos plotą. Regurgitacinės angos plotas 
apskaičiuojamas išmatavus tėkmės konvergencijos sritį. Regurgitacinės an-
gos plotas yra pats tiksliausias kiekybinis regurgitacijos dydžio parametras. 
Klinikinėje praktikoje plačiai taikomas ir pusiau kiekybinis nesandarumo 
vertinimo rodiklis – vena contracta – siauro tėkmės kaklelio plotis (žr. II.2. 
Echokardiografinių parametrų normatyvai).

Dopleriu įvertinti ir apskaičiuoti parametrai itin svarbūs tiriant hemodina-
miką, nustatant įgytų ir įgimtų ydų sunkumo laipsnį (žr. IV.2. Echokardio-
grafinių parametrų normatyvai).

Pulsiniu	dopleriu užrašoma kraujotaka pro dviburį vožtuvą (į kairįjį skilve-
lį įtekantis kraujas) padeda įvertinti diastolinę	kairiojo	 skilvelio funkciją. 
Vertinant diastolinę funkciją matuojami šie kairiojo skilvelio diastolinio pri-
sipildymo rodikliai (II.1.9 pav.): E – didžiausias ankstyvojo diastolinio prisi-
pildymo greitis, A – didžiausias tėkmės greitis prieširdžių susitraukimo metu, 
E / A santykis ir kt. Normali ankstyvoji tėkmė (E banga) yra didesnio greičio 
ir tūrio, palyginti su antrąja tėkmės dalimi (A banga), kuri atspindi prieširdžio 
sistolę, E / A >1. Kartu atliekant doplerinį	audinių	tyrimą, leidžiantį užrašyti 
miokardo ir atrioventrikulinių žiedų judėjimo greitį, gaunama išsamesnių ir 
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tikslesnių duomenų apie diastolinės skilvelio disfunkcijos laipsnį. Diastolės 
metu skilvelis plečiasi ir sienų bei atrioventrikulinių žiedų judėjimo greitis 
gali atspindėti diastolinę funkciją.

Kairiojo skilvelio sienų judėjimo diastolinis greitis nuo prieškrūvio priklau-
so mažiau nei skilvelio prisipildymo kraujotakos greitis. Diastolės metu, 
užrašant dviburio vožtuvo žiedo judesio greitį audiniu dopleriu, kreivėje 
matoma ankstyvojo žiedo judėjimo greičio banga E‘, prieširdžių kontrak-
cijos metu – antroji, t. y. prieširdinė banga A‘ (II.1.12 pav.). Apskaičiavus 
dviburio vožtuvo kraujotakos greičio (E) ir dviburio vožtuvo žiedo diasto-
linio judėjimo greičio (E‘) santykį, galima įvertinti kairiojo skilvelio prisi-
pildymo spaudimą: jei E / E‘ ≤8, kairiojo skilvelio prisipildymo spaudimas 
yra normalus, jei E / E‘ ≥15 – galima įtarti labai padidėjusį kairiojo skilvelio 
prisipildymo spaudimą.

Blogėjant kairiojo skilvelio atsipalaidavimui (dėl pirminės miokardo pato-
logijos, antrinės miokardo hipertrofijos, išemijos ir kt.) ankstyvojo diastoli-
nio prisipildymo greitis (E) ir dviburio vožtuvo žiedo diastolinio judėjimo 
greitis (E‘) mažėja. Ryškėjant diastolinės funkcijos sutrikimui, toliau blo-
gėjant skilvelio atsipalaidavimui, didėja spaudimas kairiajame prieširdyje ir 

II.1.11	pav.	spalviniu	dopleriu	
registruojama	regurgitacija	pro	dviburį	

vožtuvą	

tėkmę	pro	siaurą	regurgitacinę	angą	sudaro	
trys	 dalys:	 1)	 konvergencijos	 sritis;	 2)	 vena 
contracta	–	siauriausia	tėkmės	dalis	pro	siau
rą	angą;	3)	divergencijos	sritis	–	tėkmės	išsis
kleidimas.

II.1.12	pav.	audinių	dopleriu	
registruojama	dviburio	vožtuvo	žiedo	

judėjimo	greičio	kreivė

E`	 –	 ankstyvojo	 diastolinio	 judėjimo	 greitis,	
a`	–	judėjimo	greitis	prieširdžių	kontrakcijos	
metu,	s`	–	judėjimo	greitis	sistolės	metu.
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skilvelio prisipildymo spaudimas, vadinasi, ir ankstyvojo diastolinio prisi-
pildymo greitis (E). Nors diastolinio prisipildymo kreivė gali būti normali – 
E > A, tačiau dviburio vožtuvo žiedo diastolinio judėjimo greitis E‘ išlieka 
sumažėjęs.

Sumažėjęs dviburio vožtuvo žiedo diastolinis judėjimo greitis E‘ ir kartu 
nustatomi patologiniai echokardiografiniai pokyčiai (kairiojo skilvelio hi-
pertrofija, susilpnėjusi kairiojo skilvelio sistolinė funkcija, padidėjęs kairy-
sis prieširdis) padeda skirti ryškėjančią diastolinę disfunkciją nuo norma-
laus diastolinio prisipildymo.

Audinių doleriniu tyrimu matuojant atrioventrikulinių žiedų, t. y. dviburio 
ir triburio vožtuvo, judesio greitį (S‘), galima įvertinti kairiojo ir dešinio-
jo skilvelio išilginės ašies funkciją (žr. II.2. Echokardiografinių parametrų 
normatyvai).
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Išeminė širdies liga yra pagrin-
dinė mirties priežastis pasaulyje. 
Spėjama, kad ateinančiais dešim-
tmečiais, senėjant visuomenei, 
plintant nutukimui, cukriniam 
diabetui, didės IŠL paplitimas 
jaunesnio amžiaus asmenų grupė-
je ir kartu mirtingumas. Pasaulio 

sveikatos organizacija numato, kad 
2020 metais bendrasis mirčių nuo 
IŠL skaičius sieks 11,1 mln., palygi-
nimui – 2005 metais buvo 7,6 mln. 
KA vidutinio amžiaus vyrams pa-
sireiškia dažniau, o vyresniame 
amžiuje atvirkščiai – dažniau serga 
moterys. 

III .1 . 	staBILIOJI	krūtInės	anGIna

Jurgita	Plisienė,	Olivija	Gustienė,	Rūta	Marija	Babarskienė

Išeminė širdies liga (IŠL) yra ūminis ar lėtinis miokardo funkcijos 
sutrikimas, kurį sukelia sumažėjęs miokardo aprūpinimas arteri-
niu krauju, pasireiškiantis ūminės ar lėtinės išemijos sindromais. 

Stabilioji krūtinės angina (KA) – klinikinis sindromas, kuris pasi-
reiškia būdingais priepuoliniais skausmais krūtinės ląstos srityje 
dėl miokardo išemijos. 

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

PaPLItImas

EtIOLOGIJa
Stabilioji KA yra lėtinės IŠL raiškos 
klinikinis sindromas. Pagrindinė 
KA priežastis – vainikinių arterijų 
(VA) aterosklerozinės kilmės su-
siaurėjimai (stenozės), sukeliantys 
miokardo išemiją. Galimos ir kitos 
priežastys: endotelio disfunkcija, 
mikrovaskulinė KA, vazospazmas. 
Šios būklės gali būti tiek kartu su 
obstrukcine VA liga, tiek atskirai 

ir sąlygoti miokardo išemiją. Re-
tesnės neaterosklerozinės kilmės 
VA ligos priežastys: įgimtos VA 
anomalijos, miokardo tilteliai, VA 
arteritas. Miokardo išemiją ir KA 
gali sukelti nepakankamas miokar-
do aprūpinimas deguonimi nesant 
sunkios obstrukcinės VA ligos, bet 
sergant aortos vožtuvo stenoze, hi-
pertrofine kardiomiopatija.
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rIZIkOs	VEIksnIaI
Rizikos veiksniai skiriami į nekeičiamuosius ir keičiamuosius.

Nekeičiamieji rizikos veiksniai:
 ● Genetika (paveldimas polinkis sirgti širdies ligomis, ypač ankstyvos IŠL 

šeiminė anamnezė: IŠL, miokardo infarktas ar staigi mirtis ištiko jaunes-
nius kaip 55 m pirmos eilės giminaičius vyrus ar jaunesnes kaip 65 m. 
moteris);

 ● Amžius (vyresni serga dažniau);
 ● Lytis (vyrai serga dažniau jaunesnio amžiaus).

Keičiamieji rizikos veiksniai: 
 ● Dislipidemija (ypač padidėjusi MTL cholesterolio koncentracija);
 ● Arterinė hipertenzija;
 ● Cukrinis diabetas;
 ● Rūkymas;
 ● Nutukimas;
 ● Hipodinamija;
 ● Metabolinis sindromas.

Svarbūs rizikos veiksniai yra nervinė įtampa, padidėjęs uždegimo žymenų 
(didelio jautrumo C reaktyviojo baltymo (djCRB), citokinų) kiekis, hiper-
urikemija, hiperhomocisteinemija, padidėjęs lipoproteino a kiekis, mažos 
tankios MTL dalelės, fibrinogenas.

Kita patologija, skatinanti IŠL vystymąsi: galutinės stadijos lėtinė inkstų 
liga, jungiamojo audinio uždegimo ligos (sisteminė raudonoji vilkligė, reu-
matoidinis artritas), įgytas imuninio nepakankamumo sindromas, padidėjęs 
širdies susitraukimų dažnis (ŠSD).

PatOGEnEZė

Miokardo išemiją lemia šios ligos: 
 ● Obstrukcinė	vainikinių	arterijų	liga	(VaL), t. y. aterosklerozės sukelta 

epikardinių arterijų stenozė. Dažniausiai KA pasireiškia, kai aterosklero-
zinė plokštelė vienos ar kelių VA spindį susiaurina daugiau kaip 70 proc.

 ● Vazospazminė	VaL, t. y. VA spazmas, kurį gali sukelti VA endotelio 
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disfunkcija ir sutrikusi endotelio išskiriamų vazodilatacinių ir vazokons-
trikcinių medžiagų pusiausvyra.

 ● mikrovaskulinė	VaL, t. y. pažeidžiamos smulkiosios VA, ypač sergant 
cukriniu diabetu, rūkant, esant ilgalaikei arterinei hipertenzijai.

 ● kitos	priežastys: didelė miokardo masė (aortos stenozė, kardiomiopati-
ja, miokardo kaupimo ligos, pvz.: Fabry liga, amiloidozė), tachikardija, 
miokardo tiltelis, kuris sistolės metu gali reikšmingai siaurinti spindį, 
padidėjęs deguonies poreikis, mažakraujystė, uždegimo kilmės VA sienų 
pokyčiai esant sisteminiam vaskulitui.

KA sukelia miokardo išemija dėl sutrikusios pusiausvyros tarp deguonies 
poreikio miokarde ir deguonies tiekimo. Dažniausiai deguonies poreikis 
didėja esant padidėjusiam ŠSD, didėjant adrenerginiam tonusui (fizinis ir 
emocinis krūvis) ir mažėjant parasimpatinės nervų sistemos aktyvumui. De-
guonies tiekimas miokardui paprastai sutrinka dėl epikardinių VA susiaurė-
jimų arba vazokonstrikcijos, kas sukelia dinamines stenozes. Daugiausiai 
kraujo ir deguonies miokardas gauna diastolės metu, kai arterinis kraujas 
teka iš epikardinių VA į atsipalaidavusias smulkiąsias vidusienes (intramu-
ralines) miokardo arterijas ir aprūpina krauju subendokardinius miokardo 
sluoksnius.

Miokardo išemijos patogenezėje dalyvauja daug įvairių veiksnių, kurių vie-
nas gali būti vyraujantis, tačiau galimi ir keli išemijos mechanizmai tam 
pačiam pacientui (III.1.1 pav.).

III.1.1	pav.	Išeminės	širdies	ligos	patogenezė	 
(pagal Marzili	M.	et	al.	J	Am	Coll	Cardiol,	60:951,	2012)

MIOKARDO IŠEMIJA

VAINIKINIŲ ARTERIJŲ 
STENOZĖ

ENDOTELIO 
DISFUNKCIJA

KREŠĖJIMO SISTEMA

 VAZOSPAZMAS

UŽDEGIMAS

 MIKROVASKULINĖ 
DISFUNKCIJA
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kLInIkInIaI	POŽYmIaI
Pirmasis KA aprašė V. Heberdenas 1772 metais. KA pasireiškia tipiniais 
priepuoliniais angininiais skausmais, bet kartais būna ir netipinių požymių, 
pvz., KA išraiška gali būti dusulys. Tipinio krūtinės anginos skausmo api-
būdinimas (III.1.1 lentelė): 

 ● skausmo	 pobūdis	 – spaudžiantis, gniaužiantis, deginantis skausmas, 
nemalonus pojūtis (diskomfortas) krūtinėje, veržimas, ankštumas krūti-
nėje. Neretai pacientai skundžiasi gniaužimu, smaugimo jausmu gerklė-
je, kakle. Kartais skauda pečius, rankas.

 ● skausmo	vieta	– už krūtinkaulio (retrosternaliai) ar šalia jo, dažniausiai 
kairėje pusėje, tačiau gali skaudėti ir dešinėje ar plačiai visoje krūtinė-
je. Neretai skausmas būna epigastryje arba skauda tik skausmo plitimo 
vietose. 

 ● skausmo	plitimo	vietos	– dažniausiai skausmas plinta vidiniu kairio-
sios ar (ir) dešiniosios rankos paviršiumi iki alkūnės, dilbio, riešų, pirštų. 
Dažnai į kaklą, gerklę, apatinį žandikaulį, apatinę sprando dalį ar nugarą, 
tarp menčių, į epigastrį.

 ● skausmo	trukmė	– angininis skausmas paprastai prasideda palaipsniui, 
stiprėja ir trunka iki 10 minučių. Užsitęsus ilgiau nei 20 minučių, galima 
įtarti nestabiliąją KA ar miokardo infarktą.

 ● sukeliamieji	veiksniai	– skausmą dažniausiai sukelia fizinis krūvis ar 
emocinė įtampa, tačiau jį išprovokuoti gali ir šaltas, vėjuotas oras, sotus 
pavalgymas ar situacijos, kurių metu padidėja ŠSD, pvz., išsigandus ar 
supykus.

 ● Išnykimas	– skausmas praeina nutraukus fizinį krūvį, pailsėjus ar suvar-
tojus trumpai veikiantį nitratą.

 ● Lydintieji	simptomai	– kartu su skausmu gali būti dusulys, pykinimas, 
silpnumas, dažnas arba retas pulsas. 

III.1.1	lentelė.	tipinio	krūtinės	anginos	skausmo	klinikiniai	požymiai

Sindromas Požymiai

Tipinė krūtinės angina

Atitinka visus tris požymius:
•	 užkrūtinkaulinis krūtinės diskomfortas, būdingas 

angininiam skausmui pagal savo pobūdį ir trukmę,
•	 provokuojamas fizinio krūvio ar emocinio streso,
•	 rimsta ilsintis ar pavartojus nitratų per kelias minutes.

Netipinė krūtinės angina Atitinka du iš šių požymių.
Neangininis krūtinės skausmas Atitinka vieną požymį ar nė vieno.
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kLasIFIkaCIJa
Stabilioji krūtinės angina pagal klinikinių požymių pasireiškimą skiriama 
į keturias klases pagal Kanados kardiologų draugijos (KKD, angl. CCS) 
rekomendacijas: 

I	klasė		 –	KA sukelia tik neįprastai didelis fizinis krūvis. Angininiai 
 skausmai reti.

II	klasė	 – priepuolius sukelia didelis, bet įprastas fizinis krūvis, pvz.: 
 greitas ėjimas lygia vietove 500 metrų ir daugiau, kopimas 
  laiptais į antrą ar trečią aukštą arba į kalną, ypač esant šaltam,  
 vėjuotam orui ar pavalgius. Priepuoliai gali atsirasti ir dėl 
 nervinės įtampos. Priepuolių dažnumas priklauso nuo fizinio  
 aktyvumo.

III	klasė – priepuoliai prasideda po mažo ar vidutinio krūvio, pvz., ėjimo  
 lygia vietove 100–500 metrų, kopiant laiptais į pirmą aukštą. 
 Šios klasės pacientai gerai žino savo fizinį pajėgumą ir vengia 
  fizinės įtampos.

IV	klasė		–	KA prasideda nuo minimalios įtampos, einant lygia vietove iki 
  100 metrų, atliekant įprastus veiksmus, vaikščiojant kambaryje,  
 klojant lovą ar net ramybės metu.

OBJEktYVIEJI	POŽYmIaI
Savitųjų klinikinių požymių IŠL ir KA neturi, bet galima nustatyti VAL 
rizikos veiksnius.

Vertinama kūno masė, sandara nutukimui nustatyti, ypač pilvinio tipo, kas 
būdinga metaboliniam sindromui, matuojamas ir vertinamas kraujospūdis. 

Apžiūrint pacientą galima matyti ksanteliazmas akių vokuose, lipoidinį žie-
dą ragenoje (arcus	lipoides), kas rodo lipidų apykaitos sutrikimus. Tiriant 
periferinių arterijų pulsą galima nustatyti aterosklerozei būdingų požymių, 
periferinių arterijų ligą, kas glaudžiai susiję su aterosklerozine VAL.

Angininio priepuolio metu pacientas gali būti išblyškęs, netgi išpiltas šalto 
prakaito, gali būti tachikardija ar galopo ritmas, kuris priepuoliui praėjus – 
išnyksta. 
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DIaGnOstIka
Stabiliosios KA diagnostikos ir gydymo taktiką galima suskirstyti į tris 
etapus: 
1. Pretestinės IŠL tikimybės įvertinimas, stabiliosios KA ar neobstruk-

cinės VAL nustatymas atliekant neinvazinius tyrimus ir KA rizikos 
įvertinimas. 

2. Medikamentinis stabiliosios KA gydymas. 
3. Pacientų atranka ir siuntimas invazinės VA angiografijos ir miokardo re-

vaskulizacijos (PVAI ar AVAJO) atlikti.

Pretestinis	išeminės	širdies	ligos	įvertinimas
Prieš pasirenkant neinvazinius tyrimus, rekomenduojama įvertinti pretes-
tinę IŠL tikimybę (PTT) atsižvelgiant į klinikinį pasireiškimą, amžių, lytį 
(III.1.2 lentelė). 

 ● Jei IŠL tikimybė yra maža (PTT <15 proc.), rekomenduojama ieškoti 
kitų krūtinės skausmo priežasčių.

 ● Jei IŠL tikimybė vidutinė (PTT 15–85 proc.), rekomenduojama rinktis 
neinvazinius krūvio tyrimus, įrodančius miokardo išemiją, arba atlikti 
VA daugiasluoksnę kompiuterinę tomografiją (DKT).

 ● Jei IŠL tikimybė didelė (PTT >85 proc.), rekomenduojama atlikti VA 
angiografiją stenozėms įvertinti ir svarstyti tolesnę gydymo taktiką.

III.1.2	lentelė.	Pretestinės	išeminės	širdies	ligos	tikimybės	vertinimas	

Tipinė angina
krūtinės

Netipinė angina
krūtinės 

Neangininis
skausmas

Amžius Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys
30–39 59 28 29 10 18 5
40–49 69 37 38 14 25 8
50–59 77 47 49 20 34 12
60–69 84 58 59 28 44 18
70–79 89 68 69 37 54 24

>80 93 76 78 47 65 32

<15 proc. – PTT maža, 15–85 proc. – PTT vidutinė, >85 proc. – PTT didelė. 

Pagal ESC guidelines on the management of stable coronary artery diseases pectoris. Eur Heart J 
2013.
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Laboratoriniai	ir	instrumentiniai	tyrimai
Laboratoriniai	tyrimai.	Nustatomi rizikos veiksniai įvertinus lipidogra
mą: itin svarbus yra mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (MTL Ch), įver-
tinamos ir kitos cholesterolio frakcijos: didelio tankio lipoproteinų choleste-
rolis (DTL Ch), trigliceridai, apskaičiuojamas aterogeniškumo koeficientas.

Ištyrus kitas aterogenines daleles, pvz.: lipoproteiną a, apolipoproteiną B ir 
labai mažo tankio lipoproteinų cholesterolį, taip pat gaunama papildomos 
prognozinės informacijos, bet įprastinėje praktikoje šie tyrimai neatliekami. 
Papildomos informacijos gali suteikti homocisteino tyrimas, kuris susijęs 
su padidėjusia IŠL rizika, tačiau ir šis tyrimas kasdienėje praktikoje nere-
komenduojamas. 

Svarbu įvertinti glikemiją nevalgius, glikozilinto hemoglobino kiekį su-
trikusiai gliukozės apykaitai nustatyti, inkstų	funkciją (ištyrus kreatininą, 
glomerulų filtracijos greitį), atlikti bendrąjį	 kraujo	 tyrimą	 dėl galimos 
anemijos, kuri gali sukelti KA priepuolius. Aterosklerozei, širdies ir krau-
jagyslių ligų (ŠKL) rizikai bei prognozei įvertinti galima tirti uždegimo žy-
menis, pvz., djCrB, kuris siejamas su ŠKL įvykiais, tačiau atliekant įpras-
tinius tyrimus jis netiriamas.

Kitų biožymenų (interleukino-6, mieloperoksidazės, augimo faktorių, me-
taloproteinazės, su lipoproteinu susijusios fosfolipazės A2 (Lp-PLA2)) 
nauda vertinant aterosklerozę tebėra tiriama. Natriureziniai peptidai (BNP, 
NT-proBNP) yra širdies nepakankamumo žymenys ir gali būti susiję su sa-
vaimine ar sukeliama išemija, ŠKL įvykiais sergant stabiliąja KA. 

Moksliniuose tyrimuose tyrinėjami naujieji biožymenys, kurie dar neįdiegti 
į klinikinę praktiką, – arenomedulinas ir jo formos (MR-proADM, MR-pro-
ANP), augimo diferenciacijos faktorius 15, ST2 žymuo, galektinas – sieja-
mi su nepalankia stabiliosios KA prognoze. Genetinis tyrimas, genų raiška 
iš periferinių kraujo ląstelių – taip pat mokslinių tyrimų objektas.

miokardo	pažaidos	ir	išemijos	žymenys	(troponinas,	ypač	didelio	jaut
rumo), dažniausiai tiriami diferencinės diagnostikos metu atskirti ūminį 
miokardo infarktą ar kitus ūminės širdies išemijos sindromus, siejami su 
blogesne stabiliosios KA prognoze.

Elektrokardiografija	(EkG). Ramybės EKG gali būti visiškai normali net 
50 proc. pacientų, sergančių IŠL ir stabiliąja KA. Kai kuriems pacientams 
galimas ST segmento nusileidimas, T dantelio inversija ar patologinis Q 
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dantelis. Reikėtų atkreipti dėmesį į galimus randinius pokyčius po persirgto 
infarkto, Hiso pluošto kojyčių blokadas (ypač kairiosios). Pokyčiai ramybės 
EKG susiję su sunkia IŠL, blogesne kairiojo skilvelio (KS) funkcija, gali-
mai dauginiais VA pokyčiais ir rodo blogesnę ligos prognozę. 

Skausmo metu taip pat galimas ST segmento nusileidimas ar net pakili-
mas, T dantelio inversija, šie pokyčiai normalizuojasi praėjus skausmo 
priepuoliui.

EkG	stebėsena	 rekomenduojama stabiliąja KA sergantiems pacientams, 
kai įtariama aritmija ar vazospazminė KA.

Echokardiografija įvertinama bendroji KS sistolinė ir diastolinė funkcija, 
išstūmio frakcija, segmentinės kontrakcijos sutrikimai, širdies ertmių dydis, 
miokardo sienų storis, vožtuvai. Tyrimas svarbus diferencinei diagnostikai, 
planuojant gydymo taktiką.

krūvio	 EkG. Dažniausiai atliekamas veloergometrijos (dviračio) arba 
bėgtakio mėginys, kai ramybės EKG normali, o IŠL tikimybė yra vidutinė. 
Tai nesudėtingi tyrimai, padedantys įvertinti miokardo išeminius pokyčius 
EKG fizinio krūvio metu, riziką ir prognozę. Vertinamas paciento fizinis 
pajėgumas, klinikinis, hemodinaminis ir EKG atsakas į krūvį. Tyrimas turi 
būti atliktas antiangininių vaistų nevartojusiam pacientui, o beta adreno-
receptorių blokatorių rekomenduojama nevartoti bent 2–3 dienas. Jeigu 
tyrimo metu pasireiškia angininis skausmas, užrašomas ST segmento nu-
sileidimas ≥1 mm (≥ 0,1 mV) matuojant 0,06–0,08 sek. po J taško arba 
ST segmento pakilimas ≥1 mm, sumažėja arterinis kraujo spaudimas – lai-
koma, kad mėginys patologinis. Krūvio EKG diagnostinė vertė esant kai-
riosios Hiso pluošto kojytės blokadai (KHKB), skilvelinei stimuliacijai ar 
Volfo-Parkinsono-Vaito sindromui yra maža (III.1.2 pav.).

III.1.2	pav.	st	segmento	nusileidimo	pavyzdžiai:	a	–	norma,	B	–	įstrižojo	tipo,	
C	–	horizontaliojo	tipo,	D	–	nuolaidžiojo	tipo

A B C D



100 I I I  SKYRIUS

krūvio	echokardiografija atliekama sukėlus ŠSD padidėjimą vaistais (do-
butaminu) arba fiziniu krūviu. Atliekant echokardiografinį tyrimą, įverti-
nama miokardo išemija ar miokardo gyvybingumas. Kai suleidus į veną 
dobutamino padidėja ŠSD, vertinami pradinės segmentinės kontrakcijos 
pokyčiai krūvio laikotarpiu, o paskui grįžtamuoju. Tyrimas nerekomenduo-
jamas, kai yra kairiosios VA kamieno stenozė, nekoreguota arterinė hiper-
tenzija, pavojingų ritmo sutrikimų, reikšmingų vožtuvų ligų. Šis tyrimas yra 
puiki alternatyva širdies branduoliniams tyrimams, jeigu echokardiografi-
nio vaizdo kokybė gera. 

krūvio	radiologiniai	tyrimai:
 ● Miokardo perfuzijos scintigrafija vertinami miokardo perfuzijos defektai 

ramybėje ir fizinio krūvio metu naudojant radioaktyvųjį technecį. Ty-
rimas informatyvesnis nei krūvio EKG, ypač jei yra pokyčių ramybės 
EKG (pvz., visiška KHKB). 

 ● Pozitronų emisijos tomografija (PET) dar specifiškesnis ir jautresnis tyri-
mas, galima nustatyti ir miokardo gyvybingumą, padeda numatyti prog-
nozę, bet yra gana brangus, todėl nepirmaeilis IŠL diagnozuoti. 

 ● Magnetinio rezonanso tomografija (MRT) ir kompiuterinė tomografija 
(KT) atliekamos kai kuriose gydymo įstaigose tais atvejais, kai kiti vaiz-
do tyrimai pacientui negalimi.

Branduoliniai	tyrimai.	Vainikinių	arterijų	daugiasluoksne	kompiute
rine	tomografija	(Va	Dkt)	 įvertinamas kalcio kiekis, VA segmentinės 
stenozės, aterosklerozinių plokštelių morfologija. Galima vertinti ir kitas 
širdies dalis, KS funkciją bei perfuziją, o naujausi metodai, pvz., kom-
piuterinės tomografijos frakcinis tėkmės rezervas, padeda nustatyti VA 
stenozių funkcinį reikšmingumą (išemiją). Tačiau tyrimas labai priklauso 
nuo ŠSD, atlikimo, paciento gebėjimo sulaikyti kvėpavimą. Jis tinkamas 
mažos–vidutinės rizikos pacientams, kai neinformatyvūs funkciniai mė-
giniai.

Širdies	magnetinio	rezonanso	tomografija	(mrt)	galima tiksliai įver-
tinti širdies ertmes, skilvelių tūrį, bendrąją ir segmentinę miokardo funkci-
jas, nustatyti miokardo struktūros pokyčius. Atliekant adenozino ar rega-
denozono krūvio ir ramybės perfuzijos tyrimą galima nustatyti miokardo 
perfuzijos defektus – tuos širdies raumens segmentus, kuriuos maitina 
reikšmingai susiaurėjusi širdies VA. Širdies MRT metu galima nuodugniai 
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įvertinti stambiąsias kraujagysles (aortą ir jos šakas, plaučių arterijas bei 
venas), nustatyti širdies VA anomalijas bei įgimtas širdies ydas. Tyrimas 
saugus pacientui, nes neskleidžia jonizuojančiosios spinduliuotės.

Kaip įvertinti SKA riziką atsižvelgiant į neinvazinių tyrimų duomenis, ap-
rašyta III.1.3 lentelėje. 

Invaziniai	tyrimai
Vainikinių	 arterijų	 angiografija	 –	 tiksliausias invazinis tyrimas, kurio 
metu įvertinama VA anatomija ir stenozės. Dabar šis tyrimas yra aukso stan-
dartas diagnozuojant IŠL, nustatant VA pažaidą ir renkantis tolesnę gydymo 
taktiką, svarstant operacinio ar intervencinio gydymo galimybes. 

III.1.3	lentelė.	stabiliosios	krūtinės	anginos	rizikos	vertinimas	 
pagal	neinvazinių	tyrimų	duomenis

SKA rizika Neinvazinių tyrimų duomenys

Didelė rizika 
(metinis mirštamumas 
ar miokardo infarktas 
>3 proc.)

•	 Sutrikusi KS funkcija (KSIF <35 proc.).
•	 Sutrikusi perfuzija ramybėje ≥10 proc. nesant MI anamnezėje.
•	 Krūvio metu ST segmentas nusileidžia ≥2 mm ar pakyla arba silve-

linė tachikardija ar skilvelių virpėjimas.
•	 Krūvio metu sutrinka KS funkcija (<45 proc. arba sumažėja KSIF 

>10 proc.).
•	 Krūvio metu sutrinka miokardo perfuzija >10 proc. miokardo.
•	 Krūvio metu išsiplečia KS. 
•	 Krūvio metu sutrinka KS sienų kontrakcija (≥2 segmentai) arba 

mažos dozės dobutamino krūvio echokardiografijos metu sutrinka 
sienų kontrakcija esant nedideliam ŠSD (<120 k./min.).

•	 Kalcio kiekis >400 Agatsono vienetų, nustatytas VA DKT. 
•	 Dauginiai obstrukciniai VA pažeidimai (≥70 proc. stenozės) arba ka-

mieno stenozė ≥50 proc., nustatyta VA DKT. 

Vidutinė rizika 
(metinis mirštamumas 
ar miokardo infarktas 
1–3 proc.)

•	 Vidutiniškai sumažėjusi KS funkcija (KSIF 35–49 proc.) ramybėje.
•	 Sutrikusi perfuzija ramybėje (5–9,9 proc. miokardo) nesant MI 

anamnezėje.
•	 Krūvio metu ST segmentas nusileidžia ≥1 mm.
•	 Krūvio metu sutrinka miokardo perfuzija 5–9,9 proc. miokardo.
•	 Sutrikusi KS sienų kontrakcija (1 ar 2 segmentai).
•	 Kalcio kiekis 100–399 Agatsono vienetų, nustatytas VA DKT. 
•	 Vienos VA obstrukcija (≥70 proc. stenozės) arba vidutinė dviejų ar 

daugiau VA obstrukcija 50–69 proc., nustatyta VA DKT. 

DKT – daugiasluoksnė kompiuterinė tomografija, KS – kairysis skilvelis, KSIF – kairiojo skilvelio 
išstūmio frakcija, MI – miokardo infarktas, SKA – stabilioji krūtinės angina, ŠSD – širdies susitrauki-
mų dažnis, VA – vainikinė arterija. 
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Papildomi invaziniai tyrimai –	 vidukraujagyslinis	 tyrimas	 ultragarsu	
(angl. IVUS) ar optinė	 koherentinė	 tomografija	 (angl. OCT) –	padeda 
nustatyti ir įvertinti aterosklerozę, nustatyti aterosklerozinių plokštelių mor-
fologiją, stabilumą ir pan. 

Invaziniu būdu galima atlikti ir funkcinius tyrimus, t. y. patikslinti VA ste-
nozės sunkumo laipsnį atliekant frakcinio	tėkmės	rezervo	tyrimą	(angl. 
FFR) – apskaičiuojamas slėgio VA distalinėje dalyje ir aortos slėgio, išma-
tuoto maksimalios hiperemijos metu, santykis. Normali FFR reikšmė yra 
1,0, nesvarbu, kokia mikrocirkuliacijos būklė, o reikšmingos stenozės atve-
ju FFR <0,80.

kItOs	krūtInės	anGInOs	FOrmOs
Variantinė	(Prinzmetalio) krūtinės angina (angina pectoris angiospastica) 
buvo aprašyta 1959 m. kaip išemijos sindromas ramybėje EKG užrašius ST 
segmento pakilimą priepuolio metu. Pagrindinė priepuolių priežastis – VA 
spazmas. Skausmai dažniausiai kartojasi tuo pačiu paros laikotarpiu (naktį 
ar paryčiui). Priepuolio metu gali būti skilvelinių ritmo sutrikimų: skilveli-
nė tachikardija ar net skilvelių virpėjimas. Gydyti pirmaeiliai vaistai – kal-
cio kanalų blokatoriai ir nitratai. 

krūtinės	 angina,	 kai	 vainikinėse	 arterijose	 nenustatoma	 reikšmingų	
stenozių.	Apie 10–30 proc., o kai kurių tyrimų duomenimis, net iki 50 
proc. pacientų, kuriems dėl KA atliekama vainikinių arterijų angiografija, 
pokyčių VA nenustatoma. Priežastys įvairios: endotelio ir mikrovaskulinė 
disfunkcija, VA spazmas, miokardo metabolizmo sutrikimai. Dažniausiai 
šis klinikinis sindromas vadinamas mikrovaskuline	 ka. Dažniau serga 
moterys, pomenopauzės laikotarpiu, EKG – be patologinių pokyčių arba 
jie nespecifiniai, dažnai būna patologinis krūvio mėginys arba miokardo 
išemija, nustatoma kitais diagnostiniais metodais: atliekant krūvio echo-
kardiografiją ar MRT perfuzijos tyrimą, taip pat funkcinius tyrimus, pvz.: 
frakcinio tėkmės rezervo, VA tėkmės rezervo matavimus. Gydoma nitratais, 
kalcio kanalų blokatoriais, angiotenziną konvertuojančio fermento inhibi-
toriais, ivabradinu, miokardo metabolizmą gerinančiais vaistais, svarstoma 
apie naujųjų vaistų – Rho kinazės inhibitorių naudą.
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tylioji	(beskausmė)	išemija	– įtampos ar ramybės metu atsirandanti lai-
kinoji ST segmento dislokacija nuo izoelektrinės linijos, nesukelianti an-
gininio skausmo. Nustatoma sutrikusi miokardo perfuzija simptominio ir 
besimptomio ST segmento nusileidimo metu. Padeda nitratai, kalcio kanalų 
blokatoriai, beta adrenoreceptorių blokatoriai.

DIFErEnCInė	DIaGnOstIka
Krūtinės anginą reikia atskirti nuo kitų ligų ir būklių, galinčių sukelti krū-
tinės skausmą. 

Virškinimo	trakto	ligos:	
 ● Stemplės ir skrandžio ligos: gastroezofaginis refliuksas, ezofagitas, di-

afragmos išvarža, opaligė, gastritas. Dažniausiai skausmas dėl stemplės 
patologijos praeina nuo rūgštingumą mažinančių preparatų, pavalgius, 
pavartojus pieno ar šiltų skysčių.

 ● Tulžies pūslės ir latakų ligos (cholecistitas, hepatobiliariniai sutrikimai) 
gali mėgdžioti miokardo išemiją, tačiau skausmas prasideda staiga, dieg-
lių pobūdžio, nesisijęs su fiziniu krūviu, daugiau skauda epigastryje ar 
po kairiuoju šonkaulių lanku, praeina nuo analgetikų. 

kvėpavimo	sistemos	ligos:
 ● Plaučių embolija – vyraujantis simptomas yra dusulys, tačiau kartais 

būna ir krūtinės skausmas, užrašomi būdingi EKG požymiai.
 ● Pneumotoraksas, pneumonija. 
 ● Plautinė hipertenzija – skausmas, diskomfortas krūtinėje gali būti susi-

jęs su fiziniu krūviu, tačiau skausmą sukelia dešiniojo skilvelio išemi-
ja. Dažnai su skausmu būna ir dusulys, cianozė, EKG matomi dešiniojo 
skilvelio hipertrofijos požymiai. 

 ● Pleuritas – skausmas dažniausiai nuolatinis, aštrus, sukelia gilus kvė-
pavimas, pacientas gali gulėti ant nesveiko šono, galima girdėti pleuros 
trintį.

Griaučių,	raumenų	ir	nervų	sistemų	patologija:
 ● Kostochondritas (Titzės sindromas) – lokalus krūtinės skausmas čiuo-

piant, kartais susijęs su šonkaulių kremzlės patinimu. 
 ● Spondiloartrozė.
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 ● Tarpšonkaulinė neuralgija. 
 ● Kaklinės ir krūtininės stuburo dalies radikulitas.

kitos	širdies	ligos:
 ● Ūminis perikarditas – dažniausiai būna jauniems žmonėms, skausmas 

nepraeina nuo nitratų, sustiprėja įkvėpus, keičiant padėtį, galima girdėti 
perikardo trinties garsą, EKG būdingas PR segmento nusileidimas ir (ar) 
ST–T bangos pokyčiai visose derivacijose.

 ● Širdies aortos ydos, hipertrofinė kardiomiopatija – skausmas krūtinėje 
yra dėl miokardo hipertrofijos ir miokardo išemijos nesant obstrukcinės 
VAL.

 ● Aortos atsisluoksniavimas – skausmas labai intensyvus, prasideda stai-
ga, pvz., staiga kažką sunkaus keliant, traukiant. Būdinga arterinės hiper-
tenzijos anamnezė. Dažniausiai nebūna EKG pokyčių, gali būti šiek tiek 
padidėjęs troponino ir D dimerų kiekis.

Psichosomatiniai sindromai (neurozės, somatoforminė autonominė dis-
funkcija, depresija, psichikos ligos, panikos priepuoliai) – dažnai būna oro 
stygius, nerimas, silpnumas, baimė, tachikardija, nebūna pokyčių EKG, pa-
deda trankviliantai.

staBILIOsIOs	krūtInės	anGInOs	GYDYmas

Gydymo tikslai

Gydant ligonį, siekiama šių tikslų:
 ● Pagerinti gyvenimo kokybę, t. y. sumažinti KA priepuolių dažnumą, 

truk mę, išmokyti pacientą nutraukti priepuolį.
 ● Pagerinti gyvenimo prognozę, t. y. apsaugoti nuo ūminio miokardo in-

farkto, mirties, pailginti gyvenimo trukmę.

Gyvensenos	keitimas

Krūtinės angina sergantis pacientas turi keisti gyvenseną: nerūkyti, mažinti 
svorį, sveikai maitintis, mažinti riebalų ir druskos suvartojimą, vengti alko-
holio vartojimo, reguliariai mankštintis.
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Vaistai,	gerinantys	gyvenimo	kokybę,	mažinantys	krūtinės	
anginos	simptomus

Gydant antiangininiais vaistais, gerinama vainikinė kraujotaka, miokardo 
perfuzija ir aprūpinimas deguonimi ar mažinamas deguonies poreikis re-
tinant ŠSD, gerinant miokardo metabolizmą. Šie vaistai mažina KA simp-
tomus, gerina fizinio krūvio toleravimą. Vaistų parinkimas priklauso nuo 
gretutinių ligų ir klinikinių ligos požymių.

nitratai
Pirmiausia nitratai atpalaiduoja kraujagyslių lygiuosius raumenis ir išplečia 
arterijas bei venas (daugiau), taip pat ir epikardinių arterijų susiaurėjimus – 
dėl to pagerėja išeminių zonų perfuzija, mikrocirkuliacija ir subendokardi-
nė kraujotaka. Išsiplėtus venoms, mažėja prieškrūvis, KS sienų įtampa ir 
deguonies poreikis.

trumpai	 veikiantys	 nitratai dažniausiai vartojami KA priepuoliui nu-
traukti. Veiksmingiausiai priepuolį nutraukia glicerolio trinitratas: polie-
žuvinė tabletė (dažniausiai 0,5 mg) arba purškiamoji forma. Pradeda veikti 
per 1–3 min, veikia 10–30 min. Galima vartoti po 1 tab. kas 5 min. (neviršy-
ti 3 tab.). Kadangi nitratai gali staiga sumažinti kraujospūdį, reikia perspėti 
pacientą, kad gali jausti silpnumą, patarti vaistą suvartoti gulint ar sėdint. 
Jei priepuolis užtrunka ilgiau nei 20 min., galima įtarti ūminės išemijos sin-
dromą ar miokardo infarktą. 

Ilgai	 veikiantys	 nitratai skiriami apsaugoti nuo priepuolių. Dažniausiai 
vartojamas izosorbido	mononitratas	(Ismn) 40–60 mg paros doze, kuri 
veikia 10–12 val. Prie ilgą laiką vartojamų nitratų priprantama, nes mažėja 
sulfhidrilinių grupių, stinga azoto oksido, todėl mažėja nitratų veiksmin-
gumas. Norint to išvengti, rekomenduojama vartoti nitratus su 8–12 val. 
pertrauka, per kurią normalizuojasi sulfhidrilinės grupės.

Šis vaistas netinkamas sergant hipertrofine kardiomiopatija, aortos stenoze, 
pacientams, vartojusiems fosfodiesterezės 5 (PDE5) inhibitorių.

Beta	adrenoreceptorių	blokatoriai	
Beta adrenoreceptorių blokatoriai (BAB) retina ŠSD, ilgina diastolę, geri-
na miokardo perfuziją, mažina arterinį kraujospūdį, slopina miokardo kon-
trakciją ir simpatinės nervų sistemos aktyvumą, mažina deguonies poreikį 
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miokarde, taigi daro antiišeminį poveikį, o po miokardo infarkto ir sergant 
širdies nepakankamumu – mažina mirtingumą. Gydant stabiliąją KA di-
džiausia toleruojama BAB doze ar pridėjus jį prie kitų antiangininių vaistų, 
lengvėja ir retėja KA priepuoliai, gerėja fizinio krūvio toleravimas. Daž-
niausiai gydyti skiriami kardioselektyvieji BAB (III.1.4 lentelė).

kalcio	kanalų	blokatoriai 

Kalcio kanalų blokatoriai (KKB) pagerina deguonies tiekimą miokardui, 
išplečia kraujagysles atpalaiduodami lygiuosius jų raumenis, dėl to gerėja 
ir VA kraujotaka. Teigiamai veikia hemodinamiką: gerėja diastolinė funkci-
ja, periferinė cirkuliacija, tačiau daro ir neigiamą inotropinį poveikį, didina 
simpatinės nervų sistemos aktyvumą, gali sukelti refleksinę tachikardiją, 
todėl nerekomenduojami, kai KS funkcija pablogėjusi. Yra įrodymų, kad 
mažina KS hipertrofiją, daro antiaterosklerozinį poveikį. Ypač veiksmingi 
gydant vazospazminę ir mikrovaskulinę KA. 

Skiriamos trys pagrindinės KKB klasės: dihidropiridininiai (nifedipino gru-
pės vaistai), fenilalkilaminai (verapamilio grupės vaistai), ir benzodiazepi-
niniai (diltiazemo grupės vaistai) (III.1.5 lentelė). 

III.1.4	lentelė.	Beta	adrenoreceptorių	blokatoriai	ir	jų	dozės	

Vaistas Vienkartinė 
dozė Paros dozė 

Vartojimo 
dažnumas 

per parą

Blokuojami 
receptoriai

Vidinis 
simpatinis 
aktyvumas

Atenololis 25 mg 50–100 mg 1 ar 2 Beta 1 0
Metoprololis 

XL
50–100 mg 200 mg 1 Beta 1 0

Bisoprololis 5–10 mg 20 mg 1 Beta 1 0
Betaksololis 5–20 mg 20 mg 1 Beta 1 0

Karvedilolis 3,125–25 mg 50 mg 2
Beta 1, beta 2, 

alfa 1
0

Propranololis 80–160 mg 320 mg 2 ar 3 Beta 1, beta 2 0

III.1.5	lentelė.	kalcio	kanalų	blokatoriai	ir	jų	dozės	krūtinės	anginai	gydyti

Vaistas Vienkartinė 
dozė Paros dozė

Vartojimo 
dažnumas 

per parą
Vaisto klasė Poveikis 

ŠSD

Amlodipinas 5–10 mg 10 mg 1 Dihidropiridinai Nėra
Diltiazemas 60–120 mg 90–360 mg 1 ar 2 Benzodiazepinai Sumažina
Verapamilis 40–120 mg 240 mg 1 ar 2 Fenilalkilaminai Sumažina
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kiti	antiangininiai	vaistai

Ranolazinas – antiangininis vaistas, palankiai veikiantis miokardo metabo-
lizmą ir nedarantis kliniškai reikšmingo poveikio ŠSD ir arteriniam krau-
jospūdžiui. Ranolazinas, blokuodamas vėlyvąsias Na sroves (INa), mažina 
kalcio perkrovą išeminėje ląstelėje (kardiomiocite), dėl to gerėja miokardo 
kontrakcija, perfuzija, mažėja reikšmingų ritmo sutrikimų, KA priepuolių 
skaičius, nitroglicerino poreikis, gerėja fizinio krūvio toleravimas. Itin tin-
kamas pacientams, sergantiems kartu ir cukriniu diabetu, mikrovaskuline 
KA. Ranolazino dozė didinama palaipsniui nuo mažiausios (375 mg 2 k./p.) 
iki maksimalios (750 mg 2 k./p.). Ranolazinas gali pailginti Q–T intervalą, 
todėl nerekomenduojamas pacientams, kuriems nustatytas ilgo Q–T sindro-
mas, taip pat vartojantiems vaistus, kurie ilgina Q–T intervalą.

Ivabradinas selektyviai blokuoja If jonų kanalus sinusiniame mazge, reti-
na ŠSD, neveikdamas arterinio kraujospūdžio, nedaro neigiamo inotropinio 
poveikio. Ivabradinas, retindamas ŠSD, ilgina diastolę, gerina miokardo 
perfuziją ir mikrocirkuliaciją, mažina KA priepuolių skaičių, dažnumą, nit-
roglicerino poreikį, gerina fizinio krūvio toleravimą. Yra įrodymų, kad ska-
tina kolateralinės kraujotakos formavimąsi, gerina kraujotaką epikardinėse 
ir smulkiosiose VA. Itin tinkamas pacientams, kurių ŠSD viršija 70 k./min. 
Skiriamas ir širdies nepakankamumu sergantiems, kai ŠSD yra didesnis nei 
70 k./min. Priešingai nei BAB, nesukelia bronchų obstrukcijos, neblogi-
na periferinės kraujotakos. Gali būti derinamas su BAB ir kitais antiangi-
niniais vaistais. Nerekomenduojama skirti su diltiazemu. Dozuojamas po 
5–7,5 mg 2 k./p.

trimetazidinas	– miokardo metabolizmą gerinantis antiangininis vaistas, 
gerinantis deguonies pasisavinimą, miokardo metabolizmą. Nedaro neigia-
mo poveikio hemodinamikai. Skiriamas vartoti po 35 mg 2 k./p. Netinka-
mas asmenims, sergantiems Parkinsono ir neurodegeneracinėmis ligomis.

nikorandilis pasižymi panašiu į nitratų kraujagysles plečiančiu poveikiu, 
stimuliuoja ATF-K kanalus, mažina prieškrūvį ir pokrūvį, deguonies poreikį 
miokarde, didina miokardo atsparumą išemijai, pasižymi kardioprotekciniu 
poveikiu. Šalutinis poveikis – erozinė virškinimo trakto pažaida.

Molsidominas veikia panašiai kaip nitratai, yra tiesioginis NO donoras, 
gali sukelti hipotenziją. Dozė – 2–4 mg 2–4 k./p.



108 I I I  SKYRIUS

alopurinolis	– ksantino oksidazės inhibitorius, mažinantis šlapimo rūgšties 
koncentraciją sergant podagra, daro antiangininį poveikį, mažina oksidacinį 
stresą.

Antiangininis gydymas skiriamas atsižvelgiant į etiopatogenezę (obstrukci-
nė VAL, mikrovaskulinė ar vazospazminė KA), lydinčiąsias ligas (ar kartu 
yra hipertenzija, širdies nepakankamumas, ritmo sutrikimai), kontraindika-
cijas. 

Norint užtikrinti stipriausią antiangininį poveikį, galima derinti keletą anti-
angininių vaistų. 

Vaistai,	gerinantys	prognozę
aspirinas. Aspirino dozė antrinei profilaktikai yra 75–100 mg per parą. 
Negalintiems vartoti aspirino, galima skirti klopidogrelio 75 mg per parą.

Statinai. Įrodyta, jog pacientams, sergantiems ŠKL, statinai reikšmingai 
mažina pakartotinio miokardo infarkto ir kitų ŠKL įvykių skaičių, maži-
na mirtingumą, didina išgyvenamumą. Statinai ne tik mažina cholesterolio 
koncentraciją, bet ir dėl savo pleotropinio (papildomo) poveikio stabilizuoja 
aterosklerozinę plokštelę, mažina jos tūrį, gerina endotelio funkciją, mažina 
uždegimą (mažėja djCRB kiekis kraujo plazmoje) ir trombogeniškumą.

Dažniausiai skiriama atorvastatino 10–80 mg arba rozuvastatino 10–40 mg 
per parą. Jei nepavyksta MTL Ch koncentracijos sumažinti iki tikslinės, ga-
lima pridėti ezetimibo 10 mg per parą, gali būti svarstomas ir naujųjų vais-
tų nuo dislipidemijos – PCSK9 inhibitorių – skyrimas, tačiau pastaraisiais 
kol kas plačiai negydoma dėl didelės kainos. Jeigu padidėjusi trigliceridų 
koncentracija, ypač sergantiems cukriniu diabetu, papildomai galima skirti 
fibratą, pvz., fenofibratą.

angiotenziną	konvertuojančio	fermento	inhibitoriai	(akFI)	arba	an
giotenzino	 receptorių	 blokatoriai	 (arB). Šių grupių vaistai tiesiogiai 
nemažina KA simptomų, bet gerina prognozę, mažina pakartotinių ŠKL 
įvykių skaičių, nes mažina KS hipertrofiją, stabdo aterosklerozės progresa-
vimą, plokštelių plyšimą, trombozę. AKFI pagerina endotelio funkciją, va-
zodilataciją, daro teigiamą poveikį hemodinamikai. Yra įrodymų, jog AKFI 
mažina ir uždegimo žymenis. 
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Rekomenduojami pacientams, sergantiems IŠL ir širdies nepakankamumu 
ar arterine hipertenzija, ar lėtine inkstų liga bei cukriniu diabetu. Taip pat 
pacientams po revaskularizacijos procedūrų.

Nerekomenduojama skirti kartu AKFI ir ARB dėl galimų nepageidaujamų 
reiškinių, hiperkalemijos ir neigiamo poveikio inkstų funkcijai.

kiti	gydymo	būdai
 ● Išorinė kontrapulsacija. 
 ● Spinalinių chordų stimuliacija (atspariai KA gydyti) – spinalinių chordų 

aksonų stimuliacija sumažina skausmo perdavimą smegenims. Retai tai-
komas gydymo metodas, kai joks kitoks gydymas nepadeda.

 ● Genų (angiogenezė) terapija.

mIOkarDO	rEVaskuLIZaCIJa
Jeigu IŠL ir stabilioji KA yra sukeliamos obstrukcinės VAL, VA reikšmin-
gai susiaurėjusios, galimas intervencinis (perkutaninė vainikinių arterijų 
intervencinė procedūra, PVAI) ar operacinis (aortos ir vainikinių arterijų 
jungčių suformavimo operacija, AVAJO) gydymas, atsižvelgiant į klinikinę 
ir bendrąją paciento būklę, VA pažeidimo laipsnį ir gydymo riziką. Ope-
racinio gydymo taktika turėtų būti svarstoma „širdies komandos“, kurioje 
dalyvauja kardiologas, intervencinis kardiologas, kardiochirurgas ir, jei rei-
kia, kitų specialybių gydytojais. Renkantis revaskulizacijos būdą, turi būti 
atsižvelgiama į šiuos kriterijus: 1) simptomų sunkumą (simptomai išlieka 
taikant optimalų gydymą vaistais), 2) VA pažaidos reikšmingumą (proksi-
mali VA stenozė >50 proc. arba kamieno stenozė >50 proc.) ir anatominius 
(pažeistų VA skaičius, sunkumas, išplitimas, VA dydis, kalcinozė) bei funk-
cinius ypatumus, 3) miokardo išemiją ir KS disfunkciją, 4) kitas gretutines 
ligas, galinčias padidinti revaskulizacijos riziką.

Revaskulizacijos indikacijos:
 ● Kamieno stenozė >50 proc. 
 ● Proksimali priekinės tarpskilvelinės šakos stenozė >50 proc.
 ● Dviejų ar trijų vainikinių arterijų liga, kai stenozės >50 proc. ir pablogė-

jusi KS sistolinė funkcija (IF <40 proc.).
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 ● Didelė miokardo išemijos zona (>10 proc. KS ploto).
 ● Vienos likusios VA stenozė >50 proc.
 ● Bet kurios VA stenozė >50 proc., kai medikamentinis gydymas neefekty-

vus ir išlieka gyvenimo kokybę trikdanti KA ar jos atitikmuo.

Intervencinis	gydymas	–	perkutaninė	vainikinių	arterijų	
intervencinė	procedūra	

Kriterijai, į kuriuos svarbu atsižvelgti renkantis intervencinio gydymo 
taktiką: 

 ● Katerterinio intervencinio gydymo sėkmės tikimybė atsižvelgiant į VA 
pažaidos charakteristiką (sėkmės tikimybė didesnė, kai yra vienos VA 
pažaida, izoliuota trumpa stenozė, gera KS funkcija).

 ● Procedūros rizika, atsižvelgiant į anatominius VA ypatumus (rizika didė-
ja, kai VA pokyčiai dauginiai ir difuziniai, sumažėjęs miokardo gyvybin-
gumas, sutrikusi KS funkcija, yra širdies nepakankamumas).

 ● Restenozės tikimybė, kuri susijusi su klinikine būkle (restenozės tiki-
mybė didesnė, jei pacientas serga cukriniu diabetu, yra restenozė anam-
nezėje), angiografijos duomenimis (mažas VA skersmuo, ilgas stenozės 
segmentas, visiška okliuzija ar nuosrūvių stenozė).

 ● Visiškos revaskulizacijos poreikį, esant stipriai miokardo išemijai.
 ● Nustačius vienos ar dviejų vainikinių arterijų ligą arba nesudėtingą kai-

riosios VA kamieno pažaidą, renkamasi PVAI.

Operacinis	gydymas	–	aortos	ir	vainikinių	arterijų	jungčių	
suformavimo	operacija	

Ši operacija skirta pacientų gyvenimo kokybei pagerinti ir gyvenimo truk-
mei pailginti. Sprendimas taikyti operacinį gydymą priklauso nuo VA pa-
žaidos anatomijos, KS funkcijos, gretutinių ligų ir paciento apsisprendimo. 
AVAJO atliktina, kai yra dauginė VA pažaida, o neinvaziniai tyrimo būdai 
patvirtina didelę riziką. Pacientams, kuriems nustatyta trijų VA hemodina-
miškai reikšminga pažaida (proksimalinių segmentų stenozė >70 proc.) ar 
kamieno pažaida (>50 proc.), kuriems sutrikusi KS sistolinė funkcija, turėtų 
būti taikomas operacinis gydymas. Operacinis gydymas svarstytinas cukri-
nu diabetu sergantiems pacientams, kuriems reikalinga revaskulizacija.
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Gydymo taktika kiekvienu atveju turėtų būti parenkama individualiai, 
priimant sprendimą širdies komandoje, aptarus kartu su pacientu ir jo šeima, 
įvertinus rizikos ir naudos santykį. 

Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Išeminė širdies liga. Stabilioji krūtinės angina III klasės (didelė rizika). ŠN II f. kl. 
(NŠA). Pirminė arterinė hipertenzija (R-4). Hipertenzinė kardiopatija. Dislipidemija.

Morbus	ischaemicus	cordis.	Angina	pectoris	stabilis	cl.	f.	III,	periculum	magnum.	
Insufficientia	cordis,	cl.	f.	II.	(NYHA).	Hypertensio	primaria	II	(R-4).	Cardiopathia	
hypertensiva.	Dyslipidaemia.
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III .2 . 	nEstaBILIOJI	krūtInės	anGIna	
Ir	mIOkarDO	InFarktas	BE	st	

sEGmEntO	PakILImO

Remigi jus 	Žal iūnas, 	Olivi ja 	Gust ienė

Nestabilioji krūtinės angina ir miokardo infarktas be ST seg-
mento pakilimo (MI be STP) pasireiškia miokardo išemijos 
sukeliamais angininiais skausmais (ar jų atitikmeniu), elekt-
rokardiogramoje (EKG) užrašomais ST segmento ar T dan-
telio pokyčiais, esant arba nesant padidėjusiai kardiomiocitų 
nekrozės žymenų (troponinų) koncentracijai.

Nuo stabiliosios krūtinės anginos ūminės išemijos sindromai 
(ŪIS) – nestabilioji krūtinės angina ar miokardo infarktas – 
skiriasi klinikinių simptomų, t. y. angininio skausmo, raiška: 
angininis skausmas prasideda ramybėje ar minimalaus fizinio 
krūvio metu arba būna priepuolinis, dažnėjantis ir stiprėjantis. 

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

ūmInės	IŠEmIJOs	sInDrOmaI	
 ● ūminės	 išemijos	 sindromai	 be	
st	 segmento	 pakilimo (ŪIS 
be STP), kai EKG užrašoma ST 
segmento ir T bangos pokyčių, – 
šiuo atveju dažniausiai vainiki-
nės arterijos užakusios nevisiš-
kai, bet jų spindis reikšmingai 
susiaurėjęs:
•	 nestabilioji	krūtinės	angina, 

kai nenustatoma miokardo 
nek rozės požymių; 

•	 miokardo	 infarktas	 be	 st	
segmento	 pakilimo, kai nu-
statoma padidėjusi kardio-
miocitų nekrozės biožyme-
nų (troponinų) koncentracija 
(III.2.1 pav.). 

 ● ūminis	miokardo	 infarktas	 su	
st	segmento	pakilimu	EkG, iš-
silaikančiu ilgiau kaip 20 min. – 
šiuo atveju vainikinė arterija daž-
niausiai visiškai užakusi.
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rIZIkOs	VEIksnIaI
Rizikos veiksniai yra šie: amžius, lytis, genetiniai veiksniai, rūkymas, disli-
pidemija, arterinė hipertenzija, cukrinis diabetas, nutukimas, nejudra, užde-
gimas, padidėjusi fibrinogeno koncentracija.

PatOFIZIOLOGIJa
Ūminės išemijos sindromų patogenezės mechanizmai: aterosklerozės su-
siaurintas epikardinių vainikinių arterijų spindis, aterosklerozinės plokšte-
lės plyšimas ir erozija, dinaminė vainikinių arterijų obstrukcija dėl spazmo, 
endotelio disfunkcijos, sutrikusi pusiausvyra tarp miokardo aprūpinimo de-
guonimi ir jo panaudojimo. ŪIS patogenezėje gali dalyvauti vienas mecha-
nizmas arba keli. 

III.2.1	pav.	ūminės	išemijos	sindromo	tipo	nustatymas	

EKG – elektrokardiograma, NKA – nestabilioji krūtinės angina, ŪMI be STP – ūminis miokardo in-
farktas be ST segmento pakilimo, ŪMI su STP – ūminis miokardo infarktas su ST segmento pakilimu.

Priėmimas

Pradinė 
diagnozė

EKG

Biocheminiai 
kraujo tyrimai

Galutinė 
diagnozė ŪMI su STP

Išliekantis ST 
segmento 
pakilimas

ŪMI be STP

ST segmento, 
T dantelio 
pokyčiai

Krūtinės 
skausmas

Ūminės išemijos sindromas

NKA

EKG normali ar 
neinformatyvi

Troponinų 
koncentracijos 

didėjimas / mažėjimas 
kartojant tyrimus

Normali 
troponinų 

koncentracija
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Plyšus aterosklerozinei plokštelei, trombo formavimąsi lemia trombocitai 
ir suaktyvėjusi koaguliacijos kaskada. Kai pažeidžiamas endotelis, vyksta 
trombocitų adhezija trombocitų glikoproteinui Ib jungiantis su subendote-
liniu Vilebrando faktoriumi. Trombocitams sukibus, degranuliuojasi ir išsi-
skiria biologiškai aktyvios medžiagos (adenozino difosfatas, tromboksanas 
A2), skatinančios tolesnį trombocitų aktyvėjimą ir glikoproteino IIb / IIIa 
receptorių raišką. Audinių faktorius suaktyvina ir koaguliacijos kaskadą: 
nuo VIIa ir Va iki aktyvaus Xa faktoriaus, kuris skatina aktyvaus IIa fakto-
riaus trombino susidarymą. Trombocitų glikoproteinai IIb / IIIa prisijungia 
cirkuliuojantį fibrinogeną ir taip susidaro trombocitų gausus trombas.

Penki miokardo infarkto tipai, kurie skiriasi pagal etiopatogenezę, kliniką 
bei prognozę:

1	tipas	  – ūminis miokardo infarktas, sukeltas išemijos, susijusios su vaini-
kinių arterijų aterotromboze: aterosklerozinės plokštelės erozija 
ir (ar) plyšimu, išopėjimu.

2	tipas   – ūminis MI, sukeltas antrinės išemijos, kuri atsirado padidėjus de-
guonies poreikiui ar sumažėjus jo patekimui, pvz.: dėl vainikinių 
arterijų spazmo, embolijos, anemijos, hipertenzijos ar hipotenzi-
jos, tachiaritmijos ar bradiaritmijos.

3	tipas   – staigi, netikėta mirtis dėl širdies sustojimo, buvus miokardo iše-
mijos požymių ir naujų EKG išeminių pokyčių, bet mirtis ištiko 
prieš ištiriant kraują arba dar nesant biologinių žymenų kraujyje.

4	a	tipas – miokardo infarktas, susijęs su perkutanine vainikinių arterijų in-
tervencine procedūra (PVAI).

4	b	tipas – miokardo infarktas, susijęs su stento tromboze, dokumentuota 
vainikinių arterijų angiografija ar autopsijos metu. 

4	c	tipas – miokardo infarktas, susijęs su stento restenoze.
5	tipas  – miokardo infarktas, susijęs su aortos ir vainikinių arterijų jungčių 

suformavimo operacija (AVAJO).

DIaGnOstIka
klinikinis	įvertinimas

Sergant nestabiliąja krūtinės angina ar MI be STP, angininiai simptomai 
pasireiškia minimalaus fizinio krūvio arba ramybės metu. Spaudžiantis, sle-
giantis skausmas už krūtinkaulio arba šalia jo yra intensyvesnis ir ilgesnės 
trukmės negu stabiliosios krūtinės anginos atveju. 
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ŪIS be STP klinikinė raiška:
 ● Užsitęsęs (>20 min.) angininis skausmas ramybėje;
 ● Naujai atsiradusi (de novo) krūtinės angina (II, III klasės pagal Kanados 

kardiologų draugijos (KKD) klasifikaciją);
 ● Progresuojanti buvusi stabilioji krūtinės angina (ne mažesnė kaip III kla-

sės pagal KKD klasifikaciją (crescendo angina);
 ● Krūtinės angina persirgus miokardo infarktą.

Tipiniais atvejais skausmas gali plisti į kairiąją ranką vidiniu paviršiumi, į 
kairįjį petį, kaklą, žandikaulį, rečiau į abi rankas ar į dešiniąją ranką. Lydin-
tieji požymiai: prakaito pylimas, dusulys, pykinimas, bendras silpnumas, 
sąmonės netekimas. 
Netipiniu atveju, kai angininio skausmo nėra, krūtinės anginos atitikmuo 
gali būti dusulys arba skausmas epigastrio srityje, pasireiškiantis virškini-
mo sutrikimo pojūčiu, pykinimu. Netipiniai simptomai būdingesni vyresnio 
amžiaus pacientams (vyresniems kaip 75 metų), moterims ir sergantiems 
cukriniu diabetu, lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu ar demencija.
Angininių skausmų suintensyvėjimas fizinio krūvio metu ir palengvėjimas il-
sintis, pavartojus nitroglicerino preparatų būdinga miokardo išemijai. Ūminės 
išemijos simptomus gali provokuoti tokie veiksniai kaip anemija, karščiavi-
mas, infekcija, metaboliniai ir endokrininiai veiksniai (tireotoksikozė). 
Objektyviuoju	tyrimu dažniausiai patologinių pokyčių nenustatoma. Ta-
čiau pacientams, kurių miokardo išemijos pažaidos plotas didelis, vystosi 
širdies nepakankamumas, galima girdėti III, IV širdies tonus, gali būti sinu-
sinė tachikardija, hipotenzija. Pasikartojanti, gydymui atspari krūtinės angi-
na, gyvybei grėsminga skilvelinė aritmija, ūminio širdies nepakankamumo 
požymiai ar nestabili hemodinamika siejami su sunkia miokardo išemija ir 
nepalankia prognoze. 
	 Labai	 svarbu	  paneigti kitas širdinės kilmės priežastis, galinčias lemti 
krūtinės skausmą, pvz.: plaučių emboliją, mioperikarditą, aortos stenozę, 
aortos atsisluoksniavimą, arba neširdinės kilmės priežastis: pneumotoraksą, 
pneumoniją ar griaučių raumenų ligas.

Laboratoriniai	tyrimai	
Biožymenų	tyrimai.	Ūminės išemijos sindromų atvejais biožymenų tyri-
mai gali atskleisti atskirus patogenezės mechanizmus. Pirmenybė teikia-
ma didelio jautrumo	troponinų	I	ir	t	tyrimui, kurie rodo kardiomiocitų 
nekrozę. 
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Ūminis miokardo infarktas – tai kardiomiocitų nekrozės procesas dėl ūmi-
nės miokardo išemijos, todėl ūminio miokardo infarkto diagnozei pagrįsti 
padidėjusi troponino koncentracija yra svarbiausias kriterijus. Diagnozuo-
jant miokardo infarktą pirmojo medikų kontakto su pacientu metu, vieno 
neigiamo troponino tyrimo jautrumas yra mažas, todėl negalima paneigti 
ŪIS be STP diagnozės, nes daugeliui pacientų troponino koncentracija pa-
didėja praėjus kelioms valandoms. Didelio jautrumo troponino tyrimu pa-
didėjusią troponino koncentraciją galima nustatyti po 3 val. ar po 1 val. nuo 
simptomų pradžios (priklausomai nuo tyrimo analitės). Dažnai tenka atlikti 
kartotinius troponino tyrimus (po 1 ar 3–6 val.) ir troponino koncentraciją 
lyginti su pradine: miokardo infarktui būdinga kintanti – mažėjanti ar di-
dėjanti – troponino koncentracija. Padidėjimas daugiau kaip 5 kartus nuo 
viršutinės normos ribos turi didelę (>90 proc.) teigiamą prognozinę vertę 
nustatant ūminį I tipo miokardo infarktą.

Pagal universalųjį miokardo infarkto apibrėžimą, miokardo infarktui diag-
nozuoti būtinas toks kriterijų derinys: 

 ● Širdies	biologinių	žymenų	kiekio	didėjimas	ir	(ar)	mažėjimas, pirme-
nybę teikiant didelio jautrumo troponinui, kai nors viena reikšmė viršija 
99-ąją procentilę nuo viršutinės normos ribos ir yra bent vienas iš šių 
kriterijų:
• Miokardo išemijos simptomai;
• Nauji ar numanomai nauji ST segmento ir T dantelio pokyčiai ar kai-

riosios Hiso pluošto kojytės blokada 12 derivacijų EKG;
• Atsiradę patologiniai Q danteliai EKG;
• Vaizdo tyrimais įrodyta nauja ar numanomai nauja sutrikusio miokar-

do gyvybingumo zona ar nauji regioniniai sienos judesio sutrikimai.
• Trombas vainikinės arterijos spindyje, nustatytas vainikinių arterijų 

angiografijos ar autopsijos metu.

Klinikinėje praktikoje atliekami ir bendrieji	laboratoriniai	tyrimai: ben-
drasis kraujo tyrimas anemijai nustatyti, antitromboziniam gydymui parink-
ti; kalio, kreatinino, šlapalo tyrimai elektrolitų pusiausvyrai, inkstų funkci-
jai įvertinti; gali būti tiriami natriureziniai peptidai (BNP, NT-pro BNP) – 
širdies nepakankamumo, prognoziniai žymenys; didelio jautrumo C reakty-
vusis baltymas – prognozinis žymuo; glikemija, glikozilintas hemoglobinas 
hiperglikemijai, cukriniam diabetui nustatyti; ankstyvos aterosklerozės žy-
menys ir kraujo lipidų tyrimas dislipidemijai įvertinti.
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Rečiau praktikoje tiriami šie rodikliai: širdies riebalų rūgštis sujungiantis 
baltymas (H-FABP); C reaktyvusis baltymas, CD 40 ligandas, 15 tipo augi-
mo diferenciacijos faktorius (GDF15), aterosklerozinės plokštelės nestabi-
lumo / plyšimo žymuo – su nėštumu susijęs plazmos baltymas A (PAPP-A), 
mielioperoksidazė (MPO), matrikso metaloproteinazės (MMPs); tromboci-
tų aktyvacijos žymenys: su lipoproteinu susijusi fosfolipazė A2 (Lp-PLA2), 
sekrecijos fosfolipazė A2 (sPLA2); neurohormoninio aktyvumo biožyme-
nys: kopeptinas, vidutinis regioninis proadrenomedulinas (MR-proADM), 
miokardo disfunkcijos ar įtampos žymenys: ST2, endotelinas-1 (ET-1) ir kt.

Instrumentiniai	ir	invaziniai	tyrimai
Elektrokardiografija.	12 derivacijų ramybės EKG yra pirmaeilis tyrimas 
įtariant ŪIS. Rekomenduojama EKG užrašyti per 10 min. nuo pirmojo me-
dikų kontakto su pacientu. 

EKG pokyčiai, būdingi ŪIS: st	segmento	nusileidimas, laikinas ST seg-
mento pakilimas ar T dantelio pokyčiai (neigiami T danteliai); naujas ho-
rizontaliojo ar nuolaidžiojo pobūdžio ST segmento nusileidimas ≥0,05 mV 
dviejose ar daugiau gretimų derivacijų ir (ar) T inversija ≥0,1 mV dviejose 
ar daugiau gretimų derivacijų su vyraujančia R banga ar R / S santykiu >1,0.

Iki trečdalio pacientų EKG gali būti normali. Jei pirminėje EKG patologi-
nių pokyčių neužrašoma, rekomenduojama ją pakartoti, ypač tais atvejais, 
kai simptomai kartojasi ar diagnozė lieka neaiški. Jei įprastinė EKG nein-
formatyvi, patariama užrašyti papildomas užpakalines V7–V9 arba dešinią-
sias (V3R, V4R) derivacijas.

EKG stebėsena rekomenduojama ST segmento pokyčiams nustatyti, arit-
mijai įvertinti.

Echokardiografija atliekama visiems pacientams kairiojo skilvelio sisto-
linei ir diastolinei funkcijai, regioninės kontrakcijos sutrikimams, vožtuvų 
būklei įvertinti, ŪIS atskirti nuo kitos patologijos (aortos stenozės, skysčio 
perikarde, hipertrofinės kardiomiopatijos, ūminės plaučių embolijos).

krūtinės	ląstos	rentgenografija padeda ŪIS atskirti nuo kardiomegalijos, 
skysčio perikardo ertmėje, aortos aneurizmos ar atsisluoksniavimo, galima 



118 I I I  SKYRIUS

nustatyti kairiojo skilvelio nepakankamumo požymius (plaučių edemos po-
žymiai, skystis pleurose, Kerley B linijos).

krūvio	mėginiai	 ar	krūvio	 radiologiniai	 tyrimai atliekami mažos ŪIS 
rizikos pacientams, stabilizavus būklę, ne anksčiau kaip po 24 val. Tai krū-
vio miokardo perfuzijos tyrimas, fizinio krūvio arba dobutamino ar dipiri-
damolio krūvio echokardiografija. Šių tyrimų tikslas – įvertinti vainikinių 
arterijų ligos tikimybę, patikslinti invazinės vainikinių arterijų angiografijos 
(VAA) indikacijas ar įvertinti išemiją pacientams, kuriems jau atlikta VAA, 
renkantis tolesnę gydymo taktiką. 

Širdies	magnetinio	rezonanso	tomografija	galima įvertinti miokardo per-
fuzijos sutrikimą, sienų kontrakcijos sutrikimus, nustatyti persirgtą infarktą.

Daugiasluoksnė	kompiuterinė	tomografija	rekomenduojama mažos ŪIS 
rizikos pacientams vainikinių arterijų anatomijai nustatyti kaip alternatyva 
invazinei VAA. Tyrimo metu vertinama epikardinių vainikinių arterijų re-
modeliacija, aterosklerozinių plokštelių morfologiniai požymiai.

Invazine	 Vaa įvertinamas vainikinių arterijų aterosklerozinės pažaidos 
sunkumas, pobūdis (difuziškumas, kalcinozė), lokalizacija, vainikinių ar-
terijų kolateralės.

Papildomi tyrimai, pvz., vidukraujagyslinis	tyrimas	ultragarsu, padeda 
įvertinti stenozės sunkumą, stento padėtį (kai vainikinė arterija stentuota), 
optinės	koherentinės	tomografija – aterosklerozinių plokštelių morfologi-
ją, struktūrą, kalcinozę, plokštelės nestabilumo požymius.

Moksliniuose tyrimuose atliekami ir kiti invaziniai tyrimai: angioskopija, 
vidukraujagyslinis magnetinio rezonanso tyrimas, infraraudonosios spindu-
liuotės spektroskopija, termoskopija, bet klinikinėje praktikoje kol kas jie 
netaikomi.

rizikos	įvertinamas
Ištikus nestabiliajai krūtinės anginai ar MI be STP, rizika pacientui įverti-
nama pagal klinikinius požymius ir bendrąją paciento būklę, EKG, biožy-
menis. Kiekybinis rizikos įvertinimas skaičiuoklėmis naudingas priimant 
klinikinius sprendimus, yra pranašesnis už vien tik klinikinį įvertinimą.

Dažniausiai klinikinėje praktikoje naudojamos GRACE 2.0 ir TIMI rizi-
kos vertinimo sistemos, sukurtos ankstyvajai ir vėlyvajai išemijos baigčiai 
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prognozuoti. Šios sistemos skiriasi pagal vertinamą populiaciją, baigtis, po-
žymius, anamnezę, klinikinę raišką, hemodinamikos rodiklius, EKG, labo-
ratorinius tyrimus ir gydymą. Naudojantis GRACE 2.0 rizikos įvertinimo 
lentelėmis, galima tiksliausiai įvertinti riziką tiek hospitalizavimo laiko-
tarpiu, tiek išrašant iš ligoninės (III.2.1 lentelė) (http:www.gracescore.org/
WebSite). TIMI skaičiuoklės diskriminacinis tikslumas yra mažesnis nei 
GRACE rizikos skaičiuoklės. CRUSADE kraujavimo rizikos skaičiuoklė 
padeda įvertinti kraujavimo tikimybę hospitalizavimo laikotarpiu (http://
crusadebleedingsscore.org).

DIFErEnCInė	DIaGnOstIka
Miokardo pažaidos ir miokardo infarkto diferencijavimas:

 ● Miokardo infarkto diagnozė nustatoma, kai yra klinikinių miokardo iš-
emijos požymių ir kardiomiocitų pažaidos žymenų koncentracija karto-
jant tyrimą didėja arba mažėja. 

 ● Miokardo pažaida nustatoma, kai biožymenų (troponinų) koncentracija 
padidėjusi ar sumažėjusi, bet nėra miokardo išemijos požymių (esant šir-
dies nepakankamumui, miokarditui, širdies kontuzijai, sepsiui, lėtiniam 
inkstų funkcijos nepakankamumui, plaučių embolija, sunkios būklės pa-
cientams, taikant kardiotoksinę chemoterapiją). 

Ligos, nuo kurių reikia atskirti nestabiliąją krūtinės anginą ir MI be STP, 
pasireiškus ūminiam krūtinės skausmui:

III.2.1	lentelė.	mažos,	vidutines	ir	didelės	rizikos	pacientų	mirštamumas	
hospitalizavimo	laikotarpiu	ir	per	6	mėn.	po	jo	pagal	GraCE	rizikos	

vertinimo	sistemą

Rizikos dydis GRACE rizikos balas
Hospitalinis mirtingumas 

(proc.)
Maža ≤108 <1

Vidutinė 109–140 1–3
Didelė >140 >3

Rizikos dydis GRACE rizikos balai
Mirtingumas per 6 mėn. 

nuo hospitalizavimo 
pabaigos (proc.)

Maža ≤88 <3
Vidutinė 89–118 3–8
Didelė >118 >8
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 ● Širdies ir kraujagyslių ligos (mioperikarditas, aortos stenozė, hipertrofi-
nė kardiomiopatija, aortos atsisluoksniavimas, aortos aneurizma, hiper-
tenzinė krizė, Takotsubo kardiomiopatija).

 ● Plaučių ligos (plaučių embolija, plaučių uždegimas, pneumotoraksas, 
pleuritas).

 ● Virškinimo organų ligos (ezofagitas, diafragmos išvarža, gastroezofagi-
nis refliuksas, opa, cholecistitas, pankreatitas).

 ● Griaučių raumenų ligos (tarpšonkaulinė neuralgija, kaklinės stuburo da-
lies patologija, raumenų sužeidimas / uždegimas).

 ● Kitos (nerimo sutrikimai, anemija, tireotoksikozė).

GYDYmas
Gydymas ištikus ŪIS be STP skiriamas į kelis etapus: 

 ● Ūminės būklės pagal klinikinius simptomus gydymas; 
 ● Išeminės širdies ligos įvertinimas ir gydymas; 
 ● Ilgalaikis medikamentinis gydymas išeminės širdies ligos progresavimui 

stabdyti ir apsaugoti nuo pakartotinių išeminių komplikacijų.

ūminės	būklės	įvertinimas	ir	gydymas
Pacientai, kuriems įtariamas ŪIS, turi būti nukreipti į priėmimo ar skubio-
sios pagalbos skyrių, kur:

 ● Atliekamas klinikinis tyrimas, įvertinama anamnezė, rizikos veiksniai, 
IŠL tikimybė; 

 ● Per 10 min. nuo atvykimo užrašoma EKG;
 ● Atliekami bendrasis kraujo, elektrolitų, kreatinino, glikemijos, troponino 

tyrimai;
 ● Stebimas širdies ritmas; 
 ● Jeigu reikia pagal klinikinius simptomus, atliekami diferencinės diag-

nostikos tyrimai (echokardiografija, D dimerų tyrimas, krūtinės ląstos 
kompiuterinė tomografija ir kt.); 

 ● Skiriamas gydymas deguonimi (kai įsotinimas deguonimi <90 proc. arba 
yra širdies nepakankamumo požymių); 

 ● Numalšinamas skausmas; 
 ● Pradedamas gydymas antitrombocitiniais vaistais, nitratais, beta adre-

noreceptorių blokatoriais, angiotenziną konvertuojančio fermento inhi-
bitoriais.

 ● Įvertinama rizika pagal GRACE 2.0 ir CRUSADE rizikos skaičiuokles.
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Patvirtinus didelės rizikos ŪIS (esant MI be STP arba didelės rizikos nesta-
biliajai anginai), sprendžiama, kada atlikti VAA:

 ● neatidėtina	Vaa	per	mažiau	kaip	2	val. (neatidėtinas	invazinis	gy
dymas) rekomenduojama pacientams, kuriems pasikartoja arba tęsiasi 
krūtinės skausmas, atsparus medikamentiniam gydymui, kai anginą lydi 
ūminis širdies nepakankamumas, esant gyvybei pavojingiems ritmo ir 
laidumo sutrikimams, EKG užrašomi dinaminiai ST ar T dantelio poky-
čiai, ypač vystantis ST segmento pakilimui, nustačius mechanines mio-
kardo infarkto komplikacijas. 

 ● Vaa	per	mažiau	kaip	24	val.	(ankstyvas	invazinis	gydymas) atliktina 
pacientams, kuriems nustatomas MI be STP pagal didėjančią / mažėjan-
čią troponino koncentraciją, EKG užrašomi dinaminiai ST segmento ar 
T dantelio pokyčiai arba pagal GRACE apskaičiuota rizika viršija 140 
balų.

 ● Vaa	 per	 72	 val.	 (invazinis	 gydymas)	 rekomenduojama pacientams, 
sergantiems cukriniu diabetu, lėtine inkstų liga, širdies nepakankamu-
mu, po miokardo revaskulizacijos (PVAI ar AVAJO), kai pagal GRACE 
nustatyta rizika yra 109–140 balų arba išemija nustatyta neinvaziniais 
tyrimais.

Pacientams, kuriems ŪIS yra	mažos	 rizikos, invazinės VAA alternatyva 
gali būti vainikinių arterijų angiografija, atliekant daugiasluoksnę	 kom
piuterinę	tomografiją.

Medikamentinis gydymas
antitrombocitiniai	vaistai

aspirino skiriama visiems ligoniams, kuriems diagnozuota nestabilioji 
krūtinės angina ar MI be STP ir nėra kontraindikacijų. Skiriama įsotinamoji 
150–300 mg dozė aspirino, nepadengto skrandį apsaugančia plėvele, o vė-
liau tęsiama po 75–100 mg kasdien. Kartu su aspirinu skiriamas antras anti-
trombocitinis vaistas P2Y12 inhibitorius tikagreloras 180 mg įsotinamąja 
doze, palaikomoji – 90 mg 2 k./p., kai nėra kontraindikacijų (ankstesnis 
intrakranijinis kraujavimas ar besitęsiantis kraujavimas), arba prazugrelis	
60 mg įsotinamąja doze, vėliau – 10 mg 1 k./p., kuris rekomenduojamas 
jau numačius PVAI, kai nėra kontraindikacijų (ankstesnis intrakranijinis 
kraujavimas, ankstesnis išeminis insultas, praeinantis smegenų išemijos 
priepuolis ar besitęsiantis kraujavimas; prazugrelis nerekomenduojamas 
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pacientams nuo 75 m. amžiaus, mažesnio nei 60 kg kūno svorio), arba klo
pidogrelis 300–600 mg įsotinamąja dozė, vėliau – 75 mg 1 k./p., kuris re-
komenduojamas, kai nėra galimybės skirti tikagreloro arba prazugrelio, ar 
pacientams, kuriems reikalingas gydymas geriamaisiais antikoaguliantais.

Esant trombozinėms komplikacijoms, skiriami GP	IIb/IIIa	receptorių	in
hibitoriai (abciksimabas, eptifibatidas, tirofibanas) kartu su heparinu.

Aspiriną patariama vartoti nuolat, o P2Y12 inhibitoriumi gydoma 12 mėn. 
persirgus ŪIS.

Antikoaguliantai

Pacientams, kuriems yra ŪIS, rekomenduojamas švirkščiamasis antikoagu-
liantas atsižvelgiant į išemijos bei kraujavimo riziką. Skiriama mažos mo-
lekulinės masės heparino, pvz., enoksaparino (1 mg/kg kūno masės kas 
12 val. į poodį) ar Xa faktoriaus inhibitoriaus (fondaparinukso 2,5 mg po 
oda kasdien) arba nefrakcionuoto	 heparino 70–100 TV/kg į veną (50–
70 TV/kg kartu su GP IIb/IIIa inhibitoriumi), arba sintetinio tiesioginio 
trombino inhibitoriaus (bivalirudino).

Antikoaguliantų skiriama iki PVAI arba gydymo ligoninėje laikotarpiu.

nitratai	

Pacientams, ištiktiems ŪIS, skiriama 0,3–0,6 mg poliežuvinio nitrato kas 
5 min. (iki suminės 1,5 mg dozės). Jei vėliau krūtinės angina kartojasi, arte-
rinė hipertenzija nekontroliuojama ar yra širdies nepakankamumo požymių, 
nitratas į veną švirkščiamas 5–10 μg/min. Kontraindikacijos vartoti nitra-
tus: hipotenzija ir fosfodiesterazės inhibitorių vartojimas, jie atsargiai varto-
tini esant aortos stenozei, hipertrofinei kardiomiopatijai, dešiniojo skilvelio 
miokardo infarktui. Stabilizavus ligonio būklę, ilgai veikiantys nitratai gali 
būti skiriami krūtinės anginos profilaktikai, pvz., izosorbido	mononitra
tas	(Ismn)	20–120 mg doze ar	izosorbido	dinitratas (IsDn) 10–240 mg 
doze.

Beta	adrenoreceptorių	blokatoriai,	kalcio	kanalų	blokatoriai

Visiems pacientams, jeigu nėra kontraindikacijų (dekompensuoto ar pa-
ūmėjusio širdies nepakankamumo, astmos, atrioventrikulinės blokados), 
per pirmąsias 24 val. skiriama geriamųjų beta adrenoreceptorių blokatorių 
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(BAB), pvz., metoprololio	 25–200	mg/p. Palaikomoji BAB dozė nusta-
toma atsižvelgiant į klinikinius simptomus ir širdies susitraukimų dažnį, 
kraujospūdį. BAB poveikis veiksmingas, jei širdies susitraukimų dažnis su-
retinamas iki 50–60 k./min. 

Kalcio kanalų blokatorių skiriama, kai BAB ir nitratų poveikio nepakanka 
arba įtarus ar patvirtinus vazospazminę krūtinės anginą, pvz., diltiazemo 
120–480 mg/p. ar verapamilio	120–360 mg/p. Nedihidropiridininiai kalcio 
kanalų blokatoriai (diltiazemas ar verapamilis) skirtini, kai gydyti BAB ne-
galima ar yra kontraindikacijų, o dihidropiridininiai kalcio kanalų blokato-
riai (amlodipino	5–10	mg) derintini su BAB.

angiotenziną	konvertuojančio		fermento	(akF)	inhibitoriai	ar	
angiotenzino	receptorių	blokatoriai

AKF inhibitoriai (pvz., ramiprilio 5–10 mg/p., perindroprilio 2,5–10 mg/p. 
ar zofenoprilio 7,5–30 mg/p.) arba angiotenzino receptorių blokatoriai (pvz., 
valsartano	 ar	 telmisartano 40–80 mg/p.) skiriami per pirmąsias 24 val. 
visiems pacientams, kuriems yra kairiojo skilvelio sistolinė disfunkcija (IF 
≤40 proc.) ar širdies nepakankamumas, arterinė hipertenzija ar cukrinis di-
abetas, ir nėra kontraindikacijų.

mineralokortikoidų	receptorių	antagonistai

Mineralokortikoidų receptorių antagonistas, pirmenybę teikiant eplerenonui, 
skiriamas esant kairiojo skilvelio sistolinei disfunkcijai (KSIF ≤35 proc.), kai 
nėra kontraindikacijų (hiperkalemijos, inkstų funkcijos nepakankamumo).

antilipidiniai	vaistai

Visus ŪIS sergančius pacientus rekomenduojama kuo anksčiau pradėti labai 
intensyviai gydyti statinu, nebent yra kontraindikacijų, ir tęsti gydymą ilgą 
laiką, kad mažo tankio lipoproteinų cholesterolio (MTL Ch) koncentracija 
taptų mažesnė nei 1,8 mmol/l. Rekomenduojamos paros dozes: 80 mg ator
vastatino	ar	40	mg	rozuvastatino. Jei MTL Ch koncentracijos sumažinti 
iki tikslinės nepavyksta gydant didžiausia toleruojama statino doze, turi būti 
svarstoma galimybė toliau ją mažinti cholesterolio reabsorbcijos inhibito-
riumi ezetemibu 10 mg/p. ar PCSK9 inhibitoriumi, pvz., evolokumabu.
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miokardo	revaskulizacija
Nustačius vienos vainikinės arterijos ligą, dažniausiai rekomenduojama 
perkutaninė	vainikinių	arterijų	intervencinė	procedūra (PVAI) ir sten-
tavimas, pasirenkant naujuosius vaistais padengtus stentus. Jei yra dauginė 
vainikinių arterijų liga, dviejų ar trijų vainikinių arterijų (proksimalių) se-
gmentų stenozė (>70 proc.) ir (ar) kairiosios vainikinės arterijos kamieno 
stenozė (>50 proc.), svarstoma galimybė atlikti aortos	ir	vainikinių	arteri
jų	jungčių	suformavimo	operaciją (AVAJO). Pasirinkti PVAI ar AVAJO, 
sprendžia širdies komanda (kardiologai, intervenciniai kardiologai, kardi-
ochirurgai) pagal paciento klinikinę būklę, gretutines ligas, ligos sunkumą 
(įvertinant pažeidimų pasiskirstymą, stenozių laipsnį ir vietą, SYNTAX 
balų sumą).

Implantuojamieji	prietaisai
Implantuojamieji prietaisai, t. y. arba širdį resinchronizuojantis gydymas su 
defibriliatoriumi (ŠRG-D), arba implantuojamasis kardioverteris defibrilia-
torius (IKD), priklausomai nuo QRS komplekso trukmės, rekomenduoja-
mi simptominiams pacientams, kai yra sunki kairiojo skilvelio disfunkcija 
(KSIF ≤35 proc.) nepaisant optimalaus medikamentinio gydymo ilgiau kaip 
40 dienų po ŪIS ir nėra galimybės atlikti revaskulizacijos.

antrinė	profilaktika	ir	ilgalaikis	gydymas
Pacientams patariama nerūkyti, tinkamai kontroliuojamas arterinis krau-
jospūdis (AKS <140/90 mmHg), gydoma dislipidemija (MTL Ch <1,8 
mmol/l), palaikomas pakankamas fizinis aktyvumas (30–60 min. per dieną 
vidutinio intensyvumo ėjimas), mažinamas antsvoris / nutukimas, gydomas 
cukrinis diabetas (glikozilintas hemoglobinas <7 proc.). 

Medikamentinis gydymas: antitrombocitiniai vaistai (aspirinas nuolat, 
P2Y12 inhibitoriai iki 12 mėn.), AKF inhibitoriai arba angiotenzino recep-
torių blokatoriai, angiotenzino receptorių blokatoriai (kai IF ≤40 proc., yra 
simptominis širdies nepakankamumas, arterinė hipertenzija ar cukrinis dia-
betas ir nėra inkstų funkcijos sutrikimo ar hiperkalemijos), BAB, statinai, 
skiepai nuo gripo.
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Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Išeminė širdies liga. Nestabilioji krūtinės angina (didelė rizika). ŠN II f. kl. (NŠA). 
Morbus	ischaemicus	cordis.	Angina	pectoris	instabilis	(periculum	magnum).	
Insufficientia	cordis,	cl.	f.	II	(NYHA).

Išeminė širdies liga. Kairiojo skilvelio miokardo infarktas be ST segmento 
pakilimo. Ūminis ŠN II f. kl. pagal Kilipo klasifikaciją.
Morbus	ischaemicus	cordis.	Infarctus	myocardii	sine	ST	elevatione	ventriculi	
sinistri	cordis.	Insufficientia	cordis	acuta,	cl.	f.	II	(Killip).
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III .3 . 	ūmInIs	mIOkarDO	InFarktas	
su	st	sEGmEntO	PakILImu

Olivi ja 	Gust ienė, 	Edi ta 	Jankauskienė

Miokardo infarktas (MI) – miokardo ląstelių žūtis dėl užsitęsu-
sios miokardo išemijos. 

Kai EKG užrašomas ST segmento pakilimas (STP), kuris išsi-
laiko ilgiau kaip 20 min. bent dviejose gretimose derivacijose, 
ir kartu pasireiškia angininis skausmas ar yra kitų išemijos kli-
nikinių požymių – nustatoma MI su STP diagnozė, dažniausiai 
susijusi su visiška vainikinės arterijos okliuzija. 

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

PaPLItImas
Ūminės išemijos sindromai vyrams 
iki 60 m. pasitaiko 3–4 kartus daž-
niau nei moterims, tačiau tarp 75 m. 
ir vyresnio amžiaus pacientų didžią-
ją dalį sudaro moterys. MI su STP 
dažniau serga jaunesnio amžiaus 
žmonės ir vyrai. Sergamumas MI 
su STP Europos šalyse yra 43–144 

atvejai 100 000 gyv. per metus. 
Pacientų, sergančių MI su STP, 
mirštamumas ligoninėje, Europos 
kardiologų draugijos šalių naciona-
linių registrų duomenimis, svyruoja 
tarp 4 ir 12 proc., o mirštamumas 
per vienerius metus po MI su STP 
yra apie 10 proc.

EtIOLOGIJa.	rIZIkOs	VEIksnIaI.	PatOFIZIOLOGIJa	
Dažniausia (90 proc. visų atvejų) 
MI priežastis yra vainikinių arte-
rijų aterosklerozė. Plyšus ar ero-
zavus aterosklerozinei plokštelei, 
susidaro trombas, užkemšantis 
vainikinės arterijos spindį. Rečiau 

vainikinių arterijų kraujotakos su-
trikimo priežastimi būna arteritas, 
trauma, embolija, spazmas, atsis-
luoksniavimas, metaboliniai, tok-
siniai veiksniai, kontūzija, kokaino 
poveikis.
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Aterosklerozinės plokštelės plyšimas dviem trečdaliais atvejų nustatomas 
vyrams, tuo tarpu plokštelės erozija – moterims, ypač jaunesnėms negu 
50 m. Plyšus ar erozavus plokštelei, suaktyvėja, agreguoja trombocitai, 
susidaro trombinas, formuojasi trombas, sutrikdantis vainikinės arterijos 
kraujotaką ir lemiantis miokardo išemiją bei nekrozę. Baltuosius trombus 
sudaro trombocitai, fibrinas, raudonuosius – eritrocitai, fibrinas, tromboci-
tai ir leukocitai. Kardiomiocitų nekrozė prasideda po 15–20 min. esant mio-
kardo iše mijai. Po kelių valandų kardiomiocitų nekrozė gali būti nustatoma 
makroskopiškai ar mikroskopiškai. Pažaidos procesas apima endokardą ir 
plinta epikardo link, priklausomai nuo susiformuojančių kolateralinių vai-
nikinių arterijų, išliekančios nuolatinės ar protarpinės išemijos, kardiomio-
citų jautrumo išemijai ir individualaus miokardo ląstelių aprūpinimo deguo-
nimi, maisto medžiagomis bei adaptacijos. Randas miokarde susidaro per 
5–6 savaites. 

Aterosklerozinės plokštelės pažeidžiamumas ir trombogeninė kraujo reak-
cija – pagrindiniai miokardo pažaidos veiksniai. 

kLInIka

Miokardo infarktą gali provokuoti sunkus fizinis krūvis, ypač netreniruo-
tiems asmenims, emocinis stresas. Jam būdingas cirkadinis ritmas: pasi-
reiškia anksti ryte. Neretai prieš MI būna perspėjamųjų požymių: krūtinės 
angina po nedidelio fizinio krūvio ar skausmas ramybėje.

Įvykus MI, angininis	skausmas	dažniausiai	užsitęsia	ilgiau	kaip	30	min., 
gali tęstis kelias valandas. Dažniausiai už krūtinkaulio (retrosternaliai), 
priekinėje krūtinės dalyje, daugiau kairėje pusėje, juntamas spaudžiantis, 
gniaužiantis, plėšiantis, deginantis, veržiantis stiprėjantis skausmas, kartais 
jo intensyvumas banguojantis, glicerolio  trinitratas neveiksmingas. Dauge-
liui pacientų skausmas būna labai stiprus, kartais – nepakeliamas. Plinta į 
kairiąją ranką, link alkūnės, į riešą, plaštaką, pirštus, rečiau į kaklą, apatinį 
žandikaulį, dantis, nugarą, viršutinę pilvo dalį.

Gretutiniai požymiai: baimė, nerimas, dusulys, silpnumas, širdies plakimas, 
prakaitavimas, pykinimas, kolapsas, kartais sąmonės netekimas.
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Kai kuriais MI atvejais stipraus būdingo skausmo nebūna arba pasireiškia 
netipinės	formos: 

 ● pilvinė (abdominalinė, gastralginė) – skauda už apatinio krūtinkaulio 
trečdalio ar viršutinėje pilvo dalyje, duobutėje, pykina, kartais vemiama 
(būdinga apatiniam MI);

 ● širdies nepakankamumo klinika – pasireiškia dusuliu, ūminiu kairiojo 
skilvelio nepakankamumu; 

 ● aritminė – MI prasideda širdies ritmo sutrikimais; 
 ● smegeninė – pasireiškia neurologiniais simptomais (galvos svaigimu, 

sąmonės netekimu, psichikos sutrikimu, dažniau vyresnio amžiaus pa-
cientams); 

 ● netipinės vietos – skauda nebūdingoje vietoje;
 ● besimptomė – beskausmis MI. 

Netipinė MI simptomatika būdingesnė vyresniems asmenims, moterims bei 
pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, lėtine inkstų liga, demencija.

DIaGnOstIka
Objektyvieji	požymiai

Dažniausiai ūminiu MI susirgę pacientai būna apimti nerimo, išblyškę ir iš-
pilti šalto prakaito. Priklausomai nuo hemodinamikos sutrikimo, būklė gali 
būti įvairi: nuo patenkinamos iki sunkios su šoko požymiais. Širdies susi-
traukimų dažnis priklauso nuo ritmo ar laidumo sutrikimų: nuo sinusinės 
tachikardijos, skilvelinės aritmijos iki bradikardijos.

Gali būti hipotenzija (ypač esant didelės apimties MI), galopo ritmas. Klau-
sant plaučius, dažnam pacientaui girdėti tam tikro dydžio drėgnų karkalų, 
rodančių ūminį kairiojo skilvelio (KS) nepakankamumą (vertinamas atsi-
žvelgiant į Kilipo klases). Neretai pirmosiomis paromis po ŪMI nustatomas 
karščiavimas, kurį lemia autoimuninis uždegimas.

EkG	pokyčiai	esant	ūminiam	miokardo	infarktui	
Kai įtariamas ŪMI su STP, kuo skubiau, neuždelsiant daugiau kaip 10 min. 
nuo pirmojo medikų kontakto su ligoniu, turi būti užrašyta ir įvertinta 12-os 
derivacijų EKG. 
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Rekomenduojama stebėti EKG duomenis ST segmento pokyčiams įvertinti.
 ● mI	su	stP	(III.3.1 pav. A)

• ST segmento pakilimas (matuojamas J taške):
 ST segmentas pakilęs ≥2,5 mm gretimose derivacijose vyrams iki 

40 metų, ≥2 mm vyrams nuo 40 metų ar ≥1,5 mm moterims V2–V3 ir 
(ar) ≥1 mm kitose derivacijose.

 ● mI	be	stP	(III.3.1 pav. B)
• ST segmento nusileidimas ir T dantelio pokyčiai:

 naujas horizontaliojo ar nuolaidžiojo pobūdžio ST segmento nusilei-
dimas ≥0,05 mV dviejose gretimose derivacijose ir (ar) T dantelio 
inversija ≥0,1 mV dviejose gretimose derivacijose su vyraujančia 
R banga ar R ir S santykiu >1,0. 

 ● Persirgtas MI (III.3.1 pav. C)
• Q banga ≥0,02 sek. arba QS kompleksas V2–V3 derivacijose; 
• Q banga ≥0,03 sek. ir ≥0,1 mV arba QS kompleksas I, II, aVL, aVF, 

arba V4–V6 derivacijose; 
• R banga ≥0,04 sek. V1–V2 derivacijose ir R / S ≥1 su konkordantiniu 

teigiamu T danteliu nesant laidumo sutrikimų.

miokardo	infarkto	lokalizacija	pagal	EkG	
Miokardo infarktas vieta nustatoma pagal pagrindinius ST segmento poky-
čius derivacijose: 

 ● priekinės KS sienos MI – I, aVL, V1–V3, V4, V5–V6; 
 ● apatinės KS sienos MI – II–III–aVF; 
 ● užpakalinės KS sienos MI – V7–V8–V9 (III.3.2 pav.). 

III.3.1	pav.	EkG	pokyčiai:	a)	mI	su	stP,	B)	ūIs	be	stP,	C)	persirgtas	mI

  A   B C
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Pažeidimo zonoje (sieną atspindinčiose derivacijose) matomas ST pakili-
mas, priešingos sienos derivacijose – reciprokiniai (veidrodiniai) atspindžiai 
(III.3.2 pav.). EKG užrašytas ST segmento nusileidimas V1–V3 derivacijo-
se, leidžiantis įtarti miokardo išemiją, ypač kai T dantelio banga teigiama 
(ST segmento pakilimo atitikmuo), ir patvirtinantis kartu esantį ST segmen-
to pakilimą ≥0,5 mm V7–V9 derivacijose, – tai būdas nustatyti užpakalinės 
sienos MI (III.3.2 pav.). 

Pacientams, sergantiems apatinės sienos MI, rekomenduojama užrašyti de-
šiniąsias užpakalines derivacijas ST segmento pakilimui nustatyti (V3R ir 
V4R derivacijose), kad būtų aptiktas kartu vykstantis dešiniojo skilvelio 
(DS) infarktas.

III.3.2	pav.	EkG	pokyčiai	skirtingos	lokalizacijos	miokardo	infarkto	su	st	pakilimu	
atvejais:	a)	priekinės	ks	sienos,	B)	apatinės	ks	sienos,	C)	apatinės	ir	užpakalinės	sienos

A

B

C
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Hiso	pluošto	kojyčių	blokada.	Kai EKG užrašoma kairiosios Hiso pluošto 
kojytės blokada (KHKB), MI su STP diagnozuoti nelengva. Konkordantinis 
ST segmento pakilimas yra aiškiausias ūminės vainikinės arterijos okliuzijos 
požymis MI su STP atveju. Jei pacientas patiria išemijos klinikinius simpto-
mus (angininius skausmus) ir EKG užrašoma KHKB, laikoma, kad jis serga 
MI su STP, nebent žinoma, kad KHKB yra nuo seno.

EkG	pokyčių	dinamika	esant	ūminiam	miokardo	infarktui	
Susirgus ŪMI, būdinga greita ST segmento ir T dantelio kaita EKG. Pradi-
nėje, greitai nuo simptomų pradžios užrašytoje EKG matyti aukšti, smailūs 
T danteliai, EKG primena ankstyvos repoliarizacijos sindromą (III.3.3 pav. 
B). Vėliau išryškėja tipinis ST segmento pakilimas (III.3.3 pav. C). Praėjus 
kelioms dienoms po ŪMI, mažėja R dantelio amplitudė, formuojasi pato-
loginis Q dantelis, ryškėja T dantelio inversija, ST segmento pakilimas ne 
toks ryškus (III.3.3 pav. D). Po kelių savaičių ST segmentas grįžta į izoli-
niją, gali būti sumažėjusi R dantelio amplitudė ir patologinis Q dantelis; 
užrašomas neigiamas, gilus, simetriškas T dantelis (III.3.3 pav. E). Praėjus 
mėnesiui nuo persirgto MI, T dantelis tampa teigiamas (III.3.3 pav. F). 

III.3.3	pav.	EkG	pokyčių	dinamika	ūminio	miokardo	infarkto	su	st	segmento	pakilimu	
metu:	a)	norma,	B,	C)	ankstyvoji	ūminio	miokardo	infarkto	stadija,	D)	poūmė	

miokardo	infarkto	stadija,	E,	F)	randinė	miokardo	infarkto	stadija	(senas	infarktas)



132 I I I  SKYRIUS

Kiti tyrimai
Biožymenų	ir	kiti	kraujo	tyrimai.	Ūminės MI fazės laikotarpiu visiems 
pacientams atliekami biožymenų (troponinų) tyrimai kraujo serume. Jei 
kyla abejonių dėl galimai besivystančio ūminio MI, tikslinant diagnozę, 
gelbsti skubūs vaizdo tyrimai.

Bendrojo kraujo tyrimu nustatoma leukocitozė, kuri ryškiausia būna pirmo-
siomis paromis po ŪMI. Būdinga padidėjęs C reaktyviojo baltymo kiekis, 
eritrocitų nusėdimo greitis.

krūtinės	ląstos	rentgeninis	tyrimas	padeda nustatyti ūminio KS nepakan-
kamumo požymius (veninio kraujo sąstovį, intersticinę ar alveolinę plaučių 
edemą), širdies padidėjimą, aterosklerozinius aortos pokyčius.

Echokardiografija	įvertinama KS regioninė (segmentinė) miokardo kon-
trakcija – nustatomos hipokinezės, akinezės, diskinezės sritys; KS sistoli-
nė funkcija: išstūmio frakcija, diastolinė funkcija; galimos MI mechaninės 
komplikacijos (plyšimai, aneurizma, trombas), širdies vožtuvų būklė, peri-
kardo būklė, dešiniojo skilvelio funkcija.

mI	su	stP	pradinė	(darbinė)	diagnozė	grindžiama	simptomų	(angini
nių	skausmų)	ir	EkG	pokyčių	(naujai	atsiradęs	st	segmento	pakilimas	
bent	dviejose	derivacijose,	nauja	kHkB)	įvertinimu	(žr. III.2. Ūminės 
išemijos sindromai, III.2.1 pav.). 

DIFErEnCInė	DIaGnOstIka
Ligos, nuo kurių turi būti atskirtas ŪMI:

 ● plaučių arterijos embolija;
 ● aortos atsisluoksniavimas;
 ● perikarditas;
 ● miokarditas;
 ● kardiomiopatija;
 ● ūminis plaučių uždegimas;
 ● kairės pusės pneumotoraksas;
 ● kaklo ir krūtinės stuburo dalies osteochondrozė;
 ● tarpšonkaulinė neuralgija;
 ● cholecistitas (ypač kalkuliozinis);
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 ● skrandžio opa;
 ● pankreatitas;
 ● diafragmos išvarža;
 ● tirotoksikozė.

GYDYmas	
Miokardo infarkto su ST segmentu pakilimu gydymo tikslas – mažinti mio-
kardo išeminę pažaidą ir apsaugoti nuo mirties ir komplikacijų kaip galima 
greičiau atveriant užsikimšusią vainikinę arteriją mechaniniu (PVAI ir sten-
to implantavimas) arba medikamentiniu būdu (trombolizė). 

Kartu skiriamu medikamentiniu gydymu siekiama:
 ● gerinti reperfuziją antikoaguliantais, antitrombocitiniais vaistais; 
 ● mažinti išemijos / reperfuzijos pažaidą, uždegimą, reperfuzinių aritmijų 

pavojų beta adrenoreceptorių blokatoriais (BAB), angiotenziną konver-
tuojančio fermento inhibitoriais (AKFI), statinais;

 ● mažinti deguonies poreikį miokarde retinant širdies susitraukimų dažnį, 
mažinant prieškrūvį ir pokrūvį BAB, nitratais, AKFI.

MI su STP pasirenkamasis reperfuzinio gydymo metodas yra invazinis – 
PVAI siekiama atverti užsikimšusią vainikinę arteriją, jeigu procedūrą gali-
ma atlikti per 120 min. nuo MI su STP diagnozės nustatymo.

Jeigu, nustačius MI su STP diagnozę, pirmojo medikų kontakto su pacien-
tu metu įvertinama, kad PVAI nėra galimybių atlikti per 120 min. (pasiekti 
gydymo įstaigą, kur atliekamos intervencinės vainikinių arterijų procedūros), 
pasirenkamas kitas reperfuzijos metodas – trombolizė, kuri pagal galimybes 
pradedama ikihospitaliniu periodu (GMP automobilyje) arba artimiausioje gy-
dymo įstaigoje. Po trombolizės visi pacientai VAA ir PVAI atlikti pervežami į 
įstaigą, kur daromos vainikinių arterijų intervencinės procedūros (III.3.4 pav.).

Pradinis gydymas
 ● Deguonis pro nosies kateterius (2–4 l/min.), jei yra dusulys ar kitų širdies 

nepakankamumo (ŠN) simptomų.
 ● Aspirino 160–325 mg (nepadengto skrandį saugančia plėvele).
 ● Morfino 3–5 mg į veną ar po oda, atsižvelgiant į skausmo stiprumą.
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 ● Glicerolio trinitrato (trumpai veikiančio nitroglicerino) 0,5 mg po liežu-
viu kas 5 min. iki 3 dozių, jei AKS >90 mm Hg.

 ● Klopidogrelio 600 mg (jei nėra galimybės skirti tikagreloro ar prazugrelio 
arba yra kontraindikacijų juos vartoti, arba planuojama trombolizė) arba 
tikagreloro 180 mg arba prazugrelis 60 mg) (prieš PVAI arba jos metu).

Invazinis	gydymas
Pirminė PVAI (taip vadinama PVAI, kuri atliekama netaikius fibrinolizės), 
yra rekomenduojamas ir prioritetinis vainikinės arterijos reperfuzijos (at-
vėrimo) būdas, lyginant su medikamentine reperfuzija (fibrinolize). ŪMI 
su STP atvejais taikyti invazinį gydymą tikslinga visiems pacientams per 

III.3.4	pav.	miokardo	infarkto	su	st	segmento	pakilimu	logistikos	principai	
ir	reperfuzijos	parinkimas

MISSTP – miokardo infarktas su ST segmento pakilimu, PMK – pirmasis ligonio kontaktas su me-
dicinos personalu, PVAI – perkutaninė vainikinių arterijų intervencinė procedūra, SMP – skubioji 
medicinos pagalba.

Paciento 
delsimas

SMP 
delsimas PMK : SMP

Sistemos 
delsimas

Visas išemijos laikas

MISSTP 
diagnozė Laikas iki 

PVAI

Pirminė 
PVAI

Fibrinolizė

Reperfuzija 
(„vielos 
įkišimas“)

Reperfuzija 
(fibrinolizinio 
vaisto 
smūginė 
dozė)

PMK : PVAI neatliekantis centras

PMK : PVAI centras

Paciento delsimas Sistemos delsimas

Visas išemijos laikas

MISSTP 
diagnozė

Pirminė 
PVAI

Reperfuzija 
(„vielos 
įkišimas“)

<10‘

<10‘ <10‘

<90‘

>120 min.

≤120 min.

<10‘ <60‘
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12 val. nuo simptomų pradžios. Tačiau net ir vėliau atvykusiems pacien-
tams, kai nuo angininių skausmų pradžios praėjusios 12–24 val., MI lėmu-
sios vainikinės arterijos PVAI gali būti naudinga. PVAI metu atveriant MI 
„kaltininkę“ implantuoti rekomenduojama rinktis naujuosius vaistais deng-
tus stentus. Jeigu pacientas ištiktas kardiogeninio šoko ar su MI nesusijusių 
vainikinių arterijų stenozės yra kritinės, rekomenduojama PVAI gydyti ir 
kitas vainikinių arterijų stenozes. 

Fibrinolizinis	gydymas
Trombolizė taikoma MI su STP patyrusiems pacientams, kai nėra galimy-
bės atlikti pirminės PVAI per 120 min., jeigu nuo simptomų pradžios praėjo 
ne daugiau kaip 12 val. ir nėra kontraindikacijų (III.3.1 lentelė). Rekomen-
duojama skirti fibrinui specifinių preparatų (tenekteplazę, alteplazę, rete-
plazę). Trombolizė laikoma veiksminga, jeigu po 60–90 min. ST segmen-
tas nusileido daugiau kaip 50 proc., nustojo skaudėti, gali būti reperfuzinių 
aritmijų. Po trombolizės pacientai skubiai, o jei ji nesėkminga – nedelsiant 
pervežami atlikti VAA ir PVAI į įstaigą, kur daromos vainikinių arterijų 
intervencinės procedūros.

III.3.1	lentelė.	Fibrinolizinio	gydymo	kontraindikacijos

Absoliučiosios kontraindikacijos Santykinės kontraindikacijos   

•	 Hemoraginis ar nežinomos kilmės insultas 
anamnezėje

•	 Išeminis insultas per pastaruosius 6 mėnesius
•	 Centrinės nervų sistemos trauma, navikas ar 

arterioveninė malformacija
•	 Neseniai (per pastaruosius mėnesius) įvykusi 

didelė trauma / operacija / galvos sužeidimas 
•	 Kraujavimas iš virškinimo trakto per pastarąjį 

mėnesį
•	 Žinomas kraujavimo (krešėjimo) sutrikimas 

(išskyrus menstruacijas)   
•	 Aortos atsisluoksniavimas   
•	 Neužspaudžiamų vietų punkcijos per pastarą-

sias 24 val. (pvz.: kepenų biopsija, juosmeninė 
punkcija)  

•	 Praeinantysis smegenų išemijos priepuo-
lis per pastaruosius 6 mėnesius

•	 Gydymas geriamaisiais antikoaguliantais
•	 Nėštumas ar pirmoji savaitė po gimdymo
•	 Nevaldoma sunki hipertenzija (sistolinis 

kraujo spaudimas >180 mm Hg ir (ar) dia-
stolinis kraujo spaudimas >110 mm Hg)

•	 Sunki kepenų liga
•	 Infekcinis endokarditas
•	 Aktyvios pepsinės opos
•	 Traumuojantis ar užsitęsęs gaivinimas
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Medikamentinis gydymas 
Pacientai, sergantys ŪMI, gydomi dviem	 antitrombocitiniais	 vaistais: 
aspirinu ir P2Y12 inhibitoriumi tikagreloru, prazugreliu arba klopidogre-
liu pradiniu laikotarpiu įsotinamosiomis, toliau – palaikomosiomis dozė-
mis. Antrasis antitrombocitinis vaistas vartojamas iki 12 mėn. po ŪMI. Iš 
P2Y12 inhibitorių pirmumas teikiamas tikagrelorui arba prazugreliui, jei 
nėra kontraindikacijų. Klopidogrelis skiriamas, kai yra indikacijų vartoti 
geriamuosius antikoaguliantus (prieširdžių virpėjimas) ar negalima gydyti 
pirmaisiais (III.3.5 pav.).

Geriamųjų antitrombocitinių vaistų dozės:
 ● Aspirinas, ciklooksigenzės inhibitorius – įsotinamoji dozė – 150–300 mg, 

palaikomoji – 75–100 mg per parą). 
 ● P2Y12 inhibitorius tikagreloras – įsotinamoji dozė – 180 mg, palaiko-

moji – 90 mg 2 kartus per parą, arba prazugrelis – įsotinamoji dozė – 
60 mg, palaikomoji – 10 mg per parą, arba klopidogrelis – įsotinamoji 
dozė – 600 mg, palaikomoji – 75 mg per parą.

Ikihospitalinis 
etapas

Invazinis 
gydymas

Intensyviosios 
terapijos 
skyrius

2–7 d.

Aspirinas 150–300 mg
Heparinas 70 TV/kg

GP IIb/IIIa inhibitoriai: 
Eptifibatidas
Tirofibanas

Abciksimabas

Aspirinas 75–100 mg x 1
Tikagreloras 90 mg x 2

ar prazugrelis 10/5 mg x 1,
ar klopidogrelis 75 mg x 1

(jei tikagreloras / 
prazugrelis negalimi)

Tikagreloras 180 mg 
ar prazugrelis 60 mg, 

ar klopidogrelis 600 mg 
(jei tikagreloras / 

prazugrelis negalimi)

Metoprololis 25 mg x 2
ar karvedilolis 3,25 mg x 2,
ar bisoprololis 2,5 mg x 1

Didelės statinų dozės
Atorvastatinas 80 mg x 1

Metoprololis 25–200 mg x 1
ar karvedilolis 25 mg x 2,
ar bisoprololis 5 mg x 2

Pradėti AKFI ar ARB  
Pradėti ir tęsti 

antihiperglikeminius vaistus

III.3.5	pav.	ūminio	miokardo	infarkto	gydymo	schema

AKFI – angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, ARB – angiotenzino receptorių blokatoriai. 
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Kartu su geriamaisiais antitrombocitiniais vaistais rekomenduojamas ir 
švirkščiamasis antikoaguliantas: heparinas, enoksparainas arba bivaliru-
dinas į veną, paprastai iki vainikinės arterijos atvėrimo.

Švirkščiamųjų antikoaguliantų dozės:
 ● Heparinas – smūginė dozė – 60 TV/kg į veną iki maksimalios 4000 TV 

dozės, toliau 24–48 val. – po 12 TV/kg infuzija į veną iki maksimalios 
1000 TV/val. dozės. Siekiamas dalinis aktyvinto tromboplastino laikas 
(DATL) – 50–70 sek. arba 1,5–2 kartus didesnis nei pradinis.

GP	IIb	/	IIIa	inhibitorius (abciksimabas, epitifibatidas ar tirofibanas) ski-
riamas papildomai, kai VAA metu nustatomas sutrikusios tėkmės (angl. no-
reflow) fenomenas ar yra trombozinių komplikacijų.

Beta	adrenoreceptorių	blokatorius	(mažina širdies susitraukimų dažnį, il-
gėja diastolės fazė, gerėja miokardo perfuzija; apsaugo nuo staigios mirties 
ir pakartotinio MI) skiriamas visiems pacientams ilgalaikiam gydymui, jei 
nėra kontraindikacijų. 

akF	inhibitorius (arba angiotenzino receptorių blokatorius, jei netoleruo-
jamas AKFI) veikia antiaterogeniškai, stiprina endogeninę fibrinolizę, daro 
antitrombocitinį, antiproliferacinį, antioksidacinį poveikį, mažina prieškrū-
vį, pokrūvį, renino–angiotenzino–aldosterono ir simpatinės nervų sistemų 
aktyvumą, reperfuzijos pažaidą, pasižymi kardioprotekciniu poveikiu. Ski-
riamas visiems ligoniams ilgalaikiam gydymui, jei nėra kontraindikacijų.

Statino didele doze rekomenduojama pradėti gydyti kuo anksčiau ir gydy-
mą tęsti ilgai, jei nėra kontraindikacijų. Statinai svarbūs dėl pleotropinio po-
veikio: jie gerina endotelio funkciją, slopina uždegimą, mažina oksidacinį 
stresą, slopina trombocitų adheziją ir agregaciją, padidina aterosklerozinės 
plokštelės stabilumą. Siektina mažo tankio lipoproteinų cholesterolio (MTL 
Ch) koncentracija ≥1,8 mmol/l.

mineralokortikoidų	 receptorių	 antagonistų skiriama pacientams, ser-
gantiems ŠN, kai KS išstūmio frakcija sumažėjusi, nesant inkstų funkcijos 
nepakankamumo ar hiperkalemijos.
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Chirurginis	gydymas
Dėl skubios AVAJO turėtų būti sprendžiama tais atvejais, kai pacientui ne-
galima atlikti PVAI, kai pažeistas didelis širdies raumens plotas, yra kardio-
geninis šokas arba mechaninių MI komplikacijų.

ūminio	miokardo	infarkto	komplikacijų	gydymas	
Ritmo sutrikimai 

skilvelinė	tachikardija	(st)	ir	skilvelių	virpėjimas	(sV). Skilvelinius ri-
tmo sutrikimus sukelia elektriniai pokyčiai, vykstantys išemijos pažeistame 
miokarde. Ląstelinį elektrofiziologinį aritmijos mechanizmą lemia įvairių 
jonų, pvz., laktatų, ir toksinių metabolinių medžiagų kaupimasis išemijos 
zonoje. Įvykus transmuraliam MI su STP, kai yra KS disfunkcija, ST ir 
SV – gan dažnas reiškinys, sukeliantis hemodinamikos sutrikimus ar staigią 
mirtį. 

Nestabilios ST arba SV atveju kuo skubiau turi būti taikoma elektrinė 
kardioversija. Esant miokardo išemijai, dėl kurios pasireiškia ST ar SV, 
atliekama neatidėtina revaskulizacija. Koreguojami elektrolitų apykaitos 
sutrikimai (ypač hipokalemija ir hipomagnezemija). Anksti, jeigu nėra 
kontraindikacijų, skirti BAB sumažina ST ir (ar) SV riziką. Intraveniniu 
amjodaronu rekomenduojama gydyti pasikartojančią nestabilią skilvelinę 
aritmiją. Po sėkmingos revaskulizacijos tęsiamas ilgalaikis ST ar SV gydy-
mas antiaritminiais vaistai, dažnai amjodaronu, iki kardioverterio-defibri-
liatoriaus implantavimo.

Prieširdžių	virpėjimas	(PV). Ši komplikacija blogina prognozę, didindama 
mirties ir insulto riziką, ypač pacientams, sergantiems priekinės sienos MI. 
Skubi elektrinė kardioversija taikytina esant PV ir besitęsiančiai išemijai, 
sunkiems hemodinamikos sutrikimams ar širdies nepakankamumui. Stabi-
liems pacientams, jeigu nėra kontraindikacijų, skiriamas BAB, nes mažina 
širdies susitraukimų dažnį ir PV kartojimosi tikimybę. Jeigu nėra hipotenzi-
jos, šiuo tikslu tinkamas ir intraveninis amjodaronas. Intraveninis digitalis 
gali būti skiriamas dažniui kontroliuoti esant ūminiam širdies nepakanka-
mumui ir hipotenzijai. Pacientams, kuriems PV epizodai kartojasi, skiriami 
antikoaguliantai, atsižvelgiant į kartu taikomą antitrombozinį gydymą. 
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Laidumo sutrikimai 

II°	 ar	 III°	 atrioventrikulinė	 blokada	dažniausiai pasitaiko pacientams, 
kuriems diagnozuotas apatinės arba užpakalinės sienos MI. Kai yra apatinės 
sienos MI su STP ir atrioventrikulinė blokada, dažniau sutrinka dešiniojo 
skilvelio funkcija. Nustačius didelio laipsnio atrioventrikulinę blokadą ir 
kraujotakos nepakankamumą, skirtini palankiai choronotropiškai veikian-
tys vaistai (epinefrinas, vazopresinas ir (ar) atropinas). Nesant atsako į me-
dikamentinį gydymą, taikytina laikina stimuliacija per veną. Revaskulizaci-
ja turi būti atliekama nedelsiant.

Viduskilvelinė	blokada dažniau išsivysto esant priekinės sienos MI. Deši-
niosios Hiso pluošto kojytės blokada susijusi su didesne mirties rizika paci-
entams, kuriems diagnozuotas MI su STP. 

mechaniniai	pažeidimai	

skilvelio	 laisvosios	sienos	plyšimas. Dažnumas – 0,8–6,2 proc. Laisvoji 
siena gali plyšti ūminio MI laikotarpiu per 24 val. arba per 3–5 dienas nuo 
priekinės sienos MI diagnozavimo. Dažniau įvyksta pirmą kartą susirgu-
siems MI, vyresnio amžiaus pacientams (>70 m.), ypač moterims. Kliniškai 
sienos plyšimas pasireiškia hemodinamikos nestabilumu, širdies tampona-
da, elektromechanine disociacija, kardiogeniniu šoku ir mirtimi. Išgyvena-
mumas priklauso nuo diagnozės nustatymo, hemodinamikos stabilizavimo 
(vazopresoriai, intraaortinė balioninė kontrapulsacija), chirurginio gydymo 
skubumo. Mirtingumas didelis, operuojant siekia 18–54 proc.

skilvelių	pertvaros	plyšimas. Dažnumas 1–3 proc. Priekinės sienos MI 
atvejais plyšta viršūninė pertvaros dalis, o apatinės sienos – pamatinė per-
tvaros dalis, pastarasis plyšimas susijęs su blogesne prognoze. Kliniškai 
pasireiškia plaučių edema, dešiniojo ir kairiojo skilvelio nepakankamumu, 
kardiogeniniu šoku. Auskultuojant ties kairiuoju apatiniu krūtinkaulio kraš-
tu girdimas grubus halosistolinis ūžesys. Spalvine doplerine echokardiogra-
fija nustatomas nuosrūvis per skilvelių pertvarą iš kairės į dešinę, dešiniojo 
skilvelio perkrovos požymiai. Hemodinamika stabilizuojama inotropiniais 
vaistais, taikomos mechaninės kraujotaką palaikančios priemonės. Anks-
tyvas chirurginis gydymas siejamas su kartotiniu pertvaros plyšimu ir pe-
rioperaciniu mirtingumu. Plyšus pertvarai, mirtingumas didelis: operuojamų 
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pacientų miršta daugiau kaip 50 proc., neoperuojamų – 90 proc. Dauguma 
ekspertų rekomenduoja neatidėtiną chirurginę procedūrą per 24–48 val. nuo 
diagnozės nustatymo. Kateteriniu būdu skilvelių pertvaros plyšimas gydo-
mas, jeigu defektas mažesnis nei 15 mm. Sėkmingų procedūrų dažnumas 
svyruoja nuo 74 iki 91 proc. 

speninių	raumenų	plyšimas. Dalinis arba visiškas speninių raumenų ply-
šimas yra reta, bet mirtina transmuralaus MI komplikacija (mirtingumas – 
iki 80 proc.). Ūminis speninių raumenų plyšimas dažnesnis apatinės sienos 
MI atvejais, kai pažeidžiama apsukinė vainikinė arterija. Kliniškai speninių 
raumenų plyšimas pasireiškia plaučių edema su šoku arba be jo, auskultuo-
jant girdimas ryškus sistolinis ūžesys ties širdies viršūne, plintantis į pažas-
tį. Spalvine doplerine echokardiografija nustatoma didelė antrinė regurgita-
cija pro dviburį vožtuvą, matomas dalinis arba visiškas speninio raumens 
nuplyšimas („skraidanti burė“, angl. flail	leaflet). 

Medikamentinis gydymas skiriamas širdies pokrūviui sumažinti: diuretikai, 
vazodilatatoriai (jeigu sistolinis AKS >90 mmHg), inotropiniai vaistai. Jei-
gu vaistai neveiksmingi, taikoma intraaortininė balioninė kontrapulsacija. 
Išgyvenamumas didesnis taikant ankstyvą chirurginį gydymą, kai išlikusi 
kairiojo ir dešiniojo skilvelių funkcija, trumpa šoko trukmė. Esant stabiliai 
hemodinamikai, operuojama po 2–4 savaičių. 

Pseudoaneurizmos	formavimasis.	Pseudoaneurizma – pasieniniu perikar-
do lapeliu „pridengtas“ laisvosios sienos plyšimas. Ji dažniau formuojasi 
apatinėje ir šoninėje KS sienoje. Diagnozė patvirtinama neinvaziniais vaiz-
do tyrimais. Pseudoaneurizmos turi būti gydomos chirurginiu būdu.

kardiogeninis	šokas	

Kardiogeninis šokas ištinka, kai pažeidžiama daugiau kaip 80 proc. KS mio-
kardo. Dėl blogėjančios KS kontrakcijos, didėja galinis diastolinis KS slėgis, 
mažėja išstūmiamo kraujo tūris, vystosi sisteminė hipotenzija, pasireiškianti 
gyvybiškai svarbių organų hipoperfuzija (šaltos galūnės, oligurija, acidozė). 
Įvykus kardiogeniniam šokui, reikalingas skubus hemodinaminis, angiografi-
nis ir echokardiografinis įvertinimas. Tai svarbu mechaninių MI komplikacijų 
diagnostikai, svarstant klausimą dėl mechaninių kraujotakos palaikymo prie-
monių taikymo esant gydymui atspariam kardiogeniniam šokui. 
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kitos	komplikacijos	

Dešiniojo	skilvelio	(Ds)	 infarktas. 50 proc. pacientų, patyrusių apatinės 
sienos MI, ir mažiau kaip 10 proc. – priekinės sienos MI, įvyksta kompli-
kacija – DS infarktas. Įvykęs DS infarktas kliniškai pasireiškia simptomų 
triada: hipotenzija (šokas), „švarūs“ plaučiai, padidėjęs spaudimas jungo 
venose. Būdingas ir Kusmaulio požymis (padidėjęs spaudimas jungo veno-
se įkvėpimo metu) bei netaisyklingas pulsas (pulsus	paradoxus) (sistolinis 
spaudimas sumažėja daugiau kaip 10 mmHg įkvepiant). Kusmaulio požy-
mis yra specifinis DS infarktui. EKG matomas ST segmento pakilimas V4R 
derivacijoje daugiau 1 mm, kuris laikomas hospitalinio mirštamumo nepri-
klausomu rizikos veiksniu. Nustačius DS infarktą, turi būti atlikta neatidėti-
na revaskulizacija. Hemodinamikai gerinti nustačius hipotenziją didinamas 
plazmos tūris skiriant infuzoterapiją, inotropinius vaistus (dobutaminą). DS 
pokrūviui mažinti naudingi arterijų vazodilatatoriai maža doze.

Perikarditas. Ši komplikacija gali atsirasti pirmomis dienomis arba vėliau 
kaip aštuntą savaitę po MI. Kliniškai perikarditas pasireiškia angininio po-
būdžio skausmu, kuris sustiprėja gilaus įkvėpimo metu. Gydyti skiriamas 
aspirinas didelėmis dozėmis (650 mg kas 4 valandas). Reikėtų vengti neste-
roidinių vaistų nuo uždegimo ir steroidų, pastarieji sunkina rando formavi-
mąsi miokarde, gali paskatinti skilvelio sienos plyšimą. 

Dreslerio sindromas išsivysto 1–8 savaitę po MI. Kliniškai pasireiškia 
bendru silpnumu, karščiavimu, krūtinės skausmu, uždegimo žymenimis 
kraujyje. Echokardiografija nustatoma skysčio perikarde su fibrinu arba be 
jo. Priežastis nėra aiški, imuninį procesą gali sąlygoti susidarę širdies au-
dinio antikūnai. Gydyti skiriamas aspirinas didelėmis dozėmis, vaistai nuo 
uždegimo.

kairiojo	skilvelio	aneurizma. Dar vadinama „tikrąja“ aneurizma – lokalus 
KS kontūro išsiplėtimas be miokardo plyšimo. KS aneurizma susiformuoja 
mažiau kaip 5 proc. pacientų, patyrusių MI su STP. Skilvelio siena išplonėja, 
sutrinka kontrakcija: atsiranda diskinezės arba akinezės zonų. Aneurizmos 
formavimąsi gali sąlygoti visiška priekinės nusileidžiančiosios vainikinės 
arterijos okliuzija. Dažniau ji susidaro KS viršūnėje. Komplikacijos dažnu-
mą gali sumažinti skubus MI su STP reperfuzinis gydymas. KS aneurizma – 
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palanki vieta pasieniniam trombui formuotis, didėja sisteminės embolijos 
rizika. Nustačius trombą KS aneurizmoje, turėtų būti sprendžiama dėl ilga-
laikio gydymo netiesiogiai veikiančiu antikoaguliantu (varfarinu). 

Ilgalaikis	gydymas	po	persirgto	mI

Svarbiausi gyvensenos keitimo aspektai po MI – metimas rūkyti, optima-
laus kraujospūdžio palaikymas, tinkama mityba, kūno masės kontrolė ir pa-
kankamas fizinis aktyvumas. 

Dviem antitrombocitiniais vaistais gydoma iki 12 mėn. po MI, o aspiri-
ną patariama vartoti toliau nuolat. Ilgalaikiam gydymui skiriama BAB, 
AKFI arba ARB, statinas. Jei išlieka ŠN ir sumažėjusi KS išstūmio frakcija 
(<35 proc.), staigios mirties rizikai sumažinti svarstoma implantuoti kardio-
verterį defibriliatorių.

reabilitacija

Ištikus ūminiam MI, nuo pirmųjų parų pradedamos taikyti reabilitacijos 
priemonės, kurių tikslas – pamažu atkurti sutrikusias organizmo funkcijas 
ir užkirsti kelią komplikacijoms.

Nuo pirmųjų dienų po MI pradedama reabilitacija, kineziterapija, vėlesniu 
laikotarpiu skiriamas palaikomasis organizmą saugantis režimas, vėliau – 
treniruojamasis režimas, atsižvelgiant į paciento funkcinę būklę.

Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

IŠL. Ūminis apatinis kairiojo skilvelio miokardo infarktas su ST pakilimu. Ūminis 
ŠN II f. kl. (Kilipo): širdies astma. 
MIC.	Infarctus	myocardii	inferior	cum	ST	elevatione	v.	sin.	cordis.	Insufficientia	
cordis	acuta,	cl.	f.	II	(Killip):	asthma	cardiale.		
IŠL. Ūminis priekinis kairiojo skilvelio miokardo infarktas su ST pakilimu. ŠN III f. 
kl. (Kilipo): plaučių edema.  
MIC.	Infarctus	myocardii	cum	ST	elevatione	anterior	v.	sin.	cordis.	Insufficientia	
cordis	acuta,	cl.	f.	III	(Killip):	oedema	pulmonum.



143I I I .4 .  ŠIrdIes nepakankamumas

LItEratūra	

1. 2017 ESC Guidelines for the manage-
ment of acute myocardial infarction in 
patients presenting with ST-segment el-
evation. European Heart Journal (2018) 
39;119–177.

2. Mann DL, Zipes DP, Libby P. Tenth 
edition braunwald’s heart disease. A 
textbook of cardiovascular medicine, 
1123–1137. 

3. Morrow D. A. Myocardial infarction. A 
Companion to Braunwald’s Heart Dis-
ease. Elsevier; 2017;314–326.

4. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe A, Chait-
man BR, et al. Fourth universal defini-
tion of myocardial infarction (2018). 
ESC Scientific Document Group. Euro-
pean Heart Journal, Volume 40, Issue 3, 
14 January 2019, 237–269, https://doi.
org/10.1093/eurheartj/ehy462.

5. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson 
A, Alfonso F, et al; ESC Scientific Docu-
ment Group. 2018 ESC/EACTS Guide-
lines on myocardial revascularization. 
Eur Heart J. 2019 Jan 7;40 (2):87–165. 
doi:10.1093/eurheartj/ehy394.



144 I I I  SKYRIUS

III .4 . 	ŠIrDIEs	nEPakankamumas

Aušra	Kavol iūnienė, 	Diana	Žal iaduonytė

Širdies funkcijos sutrikimas (disfunkcija) yra klinikinis sindro-
mas, kai struktūrinė (ar funkcinė) širdies liga sutrikdo skilvelių 
gebą prisipildyti kraujo (diastolės metu) ar išstumti kraują iš šir-
dies (sistolės metu). 

Širdies nepakankamumas (ŠN) – tai simptominės skilvelių dis-
funkcijos sindromas, pasireiškiantis funkcijos sutrikimo kliniki-
niais simptomais ir požymiais. 

Klinikinis ŠN sindromas yra vyresnio amžiaus žmonėms, sergan-
tiems širdies ir kraujagyslių ligomis, pasireiškianti komplikacija. 
ŠN nuolat progresuoja, bet jo sunkumas gydant gali keistis. Su-
trikus kraujotakai, gali sutrikti bet kurio vidaus organo funkcija. 

ŠN nustatomas 0,4–2,0 proc. gyventojų. Vyresnių kaip 65 metų 
žmonių sergamumas didėja nuo 6 iki 10 proc. 

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

EtIOLOGIJa
Sistolinės funkcijos sutrikimą lemia: 

 ● Susilpnėjęs širdies susitrauki-
mas (kontrakcija): išeminė šir-
dies liga, dilatacinė kardiomio-
patija, difuzinis miokarditas, 
kardiotoksinė širdies pažaida.

 ● Tūrio perkrova: reumatinis ir 
nereumatinis vožtuvų nesanda-
rumas, įgimtos širdies ydos, kai 
yra nuosrūvis. 

 ● Spaudimo perkrova: reumatinės 
ir nereumatinės širdies vožtuvų 
stenozės, arterinė hipertenzija, 
plautinė hipertenzija. 

Diastolinę funkciją sutrikdo hi-
pertenzinė širdies liga ir išeminė 
širdies liga (IŠL) raidos pradžioje, 
hipertrofinė kardiomiopatija, kons-
trikcinis perikarditas, širdies tam-
ponada, senėjimas. 
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Kitos ŠN priežastys: ritmo sutrikimai (prieširdžių virpėjimas, paroksizminė 
skilvelinė tachikardija); laidumo sutrikimai (visiška atrioventrikulinė (AV) 
blokada); didelio minutinio širdies tūrio būklės (anemija, sepsis, tirotoksi-
kozė, arterioveninė fistulė, Pedžeto liga ir kt.); toksiniai veiksniai (alkoho-
lis, kokainas, amfetaminas, anaboliniai steroidai, dalis vaistų nuo vėžio); 
metaboliniai sutrikimai, genetinės širdies raumens ligos, infiltracinės ligos 
(amiloidozė, sarkoidozė, hemochromatozė) ir kt.

rIZIkOs	VEIksnIaI
Rizikos veiksniai, svarbūs numatant būsimo ŠN grėsmę: kraujagyslių liga 
dar be kairiojo skilvelio hipertrofijos (vainikinių arterijų liga (VAL), arte-
rinė hipertenzija (AH)), šeiminis kardiomiopatijos paveldėjimas, kardio-
toksinų (etanolio, doksorubicino ir kt.) vartojimas, metabolinis sindromas, 
fizinė nejudra. Kairiojo skilvelio (KS) hipertrofija (jei yra išeminė, hiper-
tenzinė, vožtuvų, diabetinė širdies liga) rodo besimptomės KS disfunkcijos 
tikimybę (B stadija).

ŠN paūmėjimą	sukeliantys	(predisponuojantys)	veiksniai.	ŠN paūmėji-
mas (dar vadinamas dekompensacija) siejamas su gretutinėmis ligomis ar 
su būklėmis, kurios:

 ● didina medžiagų apykaitą (karščiavimas, infekcija ar tirotoksikozė); 
 ● mažina minutinį širdies tūrį (sunki tachi- ar bradikardija); 
 ● mažina deguonies pernašą (anemija) ar deguonies apykaitą (plaučių ligos);
 ● sunkina hemodinamiką (tromboembolija, hipertenzinė krizė);
 ● sukelia druskos ir vandens perkrovą (per didelis druskos ar skysčių var-

tojimas, dietos nesilaikymas, vaistų vartojimo režimo nesilaikymas, 
pikt naudžiavimas alkoholiu);

 ● sukelia naują miokardo išemiją; 
 ● išlieka, kai nėra šalinamos sutrikusios funkcijos priežastys. 

ŠN palaikantys	 veiksniai: nutukimas, inkstų funkcijos sutrikimas, 
hiperurikemija / podagra, didelis hematokritas ir kai kurie vaistai 
(nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, ciklooksigenazės-2 (COX-2) 
inhibitoriai, I klasės antiartiminiai vaistai, tricikliai antidepresantai, 
tiazolidinedionai, gliukokortikoidai) sunkina ŠN eigą ir gydymą. 
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PatOFIZIOLOGIJa
Sukurta keletas modelių, aiškinančių, kodėl prasideda ŠN. Seniausias yra 
hemodinamikos modelis. čia pabrėžiamas pirminis miokardo ląstelių pa-
žeidimas, sukeliantis miokardo susitraukimo sutrikimus ir periferinę vazo-
konstrikciją. Širdies raumens pažaida gali būti negrįžtama dėl miokardo 
nekrozės (pvz., ūminio miokardo infarkto ar ląstelių žūties – apoptozės).

Pastaruoju metu vyrauja laikinos	širdies	disfunkcijos ir išlikusio gyvybin-
go širdies raumens samprata. Tai poišeminis miokardo pribloškimas (angl. 
stuning), sukeliamas oksidacinio streso ir sutrikusios kalcio apytakos. Pri-
snūdęs (angl. hibernating) miokardas nustatomas, kai, sumažėjus vainikinės 
arterijos kraujotakai, blogėja ir atitinkamos miokardo srities susitraukimas, 
o oksidacinis stresas sutrikdo visos širdies diastolinę ir sistolinę funkcijas.

Patologinės neurohormoninės	 stimuliacijos	 modelis grindžiamas reni-
no–angiotenzino–aldosterono sistemos ir simpatinės nervų sistemos (SNS) 
suaktyvėjimu. Neurohormonai skiriami į dvi grupes: vazokontrikcinius (no-
repinefrinas, epinefrinas, arginino vazopresinas, reninas, angiotenzinas II 
bei aldosteronas) ir vazodilatacinius (prieširdžių ir smegenų natriureziniai 
peptidai, prostaglandinai, kalikreinas ir kininai).

ŠN neurohormoninės kilmės hipotezę pagrindžia šie duomenys: 
 ● Neurohormonai suaktyvėja sergant ŠN.
 ● Neurohormonų suaktyvėjimas proporcingas ŠN sunkumui.
 ● Besitęsiantis neurohormonų aktyvumas lemia ŠN sunkėjimą.
 ● Neurohormonų aktyvumas susijęs su ŠN prognoze. 
 ● ŠN gydymas slopina neurohormonus.
 ● Neurohormonų slopinimas gydant ŠN yra proporcingas mirštamumo 

nuo ŠN mažėjimui.

Suaktyvėjusios SNS tiesiogiai įvertinti neįmanoma, todėl jos aktyvumas 
nustatomas netiesioginiu būdu – ištyrus plazmos norepinefrino, pagrindi-
nio simpatinio neurotransmiterio, koncentraciją. Kitų katecholaminų kiekis 
dažniausiai nepakinta. Simpatinis aktyvumas padidėja ne visų organų vie-
nodai. Pirmiausia – širdies, dar prieš prasidedant inkstų ir griaučių raumenų 
aktyvumui. Dar daugiau – anksčiausias yra simpatinis miokardo aktyvu-
mas, t. y. iki padidėja skilvelių tūris, galinis diastolinis spaudimas ir atsiran-
da ŠN simptomų.
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Kai SNS yra nuolat dirginama, ilgainiui suaktyvėja renino–angiotenzino–
aldosterono sistema ir kiti neurohormonai, todėl organizme susilaiko natris 
ir vanduo, atsiranda vazokonstrikcija, edema, didėja prieškrūvis ir pokrūvis. 
Kadangi padidėja širdies raumens sienos įtampa, didėja deguonies poreikis 
ir prasideda išemija. 

Sužadinta SNS lemia skilvelių aritmiją. Norepinefrinas tiesiogiai veikia 
miocitus, todėl prasideda hipertrofija, apoptozė ir nekrozė. Katecholaminai, 
reninas, angiotenzinas II, aldosteronas, endotelinas ir prieširdžių bei sme-
genų natriurezinis peptidas (N galinis smegenų natriurezinis peptidas) gali 
būti išmatuojami. Jie yra ŠN diagnozės žymenys, padeda prognozuoti šir-
dies procesus (pvz., staigios mirties) esant besimptomei skilvelių disfunkci-
jai; vertingi parenkant ir stebint gydymą.

Kairiojo skilvelio diastolinė disfunkcija (KSDD) atsiranda, kai KS prisi-
pildymas, būtinas palaikyti širdies išstūmio frakciją (IF), yra per didelis, ir 
dėl to didėja prisipildymo spaudimas plaučių venose ir (ar) visoje veninėje 
sistemoje. Diastolinė funkcija sutrinka dėl sutrikusio KS atsipalaidavimo 
ir padidėjusio širdies ertmių standumo, kurį lemia miokardo fibrozė, hiper-
trofija, sutrikusi sinchronija, išemija, neįprasta tūrio ar spaudimo perkrova. 

Izoliuota KSDD nustatoma iki 50 proc. atvejų. Ją lemia KS hipertrofija, su-
kelta išeminės, hipertenzinės, vožtuvų, diabetinės širdies ligų, restrikcinės 
kardiomiopatijos, transplantuotos širdies atmetimo, taip pat senstant (apie 
10 proc. asmenų, vyresnių kaip 80 m.). Tačiau, esant KSDD, retai nebūna ir 
KS sistolinės disfunkcijos (KSSD). 

Diastolė turi keturias fazes: 1) izovoliumetrinės relaksacijos; 2) ankstyvo-
jo greitojo prisipildymo; 3) vėlyvojo prisipildymo; 4) prieširdžių sistolės. 
Bet kurios šių fazių pokyčiai gali sukelti KSDD, kuri būna trijų sunkumo 
laipsnių: I° – relaksacijos sutrikimas, II° – pseudonormalizacija ir III° – 
restrikcija.

Ilgainiui prasideda širdies raumens struktūrinis remodeliavimasis. Angio-
tenzinas II sukelia miocitų hipertrofiją, ląstelių apoptozę ir miokardo užpil-
do („matrikso“) fibrozę, kurią sustiprina žalojamasis aldosterono poveikis. 
Dėl to didėja raumens masė ir KS tūris, o tai lemia išcentrinę (ekscentrinę) 
skilvelio hipertrofiją ir ertmės išsiplėtimą. Širdžiai prisitaikant prie remo-
deliavimosi, didėja smūginis tūris (Starlingo mechanizmas) ir mažėja sie-
nos įtampa (Laplaso mechanizmas). Remodeliavimosi padarinys – blogėja 
raumens susitraukimas ir atsipalaidavimas, susidaro aritmogeninių židinių. 
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kLasIFIkaCIJa
Šn	progresavimo ABCD stadijos (V.6.1 lentelė): 
A stadija – didelė	Šn	rizika – dar nėra nei struktūrinių ar funkcinių širdies 

sutrikimų, nei ŠN simptomų, bet yra didelė ŠN grėsmė sergant 
kraujagysles pažeidžiančioms ligomis (AH, VAL, CD ir kt.).

B stadija – besimptomė	skilvelių	disfunkcija (sistolinė ar (ir) diastolinė) 
– jau yra struktūrinė ir (ar) funkcinė širdies raumens pažaida, 
bet dar nepasireiškia ŠN simptomai.

C	stadija  –  esamas	ar	buvęs	kliniškai	pasireiškęs	Šn	– yra ŠN simptomų 
ir požymių. 

D stadija – atsparus	 gydymui	 Šn	– dar vadinamas galutinės stadijos ar 
įsisenėjusiu, negrįžtamu ŠN. 

Šn	sunkumas pagal Niujorko širdies asociacijos (NŠA, angl. New	York	Heart	
Association, NYHA) funkcinio pajėgumo klases nustatomas esant C ir D ŠN 
stadijoms, kai pasireiškia klinikiniai simptomai ir požymiai (III.4.2 lentelė).  

III.4.1	lentelė.	Širdies	nepakankamumo	progresavimo	aBCD	stadijos*

ŠN stadija Stadijos aprašas Klinikiniai pavyzdžiai

A stadija
Didelė ŠN rizika, bet
nėra struktūrinės širdies ligos ar
ŠN būdingų simptomų

Arterinė hipertenzija / vainikinių 
arterijų liga be KS hipertrofijos 
ar disfunkcijos, CD, nutukimas, 
metabolinis sindromas, 
kardiotoksinai, šeiminė KMP 
anamnezė

B stadija
Struktūrinė širdies liga, bet 
nėra ŠN būdingų požymių ar 
simptomų

Ankstesnis MI ir sistolinė disfunkcija, 
hipertenzinė širdies liga, kai nustatyta 
KS hipertrofija ir (ar) diastolinė 
disfunkcija

C stadija
Struktūrinė širdies liga ir
ŠN simptomai,
pasireiškę anksčiau ar esantys dabar

Žinoma struktūrinė širdies liga,
KS disfunkcija ir
ŠN būdingi simptomai bei požymiai 

D stadija
Atsparus gydymui ŠN 
(sin. refrakterinis, progresuojantis, 
įsisenėjęs, galutinės stadijos ŠN)

Sunkaus ŠN simptomai ramybėje, 
pakartotinis hospitalizavimas 
nepaisant optimalaus gydymo

CD – cukrinis diabetas, KMP – kardiomiopatija, KS – kairysis skilvelis, MI – miokardo infarktas, 
ŠN – širdies nepakankamumas.

*Amerikos kardiologų draugijos ir Amerikos širdies asociacijos širdies nepakankamumo progresavi-
mo stadijos, 2001 m. klasifikacija, papildyta 2005 m.ir 2013 m.  
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Be to, ŠN pobūdis gali būti nusakomas atsižvelgiant į kairiojo	 skilvelio	
išstūmio	frakcijos	(ksIF)	dydį (V.6.3 lentelė).

Kitas ŠN klasifikavimas: ūminis ir lėtinis ŠN; didelio ir mažo išstumiamojo 
tūrio ŠN; kairiojo skilvelio, dešiniojo skilvelio ir abiejų skilvelių (visiškas) 
ŠN; sistolinis (KSIF <40 proc. ) ir diastolinis (išlikusi normali IF) ŠN; grįž-
tamasis ir negrįžtamasis ŠN. 

ūminio	 Šn terminas dažnai vartojamas norint pabrėžti naują (de novo) 
ūminio ŠN atsiradimą arba lėtinio ŠN paūmėjimą (dekompensaciją). Kitos 
ūminio ŠN formos yra hipertenzinis ŠN, plaučių edema (pabrinkimas), kar-
diogeninis šokas, didelio smūginio tūrio ŠN ir izoliuotas dešiniosios širdies 
nepakankamumas, ūminės išemijos sukeltas ŠN.

III.4.2	lentelė.	Širdies	ir	kraujagyslių	funkcinio	pajėgumo	klasės	 
(pagal Niujorko širdies asociaciją*)

Funkcinė klasė Apibūdinimas

I
(kompensacinė, 

ŠN dar nėra arba jau 
nėra)

Ligonis turi nedidelių širdies sutrikimų.
Pakelia fizinį krūvį ir jo bei ramybės metu gerai jaučiasi.
Tiriant nustatoma širdies patologija.

II
(lengvas ŠN)

Ligonis patiria simptomų (širdies plakimą, dusulį, greitą nuovargį) tik 
sunkaus fizinio krūvio metu. 
Gerai jaučiasi ramybės ir vidutinio sunkumo fizinio krūvio sąlygomis.
Dėl kompensacinių-adaptacinių atsargų minutinis širdies tūris 
būna dar normalus, bet didėja galinis diastolinis, sisteminis veninis 
spaudimas bei spaudimas plaučių kamiene.

III
(vidutinio sunkumo 

ŠN)

Ligonis jaučia simptomus vidutinio fizinio krūvio metu: padažnėjusį 
širdies plakimą, dusulį, greitą nuovargį, bet gerai jaučiasi ramybės bei 
įprastinio fizinio krūvio metu.
Hemodinamika būna smarkiai sutrikusi.

IV
(sunkus ŠN)

Ligoniui bet koks lengvas fizinis aktyvumas sukelia simptomus ir (ar) 
jie pasireiškia ramybės metu.
Dusulys, tachikardija, krūtinės angina ir kiti simptomai, jaučiami 
ramybės metu, gali kartotis arba išlikti.

ŠN – širdies nepakankamumas.

*Niujorko širdies asociacijos (NŠA, angl. New	York	Heart	Assiciation, NYHA) funkcinės klasės, su-
formuluotos 1964 m., peržiūrėtos 1994 m.
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DIaGnOstIka
klinikiniai	požymiai

Būdingiausi ŠN simptomai	yra oro stoka (dusulys), nuovargis ir širdies 
plakimas bei juntamas skysčių susilaikymas organizme (kulkšnių pabrin-
kimas, edema). Šie simptomai nėra specifiniai ir tiksliai juos priskirti ŠN 
gali būti sunku, ypač jei pacientas vyresnio amžiaus, serga venų ligomis, 
yra nutukęs ar moteriškosios lyties. Svarbu šiuos simptomus nuodugniai 
išsiaiškinti ir atskirti nuo kitų galinčių juos sukelti ligų (išsamiai aprašyta 
skyriuose I.2. Dusulys ir I.3. Edema).

Būdingi ŠN požymiai: pagreitėjęs širdies ritmas (≥70 k./min.) ar tachi-
kardija (>100 k./min.), patologinis III (protodiastolinis galopo) ir (ar) IV 
(presistolinis galopo) širdies tonai ar suminis galopas esant tachikardijai, 
tachipnėja, staziniai karkalai, išsiplėtusios jungo venos dėl veninio spaudi-
mo padidėjimo, padidėjusios kepenys (hepatomegalija) ir kulkšnių edema. 

Specifiniai ir nespecifiniai ŠN simptomai bei požymiai nurodyti 
III.4.4 lentelėje.

III.4.3	lentelė.	Širdies	nepakankamumo	pobūdis	atsižvelgiant	į	kairiojo	skilvelio	
išstūmio	frakcijos	dydį

Širdies nepakankamumo pobūdis

ŠNsIF 
kriterijai

ŠNvsIF kriterijai ŠNiIF kriterijai

Simptomai ± 
požymiai 

Simptomai ± požymiai Simptomai ± požymiai 

KSIF <40 proc. KSIF 40–49 proc. KSIF ≥50 proc. 

–

Padidėjusi NP koncentracija kraujyje. 

Bent vienas papildomas kriterijus: 
•	 struktūrinė širdies liga  

(KSH ir (ar) KPr padidėjimas), 
•	 KSDD 

Padidėjusi NP koncentracija kraujyje. 
Bent vienas papildomas kriterijus: 
•	 struktūrinė širdies liga  

(KSH ir (ar) KPr padidėjimas), 
•	 KSDD 

KPr – kairysis prieširdis, KSDD – kairiojo skilvelio diastolinė disfunkcija, KSH – kairiojo skilvelio 
hipertrofija, KSIF – kairiojo skilvelio išstūmio frakcija, NP – natriureziniai peptidai, ŠNsIF – širdies 
nepakankamumas su sumažėjusia išstūmio frakcija, ŠNvsIF – širdies nepakankamumas su vidutiniš-
kai sumažėjusia išstūmio frakcija, ŠNiIF – širdies nepakankamumas su išlikusia išstūmio frakcija.
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Laboratoriniai	tyrimai
Diagnozuojant ŠN, svarbu nustatyti Šn	biologinių	žymenų,	natriurezinių	
peptidų	 (nP) – BNP ar jų pirmtakų NT-proBNP – koncentraciją kraujo 
plazmoje. 

Mažai tikėtina, kad simptomus sukelia ŠN, jei negydomam pacientui nusta-
toma normali NP koncentracija. Toliau šie pacientai gali būti netiriami, ŠN 
diagnozė nepatvirtinama.

Jei nustatoma padidėjusi NP koncentraciją (BNP >35 pg/ml, NT-proBNP 
<125 pg/ml), ŠN tikimybė didelė – ŠN diagnozė tikslinama atliekant vaizdo 
tyrimus. NP turi ir prognozinę vertę: kuo didesnė koncentracija, tuo bloges-
nė baigtis. NP nauda vertinant gydymo veiksmingumą dar nėra apibrėžta. 

III.4.4	lentelė.	specifiniai	ir	nespecifiniai	Šn	simptomai	bei	požymiai	

Simptomai Požymiai

Specifiniai

Dusulys
Ortopnėja
Priepuolinis naktinis dusulys
Sumažėjęs fizinis pajėgumas
Bendras silpnumas, nuovargis, 
pailgėjęs jėgų atgavimo laikas po 
fizinio krūvio
Kulkšnių edema

Į šoną išplitęs širdies viršūnės 
trinksnis
Trečiasis širdies tonas (galopo ritmas)
Padidėjęs spaudimas jungo venose
Hepatojugulinis refliuksas 

Nespecifiniai

Dažno ar neritmiško širdies plakimo 
epizodai
Dusulys pasilenkus
Naktinis kosulys
Švokštimas
Juntamas skysčių susilaikymas 
organizme
Pablogėjęs apetitas 
Galvos svaigimas
Sumišimas (ypač senyvo amžiaus 
pacientams)
Depresija
Sinkopė

Mažo prisipildymo pulsas 
Tachikardija 
Širdies ūžesiai
Neritmiška širdies veikla
Tachipnėja 
Čeino-Stokso kvėpavimas
Karkalai plaučiuose
Sumažėjusi ventiliacija ir pakitęs 
perkusinis garsas apatinėse plaučių 
dalyse (skystis pleuroje)
Periferinė edema (kulkšnių, 
kryžmens, kapšelio) 
Greitas svorio prieaugis (>2 kg/sav.)
Svorio mažėjimas (įsisenėjus ŠN)
Kacheksija 
Hepatomegalija 
Ascitas 
Šaltos galūnės
Oligurija
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Įprastinio ŠN diagnostinio vertinimo metu rekomenduojama pacientams at-
likti šiuos laboratorinius	tyrimus:

 ● Bendrąjį kraujo tyrimą (hemoglobinas, leukocitai, trombocitai). Anemi-
ja gali pasunkinti esantį ŠN. Padidėjusi hematokrito reikšmė rodo, kad 
dusulį gali sukelti plaučių liga, įgimta hipokseminė širdies yda ar arterio-
veninės plaučių anomalijos;

 ● Elektrolitų (K, Mg, Na, Ca, P) tyrimą;  
 ● Gliukozės ir glikozilinto hemoglobino (HbA1c) tyrimus;
 ● Kepenų funkcijos tyrimus (alanininė aminotransferazė, asparagininė ami-

notransferazė, gamaglutamiltransferazė, šarminė fosfatazė, bilirubinas, 
bendrasis baltymas ir albuminas, tarptautinis normalizuotas santykis);

 ● Inkstų funkcijos tyrimus (kreatininas ir šlapalas bei šlapimo rūgštis). 

Papildomai atrinktiems (ne visiems) pacientams galima tirti: 
 ● C reaktyviojo baltymo koncentraciją;
 ● Skydliaukę skatinančio hormono (TSH) koncentraciją serume;
 ● Feritino ir transferino saturaciją hemochromatozei paneigti;
 ● Miokardo pažaidos žymenis (TnI) ūminio miokardo infarkto diagnozei 

paneigti, kuri yra tikėtina staigaus ŠN paūmėjimo atvejais;
 ● Šlapimą proteinurijai ir gliukozurijai nustatyti, kas rodo galimą inkstų 

ligą ar cukrinį diabetą (CD), t. y. būkles, galinčias prisidėti prie ŠN ar jį 
komplikuoti. 

Instrumentiniai	ir	invaziniai	tyrimai
Elektrokardiografija (EKG) – svarbi pirminei ligai nustatyti, bet nerodo 
nei ŠN priežasties, nei sunkumo. Normali EKG primena, kad reikėtų ati-
džiai peržiūrėti ŠN diagnozę. IŠL sergantiems ligoniams krūtinės derivaci-
jose užrašyta Q banga ir kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada (KHKB) 
padeda numatyti sumažėjusią IF. Kairiojo prieširdžio perkrovos ar KS hi-
pertrofijos EKG požymiai gali būti susiję tiek su sistoline, tiek ir su izo-
liuota diastoline disfunkcija, tačiau diagnostinė jų vertė svarbesnė norint 
nustatyti ŠN sukėlusią ligą, o ne patį ŠN. 

QRS komplekso trukmė ≥120 ms, ypač >150 ms, padeda įtarti širdies skil-
velių nesinchroniškumą. 

krūtinės	ląstos	rentgenografija	siekiama nustatyti širdies padidėjimą ir 
sutrikusios plaučių veninės kraujotakos (veninio sąstovio) požymius: išsi-
plėtusias viršutinių skilčių venas, tarpląstelinę ar alveolinę plaučių edemą, 
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skystį krūtinplėvėje (pleuroje), ir paneigti pirminę plaučių ligą dūstančiam 
pacientui. Šis tyrimas vertingesnis ūminio	Šn	atvejais.

Echokardiografija	yra pirmaeilis vaizdo tyrimas širdies struktūriniams po-
kyčiams ir širdies funkcijos tipui nustatyti.

 ● KSSD ir jos sunkumas nustatomas įvertinus IF dydį Simpsono metodu 
(proc.): KS sistolinė funkcija sumažėjusi, kai IF ≤40 proc., vidutiniškai 
sumažėjusi – kai IF nuo 41 iki 49 proc. ir išlikusi, kai IF ≥50 proc.). 
ŠN klasifikavimas pagal IF dydį, pateiktas V.6.3 lentelėje. Be to, svarbu 
įvertinti KS galinį diastolinį dydį ir KS galinis sistolinį dydį, jų indeksus, 
skilvelių tūrį, KS regioninę kontrakciją. Dopleriniu metodu galima pa-
pildomai įvertinti KS išstumiamo kraujo tūrio indeksą bei širdies minu-
tinį tūrį. Ilgosios KS skilvelio ašies funkcijos tyrimas audinių doperiniu 
metodu ir deformavimosi parametrų nustatymas matuojant KS ir deši-
niojo skilvelio (DS) įtampą gali suteikti papildomos informacijos apie 
miokardo funkciją ir pažaidos laipsnį.

 ● KSDD nustatoma, jei išlikęs sinusinis ritmas. Įvertinti diastolinę funkci-
ją svarbu, kai reikia patvirtinti širdies nepakankamumo su išlikusia išstū-
mio frakcija (ŠNiIF) diagnozę. 

Skiriami trys KSDD laipsniai: 
I°    –  kai sutrikusi relaksacija, 
II°  –  kai prisipildymas pseudonormalus, 
III° –  kai prisipildymas restrikcinis – šie laipsniai atitinka lengvą, vidutinę 

ir sunkią diastolinę disfunkciją. (žr. IV.3. Sudėtingesnieji echokardi-
ografijos metodai).

Siekiant įvertinti DS struktūros pokyčius, tikslinga matuoti DS ir dešiniojo 
prieširdžio dydį, DS maksimalų sistolinį ir vidutinį plaučių arterijos spaudi-
mą, o DS funkciją – triburio vožtuvo žiedo plokštumos sistolinę amplitudę 
(poslinkį), o audinių dopleriu – triburio vožtuvo žiedo sistolinį greitį (s’).

Esant galimybei, tikslinga KS ir DS matavimus atlikti ir trimate metodika, 
nes ji suteikia daugiau informacijos ir tikslumo.

krūvio	 echokardiografija (dobutamino mėginiu) įvertinamas miokardo 
gyvybingumas. 

6	minučių	ėjimo	mėginys	(6mėm) gali suteikti naudingų duomenų apie 
fizinį pajėgumą ir gydymo veiksmingumą (fizinio pajėgumo sutrikimas: iki 
150 m – sunkus, 150–425 m – vidutinis, >425 m – lengvas).
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kiti	instrumentiniai	tyrimai	atrinktiems	pacientams:
 ● Holterio	stebėsena skiriama gyvybei pavojingiems ritmo ir laidumo su-

trikimams dokumentuoti.
 ● Širdies elektrofiziologinis	 tyrimas skiriamas gyvybei pavojingai skil-

velinei aritmijai nustatyti ir gydyti elektrofiziologinėmis gydomosiomis 
procedūromis arba elektriniais prietaisais.

 ● Impedanso	 (tariamosios varžos) kardiograma padeda neinvaziniu 
būdu nustatyti hemodinamikos pokyčius: sumažėjusį minutinį širdies 
tūrį, širdies indeksą, kraujagyslių pasipriešinimą, apskaičiuoti bendrąjį 
skysčių tūrį krūtinės ląstoje ir kt. 

 ● kraujo	prisotinimo	deguonimi	fizinio	krūvio	metu	mėginys (dar va-
dinama kardiolpulmoninio krūvio mėginiu arba spiroergometrija) skiria-
mas, kai reikia objektyviai įvertinti funkcinę būklę: nustačius didžiausio 
deguonies suvartojimo per minutę (VO2 max) sumažėjimą <14 ml/kg/min., 
reikėtų svarstyti indikacijas transplantuoti širdį, o >18 ml/kg/min. suma-
žėjimas rodo mažą riziką. 

 ● radionuklidų	 angiografija gana tiksliai išmatuojamas KS ir ne taip 
tiksliai – KSIF ir širdies tūriai. 

 ● Širdies	 magnetinio	 rezonanso	 tomografija	 (MRT) – labai svarbus 
tyrimas pirminei ŠN priežasčiai išsiaiškinti (IŠL, miokarditui, kardio-
miopatijai) ir specifinėms infiltracinėms miokardo ligoms (amiloidozei, 
sarkoidozei, kt.) nustatyti. Širdies MRT gali būti tiriamas ir miokardo 
gyvybingumas.

 ● Pozitronų	emisijos	tomografija	gali būti naudojama pirminėms ŠN su-
kėlusioms širdies uždegimo ligoms ir miokardo gyvybingumui nustatyti. 
Miokardo gyvybingumo tyrimai būtini planuojant chirurginį gydymą, 
kai KSIF labai sumažėjusi (<30 proc.).

 ● Iškvepiamojo	 oro	 dujų	 apykaitos	 tyrimas	 (spirometrija). Plaučių 
funkcijos matavimai nėra labai naudingi ŠN diagnostikai, bet jie pade-
da atmesti respiracinės kilmės dusulio priežastis. Spirometrija naudinga 
vertinant obstrukcinės plaučių ligos, dažnai pasireiškiančios kartu su ŠN, 
sunkumą. Esant ŠN, forsuotas iškvepiamasis tūris sumažėja.

Lėtinio	Šn	diagnozei	nustatyti	 invaziniai	tyrimai	nereikalingi, bet gali 
būti svarbūs aiškinantis ŠN priežastį ir numatant tiek priežastinės ligos, tiek 
ŠN prognozę. 
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Atrinktiems pacientams gali būti atliekami trys invaziniai tyrimai:
1.  Vainikinių arterijų angiografija gali būti atliekama ūminio ar lėtinio ir 

sunkaus, atsparaus gydymui ŠN atvejais, išsiaiškinti, yra IŠL ar ne. 
2.  Invazinis hemodinamikos tyrimas ir stebėsena, įstačius kateterį į plaučių 

arteriją, rekomenduojamas tik tiems ligoniams, kurie ištikti kardiogeni-
nio šoko arba serga D stadijos ŠN, kai siekiama nustatyti indikacijas 
transplantuoti širdį.

3.  Endomiokardo biopsija gali būti naudinga atrinktiems pacientams, ser-
gantiems nepaaiškinamos kilmės ŠN (miokardo išemija turi būti atmes-
ta), miokarditui ar infiltracinėms miokardo ligoms nustatyti.

DIFErEnCInė	DIaGnOstIka
Širdies nepakankamumas, sukėlęs kraujotakos nepakankamumą, gali su-
trikdyti bet kurio organo funkciją, todėl jį reikia atskirti nuo pirminės kitų 
organų ligos.

Dusulį gali sukelti ir lėtinės plaučių ligos: lėtinė obstrukcinė inkstų liga, 
bronchų astma, plaučių fibrozė ir kitos (žr. skyrių I.2. Dusulys).

Esant periferinei edemai, visada pirmiausia būtina paneigti pirmines inkstų 
bei kepenų ligas ir mitybos nepakankamumą (žr. skyrių I.3. Edema). 

GYDYmas
Gydymo tikslai: 

 ● Lengvinti simptomus, pagerinti funkcinę ligonio būklę ir gyvenimo ko-
kybę, t. y. mažinti sergamumą. 

 ● Lėtinti ŠN progresavimą ir išlaikyti klinikinį stabilumą (kompensaciją), 
t. y. retinti hospitalizavimą ir pailginti gyvenimą; 

 ● Sumažinti staigios mirties riziką. 

nemedikamentinis	gydymas
mažinti	naujos	širdies	pažaidos	riziką:	

 ● Nerūkyti; 
 ● Mažinti kūno masę esant antsvoriui ar nutukimui;



156 I I I  SKYRIUS

 ● Veiksmingai gydyti arterinę hipertenziją, dislipidemiją, cukrinį diabetą, 
metabolinį sindromą ir kitas ligas, kad būtų išvengta širdies raumens pa-
žaidos ir disfunkcijos; 

 ● Nutraukti kardiotoksinių preparatų (taip pat ir alkoholio) vartojimą.

Palaikyti	skysčių	pusiausvyrą:
 ● Riboti valgomosios druskos suvartojimą iki vidutinio kiekio (≤3 g/d.); 
 ● Kasdien matuoti svorį: jei jis per 3 dienas padidėja 2 kg ar daugiau, 

kai nėra kitos priežasties, rekomenduojama didinti diuretikų dozę arba 
kreiptis į gydytoją, kad pakeistų vaistų dozes.

Gerinti	fizinį	pajėgumą: aerobiniai pratimai funkciniam pajėgumui page-
rinti ir simptomams sumažinti; pasyvūs pratimai kojų giliųjų venų trombo-
zės profilaktikai; reguliarūs aerobiniai pratimai stabiliems pacientams esant 
širdies nepakankamumui su sumažėjusia išstūmio frakcija (ŠNsIF) hospita-
lizavimo dėl ŠN dažnumui sumažinti.

kitos	priemonės:
 ● Skiepijimas nuo gripo ir pneumokoko infekcijos.
 ● Atidi ligonio priežiūra, jo ir šeimos narių mokymas, kad būtų anksti nu-

statytas klinikinis pablogėjimas.
 ● Maisto papildai (inozinas, B grupės vitaminai, karnitinas, kofermentas Q 

10, meldonis), jei pagrįsta.
 ● Įtraukimas į daugiadisciplinės priežiūros programas, kad būtų sumažin-

tas hospitalizavimas dėl ŠN ir mirtingumas. 

medikamentinis	širdies	nepakankamumo	su	sumažėjusia	
išstūmio	frakcija	(sistolinio	Šn)	gydymas

Gydymo tikslus galima pasiekti veikiant tiesioginius ŠN sukeliančių ligų 
mechanizmus: mažinant neuroendokrininės sistemos aktyvumą, slopinant 
renino–angiotenzino–aldosterono bei simpatinę nervų sistemas ir veikiant 
širdies raumens remodeliavimąsi. 

Nuolat vartojant neurohormonų blokatorius – angiotenziną konvertuojan-
čio fermento inhibitorius (AKFI) ar angiotenzino receptorių blokatorius 
(ARB), o jei jie gerai toleruojami, ir angiotenzino neprilizino receptorių 
inhibitorius (ARNI), beta adrenoreceptorių blokatorius (BAB) bei minera-
lokortikoidų receptorių antagonistus (MRA) – mažėja mirtingumas ir ilgėja 
gyvenimo trukmė.
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Kai kurie vaistai (diuretikai, digoksinas, ivabradinas) gali greitai palengvin-
ti simptomus ir pagerinti gyvenimo kokybę, bet jie vartotini tol, kol yra 
simptomų. 

Vaistais galima pagerinti silpstančio raumens kontrakcinę funkciją ir didinti 
KSIF esant sunkiam, atspariam standartiniam gydymui ŠN. Tiesiogiai ino-
tropiją gerina šie vaistai: dobutaminas, digoksinas, fosfodiesterazės inhi-
bitoriai, kalcio jautrikliai. Jie šalina simptomus, bet vartojami nuolat gali 
didinti mirštamumą, todėl turi būti vartojami trumpai.

angiotenziną	konvertuojančio	fermento	inhibitoriai	

Veikimo mechanizmas: sutrikdomas angiotenzino II susidarymas, stiprina-
mas kininų poveikis ir prostaglandinų sintezė.

Indikacijos: 1) sistolinis ŠN (IF <40 proc.) neatsižvelgiant į ŠN sunkumą; 
2) KS funkcijos sutrikimas simptomų nejaučiantiems pacientams (B stadija).

Kontraindikacijos: 1) angioedema; 2) abipusis inkstų arterijų susiaurėjimas; 
3) kosulys (tada pasirenkamas ARB). 

Dozavimas: 
 ● Enalaprilio  pradinė paros dozė  – 2,5 mg 2 k.,  

 didžiausia paros dozė – 20 mg 2 k.
 ● Fosinoprilio  pradinė paros dozė  – 5 mg 1 k.,  

 didžiausia paros dozė – 40 mg 1 k.
 ● Kvinaprilio  pradinė paros dozė   – 5 mg 2 k.,  

 didžiausia paros dozė – 20 mg 2 k.
 ● Lisinoprilio  pradinė paros dozė   – 2,5 mg 1 k.,  

 didžiausia paros dozė – 40 mg 1 k. 
 ● Perindoprilio pradinė paros dozė   – 2,0–2,5 mg 1 k.,  

 didžiausia paros dozė – 10 (16) mg 1 k.
 ● Ramiprilio  pradinė paros dozė   – 1,25 mg 1 k.,  

 didžiausia paros dozė – 10 mg 1 k.
 ● Trandolaprilio  pradinė paros dozė  – 1 mg 1 k.,  

 didžiausia paros dozė – 4 mg 1 k. 
 ● Kaptoprilio  pradinė paros dozė   – 6,25 mg 3 k.,  

 didžiausia paros dozė – 50 mg 3 k. 
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Šalutiniai reiškiniai – dėl angiotenzino slopinimo: hipotenzija, inkstų funk-
cijos pablogėjimas (pradžioje gydymo gali nedaug padidėti šlapalo, krea-
tinino ir kalio koncentracijos); dėl sustiprėjusio kininų poveikio: atkaklus 
kosulys (5–15 proc.), angioedema; dėl kitų priežasčių: išbėrimas, skonio 
pojūčio sutrikimas (<1 proc.).

Gydymo ypatumai:
 ● Šalina simptomus ir mažina hospitalizavimo bei mirties riziką. 
 ● Iš pradžių gali būti trumpai vartojami kartu su diuretikais (ar širdį vei-

kiančiais glikozidais), jei yra indikacijų.
 ● Pamažu (kas 1–3 sav.) dozė didinama tik tuo atveju, jei vaistą ligonis 

toleruoja – siekiama didžiausiosios toleruojamos dozės, simptomai pa-
lengvėja po ilgesnio laiko (2–3 mėn.). Toliau vaistai vartojami nepertrau-
kiamai, nes nutraukus vartojimą gali pasireikšti ŠN simptomai.

 ● Nepertraukiamai vartojami kartu su BAB ir aldosterono receptorių blo-
katoriais ilgina gyvenimo trukmę.

Atsargiai AKFI gydoma šiais atvejais: 
 ● mažas arterinis kraujo spaudimas (sistolinis <90 mmHg); 
 ● labai padidėjusi (>50 proc.) kreatinino koncentracija serume; 
 ● nustatyta abipusė inkstų arterijos stenozė; 
 ● hiperkalemija (kalio koncentracija >5,5 mmol/l). 
 ● Vengti AKFI derinti su kalio preparatais, didelėmis kalį tausojančių diu-

retikų dozėmis, nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo dėl didelės hiper-
kalemijos rizikos.

Beta	adrenoreceptorių	blokatoriai	

Veikimo mechanizmas: slopina simpatinės nervų sistemos aktyvumą ir ža-
lojamąjį norepinefrino bei epinefrino poveikį miokardui. 

ŠN gydyti patvirtinti tik keli jų, t. y. selektyvieji beta 1 receptorių blokato-
riai: metoprololio sukcinatas, bisoprololis, nebivololis, bei neselektyvusis 
(beta 1 ir beta 2), bet ir alfa 1 receptorius slopinantis karvedilolis. 

Indikacijos: 1) skirtini visiems ŠN sergantiems ligoniams neatsižvelgiant į 
funkcinę klasę, išskyrus atvejus, kai yra kontraindikacijų ar ligonis jų negali 
vartoti; 2) skirtini simptomų nepatiriantiems pacientams nustačius KSSD, 
kurią sukėlė persirgtas miokardo infarktas.
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Kontraindikacijos: absoliučioji – sunki nekontroliuojama astma; santyki-
nės: lėtinė paūmėjusi obstrukcinė plaučių liga, II°, III° AV blokada ar išliku-
si nestabili hemodinamika po ūminio ŠN ar paūmėjusio lėtinio ŠN. 

Dozavimas: 
 ● Bisoprololio  pradinė paros dozė  – 1,25 mg 1 k.,  

 didžiausia paros dozė  – 10 mg 1 k.
 ● Karvedilolio  pradinė paros dozė  – 3,125 mg 2 k.,  

 didžiausia paros dozė   – 25 mg 2 k. (50 mg 2 k., jei >85 kg).
 ● Metoprololio  sukcinato pradinė paros dozė  – 12,5 mg 1 k.,  

 didžiausia paros dozė  – 200 mg 1 k.
 ● Nebivololio  pradinė paros dozė – 2,5 mg 1 k.,  

 didžiausia paros dozė  – 10 mg 1 k.

Šalutiniai reiškiniai: simptominė hipotenzija, simptominė bradikardija ir 
AV blokada, ŠN paūmėjimas.

Gydymo ypatumai:
 ● Gydymo pradžioje skiriamos labai mažos dozės ir tik tuo atveju, jei vais-

tą ligonis toleruoja. Dozė dvigubinama kas 2 savaites (1–3 sav.). Dozę 
būtina didinti iki geriausiai toleruojamos ar didžiausiosios dozės, nes di-
desnė dozė – geresnė prognozė.

 ● Didinant dozę, galimas šalutinis poveikis, nepasireiškiantis klinikiniais 
simptomais. Tokiu atveju ilgalaikio vaisto vartojimo nutraukti nereikia, 
o tik laikinai sumažinti BAB dozę arba didinti kilpinio diuretiko dozę, 
jei ŠN paūmėja.

 ● Jei pacientas netoleruoja didesnės nei mažiausia dozė, geriau vartoti 
mažą dozę nei visiškai vaisto neskirti baiminantis šalutinio poveikio.

 ● Simptomai palengvėja tik po 2–3 mėn. nuo gydymo pradžios, kai pasie-
kiama geriausiai toleruojama vaisto dozė.

 ● Gyvenimo trukmė ilgėja, jei vartojami kartu su kitais patogeneziniais 
vaistais: AKFI (ar ARB) bei aldosterono receptorių blokatoriais.

 ● BAB rekomenduojama neskirti ar skirti tik maža doze, kai yra sunkus 
ŠN (IV funkcinės klasės), paūmėjęs (dekompensuotas) ŠN (esamas ar 
iki 4 savaičių trukmės), I° AV blokada ar bradikardija (ŠSD <60 k./min.), 
vyrauja dešiniojo skilvelio ŠN (padidėjęs jungo venų slėgis, t. y. padi-
dėjęs centrinis veninis spaudimas, nustatoma hepatomegalija, periferinė 
edema, ascitas).
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mineralokortikoidų	receptorių	antagonistai	

Mineralokortikoidų receptorių antagonistai (MRA) yra neselektyvieji (spi-
ronolaktonas) ir selektyvieji (eplerenonas).

Veikimo mechanizmas: stabdo miokardo ir kraujagyslių fibrozę, išsaugo 
kalį ir magnį, mažina mirštamumą nuo progresuojančio ŠN ir staigios mir-
ties riziką III ar IV funkcinės klasės ligoniams, galimai ir esant ŠNiIF.

Indikacijos: vidutinio sunkumo ir sunkaus ŠN gydymas kartu su AKFI ir 
BAB.

Dozavimas: spironolaktono ir eplerenono pradinė paros dozė – 12,5–25 mg 
1 k., rekomenduojama didžiausia paros dozė – 50 mg 1 k. 

Šalutiniai reiškiniai: inkstų funkcijos pablogėjimas (kreatinino ir kalio kon-
centracijos didėjimas) ir kas dešimtam pacientui nustatoma ginekomastija. 
Eplerenonas naujausias selektyvusis MRA, jis mažiau nei spironolaktonas 
slopina androgeno ir progesterono receptorius, todėl rečiau sukelia šalutinį 
poveikį.

Gydymo ypatumai:
 ● Mažos spironolaktono dozės (iki 50 mg), vartojamos kartu su įprastiniais 

vaistais, III, IV funkcinės klasės ŠN ligoniams gerina funkcinę būklę, 
mažina hospitalizavimą ir pailgina gyvenimo trukmę. 

 ● Nenustatyta, ar naudingas sergantiems II funkcinės klasės ŠN ar simpto-
mų nepatiriantiems ligoniams. 

 ● Atsargiai gydoma, jei yra sunki inkstų disfunkcija (kreatininas 
>250 µmol/l, hiperkalemija (kalio >5,0 mmol/l).

kilpiniai	diuretikai	

Veikimo mechanizmas: kontroliuoja natrio ir vandens susilaikymą, todėl 
mažina ar pašalina simptomus per kelias valandas ar dienas, t. y. greičiau 
nei kiti vaistai. 

Jais gydant, siekiama sumažinti simptomus, normalizuoti jungo venų spau-
dimą, pašalinti edemą, gerinti fizinio krūvio toleravimą ir gyvenimo koky-
bę, bet įtaka išgyvenimui nežinoma. Tinkamai sumažinus sąstovį, didėja 
kitų vaistų veiksmingumas.

Indikacijos: skysčių susilaikymo simptomai ir požymiai (staziniai karkalai, 
padidėjęs jungo venų spaudimas ar periferinė edema), t. y. sąstovis (dar 
vadinama dekompensacija).
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Dozavimas: 
 ● Furozemido  pradinė paros dozė – 20–40 mg,  

 didžiausia paros dozė – 500 mg, 
 ● Torazemido  pradinė paros dozė  – 5–10 mg,  

 didžiausia paros dozė – 200 mg.

Šalutiniai reiškiniai: elektrolitų išeikvojimas (hiponatremija, hipokalemija, 
hipomagnezemija); padidėjęs neurohormonų aktyvumas; hipotenzija ir azo-
temija; ritmo sutrikimai, sukelti hipokalemijos (mažos spironolaktono do-
zės padeda jos išvengti), raumenų skausmai, odos išbėrimai, ilgai vartojant 
gali blogėti klausa. 

Gydymo ypatumai:
 ● Negalima vartoti daugiau kaip 2 g natrio chlorido per dieną.
 ● Kilpiniai diuretikai yra vieninteliai vaistai, galintys pašalinti skysčių su-

silaikymą. Jie niekada neskiriami vieni, o tik kartu su AKFI ir kitais neu-
rohormonų blokatoriais.

 ● Gydymo pradžioje dozė maža. Vėliau ji didinama, kol šlapimo kiekis 
didėja, o svoris mažėja 0,5–1,0 kg/d. Dozė kasdien reguliuojama atsi-
žvelgiant į svorį.

 ● Palaikomasis gydymas tęsiamas, kol išnyksta skysčių susilaikymo po-
žymiai.

Kai ŠN tampa atsparus gydymui, rekomenduojama:
 ● Didinti kilpinio diuretiko dozę; 
 ● Skirti du kartus per dieną arba nuolatos į veną per automatinę švirkštinę 

pompą;
 ● Derinti su kitais diuretikais: tiazidiniais diuretikais (hidrochlorotiazido 

25–1000 mg 1 k.) ir MRA (spironolaktonu, eplerenonu), o jei diurezė per 
maža, kartu su diurezinio poveikio maža dopamino doze. 

kiti	atrankiniai	vaistai,	skiriami	ne	visiems	pacientams

angiotenzino	 receptorių	 blokatoriai, dar vadinami sartanais, skiriami 
AKFI netoleruojantiems ligoniams. 

Veikimo mechanizmas: slopina angiotenzino 1 receptorių blokatorius ir ap-
saugo nuo žalojamojo angiotenzino II poveikio.

Indikacijos: skiriami vietoj AKFI tik ligoniams, kurie negali vartoti AKFI 
dėl stipraus kosulio ar angioedemos. 
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Dozavimas: 
 ● Losartano paros dozė   – 25–100 mg 1 k., 
 ● Kandesartano paros dozė  – 4–32 mg 1 k., 
 ● Valsartano paros dozė  – 20–160 mg 2 k. 

Pradėti nuo pusės dozės, kuri rekomenduojama kaip pradinė arterinei hi-
pertenzijai gydyti. ARB gali sukelti tokius pačius šalutinius reiškinius kaip 
AKFI, išskyrus kosulį. 

angiotenzino	receptorių	neprilizino	inhibitorius	(arnI). Sakubitrilas  / 
valsartanas yra pirmasis šios klasės vaistas, kuris sumažina mirties ir hospi-
talizavimo dėl ŠN riziką, sukelia grįžtamąjį remodeliavimąsi. ARNI skirti-
nas tiems pacientams, kurie gerai toleruoja AKFI ar ARB, kad hospitaliza-
vimo dėl ŠN ir mirties rizika dar labiau sumažėtų. 

Sakubitrilo / valsartano pradinė paros dozė – 24/26 mg 2 k., tikslinė dozė – 
97/103 mg 2 k.

If kanalų	inhibitorius	(ivabradinas) skiriamas širdies susitraukimų dažniui 
(ŠSD) retinti, kai sinusinis ritmas viršija 70 k./min. ir išlieka ŠN simpto-
mai, esant IF <35 proc., o BAB netoleruojami ar yra kontraindikacijų juos 
vartoti, be to, pacientas jau gydomas įrodymais pagrįstomis AKFI ar ARB 
ir MRA dozėmis. 

Ivabradino pradinė paros dozė – 5 mg 2 k., tikslinė – 7,5 mg 2 k. 

Širdį	veikiantys	glikozidai (digoksinas) yra seniausiai, apie 200 metų, ŠN 
gydyti vartojami vaistai. 

Veikimo mechanizmas: digoksino, kuris vienintelis pripažintas veiksmingu 
širdį veikiančiu glikozidu, poveikis pasireiškia dėl jo savybės slopinti natrio, 
kalio adenozino trifosfatazę (ATPazę), todėl stiprėja širdies susitraukimas, 
slopinamas centrinės nervų sistemos simpatinis tonusas, slopinamas renino 
išsiskyrimas inkstuose ir mažėja natrio reabsorbcija inkstų kanalėliuose. 

Indikacijos: digoksinu gydomas tik dekompensuotas sistolinis ŠN. Jį turėtų 
vartoti tik tie pacientai, kuriems simptomai išlieka vartojant neurohormonų 
blokatorius (AKFI ar ARB, BAB ir MRA) arba yra prieširdžių virpėjimo ta-
chisistolinė forma ir reikia greitai sumažinti ŠSD (digoksinas retina širdies 
susitraukimą, o tai pagerina skilvelio funkciją ir palengvina simptomus).

Dozavimas: pradinė ir palaikomoji digoksino paros dozė yra 0,25 mg. Ma-
žesnė paros dozė – 0,125 mg gali būti skiriama vyresniems kaip 70 metų 
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ligoniams ar susilpnėjus inkstų funkcijai. Didesnės paros dozės (0,375–
0,5 mg) skirtinos, kai reikia kontroliuoti skilvelių dažnį prieširdžių virpėji-
mo metu, bet netinkamos esant sinusiniam ritmui.

Šalutiniai reiškiniai: širdies aritmija (skilvelių ekstrasistolės, dažnai – bi-
geminija) ar AV blokados; virškinimo trakto veiklos sutrikimai: anoreksija, 
pykinimas, vėmimas; neurologinis poveikis: regos sutrikimai, dezorienta-
cija ir kt. 

Radioimuninis tyrimas digoksino koncentracijai kraujo serume nustatyti 
atliekamas norint išvengti jo toksiško poveikio, o ne vaisto veiksmingumui 
įvertinti. Digoksino poveikis tinkamiausias, kai koncentracija plazmoje yra 
mažesnė nei 0,5 ng/ml. Šalutinis poveikis gali pasireikšti, kai digoksino 
koncentracija serume didesnė nei 0,9 ng/ml. Jei yra hipokalemija, hipomag-
nezemija ar hipotireozė, intoksikacija digoksinu gali būti ir esant mažesnei 
jo koncentracijai. Toksiškumo tikimybė didėja, jei kartu su digoksinu var-
tojami vaistai, didinantys jo koncentraciją serume (chinidinas, verapamilis, 
spironolaktonas, flekainidas, propafenonas, amjodaronas). Todėl digoksiną 
skiriant kartu su šiais vaistais, jo dozė turi būti sumažinta pusiau. 

Gydymo ypatumai. 
 ● Trumpai (savaitę–kelis mėnesius) gydant digoksinu gali palengvėti 

simptomai, padidėti funkcinis pajėgumas, retėti hospitalizavimas, bet 
gyvenimo trukmė nepailgėja.

 ● Prieširdžių virpėjimo atveju digoksino ir BAB derinys yra veiksminges-
nis už atskirai vartojamus šiuos vaistus.

 ● Digoksino vartojimas turi būti nutrauktas pradėjus silpnėti simptomams 
gydant kartu su AKFI, o tiek AKFI, tiek BAB dozė turėtų būti didinama. 

 ● Digoksino nederėtų skirti ūminio ŠN atvejais būklei stabilizuoti. Esant 
ūminiam ŠN, pirmiausia skiriama švirkščiamųjų inotropiją gerinančių 
vaistų. Tačiau gydymas digoksinu gali būti pradėtas, jei jis yra numatytas 
ilgalaikiam gydymui. 

 ● Šis vaistas neveiksmingas gydant simptomų nepatiriančius pacientus. 

Inotropinę	funkciją	gerinantys	vaistai (dar vadinami inotropais) skiriami 
į tris pogrupius: 
1.  Beta receptorių agonistai (dobutaminas, dopaminas) aktyvina adenilci-

klazę, kuri adenozino trifosfatą paverčia cikliniu adenozino monofosfatu 
(cAMF). Dobutamino gali būti leidžiama į veną 2 µg/kg/min. tik trumpą 
laiką (≤4 paros). 
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2.  Fosfodiesterazės inhibitoriai (milrinonas) didina cAMF kiekį ląstelėje, 
kuris iš sarkoplazminio grūdėtojo (retikulinio) audinio išskiria kalcį, są-
veikaujantį su sutraukiamaisiais (kontraktiliniais) baltymais. 

3.  Kalcio jautrikliai (levosimendanas, pimobendanas) didina miokardo rau-
menų troponino jautrumą kalciui, todėl gerina susitraukimą. Ilgą laiką jų 
patariama nevartoti dėl šalutinių reiškinių. 

Indikacijos: paūmėjusiam atspariam ŠN gydyti leidžiami tik į veną ir yra 
naudingi esant sąstoviui bei organų hipoperfuzijos požymiams. Gali būti 
skiriami sunkiems ligoniams, laukiantiems širdies transplantacijos.

Vazodilatatoriai (hidralazinas ir izosorbido dinitratas) dėl kraujagysles 
plečiančio poveikio gali pagerinti hemodinamiką. Jei dėl hipotenzijos ar 
inkstų nepakankamumo ligonis negali vartoti AKFI ar ARB, skirtini vazo-
dilatatoriai. Jie mažina DS ir KS tūrį bei spaudimą, o arteriniai vazodilata-
toriai skatina kraujo išstūmimą iš skilvelių ir mažina vožtuvų nesandarumą. 
Vazodilatatorių leidžiama į veną esant ūminiam (ar paūmėjusiam) ŠN, o 
geriamųjų vazodilatatorių rekomenduojama nevartoti ilgą laiką. 

Antikoaguliantai (vitamino K antagonistas varfarinas, ne vitamino K anta-
gonistai – geriamieji antikoaguliantai (GAK): apiksabanas, rivaroksabanas, 
dabigatranas, mažos molekulinės masės heparinas (MMMH) ar nefrakcio-
nuotas heparinas (NF).

Tromboembolijos dažnumas sergant ŠN svyruoja nuo 1,3 iki 3,5 proc. per 
metus. Rizikos veiksniai: išsiplėtusios širdies ertmės, KS aneurizma, KS 
trombai, sumažėjusi KSIF, dažnas prieširdžių virpėjimas ir suaktyvėjusi 
koa guliacinė sistema, jei sutrikusi endotelio funkcija. 

Indikacijos: didelė tromboembolijos rizika. ŠN sergantys pacientai, kuriems 
yra prieširdžių virpėjimas, turi būti gydomi GAK atsižvelgiant į naudos ir 
rizikos santykį (žr. skyrių V.16. Širdies ritmo sutrikimai). GAK ŠN indika-
cijai dar tiriami. MMMH ar NH skiriami, kai tromboembolijos rizika labai 
didelė, įvykusi embolinė komplikacija, ruošiantis intervencinei diagnosti-
nei ar gydomajai procedūrai ir pradėjus gydymą varfarinu, iki bus pasiekta 
gydomoji hipokoaguliacija didelės tromboembolijos rizikos pacientams.

Dozavimas: varfarino įsotinamoji dozė – pradedama nuo 3 mg kasdien 3 ar 
4 dienas, palaikomoji dozė – tokia, kad tarptautinis normalizuotas santykis 
(TNS) būtų palaikomas tarp 2 ir 3. (Ne vitamino K antagonistų geriamųjų 
antikoaguliantų dozes žr. III.12.3 lentelėje.) 
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Šalutiniai reiškiniai: retais atvejais galimas kraujavimas, kai kada mirtinas.

Vengtini	vaistai	gydant	Šn:
 ● Kalcio kanalų blokatoriai (diltiazemas ar verapamilis) nerekomenduo-

jami gydant ŠNsIF, nes didina ŠN paūmėjimo ir hospitalizavimo riziką. 
Dėl abejojamo saugumo derėtų vengti daugelio kalcio kanalų blokatorių, 
net jei tenka gydyti stabiliąją krūtinės anginą ar arterinę hipertenziją. Ne-
palankus poveikis išgyvenamumui nebūdingas tik amlodipinui, o felodi-
pinas saugus vartoti ilgą laiką, jei ŠN yra ne didesnis kaip II funkcinės 
klasės pagal NŠA.

 ● Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo ir COX-2 inhibitoriai gali slopinti 
AKFI ir diuretikų veiksmingumą ar pabloginti inkstų funkciją ir didinti 
ŠN ir hospitalizavimo dėl ŠN dažnumą.

 ● Tiazolindionai (glitazonai) nerekomenduojami gydant ŠN, nes didina 
dekompensuoto ŠN ir hospitalizavimo dėl ŠN riziką.

 ● ARB rekomenduojama papildomai neskirti kartu su AKFI ir MRA, nes 
padidėja inkstų nepakankamumo ir hiperkalemijos rizika.

Širdies	nepakankamumo	su	išlikusia	ar	vidutiniškai	
sumažėjusia	išstūmio	frakcija	gydymas

Gydymu siekiama lengvinti simptomus mažinant KS prisipildymo spaudi-
mą, bet nemažinant iš KS išstumiamo kraujo tūrio. Ligonius būtina ištirti 
dėl gretutinių širdies ir ne širdies ligų, nustatytąsias saugiai ir veiksmingai 
gydyti, kad palengvėtų simptomai (galima skirti diuretikų), pagerėtų ben-
droji būklė ir prognozė. 

Šio pobūdžio ŠN gydymas dar nėra įtikinamai pagrįstas įrodymais, tyrimai 
tebetęsiami.

Implantuojamieji	elektriniai	prietaisai	ir	intervencinis	gydymas
Elektrinio	širdies	stimuliatoriaus	implantavimas.	Indikacijos implantuo-
ti EŠS sergant ŠN:

 ● Simptominė Iº ar IIº AV blokada.
 ● Ryški Iº AV blokada (P–Q intervalas >300 ms), kai sutrikusi KS funkcija 

nesukelia simptomų. Taip pat taikytinas pacientams, sergantiems ŠNsIF, 
nes sutrumpėjus P–R intervalui pagerėja hemodinamika, sumažėja kai-
riojo prieširdžio pripildymo slėgis. 
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Širdį	resinchronizuojantis	gydymas, dar vadinamas biventrikuline stimu-
liacija, nes stimuliuojami abu skilveliai (ŠRG-S). Apie 20–30 proc. ŠN ser-
gančių pacientų nustatoma KHKB. Tokiu atveju skilvelių pertvara susitrau-
kia anksčiau už užpakalinę šoninę KS sieną, t. y. sutrinka sinchroniškumas 
(sienos susitraukia ne vienu laiku). Mažėja pikinis sistolinis spaudimas, 
sutrinka KS prisipildymas ir sumažėja sistolinis bei minutinis tūriai. Esant 
šiam sutrikimui taikytinas ŠRG.

Biventrikulinė stimuliacija lemia grįžtamąjį širdies remodeliavimąsi, maži-
na simptomus, hospitalizavimo dažnumą, pagerina fizinio krūvio toleravi-
mą ir 24–36 proc. sumažina mirštamumą.

ŠRG-S taikomas, esant neabejotinoms indikacijoms:
 ● Simptominis ŠN išlieka nepaisant galimo veiksmingiausio gydymo vais-

tais. 
 ● Nustatoma maža KSIF (<35 proc.).
 ● Nustatoma KHKB, o QRS trukmė >150 ms.
 ● Išlieka sinusinis ritmas (bet prieširdžių virpėjimas dažnai nesikartoja).

Jei ŠN sergančiam pacientui, kuriam numatytas ŠRG, kartojasi skilvelių 
paroksizminė tachikardija, rekomenduojamas ŠRG-D (kartu su biventriku-
liniu stimuliatoriumi implantuotinas ir kardioverteris defibriliatorius). 

Implantuojamasis	 kardioverteris	 defibriliatorius	 (IkD).	 Sergant ŠN, 
staigios mirties rizika dėl sutrikusios širdies veiklos yra 6–9 kartus didesnė 
nei bendrojoje populiacijoje. 50 proc. sunkiu ŠN sergančių pacientų miršta 
staiga, o 88 proc. atvejų mirtį lemia aritminiai sutrikimai. IKD gali pailginti 
gyvenimą ir apsaugoti nuo staigią mirtį sukeliančių skilvelinių tachiaritmijų 
ligonius, kurių KSIF yra maža (<35 proc.).

Neabejotinos IKD implantavimo indikacijos: 
 ● Antrinė staigios mirties nuo širdies ligos ir mirties nuo bet kurios prie-

žasties profilaktika pacientams, atgaivintiems po klinikinės mirties, ilga-
laikę skilvelinę tachikardiją patiriantiems pacientams, jei ji blogai tole-
ruojama ar sukelia KSIF sumažėjimą, kai yra tikimybė, jog ligonis gali 
išgyventi ilgiau kaip 1 metus geros funkcinės būklės.

 ● Pirminė staigios mirties nuo širdies ligos ir mirties nuo bet kurios prie-
žasties profilaktika pacientams, kuriems išlieka ŠN simptomai ir KSIF 
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nesiekia 35 proc. optimaliai gydant vaistais – 3 mėn. ir ilgiau, kai yra 
tikimybė, jog ligonis gali išgyventi ilgiau kaip 1 metus geros funkcinės 
būklės, nustačius:
• išeminės kilmės KS disfunkciją po persirgto miokardo infarkto praė-

jus mažiausiai 40 dienų;
• neišeminės kilmės KS disfunkciją dėl dilatacinės kardiomiopatijos. 

radiodažninė	abliacija	(rDa)	– ši gydomoji elektrofiziologinė tachikar-
dijos gydymo procedūra, esant ŠN, gali būti atliekama, jei skilvelių tachi-
kardija yra monomorfinė ar nustatytas taisyklingas prieširdžių plazdėjimas. 

Prieširdžių virpėjimui šalinti taikoma krioabliacija.

Perkutaninė	vainikinių	arterijų	intervencinė	procedūra	(PVaI) su sten-
tavimu taikytina, jei yra IŠL, kurią komplikuoja besimptomė KS disfunkci-
ja, arba kliniškai pasireiškiantis ŠN, kai miokardas dar gyvybingas. 

Chirurginis	gydymas
Vienintelis ŠN chirurginis gydymas kol kas yra širdies transplantavimas 
(plačiau žr. skyriuje V.20).

Mechaniniai kraujotaką palaikantys prietaisai (MKPP) ar implantuojamoji 
savarankiška dirbtinė širdis – tai pagalbinis laukiančiųjų širdies transplanta-
cijos gydymo metodas. MKPP implantavimas turėtų būti svarstomas dviem 
atvejais:

 ● Jei išlieka simptominis ŠNsIF nepaisant gydymo vaistais ir širdies prie-
taisais, kai nėra kontraindikacijų atlikti širdies transplantaciją, kad su-
mažėtų simptomai, hospitalizavimo dėl ŠN ir priešlaikinės mirties daž-
numas.

 ● Jei išlieka simptominis ŠNsIF nepaisant gydymo vaistais ir širdies prie-
taisais, kai yra kontraindikacijų atlikti širdies transplantaciją.

 ● Jei prognozė nepalanki ir visi galimi gydymo būdai išsemti, slaugos ir 
palaikomojo gydymo ligoninėse tęsiamas palaikomasis gydymas ir ligo-
nio rengimas mirčiai.

Sisteminis trumpas ŠN diagnostikos ir gydymo aprašas atsižvelgiant į ŠN 
progresavimo stadijas pateiktas III.4.1 paveiksle, o simptominio ŠNsIF gy-
dymo algoritmas – III.4.2 paveiksle.
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III.4.1	pav.	Širdies	nepakankamumo	diagnozės,	gydymo	ir	profilaktikos	principai	atsižvelgiant	
į	progresavimo	stadijas  

(pagal Amerikos kardiologų draugijos / Amerikos širdies asociacijos ŠN gaires) 
AKFI – angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, ARB – angiotenzino receptorių blokatoriai, BAB – beta 
receptorių blokatoriai, CD – cukrinis diabetas, HŠL – hipertrofinė širdies liga, IKD – implantuojamasis kardioverte-
ris defibriliatorius, ISDN – izosorbido dinitratas, IŠL – išeminė širdies liga, KMP – kardiomiopatija, KS – kairysis 
skilvelis, KSIF – kairiojo skilvelio išstūmio frakcija, MRA – mineralokortikoidų receptorių antagonistai, PV – prie-
širdžių virpėjimas, ŠN – širdies nepakankamumas, ŠNiIF – širdies nepakankamumas su išlikusia išstūmio frakcija, 
ŠNsIF – širdies nepakankamumas su sumažėjusia išstūmio frakcija, ŠRG – širdį resinchronizuojantis gydymas. 

Tikslai:
Sveika gyvensena
Kraujagyslių ligų 

profilaktika
KSH profilaktika

Vaistai:
AKFI / ARB, jei yra

kraujagyslių liga ar
cukrinis diabetas

Statinai

Tikslai:
kaip A stadijos

Vaistai:
AKFI / ARB

BAB, jei yra indikacijų

Atrinktiesiems:
IKD

revaskulizacija ar
vožtuvų operacija

ŠNiIF tikslai:
Lengvinti simptomus

Gerinti gyvenimo kokybę
Išvengti hospitalizavimo

Atitolinti mirtį

Taktika:
Nustatyti gretutines ligas

Gydymas:
Diuretikai  

simptomams mažinti
Tinkamai gydyti 
gretutines ligas

(HŠL, PV, IŠL, CD)

ŠNsIF tikslai:
Kontroliuoti simptomus

Mokyti pacientus
Išvengti hospitalizavimo

Atitolinti mirtį

Vaistai nuolat:
Diuretikai
AKFI / ARB

BAB
MRA

Vaistai atrinktiesiems:
ISDN / hidralazinas

AKFI ir ARB
Digoksinas
Ivabradinas

ARNI

Intervencinis gydymas:
ŠRG
IKD

revaskulizacija ar
vožtuvų operacija

Tikslai:
Kontroliuoti simptomus

Gerinti gyvenimo kokybę
Išvengti 

rehospitalizavimo
Išsiaiškinti paciento 

pasirinkimus

Galimybės:
Suteikti geriausią 

priežiūrą
Gerinti inotropiją vaistais

MKPP
Širdies transplantacija
Nepatvirtinti vaistai ir 

operacijos
Slaugos ligoninė

Elektrinių prietaisų 
išjungimas

ŠN RIZIKA

Didelė ŠN rizika, 
bet nėra:

struktūrinės širdies 
ligos, ŠN simptomų

Struktūrinė širdies 
liga,

bet nėra:
ŠN simptomų

Struktūrinė širdies 
liga ir

ŠN simptomai,
buvę ar esami

Atsparus gydymui
(refrakterinis)

Arterinė hipertenzija
Aterosklerozinės ligos

Cukrinis diabetas
Nutukimas

Metabolinis sindromas
Kardiotoksinai
Šeiminė KMP

Ankstesnis MI
KS persitvarkymas dėl:

išeminės,
hipertenzinės ar

vožtuvinės širdies ligos

Struktūrinė širdies liga
ŠN būdingi požymiai ir 

simptomai

Sunkaus ŠN simptomai 
ramybėje
Kartotinis 

hospitalizavimas
nepaisant GGG

SIMPTOMINIS ŠN

ŠIRDIES NEPAKANKAMUMO GYDYMAS

A stadija B stadija C stadija D stadija

PIRMINĖ ŠN
PROFILAKTIKA

ANTRINĖ ŠN
PROFILAKTIKA

TRETINĖ ŠN PROFILAKTIKA
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III.4.2	pav.	simptominio	ŠnsIF	gydymo	algoritmas
AKFI – angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, ARNI – angiotenzino receptorių neprilizino 
inhibitorius, H / ISDN – hidralazinas izosorbido dinitratas, IKD – implantuojamasis kardioverteris de-
fibriliatorius, MKPP – mechaniniai kraujotaką palaikantys prietaisai, KSIF – kairiojo skilvelio išstūmio 
frakcija, MRA – mineralokortikoidų receptorių antagonistai, OMG – optimalus medicininis gydymas, 
ŠNsIF – širdies nepakankamumas su sumažėjusia išstūmio frakcija, ST – skilvelių tachikardija, SV – 
skilvelių virpėjimas, ŠRG – širdį resinchronizuojantis gydymas, ŠSD – širdies susitraukimų dažnis.

Pacientai, sergantys simptominiu ŠNsIF

Gydyti AKFI ir BAB
(dozes didinant iki didžiausių toleruojamų)

Išlieka simptomai ir KSIF ≤35 %

Pridėti MRA
(dozes didinant iki įrodymais pagrįstų)

Išlieka simptomai ir KSIF ≤35 %

Toleruoja AKFI 
(arba ARB)

Sinusinis ritmas,
QRS ≥130 ms

Sinusinis ritmas, 
ŠSD ≥70 k./min.

ARNI 
vietoje AKFI

Įvertinti ŠRG 
poreikį

Ivabradinas

Nurodytieji vaistai gali būti derinami, jei yra indikacijų

Atsparūs simptomai
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Svarstyti gydymą digoksinu 
ar H / ISDN 

arba MKPP, arba transplantaciją

Papildomų veiksmų nereikia 
Mažinti diuretiko dozę
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reabilitacinis	gydymas
Reabilitaciniu gydymu siekiama didinti fizinį pajėgumą ir adaptacinius pro-
cesus. Esant dekompensuotam ŠN, fizinis aktyvumas ribojamas, bet skati-
nami aktyvūs pratimai apsisaugoti nuo giliųjų venų trombozės. Kompen-
savus ŠN, rekomenduojamas toks fizinis aktyvumas, kad būtų pasiekta 60 
proc. submaksimalaus ŠSD. Sudaromos individualios fizinio lavinimo pro-
gramos. Nerekomenduojamas didelės įtampos sportas, draudžiamos sporto 
varžybos.

EIGOs	YPatumaI
Širdies nepakankamumas progresuoja nuo A stadijos iki galutinės D stadi-
jos (V.6.1 lentelė). Jei širdies funkcijos sutrikimas diagnozuojamas esant 
B stadijos ŠN ir chirurgiškai pašalinama vožtuvų yda ar vainikinių arterijų 
liga, ŠN gali visiškai išnykti. 

Deja, daugelis pacientų serga progresuojančiu lėtiniu širdies nepakanka-
mumu (sinonimai: įsisenėjęs ŠN, negrįžtamas, progresuojantis, atsparus 
standartiniam gydymui ŠN). ŠN progresuojant, vystosi plaučių, kepenų ir 
inkstų nepakankamumas, atsiranda anemija, miego apnėjos sindromas, o tai 
apsunkina ŠN gydymą. 

Būdingiausi	progresuojančio	lėtinio	Šn	diagnostikos	kriterijai:
 ● Sunkaus ŠN simptomai (III ar IV funkcinė klasė pagal NŠA).
 ● Kliniškai pasireiškiantys skysčio susilaikymo ir (ar) periferinių organų 

hipoperfuzijos požymiai.
 ● Objektyvieji širdies disfunkcijos požymiai (bet kuris vienas jų): 

• KSIF <30 proc.;
• Pseudonormalus ar ribotas (restrikcinis) pritekėjimas pro dviburį vož-

tuvą tiriant doplerinės echokardiografijos metodu; 
• Didelis kairiojo ir (ar) dešiniojo skilvelio prisipildymo spaudimas; 
• Didelė B tipo NP koncentracija, kai nėra kitų (ne širdies pažaidos) 

priežasčių.
 ● Reikšmingas funkcijos pablogėjimas, kurį rodo šie fiziniai duomenys: 

6MėM <300 m arba didžiausias (VO2 max) deguonies suvartojimas fizi-
nio krūvio metu – 12–14 ml/kg/min.
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 ● Daugiau nei vienas ŠN paūmėjimas per pastaruosius 6 mėnesius.
 ● Galimi visi paminėti kriterijai, nepaisant geriausio galimo gydymo.

Šių pacientų gyvenimo kokybė pablogėjusi, prognozė nepalanki ir yra di-
delė rizika, kad kartosis klinikiniai įvykiai. Jie yra kandidatai ŠN gydyti 
chirurgiškai.

kOmPLIkaCIJOs
Širdies nepakankamumas lemia šias komplikacijas: staigią mirtį dėl skilve-
lių tachiaritmijos ar bradiaritmijos (iki 50 proc.), kitų svarbių organų – sme-
genų, plaučių, kepenų, inkstų – funkcijos nepakankamumą, galutinėse ligos 
stadijose – kacheksiją (mažą KMI ir hipoalbuminemiją). 

Galimos gydymo vaistais komplikacijos: aritmija dėl kalio ir magnio pasi-
šalinimo bei hiponatremija, hiperurikemija gydant diuretikais, AV blokada 
dėl hiperkalemijos (gydant AKFI / ARB / ARNI ir MRA deriniu) ar intok-
sikacija digoksinu.

PrOGnOZė
Kaip minėta, ŠN gali praeiti savaime (pvz., nutraukus toksinų vartojimą) 
arba išgydžius jį sukėlusią ligą (pvz., po chirurginės širdies vožtuvo ydos 
korekcijos), bet dažniausiai ŠN tolydžio sunkėja net ir nenustačius miokar-
dą pažeidžiančio veiksnio. 

Kartu su ŠN pasireiškiančios hiponatremija, anemija ir inkstų disfunkcija, 
didžiausio deguonies suvartojimo (VO2 max) sumažėjimas <14 ml/kg/min. 
rodo blogą prognozę. ŠN prognozė vienareikšmiškai yra bloga, jei nepa-
vyksta pašalinti jį sukėlusios priežasties. 

Nors gydymas pagerino ŠN sergančių pacientų išgyvenamumą, pusė ligo-
nių, kuriems diagnozuojamas ŠN, miršta per artimiausius 5 metus, o pusė 
sunkiu ŠN sergančių ligonių (IV f. k. pagal NŠA) gali mirti per vienus me-
tus. Beveik pusė mirčių sergant ŠN ištinka staiga, dažnai, bet ne visada dėl 
aritmijos. Staiga mirti gali bet kurios stadijos ŠN sergantys ligoniai. Esant 
vidutinio sunkumo ŠN, mirties rizika yra 5–10 proc. per metus, esant sun-
kiam ŠN – 30–40 proc.
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Prognozę galima apskaičiuoti pasitelkus internetinius ŠN prognozės įverti-
nimo modelius (pvz., Seattle	Heart	Failure	model interneto svetainė https://
depts.washington.edu/shfm/windows.php; https://qxmd.com/calculate/cal-
culator_203/seattle-heart-failure-model1).

PaGrInDInIaI	YPatumaI	nėŠČIOsIOms
Nėštumas gali sukelti ŠN (peripartinė kardiomiopatija išsivysto paskutinį 
nėštumo trimestrą ar per 5 mėn. po gimdymo) ir gali sunkinti buvusį iki 
nėštumo ŠN. 

Jei žinoma, kad moters KS išsiplėtęs, nėštumas nerekomenduojamas, nes 
yra labai didelė dekompensuoto ŠN rizika. Nustačius mažesnę kaip 50 proc. 
IF ir (ar) ryškų skilvelio išsiplėtimą nėštumo pradžioje, patariama nėštumą 
nutraukti. 

Nėštumo metu dažniausiai nustatomas didelio sistolinio smūginio tūrio ŠN. 
Gydymą sunkina tai, kad ribojamas diuretikų vartojimas ir negalima vartoti 
neurohormonų blokatorių: AKFI/ARB, ARNI, MRA. BAB yra saugūs. Jei 
yra ŠNsIF, gimdymą rekomenduojama baigti cezario pjūvio operacija.

PrOFILaktIka
Profilaktika skiriama į pirminę, antrinę ir tretinę. Profilaktiškai gydant, sie-
kiama mažinti pirminio širdies pažeidimo tikimybę, apsaugoti nuo naujo 
pažeidimo ŠN sirgusius ar sergančius ligonius ir lėtinti ŠN progresavimą 
asmenims, kuriems nustatoma ankstyva KS disfunkcija.

Pirminės ŠN profilaktikos tikslas – apsaugoti sveikus žmones nuo širdies 
ligų, t. y. pirminė endokardo, miokardo, perikardo ligų profilaktika, tinka-
mai modifikuojant nustatytus rizikos veiksnius. Svarbiausia užkirsti kelią 
progresuoti vainikinių arterijų ligai ir arterinei hipertenzijai, kurios yra daž-
niausios ŠN priežastys, iki širdies raumens pažeidimo.

antrinė ŠN profilaktika skirta širdies ir kraujagyslių liga jau sergančiam 
ligoniui, kuris dar nepatiria klinikinių ŠN simptomų, siekiant nuo jų ap-
saugoti ir sumažinti papildomo pažeidimo riziką. Modifikuojami ŠN rizi-
kos veiksniai, tinkamai gydoma vaistais (pvz.: trombolizė sergant ūminiu 
miokardo infarktu, pakartotinio infarkto rizikos mažinimas gydant BAB ir 
AKFI) ir laiku siunčiama intervencinio ar chirurginio gydymo.
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tretinė ŠN profilaktika padeda sulėtinti ŠN progresavimą ligoniams, ku-
riems pasireiškia klinikiniai ŠN požymiai ir yra KS disfunkcija. Nustatyta, 
kad daugelis vaistų geba sulėtinti ligos progresavimą ir pailginti gyvenimą. 
Neurohormoninė blokada vaistų deriniais (AKFI / ARB ar ARNI ir BAB su 
MRA kartu) gali daryti vienas kitą papildantį teigiamą poveikį, t. y. suma-
žinti mirštamumą nuo ŠN 30–65 proc., o kartotinio hospitalizavimo riziką – 
36–70 proc.

PaCIEntŲ	mOkYmas

Mokant pacientus, siekiama partnerystės gydant ŠN. Pacientai ir jų artimieji 
mokomi suprasti, kas yra ŠN, atpažinti ŠN paūmėjimo simptomus, kad lai-
ku kreiptųsi pagalbos, mokomi vaistų vartojimo taisyklių ir galimo šalutinio 
poveikio stebėsenos, savirūpos, fizinio aktyvumo, mitybos ribojimų sergant 
ŠN. Pacientai turėtų būti išmokyti įsivertinti pulso reguliarumą ir dažnį, pa-
simatuoti arterinį kraujospūdį, įvertinti skysčių pusiausvyrą (nustatyti išge-
riamų skysčių ir išsiskiriančio šlapimo kiekį bei svertis kasdien) ir savaran-
kiškai atlikti bei įvertinti 6MėM. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems 
apie ŠN suteikiama interneto svetainėje www.sirdiesnepakankamumas.lt.

Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Dekompensuotas širdies nepakankamumas, C stadija, II f. k. (NŠA).
Insufficientia	cordis	decompensata,	stadium	C,	cl.	f.	II	(NYHA).

Atsparus gydymui širdies nepakankamumas, D stadija, IV f. k. (NŠA).
Insufficientia	cordis	refracterica,	stadium	D,	cl.	f.	IV	(NYHA).

Širdies nepakankamumas, B stadija: kairiojo skilvelio besimptomė (nebylioji) 
diastolinė disfunkcija.
Insufficientia	cordis,	stadium	B:	dysfunctio	diastolica	ventriculi	sinistri	cordis	
silentiosa.

Širdies nepakankamumas, A stadija: didelė širdies funkcijos sutrikimo rizika.
Insufficientia	cordis,	stadium	A:	periculum	magnum.
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LItEratūra

Ūminis širdies nepakankamumas: širdies astma, II f. k. (Kilipo).
Insufficientia	cordis	acuta:	asthma	cardiale,	cl.	f.	II	(Killip).

Ūminis širdies nepakankamumas: plaučių edema, III f. k. (Kilipo).
Insufficientia	cordis	acuta:	oedema	pulmonum,	cl.	f.	II	(Killip).

Ūminis širdies nepakankamumas: kardiogeninis šokas, IV f. k. (Kilipo).
Insufficientia	cordis	acuta:	schock	cardiogenes,	cl.	f.	IV	(Killip).

Širdies nepakankamumas su išlikusia išstūmio frakcija, II f. k. (NŠA).
Insufficientia	cordis	cum	functio	systolica	normalisata,	cl.	f.	II	(NYHA).

Širdies protezų funkcijos sutrikimo sukeltas širdies nepakankamumas, C stadija, III 
f. k. (NŠA).
Insufficientia	cordis	propter	dysfunctionem	prothesus	valvae	mitralis,	stadium	C,	
cl.	f.	III	(NYHA).
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III .5 . 	artErInė	HIPErtEnZIJa

Gintarė	Šakalytė , 	Nora	Kupstytė-Kriš taponė,	
Jolanta	Elena	Marcinkevičienė

Pirminė arterinė hipertenzija (AH) – tai nežinomos kilmės ilga-
laikis arterinio kraujospūdžio (AKS) padidėjimas, kurio negy-
dant ilgainiui pažeidžiami vadinamieji organai taikiniai: širdis, 
smegenys, kraujagyslės ir inkstai, didėja širdies ir kraujagyslių 
sistemos ligų (ŠKL) rizika. AH diagnozuojama, kai gydymo 
įstaigoje pamatuotas AKS yra 140/90 mmHg ar didesnis ir (ar) 
atlikus ambulatorinę AKS stebėseną paros vidurkis yra 130/80 
mmHg ar didesnis, ir (ar) namuose matuoto AKS vidurkis yra 
135/85 mmHg ar didesnis.

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

Pirmuosius 15–20 metų klinikinių 
AH požymių gali nebūti, vėliau atsi-
randa širdies kairiojo skilvelio (KS) 
hipertrofija, hipertenzinė nefropatija 
ir retinopatija, kraujagyslių pažaida, 
dar vėliau – krūtinės angina, mio-
kardo infarktas, aortos aneurizma ar 
atsisluoksniavimas, smegenų ir kitų 
kraujagyslių ligos, inkstų ir širdies 
funkcijos nepakankamumas. Ryšys 
tarp AKS dydžio ir ŠKL yra tiesiogi-
nis – tiek sistolinio, tiek ir diastolinio 
AKS padidėjimas didina ŠKL riziką 
(nuo 115/75 mmHg rizika dvigubėja 
kas 20/10 mmHg). Negydant pirmi-

nės AH, pusė ligonių numirtų nuo 
išeminės širdies ligos (IŠL) ir širdies 
nepakankamumo, trečdalis – nuo 
insulto ir 10–15 proc. – nuo inkstų 
funkcijos nepakankamumo. 

Ekonomiškai stipriose šalyse AH 
serga trečdalis suaugusių asme-
nų, pasaulyje – 1 mlrd. žmonių. 
Dėl populiacijos senėjimo, neju-
drios gyvensenos ir nutukimo AH 
paplitimas didėja ir tikėtina, kad 
2025 m. AH sirgs 1,5 mlrd. žmonių. 
2015 m. AH nulėmė 10 mln. anks-
tyvų mirčių, 4,9 mlrd. mirčių nuo 
IŠL ir 3,5 mln. mirčių nuo insulto.  

PaPLItImas.	PaDarInIaI	
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AH yra reikšmingas širdies nepakankamumo, prieširdžių virpėjimo, lėtinės 
inkstų ir periferinių arterijų ligų, pažinimo funkcijų blogėjimo ir demenci-
jos rizikos veiksnys.

Lietuvos higienos instituto duomenimis, per 2004–2016 metus AH sergan-
čių asmenų skaičius 1 tūkst. gyventojų beveik padvigubėjo: nuo 130,4 atve-
jo 2004 m. iki 234,8 atvejo 2016 m. Lietuvoje apie trečdalis mirčių yra 
nulemtos pirminės AH komplikacijų.  

EtIOLOGIJa.	rIZIkOs	VEIksnIaI	
Atsižvelgiant į kilmę, AH gali būti pirminė (>90 proc. atvejų), kurios prie-
žastys nėra žinomos, ir antrinė – priežastys yra nustatytos. Pirminės AH 
rizikos veiksniai: nekeičiamieji, t. y. genetiniai (30–60 proc. atvejų), am-
žius (jei 55 m. žmogaus AKS yra normalus, AH rizika per likusį gyvenimą 
yra 90 proc.), rasė (juodaodžių AKS didesnis nei baltųjų), ir keičiamieji, t. 
y. rūkymas, antsvoris, nutukimas, gausus riebaus, sūraus maisto, alkoholio 
vartojimas, nejudra, nervinė įtampa (dėl simpatinės nervų sistemos akty-
vacijos), naktinis darbas. AH paplitimo įrodymai, sergant cukriniu diabetu 
(CD) ir didelė CD rizika esant AH, rodo, jog abi būklės glaudžiai susiju-
sios. Tiriamas naujų rizikos veiksnių poveikis ŠKL vystymuisi. AH rizikos 
veiksniu gali būti laikoma ir hiperurikemija, o jos mažinimas gali turėti 
įtakos ligos eigai. Daugėja įrodymų, jog oro tarša padidina AKS (smulkiųjų 
kietųjų dalelių, mažesnių nei 2 µm skersmens, poveikis siejamas su vazo-
konstrikcija, priklausoma nuo endotelio funkcijos). 

Antrinės AH priežastis gali būti inkstų parenchimos ligos, inkstų arterijų 
stenozė, feochromocitoma, pirminis aldosteronizmas, Kušingo sindromas, 
skydliaukės ligos, miego apnėja, aortos koarktacija ar ilgai vartojami vaistai 
(žr. skirsnį Diferencinė diagnostika). 

PatOGEnEZė.	HEmODInamIka	
Arterinė hipertenzija yra heterogeniška liga, skirtingų pacientų AH pato-
fiziologiniai mechanizmai skiriasi, neretai jų būna keletas. AKS tiesiogiai 
priklauso nuo širdies siurblinės funkcijos (širdies minutinio tūrio) ir arterijų 
tonuso (periferinio pasipriešinimo). Kiekvienas iš šių pirminių kraujospūdį 
sąlygojančių veiksnių yra veikiamas daugelio mechanizmų (III.5.1 pav.)
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AH sergantiems ligoniams didėja minutinis kraujo tūris ir periferinis pasi-
priešinimas. Atsižvelgiant į tai, kuris iš šių mechanizmų laikomas pirminiu, 
galimos dvi pirminės AH kilmės hipotezės. Pirmoji hipotezė grindžiama 
pirminiu širdies minutinio tūrio padidėjimu. Galimai dėl genetinio defekto 
susilpnėja natrio išsiskyrimas pro inkstus (sutrikusi natriurezė), susilaiko 
daugiau skysčių ir didėja minutinis širdies tūris. Jam padidėjus, ryškėja pe-
riferinė vazokonstrikcija, sauganti nuo hiperperfuzijos, todėl didėja perife-
rinis pasipriešinimas ir AKS. Padidėjus AKS, inkstai gali išskirti pakanka-
mai papildomo natrio, atitinkančio suvartotą, ir neleisti skysčiui susilaikyti. 
Pasiekiamas nors ir pakitęs, bet stabilus natrio išsiskyrimas. Antroji hipote-
zė teigia, kad AH prasidėti svarbiausia yra vazokonstrikcija. Ją gali sukelti: 
1) elgsenos arba neurogeniniai veiksniai; 2) padidėjęs vazokonstrikcinių 
medžiagų (renino, katecholaminų, endotelinų ir kt.) kiekis; 3) pirminis pa-
didėjęs kraujagyslių lygiųjų raumenų ląstelių jautrumas, sukeltas genetinio 
ląstelių membranų natrio ir kalcio pernašos sutrikimo padaugėjus viduląste-
linio kalcio bei sustiprėjus lygiųjų raumenų ląstelių susitraukimui. 

III.5.1	pav.	kraujospūdžio	kontrolės	mechanizmai
AH – arterinė hipertenzija, AKS – arterinis kraujo spaudimas, Na – natris, RAAS – renino–angioten-
zino–aldosterono sistema, SNS – simpatinė nervų sistema.

AKS      =         širdies minutinis tūris          x             periferinis kraujagyslių pasipriešinimas

AH        =      ↑ širdies minutinis tūris     ir (ar)      ↑ periferinis kraujagyslių pasipriešinimas

Autoreguliacija

↑Na suvartojimas   ↓ Nefronų kiekis   Stresas   Genetika   Antsvoris   Endotelio disfunkcija

Na susilaikymas 
inkstuose

↓Filtracijos 
paviršius

↑ SNS aktyvumas ↑RAAS Ląstelių 
membranos 

pokyčiai

Hiperinsulinemija

↑ Skysčio kiekis Vazokonstrikcija

↑ Kontraktiliškumas Funkcinė 
konstrikcija

Struktūrinė 
hipertrofija

↑ Prieškrūvis
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Kraujospūdžio reguliacijoje vienos iš svarbiausių yra renino–angiotenzino–
aldosterono (RAAS) ir simpatinė nervų (SNS) sistemos (III.5.2 pav.). Pa-
didėjęs SNS aktyvumas turi įtakos pirminei AH – veikdamas adrenerginius 
receptorius didina periferinį pasipriešinimą ir aktyvina RAAS. 

Įrodyta, kad vazopresinas, vazoaktyvūs peptidai, endotelio veiksniai, ki-
ninai, prostaglandinai ir kitos medžiagos svarbios AKS reguliuoti, bet jų 
reikšmė AH gydymui dar neaiški. 

Su pirmine AH susiję daug genų (angiotenzino, renino, alfa 2 ir beta 2 re-
ceptorių ir kt.) ir, nors tam tikrų genų svarba ir jų tarpusavio sąveika dar 
neįrodyta, AH neabejotinai yra poligeninė liga. 

Izoliuotą sistolinę hipertenziją sukelia stambiųjų kraujagyslių sustandėjimas.

III.5.2	pav.	raas	įtaka	arteriniam	kraujospūdžiui
CNS – centrinė nervų sistema, RAAS – renino–angiotenzino–aldosterono sistema.

Širdies minutinis 
tūris

Angiotenzinogenas

Reninas

Angiotenzinas I

Angiotenziną konvertuojantis fermentas (AKF)

Angiotenzinas II Angiotenzinas III

Angiotenzinazė A

Antinksčiai     Inkstai     Žarnynas     CNS     Periferinė nervų sistema     Kraujagyslių     Širdis
lygieji 

raumenys
Aldosteronas

Distalinė 
reabsorbcija

Troškulys Vazopresino↑ Vazokonstrikcija

Simpatinis 
aktyvumas

Kontraktiliškumas

Na ir H2O
reabsorbcija

Padidėjęs tarpląstelinio 
skysčio kiekis

Bendras periferinis 
pasipriešinimas
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mOrFOLOGIJOs	BruOŽaI	
Arterine hipertenzija sergantiems ligoniams pažeidžiami organai taikiniai: 
širdis, kraujagyslės, smegenys ir inkstai.

Širdies kairysis skilvelis hipertrofuoja dėl padidėjusio pokrūvio, didesnio 
renino, angiotenzino ir aldosterono bei SNS aktyvumo. Mikroskopiškai 
nustatomi padidėję kardiomiocitai (padidėjęs skersmuo) ir perivaskulinė / 
intersticinė miokardo fibrozė (ir kairiojo, ir dešiniojo skilvelių). Jei hiper-
trofija ryškesnė, raumens ląstelės ir jų branduoliai būna skirtingo dydžio, 
daugėja miofibrilių ir ryškėja intersticinė fibrozė. Sustorėjusi KS siena, 
turinti neproporcingai daug susikaupusio skaidulinio kolageno, darosi ne-
lanksti, todėl KS ertmė blogiau prisipildo per diastolę. Išryškėja diastolinė 
(susijusi su kairiojo prieširdžio išsiplėtimu), vėliau – sistolinė skilvelio dis-
funkcija. Pastarajai dar turi įtakos ir židininė kardiomiocitų nekrozė bei re-
paracinė fibrozė. Prasidėjus dekompensacijai, KS plečiasi, jo siena plonėja, 
išoriniai širdies matmenys didėja.

AH ne tik skatina kraujagyslių aterogenezę – ji sukelia stambiųjų ir vidu-
tinių arterijų sienų degeneracinius pokyčius, kurie susiję su aortos atsis-
luoksniavimu ir smegenų hemoragija. AH sukelia ir dvejopą smulkiųjų 
kraujagyslių pažaidą: hialininę arteriolių sklerozę ir hiperplazinę arteriolių 
sklerozę. Formuojantis hialininei arteriolosklerozei, hipertrofuoja lygieji 
raumenys bei elastinės skaidulos. Vidinė elastinė membrana būna sustorė-
jusi, intimoje susidaro naujų išilginių skaidulų. Ligai progresuojant, intimos 
ir medijos raumenines bei elastines struktūras pakeičia jungiamasis audinys 
(dėl hialino susikaupimo), todėl arteriolių spindis sumažėja. Hiperplazinė 
arteriolių sklerozė vystosi esant sunkiai AH – kraujagyslės siena sustorė-
ja koncentriniais sluoksniais, lemiančiais spindžio obliteraciją (svogūno 
lukšto vaizdas). Sluoksnius sudaro lygieji raumenys ir sustorėjusi pamatinė 
membrana, galima fibrinoido sankaupa ir arteriolių sienos nekrozė, ypač 
inkstuose.

Arterijose, ypač smegenų pagrindo, dėl arteriolių sklerozės gali susidaryti 
labai mažos ir didesnės aneurizmos. Joms plyšus, galimi smegenų ir povo-
ratinkliniai kraujo išsiliejimai. Dėl smulkiųjų arteriolių medijos hipertrofi-
jos blogėja baltosios smegenų medžiagos aprūpinimas deguonimi, baltoji 
smegenų medžiaga išretėja – blogėja pažinimo funkcijos. 
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AH sergančių ligonių inkstuose vystosi nefrosklerozė – dėl sustorėjusios 
smulkiųjų arterijų ir arteriolių sienos ir sumažėjusio spindžio vystosi židi-
ninė parenchimos išemija, kuri lemia glomerulų sklerozę ir lėtinę intersti-
ciumo pažaidą. Inkstai gali kiek sumažėti, jų paviršius tampa gruoblėtas. 
Histologiškai nustatoma: 1) kraujagyslių hialinozė, medijos hiperplazija, 
išplitęs kolageninis audinys, siaurinantis arteriolės spindį; 2) inkstų kamuo-
lėlių (glomerulų) išemija, sukelta aferentinių arteriolių sklerozės, inkstų ka-
muolėlių kapiliarų kilpų kolapsas, susiraukšlėjusios pamatinės membranos, 
sustorėjusios Baumano kapsulės; 3) kanalėlių atrofija – epitelio ląstelės su-
plokštėja, pamatinė membrana sustorėja; 4) intersticiumo fibrozė. 

kLasIFIkaCIJa
Arterinės hipertenzijos sunkumas nustatomas pagal gydymo įstaigoje pa-
matuoto AKS dydį (III.5.1 lentelė). Jeigu sistolinio ir diastolinio AKS dy-
džiai yra skirtingų kategorijų, pacientui nustatoma didesnio laipsnio AH. 
Tokie patys laipsniai taikomi ir klasifikuojant izoliuotą sistolinę hipertenzi-
ją. Gydant ligą, AKS sumažėja, tačiau AH laipsnis nėra keičiamas. Didėjant 
AKS, didėja ir AH laipsnis. 

Kai AKS matuojamas namuose ar atliekama paros stebėsena, normaliais 
laikomi mažesni padidėjusio AKS rodmenys (III.5.2 lentelė).

Kiekvienam pirmine AH sergančiam pacientui individualiai turi būti 
įvertinta ŠKL rizika (III.5.3 lentelė), kuri priklauso nuo AKS dydžio 
(horizontali eilutė lentelėje) ir rizikos veiksnių skaičiaus, organų taiki-
nių pažaidos (OTP), CD, ŠKL bei inkstų ligų (vertikali eilutė lentelėje).  

III.5.1	lentelė.	arterinio	kraujospūdžio	klasifikacija	

Kategorija Sistolinis AKS Diastolinis AKS

Optimalus <120 mmHg ir <80 mmHg

Normalus 120–129 mmHg ir (ar) 80–84 mmHg

Didelis normalus 130–139 mmHg ir (ar) 85–89 mmHg

I° hipertenzija 140–159 mmHg ir (ar) 90–99 mmHg

II° hipertenzija 160–179 mmHg ir (ar) 100–109 mmHg

III° hipertenzija ≥180 mmHg ir (ar) ≥110 mmHg

Izoliuota sistolinė hipertenzija ≥140 mmHg ir <90 mmHg
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Organų taikinių pažaida – tai AH sukelti struktūriniai ir (ar) funkciniai 
organų pokyčiai (širdies, smegenų, akių tinklainės, inkstų ir kraujagyslių).

III.5.2	lentelė.	arterinę	hipertenziją	rodantis	aks	dydis,	išmatuotas	skirtingais	būdais	

Tyrimo būdas Sistolinis AKS Diastolinis AKS

AKS matavimas gydymo įstaigoje ≥140 mmHg ir (ar) ≥90 mmHg

Paros AKS ambulatorinės stebėsenos 
vidurkiai: 

Dienos metu (būdraujant)
Nakties metu (miegant)
24 valandų

≥135 mmHg
≥120 mmHg
≥130 mmHg

ir (ar)
ir (ar)
ir (ar)

≥85 mmHg
≥70 mmHg
≥80 mmHg

AKS matavimo namuose vidurkis ≥135 mmHg ir (ar) ≥85 mmHg

AKS – arterinis kraujospūdis.

III.5.3	lentelė.	Širdies	ir	kraujagyslių	ligų	rizika	sergant	pirmine	arterine	hipertenzija	

AH stadijos

Rizikos 
veiksniai, 

organų 
taikinių 

pažaida ar 
ŠKL

Arterinis kraujospūdis (mmHg)
Didelis 
normalus 
AKS: sistolinis 
130–139 ar 
diastolinis 
85–89

I° AH:

sistolinis 
140–159 ar 
diastolinis 
90–99

II° AH:

sistolinis 
160–179 ar 
diastolinis 
100–109

III° AH:

sistolinis 
≥180 ar 
diastolinis 
≥110 

Nėra rizikos 
veiksnių

Maža rizikos Maža rizika
Vidutinė 
rizika

Didelė 
rizika

Pirma stadija 
(nekomplikuota 
AH)

1 ar 2 rizikos 
veiksniai

Maža rizika
Vidutinė 
rizika

Vidutinė-
didelė rizika

Didelė 
rizika

≥3 rizikos 
veiksniai

Maža–
vidutinė rizika

Vidutinė-
didelė rizika

Didelė rizika
Didelė 
rizika

Antra stadija 
(besimptomė 
AH)

OTP, 3 stadijos 
LIL ar CD be 
OTP

Vidutinė–
didelė rizika

Didelė rizika Didelė rizika
Didelė–
labai didelė 
rizika

Trečia stadija 
(simptominė 
AH)

Simptominė 
ŠKL liga, ≥4 
stadijos LIL, 
arba CD su 
OTP

Labai didelė 
rizika

Labai didelė 
rizika

Labai didelė 
rizika

Labai 
didelė rizika

AH – arterinė hipertenzija, CD – cukrinis diabetas, LIL – lėtinė inkstų liga, OTP – organų taikinių 
pažaida, ŠKL – širdies ir kraujagyslių liga.
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Jei AH sergančiam asmeniui yra nustatyta ŠKL (įskaitant ir besimptomę 
aterosklerozę), 1 ar 2 tipo CD, didelio laipsnio AH ar lėtinė inkstų liga (3–5 
stadijos), jis priskiriamas didelės ŠKL rizikos kategorijai (5–10 proc. mirties 
rizika ar 15–20 proc. ŠKL įvykių rizika per 10 metų) arba labai didelės ŠKL 

III.5.4	lentelė.	Veiksniai,	keičiantys	arterine	hipertenzija	sergančių	asmenų	prognozę

Veiksniai Apibūdinimas

Rizikos 
veiksniai

Lytis (vyrai > moterys)
Amžius (vyrai ≥55 metai; moterys ≥65 metai)
Rūkymas – esamas ar buvęs
Padidėjusi bendrojo ar MTL cholesterolio koncentracija kraujyje
Padidėjusi šlapimo rūgšties koncentracija kraujyje
Cukrinis diabetas
Antsvoris arba nutukimas 
Ankstyva menopauzė
Nejudri gyvensena
Šeiminė ankstyvos ŠKL anamnezė (pirmos eilės giminaičiai vyrai širdies 
ligomis susirgo jaunesni nei 55 metų, moterys – jaunesnės nei 65 metų)
Šeiminė ankstyvos arterinės hipertenzijos anamnezė
Psichosocialiniai ir socioekonominiai veiksniai
Padidėjęs širdies susitraukimų dažnis (didesnis nei 80 k/min.)

Besimptomė 
organų 
taikinių 
pažaida

Padidėjęs arterijų standumas: pulsinis spaudimas (vyresniame amžiuje) 
≥60 mmHg ir (ar) miego–šlauninės arterijų pulsinės bangos greitis >10 m/s
Kairiojo širdies skilvelio hipertrofija, nustatoma pagal elektrokardiografinius 
požymius (Sokolovo ir Lajono kriterijus (SV1+RV5) >35 mm, arba 
R aVL ≥11 mm; Kornelio trukmės sandauga >2440 mm*ms) ir (ar) 
echokardiografinius požymius (kairiojo skilvelio masės indeksas – vyrams 
>115 g/m2; moterims >95 g/m2)
Vidutinė albuminurija (mikroalbuminurija) (30–300 mg/24 val.) ar padidėjęs 
albumino ir kreatinino santykis vienkartiniame šlapime (3–30 mg/mmol)
Vidutinis inkstų funkcijos nepakankamumas, kai GFG – 30–59 ml/min./1,73m2 
Kulkšnies–žasto indeksas <0,9
Reikšminga retinopatija, kraujosruvos ar eksudatas, papiloedema

Nustatyta 
širdies ir 
kraujagyslių 
ar inkstų liga 

Išeminis insultas, smegenų hemoragija, praeinantis smegenų išemijos 
priepuolis
Vaizdo tyrimais nustatytos aterosklerozinės plokštelės
Miokardo infarktas, krūtinės angina, miokardo revaskulizacija 
Širdies nepakankamumas, įskaitant ir širdies nepakankamumą su išlikusia 
išstūmio frakcija 
Sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas, kai GFG mažesnis nei  
30 ml/min./1,73m2

Prieširdžių virpėjimas
Periferinių arterijų liga
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rizikos kategorijai (didesnė nei 10 proc. mirties rizika ar 30–40 proc. ŠKL 
įvykių rizika per 10 metų). Tokiems asmenims papildomai rizikos vertinti 
nereikia, nes medikamentinio AH gydymo poreikis aiškus. Visiems kitiems 
rekomenduojama įvertinti ŠKL riziką pagal SCORE (angl. Systematic	Co-
ronary	Risk	Evaluation; www.heartscore.org) skaičiuoklę, kuria nustatoma 
mirties nuo ŠKL ligų rizika per 10 metų pagal amžių, lytį, rūkymą, bendrojo 
cholesterolio ir sistolinio AKS dydį. Rekomenduojama SCORE skaičiuoklę 
koreguoti, jei pacientas yra pirmos kartos emigrantas, tada dauginama iš 
koeficiento, nustatyto šaliai, iš kurios emigravo (pvz., jeigu emigrantas yra 
iš Pietų Azijos – koeficientas yra 1,4, jeigu iš Pietų Amerikos – 0,7).

Dažnai kartu su AH nustatoma ir ŠKL riziką didinančių veiksnių (III.5.4 
lentelė), todėl svarbu žinoti, jog ŠKL riziką, kurią įvertina SCORE skai-
čiuoklė, didina šių veiksnių, ypač OTP, nustatymas.

AH klinikinė raiška priklauso nuo ligos stadijos. Kai liga yra pirmos stadijos, 
pacientas jokių ligos simptomų gali nejusti, nenustatoma AH komplikacijų. 
Antros stadijos ligos simptomai minimalūs (pvz.: sumažėjęs darbingumas 
ir fizinio krūvio toleravimas, oro stoka didelio fizinio krūvio metu, nenuo-
latinis skausmas pakaušyje ir kt.), tiriant pacientą nustatoma OTP. Ligai 
perėjus į trečią stadiją, pacientas nurodo AH būdingus nusiskundimus, ligos 
simptomai priklauso nuo kartu esančios ŠKL.

DIaGnOstIka
klinikinis	tyrimas	ir	organų	taikinių	pažaidos	įvertinimas

Arterine hipertenzija sergančio paciento klinikinio įvertinimo tikslai:
 ● Nustatyti AH diagnozę ir laipsnį;
 ● Išsiaiškinti galimas antrinės AH priežastis;
 ● Nustatyti veiksnius, galinčius lemti AH vystymąsi (gyvensena, vartoja-

mi vaistai ar šeiminė anamnezė);
 ● Nustatyti ŠKL rizikos veiksnius (gyvensena ir šeiminė anamnezė);
 ● Įvertinti gretutines ligas;
 ● Įvertinti, ar yra duomenų, rodančių OTP ar esamą širdies ir kraujagyslių 

sistemos, smegenų kraujagyslių, inkstų ligą.

Norint pagrįsti AH diagnozę reikia: 1) įsitikinti, kad hipertenzija yra išlie-
kanti; 2) nustatyti, ar ji yra pirminė ar antrinė; 3) nustatyti, kurie organai tai-
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kiniai yra pažeisti; 4) nustatyti, kokių yra papildomų ŠKL rizikos veiksnių 
bei gretutinių ligų.

nusiskundimai	ir	anamnezė. Paciento klausiama hipertenzijos, dislipidemi-
jos ir širdies kraujagyslių ligų šeimos bei asmeninės anamnezės, rūkymo 
ir mitybos įpročių, atkreipiamas dėmesys į gausų druskos vartojimą ir pik-
tnaudžiavimą alkoholiu. Svarbu fizinio aktyvumo lygis, vyrams – erekcijos 
sutrikimai anamnezėje, moterims – buvusi AH nėštumo metu arba pree-
klampsija. Partnerio klausiama, ar pacientas knarkia, ar yra miego apnėja. 

Apklausos metu siekiama nustatyti OTP simptomus širdyje (krūtinės skaus-
mas, dusulys, kulkšnių pabrinkimas, persirgtas miokardo infarktas, revas-
kulizacija, sinkopė, širdies plakimai, aritmijos (ypač prieširdžių virpėji-
mas), širdies nepakankamumo požymiai), inkstuose (troškulys, poliurija, 
nikturija, hematurija, dažnos šlapimo takų infekcijos), smegenyse (galvos 
skausmai, svaigimas, sinkopė, sutrikęs regėjimas, praeinantis smegenų iše-
mijos priepuolis, jutimų ar judėjimo sutrikimai, insultas, miego arterijų re-
vaskulizacija, pažinimo funkcijų sutrikimas, demencija), periferinėse arte-
rijose (šaltos galūnės, protarpinis šlubavimas, atstumas, kurį pacientas gali 
nueiti nepatirdamas kojų skausmų, periferinių arterijų revaskulizacija).

Tikslinamas vaistų ir (ar) cheminių medžiagų vartojimas, pvz.: gliukokor-
tikoidų, nosies vazokonstrikcinių vaistų, paprastojo saldymedžio, chemo-
terapija. Svarbu išsiaiškinti, ar dabartinis ir ankstesnis antihipertenzinis 
gydymas veiksmingas ar atsparus vaistams. Apklausos metu vertinami 
simptomai ir anamnezės duomenys nurodyti V.7.5 lentelėje.

Klinikinis tyrimas. AH sergančio paciento klinikinio tyrimo metu rekomen-
duojama pamatuoti ūgį ir svorį, apskaičiuoti kūno masės indeksą, stovinčiam 
pacientui pamatuoti juosmens apimtį. Būtina įvertinti širdies susitraukimų 
dažnį (pulsas skaičiuojamas bent 30 sek., o esant aritmijai – ilgiau). čiuopia-
ma skydliaukė, vertinamas aortos pulsavimas, pulsas galūnėse – jo asimetri-
ja, susilpnėjimas ar išnykimas, galūnių šalimas. Auskultuojamos kraujagys-
lės ties miego arterija, pilve ir kirkšnyse. čiuopiant galima nustatyti išplitusį 
ir sustiprėjusį širdies viršūnės trinksnį, klausant širdį – girdėti II tono akcentą 
ties aorta. Vertinami širdies nepakankamumo požymiai: karkalai plaučiuose, 
edemos kojose. Rekomenduojama neurologinė apžiūra bei pažinimo funkci-
jų vertinimas, akių dugno tyrimas dėl hipertenzinės retinopatijos. Paciento 
klinikinio tyrimo metu ieškoma antrinei hipertenzijai būdingų požymių. Fe-
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ochromocitoma sergantiems pacientams nustatoma odos pokyčių – neurofi-
bromatozei būdingų balintos kavos spalvos dėmių. Esant inkstų policistozei 
apčiuopiami padidėję inkstai. Girdimi ūžesiai pilve leidžia įtarti renovasku-
linę hipertenziją. Sumažėjęs šlaunies kraujospūdis, lyginant su rankos AKS, 
būdingas aortos koarktacijai. 

kraujospūdžio	matavimas. AH diagnozė neturėtų būti grindžiama vienintelio 
AKS matavimo rodmenimis vienkartinio apsilankymo gydytojo kabinete metu, 
išskyrus tuos atvejus, kai AKS labai didelis (pvz., III° AH) ir yra aiškių OTP po-
žymių (pvz.: hipertenzinė retinopatija su eksudatu ir hemoragijomis ar kairiojo 
skilvelio hipertrofija (KSH), ar kraujagyslių, inkstų pažaida). Visiems kitiems 
(t. y. beveik visiems pacientams) AH diagnozė turėtų būti pagrįsta kartotiniais 

III.5.5	lentelė.	apklausos	metu	vertinami	simptomai	ir	anamnezės	duomenys

Įtariant antrinę 
hipertenziją 

Paciento ir jo šeimos inkstų ligų anamnezė (policistinių inkstų liga)
Inkstų, šlapimo takų ligų anamnezė
Vaistų ar kitų preparatų vartojimas
Pasikartojantys prakaitavimo, galvos skausmo, nerimo ir širdies plakimo 
epizodai (feochromocitoma)
Hipokalemija, raumenų silpnumas ar mėšlungis (hiperaldosteronizmas)
Skydliaukės ligų požymiai
Nėštumo ir kontraceptikų vartojimo anamnezė

Rizikos veiksniai

Šeiminė ir asmens AH, ŠKL, insulto, inkstų ligų anamnezė
Su AH susijusių rizikos veiksnių anamnezė (dislipidemija)
Rūkymas
Druskos vartojimas
Alkoholio vartojimas
Fizinis aktyvumas
Miego trukmė, knarkimas, kvėpavimo sustojimo miegant epizodai

Organų taikinių 
pažaida, ŠKL, 
insultas ir inkstų 
ligos 

Smegenys ir rega: galvos skausmai ir svaigimas, sinkopė, sutrikusi rega, 
sensoriniai ar judėjimo sutrikimai, insultas, miego arterijų revaskulizacija, 
pažinimo funkcijos, demencija
Širdis: krūtinės skausmas, dusulys, edemos, miokardo infarktas, 
vainikinių arterijų revaskulizacija, sinkopės, ritmo sutrikimai
Inkstai: troškulys, poliurija, nikturija, hematurija, šlapimo takų infekcijos
Periferinės arterijos: galūnių šalimas, protarpinis šlubavimas, nueinamas 
atstumas be skausmo, kojų skausmas ramybėje, periferinių arterijų 
revaskulizacija 

AH gydymas
Vartoti ir vartojami vaistai, jų veiksmingumas ir nepageidaujamos 
reakcijos
Vaistų vartojimo režimo laikymasis

AH – arterinė hipertenzija, ŠKL – širdies ir kraujagyslių liga.
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AKS matavimais gydytojo kabinete arba AKS matavimais namuose ar paros 
AKS stebėsena (kai matavimus įmanoma atlikti).

Gydymo įtaigose rekomenduojami auskultaciniai ar pusiau automatiniai 
oscilometriniai sfigmomanometrai. Gydytojo kabinete AKS matuojamas 
pacientui ramiai pasėdėjus ant kėdės su atlošu bent 5 min. Manžetė dedama 
širdies aukštyje, slėgį joje reikia mažinti 2 mmHg per sek. greičiu. Pirmą 
kartą apžiūrint pacientą AKS turi būti matuojamas abiejose rankose, naudo-
jant tinkamą manžetę pagal žasto apimtį. Abiejų rankų AKS reikia matuoti 
bent tris kartus kas 1–2 min. Svarbu, kad prieš kitą matavimą oras iš man-
žetės būtų visai išleistas. Tolesniems AKS matavimams turi būti pasirenka-
ma ranka, kurioje išmatuotas didesnis AKS. Didelis ir nuolatinis sistolinio 
AKS skirtumas tarp rankų (>15 mmHg) gali būti susijęs su didesne ŠKL 
rizika, aterosklerozine rankų arterijų pažaida. Vyresniems asmenims, taip 
pat sergantiems CD ar vartojantiems antihipertenzinius vaistus AKS reikėtų 
išmatuoti ir stovint (praėjus 1 ir 3 min.). Ortostazinė hipotenzija yra sisto-
linio AKS sumažėjimas ≥20 mmHg ar diastolinio AKS sumažėjimas ≥10 
mmHg po 3 minučių stovėjimo, ji siejama su didesne mirtingumo ir ŠKL 
įvykių rizika. Nustačius padidėjusį AKS jaunesniems nei 30 m. asmenims, 
rekomenduojama matuoti AKS kojose. Mažesnis AKS kojose negu rankose 
gali rodyti aortos koarktaciją. Jei gydytojo kabinete AKS išmatuojamas ne-
taisyklingai, AH klasifikuojama netiksliai ir be reikalo keičiamas gydymas. 

Prognozuojant ŠKL komplikacijų riziką svarbūs ir išvestiniai AKS dydžiai: 
vidutinis kraujospūdis (diastolinio ir trečdalio pulsinio spaudimų suma) bei 
pulsinis spaudimas (sistolinio ir diastolinio kraujospūdžių skirtumas).

AKS pats ligonis gali matuotis namuose. AKS namuose žmogus matuojasi 
pusiau automatiniu AKS matavimo aparatu bent 3 dienas, geriausia 6–7 die-
nas iš eilės, ryte ir vakare, 5 minutes ramiai pasėdėjęs; kiekvieną kartą po du 
kartus kas 1–2 minutes. AKS matavimosi namuose nauda: pigu ir lengvai 
prieinama, padeda nustatyti baltojo chalato ir slaptąją AH, įvertinti AKS 
kitimą per ilgesnį laiką, matuojant įprastoje namų aplinkoje pacientas yra 
labiau atsipalaidavęs nei gydytojo kabinete, pacientas yra gydymo proceso 
dalyvis, o ne pasyvus stebėtojas, padeda įvertinti gydymo poveikį ir parink-
ti tinkamiausią vaistų vartojimo laiką, pagerėja vaistų nuo AH vartojimas. 
AKS matavimo namuose trūkumai: gaunami tik ramybės AKS duomenys, 
nėra duomenų apie nakties AKS, galimos matavimo klaidos.



187I I I .5 .  ArterInė hIpertenzIjA

Prognozuojant ŠKL nulemtą ir bendrąjį mirštamumą, pirmojo insulto ti-
kimybę, svarbus aritmetinis per savaitę namuose išmatuotų AKS rodiklių 
vidurkis.

Paros	 aks	 stebėsena (monitoravimas) padeda nustatyti paros, dienos, 
nakties, ryto AKS vidurkį ir AKS kitimą (variabilumą) per parą. Paros AKS 
stebėsenos indikacijos: 1) įtariama baltojo chalato hipertenzija: gydytojo 
kabinete nustatyta I° AH; asmenims, kuriems nustatytas didelis AKS gy-
dytojo kabinete, bet nėra organų taikinių pažaidos; 2) įtariama slaptoji hi-
pertenzija: nustatytas didelis normalus AKS gydytojo kabinete; asmenims, 
kuriems nustatytas normalus AKS gydytojo kabinete ir yra organų taikinių 
pažaida ar didelė bendroji ŠKL rizika; 3) autonominė, pozicinė, po valgio 
nustatoma hipotenzija negydomiems ir gydomiems pacientams; 4) gydy-
mui atspari hipertenzija; 5) AKS kontrolės vertinimas, ypač gydomiems di-
delės rizikos pacientams; esant neadekvačiam AKS didėjimui fizinio krūvio 
metu; 6) labai skiriasi gydymo įstaigoje matuojamo AKS dydžiai; 7) hipo-
tenzijos simptomams gydant AH įvertinti (ypač vyresniems ar sergantiems 
CD pacientams); 8) kraujospūdžio dydžiams ir sumažėjimui naktį (angl. 
dipping) įvertinti. 

Normalu, kai nakties AKS vidurkis, palyginti su dienos AKS vidurkiu, yra 
mažesnis bent 10 proc. (angl. dipper). Patologija nustatoma, kai nakties 
AKS vidurkis nėra mažesnis už dienos AKS vidurkį (angl. non-dipper). Pa-
ros AKS stebėsenos nauda: padeda nustatyti baltojo chalato ir slaptąją AH, 
įvertinamas nakties AKS, matuojama ne tik ramybės metu. Paros AKS ste-
bėsenos trūkumai: brangus, ne visose gydymo įstaigose prieinamas tyrimas, 
daliai pacientų trikdo miegą. 

Ir AKS matavimas namuose, ir ambulatorinė AKS stebėsena padeda diag-
nozuoti baltojo chalato ir slaptąją AH.

Baltojo	chalato	hipertenzija – būklė, kai gydymo įstaigoje AKS yra di-
delis, o namuose ir (ar) paros stebėsenos būdu matuojamas AKS nepadi-
dėjęs. Baltojo chalato efektas – būklė, kai gydomam vaistais pacientui gy-
dymo įstaigoje AKS yra didelis, o namų matavimo ir (ar) paros stebėsenos 
duomenys rodo, kad pasiektas tikslinis AKS. Baltojo chalato hipertenzija 
gali sirgti 30−40 proc. asmenų, kuriems gydymo įstaigoje išmatuojamas 
didelis AKS, jos dažnumas didėja didėjant amžiui, dažniau nustatoma mo-
terims, nerūkantiems asmenims ir I° AH atvejais. Mažai tikėtina, kad, gy-
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dytojo kabinete nustačius II ir didesnio laipsnio AH, namuose ar per parą 
išmatuotas AKS bus normalus. Baltojo chalato hipertenzija nėra gerybinė – 
jos sąlygojama rizika patenka tarp normotenzijos ir ilgalaikės hipertenzijos 
lemiamos rizikos. Asmenims, kuriems nustatyta baltojo chalato hipertenzi-
ja, ŠKL rizika yra mažesnė nei sergantiems AH, bet, palyginti su sveikai-
siais, jiems dažniau nustatoma metabolinių rizikos veiksnių, besimptomė 
širdies ir kraujagyslių pažaida. Esant baltojo chalato hipertenzijai, reko-
menduojamas nemedikamentinis gydymas.  

slaptoji	hipertenzija – būklė, kai gydymo įstaigoje AKS nepadidėjęs, o 
matuojamas namuose ar per parą yra didelis. Slaptąja AH gali sirgti apie 
15 proc. pacientų, kuriems gydymo įstaigoje išmatuojamas normalus AKS. 
Ji dažnesnė jaunesnio amžiaus asmenims, vyrams, rūkantiems, itin fiziškai 
aktyviems, vartojantiems alkoholį, patiriantiems nerimą ar nervinę įtampą. 
Nutukimas, CD, šeiminė AH anamnezė ir didelis normalus AKS gydymo 
įstaigoje gali būti susiję su slaptąja AH. Nustačius slaptąją hipertenziją, pa-
cientui rekomenduojama keisti gyvenseną, reikėtų svarstyti ir medikamen-
tinio gydymo galimybę, kad normalizuotųsi AKS ne gydytojo kabinete, nes 
šių pacientų ŠKL rizika yra padidėjusi ir prilygsta sergančių AH rizikai. 

Instrumentiniai tyrimai
Laboratoriniai tyrimai yra skirti papildomiems rizikos veiksniams patvirtin-
ti, antrinei hipertenzijai ir organų pažaidai nustatyti. 

Elektrokardiografija – privaloma kiekvieno paciento, kuriam nustatytas 
padidėjęs AKS, tyrimo dalis. Ji padeda nustatyti KSH (specifinis, bet ma-
žai jautrus tyrimas), miokardo išemiją, ritmo ar laidumo sutrikimus. Paros 
EKG stebėsena taikytina, įtariant išemiją ar ritmo ir laidumo sutrikimus, 
širdies ritmo variabilumui įvertinti. 

KSH diagnozuojant EKG, remiamasi Sokolovo ir Lajono kriterijumi 
(SV1 + RV5 >35 mm) (III.5.3 pav.); Merfio kriterijumi (SV1/2 + RV5/6 
>35 mm); Kornelio voltažo kriterijumi (SV3 + RaVL – norma moterims yra 
iki 20 mm, vyrams – iki 28 mm). 

Dvimatė	echokardiografija – jautresnis KSH diagnostikos metodas. Tai-
kant šį metodą, miokardo masė apskaičiuojama įvertinus skilvelių pertva-
ros ir KS užpakalinės sienos storį bei KS galinį diastolinį dydį (žr. IV.1. 
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Echokardiografijos pagrindai). Echokardiografijos metu galima įvertinti 
ir KS geometrijos persitvarkymo tipus: koncentrinį KS geometrijos per-
sitvarkymą (masės indeksas nepakitęs, padidėjęs santykinis sienų storis); 
koncentrinę hipertrofiją (padidėjęs ir masės indeksas, ir santykinis sienų 
storis); ekscentrinę hipertrofiją (padidėjęs masės indeksas, nepadidėjęs san-
tykinis sienų storis). Koncentrinė KSH (III.5.4 pav.) rodo blogiausią AH 
prognozę. Įvertinami ir aortos šaknies matmenys bei kairiojo prieširdžio 
dydis (indeksuojami pagal amžių, lytį ir kūno svorį), sistolinė ir diastolinė 
KS funkcijos. Diastolinės funkcijos sutrikimas nustatomas 90 proc. paci-
entų, kuriems yra KSH, ir 25 proc. – kuriems jos nėra. Diastolinė funkcija 
sutrinka dėl sumažėjusio KS sienos elastingumo, sutrikusio KS atsipalaida-
vimo, sutrumpėjusio diastolinio prisipildymo laiko, nepakankamo priešir-

III.5.4	pav.	Echokardiografija	(moters)	–		koncentrinė	kairiojo	širdies	skilvelio	
hipertrofija:	skilvelių	pertvaros	storis	–	11	mm,	užpakalinės	sienos	storis	–	10	mm,	
kairiojo	skilvelio	galinis	diastolinis	skersmuo	–	46	mm,	miokardo	masė	–	163	g,	

miokardo	masės	indeksas	–	96,5	g/m2,	santykinis	sienų	storis	–	0,43

III.5.3	pav.	Elektrokardiogramoje	kairiojo	skilvelio	hipertrofija:	sV1	+	rV5	yra	
36	mm,	ašies	nuokrypis	į	kairę,	st	nusileidimas	V5,	V6	derivacijose,	atspindintys	

kairiojo	skilvelio	sistolinę	perkrovą
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džių susitraukimo ir kt. Dia stolinės disfunkcijos tipai: sutrikusi relaksacija 
(III.5.5 pav.), pseudonorma ir restrikcija, kuri gali būti grįžtama ir negrįžtama. 

kraujagyslių	tyrimas svarbus įtariant besimptomę aterosklerozę. Krauja-
gyslių pažeidimą rodo ultragarsu nustatyta sustorėjusi miego arterijos siena 
(intimos ir medijos storis >0,9 mm) ar aterosklerozinė plokštelė. Padidėjusį 
kraujagyslių standumą rodo pulsinės bangos greitis. Patologija nustatoma, 
kai pulsinės bangos miego ir šlaunies arterijomis greitis viršija 10 cm/s. 
Sumažėjęs kulkšnies–žasto indeksas rodo išplitusią periferinių arterijų ligą. 
Periferinių arterijų pažaida nustatoma kulkšnies žasto indeksui esant ma-
žesniam kaip 0,9. 

Inkstų	pažaidą, sukeltą pirminės AH, rodo sumažėjusi inkstų funkcija ir 
(ar) padidėjęs albumino išsiskyrimas su šlapimu. Visiems pirmine AH ser-
gantiems ligoniams rekomenduojama atlikti juostelių testą, kuriuo nustato-
mas baltymas šlapime. To paties paciento kelių šlapimo mėginių albumino 
kiekis gali būti skirtingas, todėl patologinė albuminurija (mikroalbuminuri-
ja) diagnozuojama, kai per 3–6 mėn. laikotarpį, tris kartus atliekant abumi-
nurijos tyrimą, du kartus randama patologinė albuminurija. Patologinė al-
buminurija nustatoma šiais tyrimais: ištyrus albumino ir kreatinino santykį 

III.5.5	pav.	Echokardiografija	 
(greičio	pro	dviburį	vožtuvą	matavimas	pulsinės	bangos	dopleriu):	 

sutrikęs	kairiojo	skilvelio	atsipalaidavimas	–	E	0,55	m/s,	a	0,77	m/s,	Dt	186	ms
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vienkartiniame šlapime arba paros albuminuriją. Inkstų pažaida nustatoma, 
kai albumino paros šlapime yra 30–300 mg/24 val. arba albumino ir krea-
tinino santykis vienkartiniame šlapime didesnis kaip 3 mg/mmol. Sutriku-
si inkstų funkcija nustatoma, kai yra sumažėjęs inkstų glomerulų filtracijos 
greitis (GFG < 90 ml/min./1,73 m2) bei padidėjusi kreatinino koncentracija 
kraujyje.

III.5.6	lentelė.	Pirmine	arterine	hipertenzija	sergančio	ligonio	tyrimų	planas

Įprastiniai (rutininiai) 
tyrimai

Hemoglobinas ir (ar) hematokritas
Glikemija nevalgius ar glikozilintas hemoglobinas (HbA

1c
)

Bendrojo cholesterolio, mažo tankio lipoproeinų cholesterolio, 
didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija serume 
Trigliceridų koncentracija serume nevalgius
Kalio ir natrio koncentracija serume
Šlapimo rūgšties koncentracija serume
Kreatinino koncentracija serume (su apskaičiuotu GFG pagal CKD-
EPI 2009 m. formulę)
Kepenų fermentų tyrimai
Šlapimo tyrimas: mikroskopinė analizė; baltymo šlapime 
nustatymas juostele; albumino ir kreatinino santykis vienkartiniame 
šlapime
12 derivacijų EKG

Rekomenduojami 
tyrimai

Echokardiografija
Miego arterijų tyrimas ultragarsu
Kiekybinis proteinurijos tyrimas (jei teigiamas mikroalbuminurijos 
juostelių testas)
Kulkšnies–žasto indeksas
Akių dugno tyrimas
GTM (jei glikemija nevalgius >5,6 mmol/l)
AKS matavimas namuose ir (ar) paros AKS stebėsena
Pulsinės bangos greitis 
Holterio stebėsena
Inkstų, antinksčių ir pilvo aortos tyrimas ultragarsu
Krūvio mėginys
Vainikinių arterijų arteriografija

Išplėstinis tyrimas

Nuodugni galvos smegenų, širdies, inkstų, kraujagyslių pažaidos 
paieška – komplikuotos AH atveju šie tyrimai būtini
Antrinės hipertenzijos (jei įtariama) priežasties nustatymas: 
išsami anamnezė, objektyvusis tyrimas, renino, aldosterono, 
kortikosteroidų, katecholaminų koncentracija plazmoje ir (ar) 
šlapime; angiografija; inkstų ir antinksčių ultragarsinis tyrimas; 
kompiuterinė tomografija; magnetinio rezonanso tyrimas

AKS – arterinis kraujospūdis; EKG – elektrokardiograma; GFG – glomerulų filtracijos greitis; GTM – 
gliukozės toleravimo mėginys.
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Pilvo	organų	ultragarsiniu	tyrimu vertinamas inkstų dydis ir struktūra, 
šlapimo kanalo obstrukcijos požymiai; matuojamas pilvinės aortos skers-
muo dėl galimos aneurizmos ir (ar) kraujagyslių ligų; vertinama antinksčių 
būklė ieškant adenomos ar feochromocitomos požymių. Tiriant dopleriniu 
metodu, galima įtarti inkstų kraujagyslių susiaurėjimą, ypač esant inkstų 
dydžio asimetrijai.

akių	dugno	tyrimas būtinas esant sunkiai pirminei AH. Kraujosruvos, ek-
sudatas ir papiloedema siejami su didele ŠKL rizika. Nedideli tinklainės 
pokyčiai nėra specifiniai (nebent akių dugno pokyčių nustatoma jaunam 
pacientui).

Hipertenzinės retinopatijos laipsniai: I° – matomos siauros, susitraukusios 
arteriolės, pakitęs arterijų ir venų santykis – 1 : 4 ar 1 : 5, netolygus tin-
klainės kraujagyslių spindis, padidėjęs vingiuotumas, galima pastebėti ar-
terijų ir venų susikirtimo – Guno ir Saliuso simptomą; II° – arteriolių sie-
nos sustorėjusios, vario spalvos, tinklainėje būna smulkių liepsnos formos 
kraujosruvų; III° – būdinga minkšti eksudatai tinklainėje, kieti eksudatai 
geltonosios dėmės srityje, pabrinkęs regos nervo diskas, vadinamasis sidab-
ro vielos simptomas; IV° – labai ryškus sidabro vielos simptomas, blyš-
kus akies dugno refleksas, išplitęs tinklainės paburkimas ir kraujosruvos, 
minkšti bei kieti eksudatai, žvaigždės formos židinėliai geltonosios dėmės 
srityje, regos nervo disko paburkimas.

Atlikus magnetinio rezonanso tomografiją, trečdaliui vidutinio amžiaus pir-
mine AH sergančių ligonių nustatoma baltosios smegenų medžiagos pažai-
da. Vyresniems pacientams smegenų funkcijos sutrikimus gali padėti nusta-
tyti pažinimo testai.

Pirmine AH sergančio ligonio tyrimų planas išdėstytas III.5.6 lentelėje.

kOmPLIkaCIJOs	
Komplikacijų gali atsirasti visuose organuose, kuriuos paveikia AH: širdy-
je – išeminė širdies liga, krūtinės angina, miokardo infarktas, KSH (staigios 
mirties grėsmę ji didina šešis kartus), ritmo, rečiau laidumo, sutrikimai, 
sistolinė ir diastolinė KS disfunkcija bei širdies nepakankamumas; inks-
tuose – patologinė albuminurija (mikroalbuminurija), inkstų nepakankamu-
mas; smegenyse – blogėjanti pažinimo funkcija, išeminis ar hemoraginis 
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insultas; kraujagyslėse – aortos išsiplėtimas ir (ar) atsisluoksniavimas; aky-
se – hipertenzinė ir aterosklerozinė retinopatija. OTP nustatyti reikalingi 
tyrimai nurodyti III.5.7 lentelėje.

EIGOs	YPatumaI	
Pirminė AH dažnai būna besimptomė ir daugelį metų gali būti nepastebė-
ta. Kadangi liga nesukelia jokių negalavimų, žmogus nesiima keisti gyven-
senos ir vartoti vaistų. Ligos eiga ir baigtis priklauso nuo AH sunkumo, 

III.5.7	lentelė.	Indikacijos	atlikti	organų	taikinių	pažaidos	tyrimus	ir	jų	vertinimas

Įprastiniai (rutininiai) tyrimai Indikacijos ir vertinimas

12 derivacijų EKG
KSH, kairiojo prieširdžio dilatacijai, širdies 
susitraukimų dažniui ir aritmijoms nustatyti

Albumino ir kreatinino santykis šlapime Albumino ekskrecijos padidėjimas (LIL)
Kreatinino koncentracija serume (su 
apskaičiuotu GFG)

Lėtinė inkstų liga

Akių dugno tyrimas 
Hipertenzinei retinopatijai nustatyti 
pacientams, sergantiems II° ir III° AH, CD 

Detalesni OTP tyrimai Indikacijos ir vertinimas

Echokardiografija
Širdies struktūrai ir funkcijai įvertinti, kai 
duomenys turės įtakos gydymo taktikai

Miego arterijų tyrimas ultragarsu 
Kraujagyslių hipertrofijai ar besimptomei 
aterosklerozei nustatyti, ypač vyresnio 
amžiaus žmonėms

Pilvo ultragarsinis tyrimas, doplerinis 
ultragarsinis tyrimas

Inkstų dydžiui ir struktūrai įvertinti (LIL)
Pilvinei aortai įvertinti dėl aneurizmos
Nustatyti darinius antinksčių projekcijoje
Inkstų arterijų doplerinis tyrimas

Pulsinės bangos greičio matavimas Stambiųjų arterijų standumui nustatyti
Kulkšnies–žasto indekso nustatymas PAL nustatyti
Pažinimo funkcijų tyrimai Pažinimo funkcijoms įvertinti

Galvos smegenų vaizdo tyrimai

Galvos smegenų išeminiams ar 
hemoraginiams pažeidimams įvertinti 
sergantiems smegenų kraujagyslių liga ar 
esant sutrikusioms pažinimo funkcijoms

AH – arterinė hipertenzija, EKG – elektrokardiograma, OTP – organų tikinių pažaida, KSH – kairiojo 
skilvelio hipertrofija, KT – kompiuterinė tomografija, LIL – lėtinė inkstų liga, MRT – magnetinio 
rezonanso tomografija, PAL – periferinių arterijų liga.
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trukmės, ją lemiančių mechanizmų, gydymo veiksmingumo ir gydymosi 
rekomendacijų laikymosi. Nenustačius ligos arba jos negydant, progresuoja 
organų taikinių pažaida. 

Hipertenzinė	krizė – tai staigus AKS padidėjimas, sutrikdantis gyvybiš-
kai svarbių organų (smegenų, širdies, inkstų) kraujotaką. Klinikiniai požy-
miai: staigus AKS padidėjimas (diastolinis AKS >140 mmHg) ir bent vie-
no organo taikinio nepakankamumo požymiai (akių dugne – papiloedema, 
hemoragija, eksudatai; neurologinės būklės pokyčiai – galvos skausmas, 
sąmonės sutrikimas, regėjimo sutrikimai, laikina ar pasikartojanti židini-
nė simptomatika, koma; širdies ir kraujagyslių sistemos pokyčiai – ūminis 
širdies nepakankamumas, nestabilioji krūtinės angina, miokardo infarktas, 
aortos atsisluoksniavimas; inkstų veiklos sutrikimas – oligurija, hematurija, 
proteinurija, ūminis inkstų nepakankamumas; virškinimo sistemos poky-
čiai – pykinimas, vėmimas). 

Hipertenzinė	encefalopatija – staiga ir labai padidėjęs AKS sukelia gal-
vos skausmą, dirglumą, sąmonės sutrikimą ir kitus centrinės nervų sistemos 
disfunkcijos požymius.

Gydymui	 atspari	 (rezistencinė)	 hipertenzija – klinikinė būklė, kai ne-
pavyksta AKS sumažinti iki tikslinio dydžio nemedikamentinėmis priemo-
nėmis ir vartojant vaistų derinį, kurį sudaro bent trijų klasių vaistai opti-
maliomis dozėmis, iš kurių vienas diuretikas. Nepakankamą AKS kontrolę 
rekomenduojama patvirtinti matuojant AKS namuose ar atliekant paros 
AKS stebėseną, paneigti tariamai atsparios AH diagnozę (dėl vaistų nevar-
tojimo) bei antrinę AH. Gydymui atspari AH nustatoma 10–30 proc. anti-
hipertenziniais vaistais gydomų pacientų. Atsparia AH sergantys pacientai 
50 proc. dažniau patiria ŠKL komplikacijas nei tie, kurių AKS kontroliuo-
jamas. Gydymui atsparios AH priežastys ir patogenezė daugeliu atvejų nėra 
visiškai aiškios. Manoma, kad nemažą reikšmę turi genetiniai veiksniai, pa-
didėjęs SNS aktyvumas, padidėjęs natrio ir vandens susilaikymas dėl RAAS 
pokyčių. Pagrindiniai gydymui atsparios AH formavimosi mechanizmai 
yra šie: tūrio perkrova, padidėjęs SNS aktyvumas, patologiniai kraujagyslių 
struktūros pokyčiai. Visi jie tarpusavyje susiję, bet kiekvienoje situacijoje 
galima išskirti vyraujantį mechanizmą. Tūrio perkrovą lemia neadekvatus 
gydymas diuretikais, per didelis suvartojamos druskos kiekis, hiperaldos-
teronizmas, sutrikusi inkstų funkcija. Kraujagyslių struktūrinius pokyčius, 
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didėjantį periferinį pasipriešinimą lemia tiek ilgalaikis AKS padidėjimas 
(kraujagyslių medijos storėjimas), tiek kartu besiformuojanti aterosklerozė 
(endotelio disfunkcija, aterosklerozinių plokštelių susidarymas). 

Didžioji dalis AH sergančių pacientų sėkmingai gydomi pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigose. Tačiau yra aplinkybių, kai pacientai turi būti siunčiami 
gydytojų specialistų konsultacijos ir (ar) stacionarinio ištyrimo bei gydymo:

 ● Pacientai, kuriems įtariama antrinė AH;
 ● Jaunesni nei 40 m. pacientai, sergantys II° ar sunkesne AH, kad būtų 

paneigta antrinė AH;
 ● Pacientai, kuriems įtariama gydymui atspari AH;
 ● Pacientai, kurių gydymo taktika keistųsi nuodugniau ištyrus AH sukeltą 

OTP;
 ● Staiga pasireiškus AH iki tol normalų kraujo spaudimą turėjusiems pa-

cientams;
 ● Kitos klinikinės situacijos, kai gydančiojo gydytojo nuomone, reikalin-

gas detalesnis gydytojų specialistų atliekamas ištyrimas.

DIFErEnCInė	DIaGnOstIka	
Diferencinės diagnostikos tikslas – atsakyti į klausimą, ar AH yra pirmi-
nė ar antrinė. Antrinė AH diagnozuojama 10 proc. pacientų. Antrinės AH 
priežastys: 

 ● Inkstų parenchimos ligos (navikas, glomerulonefritas, cistos, reniną iš-
skiriantis navikas).

 ● Inkstų arterijų stenozė (aterosklerozė, fibromuskulinė displazija, arteri-
tas, atsisluoksniavimas, trombozė).

 ● Su antinksčiais susijusios ligos (padidėjęs mineralokortikoidų aktyvu-
mas – pirminis hiperaldosteronizmas, gliukokortikoidais gydomas aldos-
teronizmas, padidėjęs gliukokortikoidų aktyvumas – Kušingo sindromas, 
Kušingo liga, padidėjusi katecholaminų gamyba – feochromocitoma).

 ● Obstrukcinė miego apnėja.
 ● Aortos koarktacija.
 ● Skydliaukės ligos (hipotiroidizmas, hiperparatiroidizmas).
 ● Liddle sindromas.
 ● Gordono sindromas.
 ● Akromegalija.
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 ● Galvos smegenų augliai.
 ● Egzogeninės priežastys (alkoholio, kontraceptikų, nesteroidinių vaistų 

nuo uždegimo, gliukokortikoidų vartojimas).

Inkstų	parenchimos	ligos yra dažniausia antrinės AH priežastis. Apčiuo-
pus padidėjusius inkstus, galima įtarti policistinių inkstų ligą. Tiriant ultra-
garsu, galima įvertinti inkstų dydį, formą, žievinio sluoksnio storį, šlapimo 
takų užsikišimą ir papildomus darinius. Šlapimo tyrimu nustatoma baltymo, 
eritrocitų ir leukocitų, kraujo – padidėjusi kreatinino koncentracija. Eritro-
citų ir leukocitų buvimą šlapime būtina patvirtinti mikroskopiniu tyrimu. 
Inkstų parenchimos liga paneigiama, jeigu kartotiniai kraujo ir šlapimo ty-
rimai yra normalūs.

renovaskulinė	hipertenzija yra antra pagal dažnumą antrinės AH prie-
žastis. Ją sukelia viena ar kelios inkstų arterijos stenozės, pažeidimas gali 
būti vienpusis arba abipusis. Vyresniems žmonėms inkstų arterijų stenozė 
dažnai esti aterosklerozinės kilmės, jauniems pacientams ji atsiranda dėl fi-
bromuskulinės displazijos. AH prasideda staiga, sunkiai valdoma, nepavei-
kiama gydant, dažnai pasireiškia iki 25 m. ar vyresniems nei 60 m. amžiaus, 
rūkantiems žmonėms, sergantiems CD ar arterijas užkemšančia liga. Girdi-
mas ūžesys į šonus ties bamba (nesupainioti su epigastryje girdimu pilvinio 
kamieno ūžesiu), AKS nesumažėja naktį, būdingas polinkis į hipervolemiją, 
kuri gali pasireikšti plaučių edema. Vartojant angiotenziną konvertuojančio 
fermento inhibitorių, padidėja kreatinino koncentracija. Diagnozuoti inkstų 
arterijos stenozę gali padėti išilginis inkstų matavimas, tačiau didesnis kaip 
1,5 cm ilgio skirtumas, kuris laikomas diagnostiniu inkstų arterijos stenozės 
kriterijumi, nustatomas tik 60–70 proc. renovaskuline hipertenzija sergan-
čių pacientų. Inkstų arterijų stenozę galima diagnozuoti spalvinio doplerio 
ultragarsiniu tyrimu, ypač jei susiaurėjusi inkstų arterijos pradžia. Be to, 
šiuo tyrimu galima įvertinti pasipriešinimo (rezistentiškumo) indeksą, kuris 
padeda prognozuoti angioplastikos ir stentavimo baigtis. Vis dažniau inkstų 
kraujagyslės tiriamos magnetinio rezonanso angiografijos arba spiralinės 
kompiuterinės tomografijos būdu, tačiau aukso standarto tyrimas yra inva-
zinė inkstų arterijų angiografija.

Feochromocitoma	– labai reta antrinės AH priežastis (0,2–0,4 proc. padi-
dėjusio AKS atvejų). 95 proc. navikas nustatomas antinksčiuose ar šalia jų. 
Būdinga nuolatinis ar priepuolinis (trečdaliui pacientų) AKS padidėjimas, 
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sukeliantis didelį prakaitavimą, galvos skausmą, hiperventiliaciją, daž-
ną širdies plakimą ir šlapinimąsi. Ligoniui mažėja svoris, būna ortosta-
zinė hipotenzija. Hipertenzinę krizę skatina tricikliniai antidepresantai, 
antidopamininiai vaistai, beta adrenoreceptorių blokatoriai, anestetikai. 
Nustatomas padidėjęs katecholaminų (epinefrino ir norepinefrino) arba jų 
metabolitų (vanililmigdolų rūgšties, metanefrino ir normetanefrino) kiekis 
kraujo plazmoje ar šlapime. Jei AKS padidėjimas priepuolinis, iš karto po 
priepuolio tiriama katecholaminų, leukocitų, gliukozės koncentracija krau-
jyje, atliekamas kokybinis vanililmigdolų rūgšties tyrimas. Jeigu AKS pa-
didėjęs nuolat, rekomenduojama ištirti katecholaminų ir jų metabolitų kiekį 
paros šlapime. Naviko vieta nustatoma ultragarsu, atliekant kompiuterinę 
arba magnetinio rezonanso tomografiją. Feochromocitomos, esančios ne 
antinksčiuose, diag nozuojamos atliekant izotopinį skenavimą.

Pirminis aldosteronizmas. 30 proc. atvejų sukeliamas antinksčių adeno-
mos, 70 proc. pacientų atsiranda dėl antinksčių hiperplazijos. Būdinga gy-
dymui atspari AH, hipokalemija be priežasties arba gydant diuretikais kalio 
koncentracija kraujyje nesiekia 3,0 mmol/l, metabolinė alkalozė, nedidelė 
hipernatremija. Kiti diagnozę patvirtinantys tyrimai: ryški kaliurezė (kalio 
kiekio šlapime norma – 30–90 mmol per parą), sumažėjęs renino aktyvumas 
plazmoje ir padidėjusi aldosterono koncentracija plazmoje arba šlapime. 

kušingo	sindromui būdinga nutukimas (dažnai pilvinis), mėnulio veidas, 
buivolo kupra, rausvi ruožai (striae) ir hirsuitizmas, raumenų silpnumas. 
Padidėja gliukozės koncentracija kraujyje, sutrinka gliukozės toleravimas, 
didėja gliukozės išsiskyrimas su šlapimu. Kušingo sindromui diagnozuoti 
rekomenduojamas 24 val. laisvojo kortizolio šlapime tyrimas. 

Aortos koarktacija – reta AH priežastis. Būdinga galvos skausmas, šaltos 
pėdos, skausmas kojose sportuojant. Iš priekinės krūtinės ląstos pusės ir 
iš nugaros sistolės viduryje girdimas ūžesys, kuris ilgainiui girdėti visos 
sistolės metu. Būdinga, kad neapčiuopiamas šlaunies arterijos pulsas arba 
jis silpnesnis nei stipininėje arterijoje. Rankose nustatoma hipertenzija, o 
kojose kraujospūdis mažas arba neišmatuojamas. 

Obstrukcinė	miego	apnėja – pasikartojantys kvėpavimo sustojimo tarps-
niai, sukelti viršutinių kvėpavimo takų kolapso miegant. Ją svarbu įtarti 
nutukusiems pacientams, ypač sergantiems gydymui atsparia AH, jei ne-
nustatoma AKS sumažėjimo naktį. Būdinga poilsio nesuteikiantis miegas, 
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mieguistumas dieną, sutrikęs dėmesio sutelkimas, dusimo priepuoliai mie-
gant, kitų žmonių patvirtinti apnėjos priepuoliai, nikturija, irzlumas, asme-
nybės pokyčiai. Su miegu susiję kvėpavimo sutrikimai nustatomi atliekant 
polisomnografiją. Sindromo sunkumui įvertinti naudojamas apnėjos ir hi-
popnėjos indeksas – apnėjos ir hipopnėjos priepuolių dažnumo per valandą 
santykis.

Vaistų	sukelta	aH. Ilgalaikis nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ir ciklook-
sigenazės-2 inhibitorių vartojimas, gliukokortikoidai (pvz.: prednizolonas, 
hidrokortizonas), geriamieji kontraceptikai, simpatomimetikai, ciklospo-
rinai, takrolimas, eritropoetinas, vaistai nuo slogos (pvz.: fenilefrino hi-
drochloridas, nafazolino hidrochloridas), apetitą mažinantys vaistai (pvz.: 
fenilpropanolaminas, sibutraminas), kai kurie preparatai, vartojami onko-
loginėms ligoms gydyti (pvz.: antiangiogeniniai vaistai, tirozinkinazės in-
hibitoriai, sorafenibas). AKS didina ir nereceptiniai preparatai: narkotinės 
medžiagos (pvz.: kokainas, amfetaminas, anaboliniai steroidai), per didelis 
saldymedžio preparatų vartojimas, augaliniai preparatai (pvz., efedra).

Diastolinis kraujospūdis gali padidėti ligoniams, kuriems nustatyta skyd
liaukės	 hipofunkcija, nes padidėja katecholaminų kiekis ir periferinių 
kraujagyslių pasipriešinimas. Esant skydliaukės	hiperfunkcijai	sistolinis 
AKS didėja dėl padidėjusio minutinio kraujo tūrio. Skydliaukės funkcijos 
sutrikimų gydymas normalizuoja ir AKS. Esant hiperparatireozei, AKS 
didėja dėl kalcio poveikio ląstelėms, paratiroidinio hormono įtakos, inks-
tų funkcijos nepakankamumo ir renino–angiotenzino–aldosterono sistemos 
pokyčių; vazokonstrikcinį poveikį sukelia ūminė hiperkalcemija. 

AH nustatoma apie 50 proc. akromegalija sergančių pacientų, nes didėja 
minutinis širdies tūris, o KSH sukelia tiesioginis augimo hormono poveikis.

GYDYmas
Arterine hipertenzija sergančio paciento gydymo tikslas – per 3 mėn. pa-
siekti tikslinį AKS, užkirsti kelią organų taikinių pažaidai (jei ji yra – siekti 
OTP regresijos), sumažinti ŠKL riziką. Visiems pacientams rekomenduoja-
mas nemedikamentinis gydymas, daugumai – gydymas vaistais, dažniau-
siai – jų deriniais. 

tikslinis	kraujospūdis.	Pradinis gydymo tikslas – gydymo įstaigoje pa-
matuotas AKS turi būti mažesnis nei 140/90 mmHg. Jei gydymas gerai 
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toleruojamas, tiksliniai AKS dydžiai yra mažesni. Jaunesniems nei 65 metų 
pacientams tikslinis sistolinis AKS yra 120–130 mmHg. Jeigu šios amžiaus 
grupės pacientai serga lėtine inkstų liga arba pacientas yra vyresnis nei 65 
metų, tikslinis sistolinis AKS yra 130–139 mmHg. Visų pacientų, nepri-
klausomai nuo gretutinių ligų ir amžiaus, diastolinis AKS turėtų būti 70–
79 mmHg. 

Gyvensenos	 keitimas.	Sveika gyvensena gali užkirsti kelią AH atsirasti 
ar atitolinti AKS didėjimą, padėti normalizuoti padidėjusį AKS, sumažinti 
ŠKL riziką, todėl gyvensenos keitimo aspektai turi būti aptariami su visais 
AH sergančiais pacientais. 

AH sergantys asmenys turi riboti druskos vartojimą iki 5 g per dieną. Su-
mažinus suvartojamo natrio kiekį nuo 3500 mg iki 1700 mg (2300 mg Na = 
5,8 g NaCl = 1 arbatinis šaukštelis druskos), 1 mln. sumažėtų AH sergančių 
ligonių skaičius, o ŠKL rizika – net 13 proc. Nustatyta, kad net 80 proc. drus-
kos yra pagamintame maiste ir tik 10 proc. pridedama papildomai gaminant 
maistą ar valgant, todėl svarbu išmokyti pacientą įvertinti natrio kiekį maisto 
produktų etiketėse. Alkoholio vartojimas neturi viršyti 14 statistinių vienetų 
per savaitę vyrams ir 8 – moterims (1 vnt. = 125 ml vyno ar 250 ml alaus). 
Vengti išgertuvių. Keičiant mitybą, rekomenduojama didinti daržovių (4–5 
porcijos – bent 300 g daržovių per dieną), vaisių, žuvies, riešutų, nesočiųjų 
riebalų rūgščių kiekį, mažinti raudonos mėsos, vartoti neriebius pieno pro-
duktus. Nutukusiems asmenims (kai KMI >30 kg/m2) bei turintiems antsvo-
rio įvertinama ir juosmens apimtis, rekomenduojama mažinti svorį keičiant 
mitybą, didinant fizinį aktyvumą. Siekiant sumažinti AKS ir kardiovaskulinę 
riziką, siekiama sveiko KMI (20–25 kg/m2) ir juosmens apimties sumažė-
jimo (<94 cm vyrams ir <80 cm moterims). Rekomenduojami reguliarūs 
aerobiniai pratimai (mažiausiai 30 min., 5–7 dienas per savaitę). Visiems 
rūkantiems asmenims būtina patarti mesti rūkyti ir pasiūlyti pagalbą, infor-
muoti apie pagalbos programas metantiems rūkyti. 

Medikamentinis gydymas. Gydymo vaistais pradžia ir intensyvumas pri-
klauso nuo dviejų kriterijų: AH laipsnio ir bendrosios ŠKL rizikos. Didelį 
normalų AKS (130–139/85–89 mmHg) turintiems pacientams medika-
mentinis gydymas rekomenduojamas, kai yra labai didelė ŠKL rizika, ypač 
sergantiems IŠL. Sergantys I° AH (140–159/90–99 mmHg) gydyti vaistais 
pradedami nedelsiant, kai yra didelė ir labai didelė rizika, t. y. pacientai, 
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kuriems nustatyta ŠKL ar inkstų liga, OTP. Mažos ir vidutinės rizikos AH 
sergančius pacientus gydyti vaistais rekomenduojama pradėti, jei keičiant 
gyvenseną per 3–6 mėn. nepavyksta sumažinti AKS iki tikslinio. II° ir III° 
AH atveju gydymas vaistais pradedamas nedelsiant visiems pacientams, 
rekomenduojama AKS iki tikslinio sumažinti per 3 mėn.  

Pagrindinių klasių antihipertenzinių vaistų poveikis:
 ● Angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (AKFI) slopina ne-

aktyvaus dekapeptido angiotenzino I virsmą angiotenzinu II, kuriam bū-
dingas stiprus vazokonstrikcinis poveikis. Jis skatina aldosterono, sulai-
kančio natrį ir vandenį, gamybą. AKFI sukelia tiesioginę ir netiesioginę 
vazodilataciją ir mažina tiek prieškrūvį, tiek pokrūvį, o dėl simpatoli-
zinio poveikio sumažėja streso padidinta katecholaminų koncentracija. 

 ● Angiotenzino receptorių blokatoriai (ARB) slopina angiotenzino II są-
veiką su angiotenzino receptoriais blokuodami AT1 receptorius.

 ● Beta adrenoreceptorių blokatoriai (BAB) slopina simpatinę nervų siste-
mą ir mažina renino išsiskyrimą, širdies susitraukimų dažnį bei minutinį 
tūrį, atkuria baroreceptorių funkciją, mažina norepinefrino išsiskyrimą 
bei silpnina AKS reakciją į padidėjusią katecholaminų koncentraciją 
(krūvio ar nervinės įtampos metu).

 ● Diuretikai, tiazidiniai ar į tiazidinius panašūs (indapamidas, chlortalido-
nas), mažina cirkuliuojančio kraujo tūrį, kuris, sergant AH, dažniausiai 
būna padidėjęs. Jeigu glomerulų filtracijos greitis (GFG) yra mažesnis nei 
30 ml/min., skirtini kilpiniai diuretikai (torazemidas, furozemidas), nes 
tada tiazidinių ir į tiazidinius panašių diuretikų poveikis būna silpnesnis.

 ● Kalcio kanalų blokatoriai (KKB) plečia arterioles, mažina AKS ir slopi-
na periferinį kraujagyslių pasipriešinimą.

Kontraindikacijos nurodytos III.5.8 lentelėje.

Paprastas	ir	praktiškas	aH	medikamentinio	gydymo	algoritmas:
1. Daugumai pacientų rekomenduojama pradėti AH gydyti dviejų vaistų 

deriniu vienoje tabletėje (sudėtiniais vaistais). Taip slopinami skirtingi 
AKS didėjimo patogeneziniai mechanizmai (skysčių perteklius ir (ar) 
vazokonstrikcija, ir (ar) aktyvūs neurohormonai), AKS mažėja efekty-
viau ir greičiau, o nepageidaujamos reakcijos retesnės. 

2. Rekomenduojami dviejų vaistų deriniai yra RAS blokatoriai (AKFI ar 
ARB) kartu su KKB arba diuretikais. BAB kartu su diuretiku ar vaistu 
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iš bet kurios kitos pirmaeilių vaistų grupės – alternatyva esant speci-
finei indikacijai skirti BAB, pvz.: krūtinės angina, būklė po miokardo 
infarkto, širdies nepakankamumas, ritmo ir (ar) dažnio kontrolei, pla-
nuojamas nėštumas. 

3. Nerekomenduojamas dviejų vaistų, veikiančių renino–angiotenzino sis-
temą, derinys – AKFI ir ARB kartu neskirtini. 

4. Gydymas vienu vaistu turėtų būti skiriamas tik šiais atvejais: 
 ● Mažos rizikos pacientams, sergantiems I° AH, kurių sistolinis AKS 

nesiekia 150 mmHg; 
 ● Kai nusprendžiama gydyti labai didelės rizikos pacientus, turinčius 

normalų AKS; 
 ● Prastos fizinės būklės senyviems pacientams.

III.5.8	lentelė.	Pirminės	arterinės	hipertenzijos	gydymo	vaistais	kontraindikacijos	

Vaistų klasė Absoliučiosios kontraindikacijos Santykinės kontraindikacijos

Diuretikai (tiazidiniai 
ir į tiazidinius 
panašūs)

Podagra (tiazidiniams diuretikams)

Metabolinis sindromas
Sutikęs gliukozės toleravimas
Nėštumas
Hiperkalcemija
Hipokalemija

Beta 
adrenoreceptorių 
blokatoriai

Astma
II° ar III° AV blokada
Bradikardija (ŠSD <60 k./min.)

Metabolinis sindromas
Sutikęs gliukozės toleravimas 
Atletai ir fiziškai aktyvūs asmenys

Kalcio kanalų 
blokatoriai 
(dihidropiridininiai)

Tachiaritmija
ŠN su sumažėjusia KSIF (III ar IV 
klasės)
Ženkli kojų edema

Kalcio kanalų 
blokatoriai 
(verapamilis, 
diltiazemas)

II° ar III° AV ar trifascikulinė blokada
Ženkli KS disfunkcija (KSIF <40 
proc.)
Bradikardija (ŠSD <60 k./min.)

Vidurių užkietėjimas

Angiotenziną 
konvertuojančio 
fermento inhibitoriai

Nėštumas
Buvusi angioedema
Hiperkalemija (K >5,5 mmol/l)
Abipusė inkstų arterijų stenozė

Galimas nėštumas, kai 
nevartojami kontraceptikai

Angiotenzino 
receptorių 
blokatoriai

Nėštumas
Hiperkalemija (K >5,5 mmol/l) 
Abipusė inkstų arterijų stenozė 

Galimas nėštumas, kai 
nevartojami kontraceptikai

AV – atrioventrikulinė, KS – kairysis skilvelis, KSIF – kairiojo skilvelio išstūmio frakcija, ŠN – širdies 
nepakankamumas, ŠSD – širdies susitraukimų dažnis.
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5. Trijų vaistų derinys vienoje tabletėje (RAS blokatorius, KKB ir diureti-
kas) turėtų būti skiriamas, kai AKS nepavyksta sureguliuoti dviejų vaistų 
deriniu.

6. Jeigu gydant optimaliu trijų vaistų deriniu tikslinis AKS nepasiekiamas, 
ketvirtasis vaistas yra spironolaktonas 25–50 mg doze; jei jis netoleruo-
jamas, galima skirti eplerenoną ar amiloridą, didinti diuretiko dozę, skir-
ti kitą diuretiką, pridėti BAB ar alfa receptorių blokatorių. 

AH gydymą siūloma pradėti dviejų vaistų deriniu, išskyrus itin senyvo am-
žiaus pacientus (>80 metų) ir tuos, kuriems nustatoma mažos rizikos I° AH 
(ypač jei sistolinis AKS mažesnis nei 150 mmHg). Jei yra lėtinė inkstų liga 
(kai GFG <60 ml/min. su proteinurija ar be), pradėjus gydyti AH, ypač AKFI 
ar ARB, tikėtina, kad GFG sumažės 10–20 proc. ir padidės kreatinino kon-
centracija serume. Jei ji padidėja daugiau nei 30 proc. nuo pradinio rodiklio, 
galima renovaskulinė AH. Jei GFG mažesnis nei 30 ml/min., reikėtų skirti 
ne tiazidinius ar į tiazidinius panašius, o kilpinius diuretikus. Hiperkalemi-
jos rizika pradėjus vartoti spironolaktoną didėja, jei GFG yra mažesnis nei 
45 ml/min., o pradinė kalio koncentracija kraujyje – 4,5 mmol/l ar didesnė.

Kokius vaistų derinius parinkti pradiniam ir papildomam AH gydymui atsi-
žvelgiant į gretutines paciento ligas, matyti III.5.9 lentelėje.

AH sergančius pacientus, kuriems ŠKL rizika yra labai didelė, rekomen-
duojama gydyti statinais ir siekti, kad mažo tankio lipoproteinų choles-
terolio (MTL Ch) koncentracija taptų mažesnė nei 1,8 mmol/l arba bent 
50 proc. mažesnė nuo pradinės, jei ši buvo 1,3–3,5 mmol/l. Pacientams, 
kuriems ŠKL rizika yra didelė, gydant statinais rekomenduojama siekti ma-
žesnės nei 2,6 mmol/l MTL Ch koncentracijos arba bent 50 proc. mažesnės 
nuo pradinės, jei ši buvo 2,6–5,2 mmol/l. Pacientams, kuriems ŠKL rizika 
yra maža ar vidutinė, gydant statinais rekomenduojama siekti mažesnės nei 
3,0 mmol/l MTL Ch koncentracijos.

CD sergantiems pacientams tikslinė glikozilinto hemoglobino koncentra-
cija gydant (gyvensenos keitimas ir vaistai) turi būti mažesnė kaip 7 proc. 

Antrinė profilaktika mažomis aspirino dozėmis ŠKL sergantiems pacien-
tams skirtina tik normalizavus AKS, nes nekontroliuojamos AH atvejais 
didesnė hemoraginio insulto rizika. Pirminei profilaktikai aspirinas nereko-
menduojamas.  
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Pacientai, kurių AKS yra didelis (sistolinis AKS ≥180 mmHg, diastolinis 
AKS ≥100 mmHg), turėtų būti atsargiai gydomi geriamaisiais antikoagu-
liantais. Jų sistolinis AKS turėtų būti mažesnis nei 140 mmHg, siekis – ma-
žesnis nei 130 mmHg. Jei tikslinio sistolinio AKS dydžio pasiekti nepa-
vyksta, pacientai turi būti informuoti apie padidėjusią smegenų kraujosruvų 
riziką. 

III.5.9	lentelė.	arterinės	hipertenzijos	gydymas	įvairių	klasių	vaistų	deriniais	
atsižvelgiant	į	gretutines	ligas

AH ir gretutinė liga Pradinis gydymas Papildomo pasirinkimo galimybė

Nekomplikuota AH 
ir 
AH su OTP, CD, smegenų 
kraujagyslių ar 
periferinių arterijų liga

AKFI (ARB) + KKB ar 
diuretikas

AKFI (ARB) + KKB + diuretikas
Jei nustatoma atspari AH, pridėti 
spironolaktoną ar kitą diuretiką, alfa 
receptorių blokatorių ar BAB

AH ir lėtinė inkstų liga

AKFI (ARB) + KKB 
arba
AKFI (ARB) + diuretikas 
(kilpinis, jei GFG <30 ml/
min.)

AKFI (ARB) + KKB + diuretikas 
(kilpinis, jei GFG <30 ml/min.)
Jei nustatoma atspari AH, pridėti 
spironolaktoną ar kitą diuretiką, alfa 
receptorių blokatorių ar BAB

AH ir išeminė širdies 
liga (persirgtas MI ar 
simptominė KA)

AKFI (ARB) + BAB ar KKB 
arba
KKB + diuretikas ar BAB
arba
BAB + diuretikas

Gydymas trimis vaistais 
Jei nustatoma atspari AH, pridėti 
spironolaktoną ar kitą diuretiką, alfa 
receptorių blokatorių ar BAB

AH ir prieširdžių
virpėjimas*

AKFI (ARB) + BAB ar
nedhpKKB
arba
BAB + KKB

AKFI (ARB) + BAB + dhpKKB ar
diuretikas
arba
BAB + dhpKKB + diuretikas

AH ir širdies 
nepakankamumas su 
sumažėjusia IF

AKFI (ARB) + diuretikas 
(arba kilpinis diuretikas) + 
BAB

AKFI (ARB) + diuretikas (arba kilpinis 
diuretikas) + BAB + MRA

AH – arterinė hipertenzija, AKFI – angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorius, ARB – aldos-
terono receptorių blokatorius, BAB – beta adrenoreceptorių blokatorius, GFG – glomerulų filtracijos 
greitis, IF – išstūmio frakcija, KA – krūtinės angina, KKB – kalcio kanalų blokatorius, dhpKKB – 
dihidropiridininis kalcio kanalų blokatorius, nedhpKKB – nedihidropiridininis kalcio kanalų bloka-
torius, MI – miokardo infarktas, MRA – mineralokortikoidų receptorių antagonistas, OTP – organų 
taikinių pažaida. 
* Nesant kontraindikacijų, pridėti geriamąjį antikoaguliantą, kai yra indikacijų juo gydyti pagal 
CHA2DS2-VASc skalę. Įprastinis BAB ir nedhpKKB derinys nerekomenduojamas dėl galimo smar-
kaus ŠSD sumažėjimo.
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Intervencinis	aH	gydymas.	Miego arterijų baroreceptorių stimuliacija (im-
plantuojant prietaisą), inkstų arterijų simpatinė denervacija, arterioveninės 
anastomozės suformavimas tarp išorinių klubinių arterijos ir venos atsparia 
AH sergantiems pacientams gydyti taikomi tik moksliniuose tyrimuose. Kad 
šie gydymo metodai būtų įdiegti į klinikinę praktiką, reikalingi papildomi 
saugumo ir efektyvumo įrodymai. 

stEBėsEna	

Sveikiems asmenims, kurių AKS yra optimalus (<120/80 mmHg), kartotinis 
AKS matavimas rekomenduojamas mažiausiai kas 5 metus, o esant galimy-
bei – dažniau. Jeigu AKS yra normalus (120–129/80–84 mmHg), kartotinis 
AKS matavimas turėtų būti atliekamas mažiausiai kas 3 metus. Asmenims, ku-
rių AKS yra didelis normalus (130–139/85–89 mmHg), AKS matavimai turėtų 
būti atliekami kasmet dėl didelės progresavimo iki AH rizikos.

Pradėjus AH gydymą, būtina toliau stebėti pacientą: matuoti AKS, vertinti 
galimą šalutinį vaistų poveikį. Sudėtinis vaistas AKS turėtų sumažinti per 
1–2 savaites ir toliau mažinti per ateinančius 2 mėnesius. Pirmąją pacien-
to patikrą derėtų atlikti per pirmuosius 2 mėnesius, kitų apsilankymų daž-
numas priklauso nuo AH sunkumo, būtinybės greitai sureguliuoti AKS, 
gretutinių paciento ligų. Kai AKS sumažinamas iki tikslinio, tolesnių ap-
silankymų dažnumas (laikotarpiu nuo 3 iki 12 mėn.) priklauso nuo gretu-
tinių ligų stebėsenos poreikio, inkstų funkcijos. Iki tikslinio AKS turėtų 
būti sumažintas per 3 mėnesius. Gydant AH, KS masė ir miego arterijos 
storis kinta lėtai, todėl nereikia jų dažnai matuoti. Echokardiografiją re-
komenduojama kartoti tada, kai jos rezultatai gali turėti įtakos gydymo 
taktikai. Patartina bent kas 2 metus iš naujo vertinti rizikos veiksnius ir 
galimą besimptomę OTP.

Gydytojo ir slaugytojo įtaka paciento gyvensenos pokyčiams yra didžiulė. 
Per kiekvieną paciento apsilankymą reikėtų skirti laiko rizikos veiksniams 
įvardyti ir aptarti su pacientu jų šalinimo galimybes. Pacientui reikėtų pa-
aiškinti, kokiam AKS dydžiui esant diagnozuojama AH, mokyti taisyklingai 
matuoti AKS. Pamatavus AKS, jo dydį reikia ne tik pasakyti, bet ir užrašyti, 
nurodyti, kokio dydžio AKS reikia siekti, patarti pacientui AKS matuotis 
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namuose pačiam. Kadangi kiekvienos klasės vaistai gali sukelti tam tikrą 
šalutinį poveikį, skiriant vaistą svarbu tai aptarti su pacientu ar pažymėti 
šalia vaistų vartojimo nuorodų. Sėkmingo AH gydymo tikimybė didesnė, 
jeigu gydytojas savo rekomendacijas, kaip keisti gyvenseną ir vartoti vais-
tus, pateikia raštu.  

nėŠtumas	Ir	PIrmInė	artErInė	 
HIPErtEnZIJa

Arterinė hipertenzija nėštumo metu nustatoma 5–10 proc. nėščiųjų, ji 
yra viena dažniausių motinos ir vaisiaus mirties priežasčių. Pirmuosius 
du nėštumo trimestrus AKS reikia matuoti kartą per mėnesį, trečią – vie-
ną du kartus per savaitę. AH nėštumo metu nustatoma remiantis gydytojo 
kabinete išmatuotu AKS, kai sistolinis AKS yra 140 mmHg didesnis ir (ar) 
dia stolinis AKS – 90 mmHg ir didesnis. Kitaip nei įprastinė AH, nėščiųjų 
hipertenzija klasifikuojama į lengvą (140–159/90–109 mmHg) arba sunkią 
(≥160/110 mmHg). Dėl AH nėščiajai gali atsisluoksniuoti placenta, atsirasti 
kraujosruvų smegenyse, vystytis dauginė organų pažaida, diseminuota in-
travazalinė koaguliacija, preeklampsija, priešlaikinis gimdymas, o vaisiaus 
komplikacijos – augimo sulėtėjimas (preeklampsijos atveju iki 25 proc.), 
neišnešiotumas (preeklampsijos atveju iki 27 proc.), apsigimimai ar mirtis 
(preeklampsijos atveju iki 4 proc.).

Nėščiosioms AKS matuojamas sėdint (gimdymo metu gulint ant kairiojo 
šono), naudojant tinkamą manžetę ir aneroidinį manometrą. Automatiniai 
matuokliai gali rodyti per mažą AKS, jų nenaudoti esant sunkiai preeklamp-
sijai. Paros AKS stebėsena prognozuoti galimas komplikacijas padeda ge-
riau nei AKS matavimas gydytojo kabinete, bet	 ją	reikia	atlikti	 tik	nėš-
čiosioms rekomenduojamais paros AKS matuokliais. Duomenis apie tai, ar 
aparatas tinkamas naudoti ir patvirtintas AKS matavimo specialistų, galima 
rasti internete (www.dableducational.org).

AH sergančioms nėščiosioms rekomenduojama atlikti įprastus labo-
ratorinius tyrimus: šlapimo, bendrąjį kraujo, hematokrito, kepenų fer-
mentų, kreatinino ir šlapimo rūgšties. Jei yra hiperurikemija, galima 
prognozuoti motinos ir vaisiaus komplikacijas. Visoms nėščiosioms 
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tikslinga tirti baltymą šlapime (ankstyvuoju nėštumo laikotarpiu dėl lė-
tinių inkstų ligų, antrą trimestrą – preeklampsijai diagnozuoti). Jeigu 
nustatomas bent 1+ juostelės teste, būtina tirti albumino ir kreatinino 
santykį ryto šlapime (proteinurijos diagnozė paneigiama, jei albumino 
ir kreatinino santykis <30 mg/mmol).

nėščiųjų	hipertenzijos	klasifikacija:
 ● Anksčiau buvusi hipertenzija nustatoma, jeigu AKS, didesnis kaip 

140/90 mmHg, buvo prieš nėštumą arba iki 20 sav. ir užsitęsia ilgiau nei 
6 sav. po gimdymo.

 ● Nėščiųjų (gestacinė) hipertenzija – tai nėštumo nulemta hipertenzija be 
proteinurijos. Nėščiųjų hipertenzija esant proteinurijai vadinama pree-
klampsija. Nėščiųjų hipertenzija atsiranda po 20 nėštumo sav. ir išnyksta 
per 6 sav. po gimdymo.

 ● Anksčiau buvusi hipertenzija su nėščiųjų (gestacine) hipertenzija ir pro-
teinurija – tai anksčiau buvusi hipertenzija, kuri yra susijusi su AKS pa-
didėjimu ir proteinurija po 20 sav. 

 ● Priešgimdyminė neklasifikuojama hipertenzija – tai hipertenzija, nusta-
toma po 20 sav. nesant duomenų apie ankstesnį AKS dydį. Tokiu atveju 
AKS matuojamas praėjus 6 sav. po gimdymo: jeigu padidėjęs AKS išli-
kęs, laikoma, kad tai anksčiau buvusi hipertenzija, jei normalus – kad tai 
nėščiųjų hipertenzija.

 ● Preeklampsija – gestacinė hipertenzija su proteinurija, didesne nei 
0,3 g/24 val., arba kai albumino ir kreatinino santykis yra 30 mg/mmol 
ir daugiau. Ji dažnesnė pirmojo nėštumo metu, esant daugiavaisiam 
nėštumui, antifosfolipidiniam sindromui, jei nėščiajai prieš pastojant 
buvo diagnozuota AH, inkstų liga arba cukrinis diabetas. Siejama su 
placentos kraujotakos nepakankamumu, vaisiaus raidos sutrikimu, 
priešlaikiniu gimdymu. Preeklampsiją reikėtų įtarti, kai AH lydima 
galvos skausmo, regos sutrikimų, pilvo skausmo arba pakitusių labo-
ratorinių tyrimų, ypač jei nustatomas sumažėjęs trombocitų kiekis ar 
pablogėjusi kepenų funkcija; proteinurija, esant preeklampsijai, gali 
išryškėti vėliau. Nustačius eklampsiją ir sunkią preeklampsiją, AKS 
reikia sumažinti nedelsiant intraveniniais vaistais: sistolinį AKS iki 
mažesnio nei 160 mmHg, diastolinį – iki mažesnio nei 105 mmHg, 
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svarstyti gimdymo galimybę. Rekomenduojami vaistai – labetalolis 
arba nikardipinas ir magnio sulfatas. 

AH gydymas nėštumo metu priklauso nuo AKS dydžio, nėštumo laiko, 
nėščiosios rizikos veiksnių. Moterims, kurios sirgo AH anksčiau, AKS 
būna nedaug ar vidutiniškai padidėjęs (140–149/90–99 mmHg), širdies ir 
kraujagyslių sistemos komplikacijų rizika maža, ypač jei inkstų funkcija 
nesutrikusi; rekomenduojamas nemedikamentinis AH gydymas. Nėštumo 
metu patariama neriboti valgomosios druskos kiekio maiste, nes mažiau 
vartojant druskos, ypač artėjant gimdymui, gali sumažėti cirkuliuojančio 
kraujo tūris. Patariama riboti fizinį aktyvumą, kartais skiriamas lovos re-
žimas, patariama gulėti ant kairiojo šono. Rekomenduojama nemažinti 
svorio, bet yra normos, kiek per nėštumą svoris turėtų padidėti. Kai KMI 
normalus (<25 kg/m2), rekomenduojamas svorio prieaugis – 11,2–15,9 
kg, kai yra antsvorio (KMI – 25,0–29,9 kg/m2) – 6,8–11,2 kg, o nutuku-
sioms moterims (KMI ≥ 30 kg/m2) – ne daugiau kaip 6,8 kg. 

Medikamentinis gydymas pradedamas, kai AKS yra 150/95 mmHg ar di-
desnis; apie mažesnio AKS medikamentinio gydymo naudą įrodymų nepa-
kanka. Didelės preeklampsijos rizikos nėščiosioms (hipertenzija prieš tai 
buvusio nėštumo metu, lėtinė inkstų liga, antifosfolipidinis sindromas, 1 ar 
2 tipo CD, nustatyta pirminė AH) gali būti rekomenduojama vartoti 100–
150 mg aspirino 12–36 nėštumo savaitėmis.

Nėščiųjų hipertenzijos atveju bet kuriuo nėštumo laikotarpiu medikamen-
tinis gydymas pradedamas, kai AKS didesnis nei 140/90 mmHg. Nėščioji 
hospitalizuojama, jeigu AKS didesnis kaip 170/110 mmHg. Vaistai AH 
gydyti nėštumo metu: labetololis, metildopa ir dihidropiridininiai kalcio 
kanalų blokatoriai (ilgai veikiantis nifedipinas). Nėščiosioms skirti AKFI 
ir ARB draudžiama. Esant preeklampsijai dėl sumažėjusio plazmos tūrio 
diuretikai neskirtini, atsiradus plaučių edemos reiškiniams, tinkamiausia 
skirti nitrogliceriną. Žindymo metu visi antihipertenziniai vaistai maža 
koncentracija patenka į motinos pieną (išskyrus nifedipiną). Nustatyta, 
jog hipertenzija nėštumo metu yra susijusi su didesne širdies ir krauja-
gyslių sistemos įvykių rizika ateityje, todėl šias moteris rekomenduojama 
stebėti dėl AH ir CD. 
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Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

1 stadijos, II laipsnio vidutinės rizikos pirminė arterinė hipertenzija. Širdies 
nepakankamumas, A stadija: didelė širdies funkcijos sutrikimo rizika.
Hypertensio	primaria	st.	1,	II°	R2.	Insufficientia	cordis,	stadium	A:	periculum	
magnum. 

2 stadijos, III laipsnio labai didelės rizikos pirminė arterinė hipertenzija. 
Hipertenzinė kardiopatija. Širdies nepakankamumas, B stadija: kairiojo skilvelio 
besimptomė (nebylioji) sistolinė disfunkcija.
Hypertensio	primaria	st.	2,	III°	R4.	Cardiopathia	hypertensiva.	Insufficientia	
cordis,	stadium	B:	dysfunctio	diastolica	ventriculi	sinistri	cordis	silentiosa.

3 stadijos, III laipsnio labai didelės rizikos pirminė arterinė hipertenzija. 
Hipertenzinė kardiopatija. Dekompensuotas širdies nepakankamumas, stadija C, 
II f. k. (NŠA).
Hypertensio	primaria	st.	3,	III°	R4.	Cardiopathia	hypertensiva.	Insufficientia	
cordis	decompensata,	stadium	C,	cl.	f.	II	(NYHA).
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III .6 . 	rEumatas

Vaida	Mizarienė, 	Regina	Jonkai t ienė

Reumatas yra daugiasistemė autoimuninė jungiamojo audi-
nio uždegimo liga, sukelta kryžminės reakcijos į persirgtą 
streptokokinę viršutinių kvėpavimo takų infekciją. 

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

Reumatu gali susirgti bet kurio 
amžiaus asmenys, bet dažniausiai 
suserga jauni (5–15 metų amžiaus 
grupėje ūminio reumato atvejų yra 
daugiausiai). Vyresni nei 35 m. 
žmonės reumatu suserga retai, bet 
grįžtamieji priepuoliai gali kartotis 
ir vyresniems nei 45 m. Reumati-
nės širdies ydos išryškėja praėjus 
10–20 m. po ūminio reumato. Nuo 
antibiotikų eros pradžios 1940 m. 
sergamumas labai pakito. Ekono-

miškai stipriose šalyse naujų reu-
mato atvejų dažnumas dabar nevir-
šija 10 atvejų 100 tūkst. gyventojų, 
bet ekonomiškai silpnesnėse šalyse 
sergamumas tebėra didelis – virši-
ja 50 atvejų 100 tūkst. gyventojų. 
Didesnis sergamumas išlikęs Aust-
ralazijos regione, centrinės ir pietų 
Azijos šalyse, centrinės Afrikos re-
gione, Brazilijoje, kai kuriose Ra-
miojo vandenyno salose. 

PaPLItImas

EtIOLOGIJa.	PatOGEnEZė

Ligą lemia A grupės beta hemolizi-
nis streptokokas (gramteigiamas ko-
kas), t. y. jo reumatiniai M serotipai 
(1, 3, 5, 6, 14, 18, 19, 24, 27, 29), 
užkrečiantys viršutinius kvėpavimo 

takus ir dažniausiai sukeliantys, ton-
zilitą, faringitą, sinusitą, skarlatiną, 
o Australijoje aprašyta ligos atvejų, 
prasidėjusių po odos streptokokinės 
infekcijos.
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Po persirgtos viršutinių kvėpavimo takų streptokokinės infekcijos praėjus 
slaptajam laikotarpiui (nuo 1 iki 5 savaičių), prasideda hipererginis autoi-
muninis uždegimas – antigeno ir antikūno sąveikos požymis. Pažeidžiamas 
jungiamasis audinys, ypač širdies ir kraujagyslių sistema. Dėl molekulinės 
antigeninės mimikrijos tarp streptokoko ir žmogaus audinių kyla kryžminis 
autoimuninis atsakas. Streptokoko M baltymas yra artimas širdies miozinui, 
kai kuriems vožtuvų baltymams, kryžminė autoimuninė reakcija vyksta da-
lyvaujant periferinio kraujo ir širdies vožtuvų T ląstelėmis. Gaminasi auto-
antikūnai prieš streptokoko angliavandenį N-acetilbeta-D-gliukozaminą ir 
širdies vožtuvų pamatinės membranos lamininą bei širdies mioziną. Kilus 
uždegimui širdies vožtuvo audinyje, viduląstelinius baltymus gali pasiekti 
dar daugiau imuninių ląstelių, gaminasi daugiau autoantikūnų. Atsilais-
vinęs kolagenas sukelia autoimuninę reakciją ir į kitų audinių kolageną. 
Tai lemia uždegimo progresavimą, randėjimą, ydų formavimąsi vėlyvuoju 
laikotarpiu. 

Kryžminės autoimuninės reakcijos vyksta ir tarp streptokoko sienos anglia-
vandenių bei galvos smegenų pamatinių branduolių neuronų membranos 
gangliozidų, sutrinka signalo perdavimas neuronais – dėl to kyla Saidenhe-
mo (Sydenham) chorėja (šv. Vito šokis), nes pamatiniai branduoliai nebe-
slopina motorinių impulsų. 

Nustatyti ir žmogaus veiksniai – genetinė predispozicija ir jautrumas sirg-
ti reumatu: genai, kontroliuojantys imuninį atsaką (HLA klasės II alelis 
(HLA-DR7 bei HLA-DR4) ir citotoksinis T limfocitų antigenas 4), įgimtas 
imuninis atsakas, citokinų antigenai (naviko nekrozės faktorius alfa, trans-
formuojantis augimo faktorius beta, interleukino-1 receptorius A, interleu-
kinas-10), B ląstelių aloantigenai. 

mOrFOLOGIJOs	BruOŽaI
Sergant reumatu, pažeidžiamas miokardo, sąnarių, poodžio, kraujagyslių 
jungiamasis audinys. Pakinta jo struktūra, jis fragmentuojasi, pabrinksta, 
vyksta skaidulų degeneracija, ląstelių nekrozė, vėliau – išveši jungiamasis 
audinys, susidaro Ašofo (Aschoff) granuliomos (plazminės ląstelės, eozino-
filai, limfocitai, makrofagai). Jos ilgai išlieka intersticiume, raumenyse, nu-
lemia slaptąją reumato eigą. Makroskopiškai ūminiu laikotarpiu nustatomas 
vožtuvų nesandarumas. Vėlyvuoju laikotarpiu vyrauja sklerozė, kalcinozė, 
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vožtuvų deformacija, jų jungčių (komisūrų) sąaugos, vožtuvo stenozė. Daž-
niausiai pažeidžiamas dviburis (mitralinis) vožtuvas, rečiau aortos ir dar 
rečiau triburis vožtuvas ar visi trys vožtuvai.

DIaGnOstIka
klinikinis	įvertinimas

Didieji	klinikiniai	požymiai	

Poliartritas (dauginis sąnarių uždegimas) – dažniausia reumato forma (be-
veik visiems jauniems suaugusiesiems, vaikams iki 66 proc.). Būdingas 
migruojantis artrito pobūdis – rimstant vieno sąnario uždegimui, prasideda 
kito, kartais kito sąnario uždegimas prasideda nesibaigus pirmajam. Artrito 
klinika trumpalaikė – nuo kelių valandų, dienų iki savaitės. Būdingas dide-
lis skausmingumas, net liečiant, patinimas. Jei artritas užsitęsia ilgiau kaip 
4 sav., reikėtų ieškoti kitų artrito priežasčių. Artritas dažniau pažeidžia apati-
nių galūnių sąnarius, t. y. kelių, čiurnų, alkūnių, riešo, rečiau stambiuosius ir 
smulkiuosius sąnarius. Artritas nepalieka sąnarių deformacijų, išimtis – reta 
Žaku (Jaccoud) artropatija, kuri deformuoja sąnarius panašiai kaip sergant 
sistemine raudonąja vilklige, kartojantis reumato priepuoliams. Monoartritas 
ar stuburo, žandikaulių artritas pasitaiko rečiau. Poliartritas trunka 1–4 savai-
tes, labai veiksmingi nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo.

Karditas – svarbiausia ūminio reumato išraiška. Vėlyvuoju laikotarpiu pro-
gresuoja iki sunkios širdies ydos. Per pirmąjį reumato priepuolį karditas nu-
statomas iki 92 proc. vaikų ir tik 15 proc. suaugusiųjų. Kartais eiga būna 
besimptomė, liga aptinkama atsitiktinai tiriant pacientą ultragarsu. Gali būti 
pažeisti visi širdies sluoksniai: perikardas,	miokardas,	endokardas. Kardi-
tui dokumentuoti atliekama echokardiografija, nustatyti diagnozę šis tyrimas 
padeda 90–100 proc. atvejų, o auskultacija – tik apie 70 proc. 

Miokarditas gali būti židininis arba difuzinis, todėl klinikiniai požymiai ski-
riasi. Būdinga neatitinkanti temperatūros tachikardija, elektrokardiogramoje 
(EKG) pailgėję P–Q ir Q–T intervalai, didesnio laipsnio atrioventrikulinė blo-
kada, suplokštėjęs T dantelis, dvifazis ar neigiamas. Miokardito atveju širdies 
ertmės įvairiai išsiplėtusios, įvairus ir sąstovis plaučiuose bei širdies nepakan-
kamumo požymiai. Miokarditas gali būti pirminis, jei prasideda per pirmąjį 
reumato priepuolį, ir kartotinis (grįžtamasis), jei jau susiformavusios ydos. 
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Perikarditas dažniau būna sausasis, ribotasis. Atsiranda būdingas krūtinės 
skausmas, kartais eiga slapta (latentinė) – sunku diagnozuoti. EKG ST seg-
mentas pakilęs tik krūtininėse derivacijose. Perikardo trintis laikosi kelias 
dienas ar savaites. Atsiradus eksudatui, praeina. Eksudacinis perikarditas 
retesnis, o sąauginis konstrikcinis nesusiformuoja.

Endokarditui būdinga kintantys (vos ne kasdien) auskultaciniai požymiai. 
Jei pažeistas dviburis vožtuvas, būdingas protosistolinis, vėliau holosistoli-
nis ūžesys ties viršūne, kuris išlieka. Rečiau nustatomas middiastolinis (Ke-
rio Kumbso (Carey Coombs) žemo dažnio ūžesys, kuris sveikstant išnyksta. 
Aortos vožtuvo nesandarumo diastolinis ūžesys iš pradžių būna trumpas, 
girdėti tik 16 proc. atvejų, bet išlieka ir progresuoja. Endokarditas patiksli-
namas ir dokumentuojamas echokardiografija.

Chorėja	(Saidenhemo arba šv. Vito šokis) – retas (5 proc.), bet savitas reu-
mato požymis. Reumatinė chorėja pasireiškia hiperkineziniu sindromu, 
raumenų silpnumu ir jų hipotonija, emocijų kaita, sutrikusia kalba (dizar-
trija), nevaldomomis grimasomis, nedarniais judesiais, pakitusia rašysena: 
motorinis nestabilumas gali pasireikšti negebėjimu išlaikyti iškišto liežuvio 
ilgiau kaip 30 sek., išlaikyti suspaustos tyrėjo rankos, apsiauti bato. Reu-
matine chorėja mergaitės serga dažniau negu berniukai. Prasideda po ilges-
nio slaptojo laikotarpio (6–8 sav.) nuo persirgtos streptokokinės infekcijos, 
trunka nuo 1–2 mėn. iki dvejų metų. Būna kas šeštam sergančiam ūminiu 
reumatu. 25 proc. pacientų po kelių metų nustatomos širdies ydos.

Poodiniai mazgeliai (noduli	 rheumatici) susiformuoja 10 proc. reumato 
atvejų, dažniau vaikams, labai retai suaugusiesiems. Po oda virš išsikišu-
sių kaulų (kelių, čiurnų, alkūnių, pakaušio srityje), prie sausgyslių (Achilo 
sausgyslės) ir sąnarių maišelių nustatoma nuo žirnio iki lazdynų riešuto dy-
džio neskausmingų mazgelių. Išnyksta per kelias savaites. Jei yra šių maz-
gelių, visada sergama ir karditu.

Žiedinė	eritema (erythema	marginatum	s.	annulare) būna 1–3 proc. atvejų. 
Ji išryškėja vidinio rankų ir kojų paviršiaus, pilvo, kaklo, nugaros, liemens 
srities odoje, bet niekada veido srityje. Tai rožinės spalvos žiedinės dėmės, 
blykštančios nuo centro, su tamsesniu kraštu, kuris paspaudus blykšta, ne-
niežtinčios, neskausmingos. Dažniausiai lydi karditą, gali būti tiek anksty-
vuoju, tiek vėlyvesniu ligos laikotarpiu. 
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mažieji	klinikiniai	požymiai

karščiavimas – febrilus, bet endeminiuose regionuose diagnostiniu ma-
žuoju kriterijumi laikoma aukštesnė nei 37,5° C temperatūra. Dažniausiai 
normalizuojasi per 1 sav., retai trunka ilgiau nei mėnesį. 

Kiti požymiai:
 ● Pilvo skausmai; 
 ● Anoreksija; 
 ● Tachikardija nepriklausomai nuo karščiavimo ir miego metu; 
 ● Silpnumas;
 ● Anemija;
 ● Reumatinė pneumonija. 

Laboratoriniai	tyrimai
Laboratorinių tyrimų duomenys nėra specifiniai. Jie priklauso nuo reumato 
aktyvumo ir eigos. Pokyčiai būna ryškesni sergant sąnarine reumato forma, 
poliserozitu. 

Kraujo tyrimu nustatoma neutrofilinė leukocitozė, nedidelė normochromi-
nė anemija, gali padaugėti trombocitų. Padidėjęs eritrocitų nusėdimo greitis 
(ENG) gali išlikti ilgai. Tai padeda numatyti gydymo trukmę.

Biocheminis tyrimas. Ūminės fazės metu padidėja C reaktyviojo baltymo 
(CRB) kiekis (norma – iki 5–10 mg/l). Pakinta baltymų frakcijos: mažėja 
albuminų, daugėja alfa 2 globulinų (>12 proc. dėl jungiamojo audinio iri-
mo), o kartais ir gama globulinų (daugiau kaip 20 proc.).

Serologiniai tyrimai atliekami streptokokinei infekcijai patvirtinti: po 1–2 
savaičių padaugėja antistreptolizino O (ASO) (>250 V), dar po 10 dienų jo 
titras padidėja daugiau kaip 4 kartus, o didžiausias būna po 4–6 savaičių, 
mažėja lėtai, per 2–3 mėn. Jei pirmasis testas normalus, kartojama po 10–14 
dienų. Normalus ASO rodo, kad nebuvo A grupės streptokokinės infekcijos 
ar jos paūmėjimo. Tiriama ir anti DNRazė B.

mikrobiologiniai	 tyrimai. Tiriamas nosiaryklės tepinėlis ar pasėlis prieš 
pradedant gydymą antibiotikais. Šeimos gydytojas turi galimybę atlikti grei-
tąjį strep A testą – per 10 min. nustatyti streptokokinės infekcijos diagnozę 
ir spręsti, kaip gydyti viršutinių kvėpavimo takų infekciją. Jei yra febrilus 
karščiavimas ir įtariamas infekcinis endokarditas, atliekami kraujo pasėliai.
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Instrumentiniai tyrimai
Echokardiografija. Reumato echokardiografiniai diagnostiniai kriterijai 
pateikti III.6.1 lentelėje. Įvertinama kairiojo skilvelio funkcija, jei įtariamas 
miokarditas, perikardas dėl galimo perikardito.

krūtinės	rentgenografija. Ryškėjant širdies nepakankamumui, įvertinama 
veninis sąstovis, plaučių uždegimo požymiai.

Elektrokardiografija. Užrašoma sinusinė tachikardija, pailgėjęs P–Q, Q–T 
intervalas, jei yra aktyvus miokarditas, galima II°, III° AV blokada, nespe-
cifiniai ST segmento, T dantelio pokyčiai, jei perikarditas – ST segmento 
pakilimas krūtininėse derivacijose.

III.6.1	lentelė.	Echokardiografiniai	reumatinio	endokardito	kriterijai

Doplerinės echokardiografijos kriterijai

Patologinė dviburio vožtuvo regurgitacija 
(visi kriterijai)

Patologinė aortos vožtuvo regurgitacija 
(visi kriterijai)

Matoma bent dviejose projekcijose Matoma bent dviejose projekcijose

Tėkmės ilgis ≥2 cm bent vienoje projekcijoje Tėkmės ilgis ≥1 cm bent vienoje projekcijoje

Tėkmės maksimalus greitis >3 m/s Tėkmės maksimalus greitis >3 m/s

Holosistolinė tėkmė bent vienoje kreivėje 
(nebūtinai auskultuojama, specifiškumas – 
95 proc.)

Holodiastolinė tėkmė bent vienoje kreivėje  
(nebūtinai auskultuojama, specifiškumas – 
100 proc.)

Morfologiniai kriterijai

Ūminiai dviburio vožtuvo pokyčiai Ūminiai ir lėtiniai aortos vožtuvo pokyčiai

Išsiplėtęs dviburio vožtuvo žiedas >37 mm Netolygus ar židininis burių sustorėjimas

Pailgėjusios, sustorėjusios chordos Koaptacijos defektas

Plyšusi chorda, išvirtusi burė, didelis dviburio 
vožtuvo nesandarumas

Restrikcinis burių judesys

Antrinis priekinės burės (rečiau užpakalinės) 
galo prolapsas

Burės (-ių) prolapsas

Sustorėję burių kraštai

Lėtiniai dviburio vožtuvo pokyčiai

Sustorėjusios burės, suaugusios komisūros 
Sustorėjusios ir suaugusios chordos 

Restrikcinis burių judesys

Kalcinozė
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T. D. Džonso (Jones) diagnostikos kriterijai, kuriais remiantis diagnozuo-
jamas reumatas, pateikiami III.6.2 lentelėje. Šie kriterijai buvo sukurti 
1965 m., modifikuoti 1992 m., 2006 m., o 2015 m. Amerikos širdies asocia-
cijos papildyti, atsižvelgiant į papildomus echokardiografinius kriterijus bei 
endeminį regioną.

Eigos	ypatumai
Po streptokokinės infekcijos, praėjus slaptajam (latentiniam) laikotarpiui 
(1–5 sav.), prasideda eksudacinė proliferacinė fazė, kuri trunka 6–12 sav., 
reumato priepuolis gali trukti 3–6 mėn. (tik 5 proc. trunka ilgiau kaip 6 mėn.). 

III.6.2	lentelė.	t.	D.	Džonso	(Jones)	reumato	diagnostikos	kriterijai

A. Visų populiacijų pacientams po persirgtos streptokokinės infekcijos

Pirmojo reumato priepuolio diagnozė
2 didieji kriterijai arba 1 didysis ir 2 mažieji 
kriterijai

Pakartotinio reumato priepuolio diagnozė
2 didieji kriterijai arba 1 didysis ir 2 mažieji 
kriterijai, arba 3 mažieji kriterijai

B. Didieji kriterijai

Mažos rizikos populiacija1 Vidutinės ir didelės rizikos populiacija
Karditas2 (simptominis ir (ar) besimptomis) Karditas (simptominis ir (ar) besimptomis)

Artritas (poliartritas)
Artritas (monoartritas ar poliartritas), 
poliartralgija3

Chorėja Chorėja
Žiedinė eritema Žiedinė eritema
Poodiniai mazgeliai Poodiniai mazgeliai

C. Mažieji kriterijai

Poliartralgija Monoartralgija
Karščiavimas (≥38,5° C) Karščiavimas (≥38,5° C)
ENG ≥60 mm/val. ir (ar) CRB ≥30 mg/l4 ENG ≥30 mm/val. ir (ar) CRB ≥30 mg/l4

Pailgėjęs P–Q intervalas atsižvelgiant į amžių 
(išskyrus tuos atvejus, kai karditas yra didysis 
kriterijus)

Pailgėjęs P–Q intervalas atsižvelgiant į amžių 
(išskyrus tuos atvejus, kai karditas yra didysis 
kriterijus)

ENG – eritrocitų nusėdimo greitis, CRB – C reaktyvusis baltymas.
1 Mažos rizikos populiacija – ūminio reumato dažnumas ≤2 atvejai 100 tūkst. mokyklinio amžiaus vai-
kų ar ≤1 atvejis 1000 bet kurio amžiaus gyventojų per metus. 2 Besimptomį karditą atitinka nustatyti 
echokardiografiniai valvulito kriterijai (V.8.1 lentelė). 3 Poliartralgija, kaip didysis kriterijus, – tik vi-
dutinės ir didelės sergamumo rizikos regionuose paneigus kitas priežastis. Sąnarių požymiai atitinka ir 
didžiuosius, ir mažuosius kriterijus, bet negali būti vertinami tam pačiam pacientui. 4 CRB turi viršyti 
viršutinę laboratorijos normą, o ENG vertinami didžiausi rodikliai.  
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Priepuoliai gali kartotis 65 proc. pacientų. Jie retai nustatomi vyresniems 
nei 35 metų asmenims. Vožtuvų pažaida išryškėja po 6–8 sav., progresuoja, 
yda susidaro po 6 mėn., kai kam po 1–3 metų, todėl šiuo laikotarpiu svarbu 
stebėti echokardiografinių duomenų kitimą.

DIFErEnCInė	DIaGnOstIka
Diferencinė diagnozė priklauso nuo reumato pasireiškimo formos. 

Vyraujant	poliartritui, reikia atskirti nuo infekcinio artrito (įskaitant ir go-
nokokinį, tuberkuliozinį, osteomielitą), virusinės artropatijos (mikoplazmos, 
citomegalo viruso, hepatito, Ebšteino ir Baro viruso), reaktyviojo strepto-
kokinio artrito, sisteminės jungiamojo audinio ligos (reumatoidinio artrito, 
visceralinės raudonosios vilkligės formos, dermatomiozito, sklerodermijos), 
Laimo ligos, infekcinio endokardito, podagros, pjautuvinės anemijos.

Jei vyrauja karditas, reikia atmesti funkcinį ūžesį ir autonominę somatofor-
minę disfunkciją, pirminį dviburio vožtuvo prolapsą, įgimtas širdies ydas, 
infekcinį endokarditą, virusinį ar infekcinį miokarditą, perikarditą. 

Vyraujant karščiavimui, atmesti infekcines ligas: tuberkuliozę, toksoplaz-
mozę, chlamidiozę, jersiniozę. 

Jei vyrauja chorėja, gali būti apsinuodijimas vaistais ar narkotikais, Vilso-
no liga, tirotoksikozė, smegenų navikas, encefalitas, hipoparatirozė, nepa-
geidaujamas kontraceptinių vaistų poveikis, poinfekcinė autoimuninė neu-
rologinė liga (PANDA). 

Diagnozę pagrįsti padeda saviti ir nesaviti požymiai, Džonso kriterijai, 
echokardiografinių tyrimų pokyčių ir eigos stebėsena.

GYDYmas
Pagrindiniai	ūminio	reumato	gydymo	tikslai:

 ● Greitai	(per	7	d.	nuo	ligos	pradžios)	ir	tinkamai	(10	d.)	eradikuoti	
streptokokinę	infekciją	– tai pirminė ūminio reumato profilaktika.

 ● Slopinti uždegimo reakciją ir tuo pačiu uždegimo procesą širdies audi-
niuose ir sąnariuose, kartu sumažinant simptomus.

 ● Pradėti ir tęsti tinkamą antrinę reumato profilaktiką. 
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Pacientams, kuriems yra ryškūs kardito požymiai, kardiomegalija, eksudaci-
nis perikarditas ir ypač atsiradus širdies nepakankamumui, esant artritui, rei-
kalingas ramybės režimas. Ambulatorinis, tačiau tausojamasis režimas gali-
mas pacientams, kai nustoja karščiuoti ir normalizuojasi uždegimo rodikliai. 

Medikamentinis gydymas
Streptokokinei infekcijai gydyti įprasta skirti penicilinų, bet jei pacientas 
jiems alergiškas, skiriama cefalosporinų arba makrolidų grupės antibakteri-
nių vaistų (III.6.3 lentelė). 

Pagrindiniai preparatai, mažinantys uždegimą ir reumatinį procesą, yra ne
steroidiniai	vaistai	nuo	uždegimo	(nVnu). Gydymas jais tęsiamas, kol 
normalizuojasi ENG. Diklofenako skiriama 150–200 mg per parą (2 savai-
tes), toliau dozė mažinama 70 proc. ir tęsiama dar 4–6 savaites. (Galima 
skirti celekoksibo 100 mg ar 200 mg per parą, nimesulido 100 mg 2 kartus 
per parą, aspirino 100 mg/kg kūno masės per parą kas 4–6 val.). Vartojant 
NVNU jau 2–3 parą normalizuojasi temperatūra, 5–7 parą išnyksta artral-
gijos, subjektyvūs reumokardito požymiai. Patariama kartu skirti protonų 
siurblio inhibitorių (pantoprazolo, ezomeprazolo ar kt.). 

III.6.3	lentelė.	Vaistai	streptokokinei	infekcijai	gydyti	

Antibiotikas Paros dozė Trukmė 

Penicilinas V 
(phenoxymethyl penicillinum)

250 mg gerti 2 ar 3 k. (≤27 kg)
500 mg gerti 2 ar 3 k. (>27 kg)

10 d.

Benzatino penicilinas G 1 200 000–2 400 000 VV į raumenis 
Vieną 
kartą

Amoksicilinas 50 mg/kg gerti 10 d.
Jei alergija penicilinui

Cefadroksilas
(prireikia 12 proc., 
geriau naikina streptokoką)

1,0 g gerti 1 k. 10 d.

Cefuroksimas 250 mg gerti 2 k. 10 d
Klindamicinas 20 mg/kg (150 mg ) gerti per 3 kartus 10 d.
Klaritromicinas 15 mg/kg gerti per 2 kartus 10 d.

Azitromicinas
500 mg pirmą d., 250 mg dar keturias d. 
(arba Z-max suspensijos 2 g vienu kartu, 
veikia 10 d.)

5 d.
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Jei šie vaistai vartojami ilgai, gali prasidėti dispepsija, pykinimas, rečiau – 
galvos svaigimas, ūžimas ausyse, pablogėja klausa. Kai kuriems pacien-
tams susidaro skrandžio erozijų, opų, jos gali kraujuoti. 

Labai aktyvus reumatas, sunkus pirminis reumokarditas arba poliserozi-
tas gydomi gliukokortikoidais, kol normalizuojasi CRB. Skiriama vartoti 
prednizolono 1–2 mg/kg kūno masės (metilprednizolono) per 2 kartus 2–3 
savaites, vėliau paros dozė mažinama po 2,5–5 mg kas 3–5 dienas 3 savai-
tes, kartu vartojama NVNU (kurso trukmė – 1,5–2 mėn.). 

Reumatinė chorėja gydoma diazepamu,	haloperidoliu, kartais ir žmogaus 
imunoglobulino G injekcijomis. 

Chirurginis	gydymas
Chirurginis gydymas ūminio reumato laikotarpiu paprastai netaikomas. 
Vis dėlto, jai nustatomas didelis aortos ar dviburio vožtuvo nesandarumas, 
kardiogeninis šokas ar atspari plaučių edema, operaciją gali tekti atlikti ir 
ūminiu reumato laikotarpiu (vožtuvų plastikos operacija). Esant difuziniam 
miokarditui su sunkiu širdies nepakankamumu ir kardiogeniniu šoku nau-
dojami kairįjį skilvelį atstojantys prietaisai. Vėlyvuoju reumato laikotarpiu, 
kai susiformuoja reumatinės ydos, chirurginis gydymas taikomas pagal įgy-
tų širdies ydų chirurginio gydymo rekomendacijas.

PrOFILaktIka
Pirminė	profilaktika skiriama žmonėms dar nesergantiems reumatu. Tai 
individualios, visuomeninės ir valstybinės priemonės, gerinančios žmogaus 
prisitaikymo mechanizmus ir natūralų imunitetą (ankstyvas grūdinimasis, 
kūno kultūra, tinkamas darbo ir poilsio režimas, visavertis maistas, norma-
lios darbo ir buities sąlygos ir kt.).

Būtina laiku ir tinkamai gydyti streptokokinę infekciją. Streptokokinės in-
fekcijos diagnostikai rekomenduojamas greitasis strep A testas (jį atlikti jau 
gali ir šeimos gydytojai), rezultatas gaunamas per 5–10 min. Mėginys ima-
mas braukiant tamponu nuo užpakalinės ryklės sienos, tonzilių ir kitų už-
degimo apimtų vietų. Testo jautrumas – 96 proc.; specifiškumas – 98 proc. 
Jei rezultatas neigiamas, prieš pradedant gydymą rekomenduojama imti 
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III.6.4	lentelė.	antrinės	reumato	profilaktikos	trukmė

Pacientų kategorija Trukmė

Reumatas, karditas ir yda
10 m. arba iki 40 m. amžiaus (pasirenkama, kuris 
periodas ilgesnis), kartais visą gyvenimą (didelės 
rizikos grupei)

Reumatas, karditas, nėra ydos
10 m. arba iki 21 m. amžiaus (pasirenkama, kuris 
periodas ilgesnis)

Reumatas, nėra kardito
5 m. arba iki 21 m. amžiaus (pasirenkama, kuris 
periodas ilgesnis)

III.6.5	lentelė.	antibiotikai	antrinei	reumato	profilaktikai

Antibiotikas Paros dozė

Benzatino penicilinas G
1 200 000–2 400 000 VV į raumenis (>27 kg) kas 4 sav. 
(kas 3 sav. didelės rizikos regionuose)

Penicilinas V 250 mg gerti 2 k.

Sulfadiazinas
0,5 g gerti (≤27 kg) 
1,0 g gerti (>27 kg)

Eritromicinas 250 mg gerti 2 k.

nosiaryklės pasėlį, o jei jis teigiamas, skiriamas gydymas streptokokui 
eradikuoti (V.8.3 lentelė). 

antrinė	profilaktika skiriama reumatu sirgusiems pacientams apsaugoti 
nuo ligos atkryčių. Reumato atkryčių profilaktikos trukmė nurodyta III.6.4 
lentelėje. Pacientams, kuriems reumato paūmėjimo rizika yra didelė (kar-
ditas, po širdies vožtuvų operacijos, mokytojai, kariai, medikai), dažniau-
siai skiriamas nuolatinis profilaktinis gydymas benzatino penicilinu arba 
fenoksimetilpenicilinu. Jei yra alergija penicilinui, gydoma eritromicinu 
arba azitromicinu (III.6.5 lentelė). 

Antrinė profilaktika ne visada būna veiksminga, nors trunka ilgą laiką. Jau 
daugiau nei dešimtmetį kuriamos antistreptokokinės vakcinos, tačiau iki 
šiol jos nepatvirtintos klinikiniam naudojimui.

sezoninė	reumato	profilaktika skiriama pavasarį (kovo–balandžio) ir ru-
denį (spalio–lapkričio mėn.). Dažniausiai vartojama acetilsalicilo rūgšties 
(suaugusiesiems po 2,0 g per parą) arba diklofenako (50 mg per parą). Kar-
tu su šiais vaistais tikslinga skirti vitamino C po 1,0 g per parą. 
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Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Ūminis reumatas. Endomiokarditas. Poliartritas. 
Rheumatismus	acutus.	Endomyocarditis.	Polyarthritis.	

Neaktyvus reumatas. Sudėtinė dviburio vožtuvo yda vyraujant nesandarumui. 
Sudėtinė aortos yda vyraujant stenozei. Reliatyvus triburio vožtuvo nesandarumas.
Rheumatismus	inactivus.	Affectio	mitralis	praecipue	insufficientia.	Affectio	
aortalis	praecipue	stenosis.	Insufficientia	tricuspidalis	relativa.
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III .7 . 	InFEkCInIs	EnDOkarDItas

Vaida	Mizarienė, 	Regina	Jonkai t ienė

Infekcinis endokarditas (IE) – širdies struktūrų, dažniausiai 
vidinio širdies sluoksnio (endokardo), stambiųjų kraujagyslių 
ar širdies svetimkūnių infekcija.

Tai reta, nuolat kintanti (chameleoninė), labai sunki, negydant 
mirtina liga. Kadangi IE sunku diagnozuoti ir liga dažnai nu-
statoma pavėluotai, negrįžtamai progresuoja vožtuvų pažaida, 
kyla įvairių organų sisteminės embolijos komplikacijų, pažei-
džiama daug organų. 

Gydymas labai individualus, savitas, mirštamumas tebėra dide-
lis (16–25 proc.). IE diagnozuoti ir gydyti būtinos bendros dau-
giadisciplinės komandos (įvairių sričių specialistų) pastangos. 

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

Pasaulinį sergamumą IE sunku api-
brėžti. Paskutiniais 20 amžiaus de-
šimtmečiais ekonomiškai stipriose 
šalyse, įvairių šaltinių duomenimis, 
metinis IE dažnumas siekė 3–7 atve-
jus 100 tūkst. gyventojų ir net apie 
20 atvejų 100 tūkst. vyresnio am-
žiaus gyventojų. Vidutinis ligonių 
amžius – apytikriai 56 metai. Apie 
16 proc. pacientų kyla neurologinių 
komplikacijų, trečdaliui prireikia 
širdies operacijos, o miršta net iki 

25 proc. ligonių. Vyrai serga 2 kartus 
dažniau nei moterys. 
Daugėja IE pasireikšti palankių są-
lygų: dažnas širdies prietaisų im-
plantavimas, intraveninių narkoti-
kų vartojimas, gyvenimo trukmės 
ilgėjimas (daugiau senyvo amžiaus 
pacientų), užsikrėtimas ŽIV, širdies 
transplantavimas, kateterinis vož-
tuvų implantavimas, įvairios imu-
nosupresinės būklės (alkoholizmas, 
onkologinės ligos, dializė). 

PaPLItImas
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EtIOLOGIJa
Infekcinį endokarditą gali sukelti dauguma bakterijų, rečiau – grybai. Daž-
niausi sukėlėjai yra gramteigiami kokai (streptokokai, stafilokokai, entero-
kokai). Jei jų randama ligonio kraujo pasėliuose – tai didysis IE diagnosti-
kos kriterijus. 

Iš streptokokų vyrauja Str.	 viridans grupės (sanguis,	oralis (mitis), sali-
varius,	mutans,	intermedius,	anginosus,	constellatus) atstovai. Jie yra nor-
malios burnos floros dalis ir dažniausiai sukelia poūmės eigos ligą – visuo-
menėje įgytą natūralaus (natyvinio) vožtuvo IE. Beta hemoliziniai strepto-
kokai sukelia ūminės eigos ligą, didesnė rizika užsikrėsti vyresnio amžiaus 
asmenims ir intraveniniams narkomanams. Dažnos ligos komplikacijos – 
vožtuvo destrukcija, sisteminiai pažeidimai. Str.	gallolyticus (žinomas kaip 
Str.	bovis) randamas virškinimo trakte, todėl nustačius šį mikroorganizmą 
kraujyje, net ir nesant IE, reikėtų pacientą ištirti dėl galimos žarnyno pato-
logijos, įskaitant ir onkologinę ligą. Su plaučių uždegimu susijęs	Str.	pneu-
moniae yra retesnis IE sukėlėjas, tačiau lemia ūminės eigos ligą su vožtuvo 
destrukcija, neurologinėmis komplikacijomis. 

Iš stafilokokų dažniausias natūralaus ir protezuoto vožtuvo IE sukėlėjas yra 
S.	aureus. Ligos eiga visada ūminė, stipri sisteminė intoksikacija, mirštamu-
mas didelis, dažnai prireikia chirurginio gydymo dėl vožtuvo destrukcijos. 
S.	aureus sukeltas dešiniosios širdies dalies endokarditas dažniausiai nusta-
tomas intraveniniams narkomanams ar po intraveninių, kateterinių proce-
dūrų. Plazmos nekoaguliuojantys stafilokokai dažniau sukelia protezuoto 
vožtuvo poūmės eigos IE. Iš jų S.	epidermidis (vienas dažniausiai nustato-
mų kraujyje) ir S.	lugdunensis (sukeliantis tiek natūralaus, tiek protezuoto 
vožtuvo IE) yra virulentiškesni nei kiti. Šios grupės mikrobai dažnai užter-
šia kraujo pasėlį, todėl, įtariant IE, visada reikia laikytis taisyklės – imti ne 
vieną kraujo pasėlį ir iš įvairių vietų. 

Enterokokai vieni dažnesnių IE sukėlėjų vyresnio amžiaus pacientams. 
Dažniausiai nustatoma Enterococcus	faecalis infekcija, kuri yra susijusi su 
urogenitalinės sistemos patologija, dažniausiai poūmės eigos. Pasitaiko ir 
atsparių vaistams (ir vankomicinui) enterokokų padermių, ypač Enterococ-
cus	faecium, kurias gydyti sudėtinga. 

HaCEk	grupės	bakterijos (Haemophilus,	Actinobacillus,	Cardiobacterium,	
Eikenella,	Kingella padermės) yra gramneigiamos bacilos, kolonizuojančios 
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nosiaryklę, viršutinius kvėpavimo takus. Jų sukeltas IE laikomas įgytu vi-
suomenėje, poūmės eigos, tačiau susiformuoja didelės vegetacijos ant vož-
tuvų ir yra didelė embolijos rizika. 

aerobinės	gramneigiamos	bacilos (Escherichia	coli, Klebsiella	species,	
Enterobacter	species,	Pseudomonas	species	ir kt.) yra retesni IE sukėlėjai. 
Jų sukelto IE eiga ūminė, būna sunkus sepsis ir jo komplikacijos. 

Grybai	– reti IE sukėlėjai, juos nustatyti sudėtinga, kai kurie neauga stan-
dartinėse terpėse. Dažniau diagnozuojamas Candida grupės grybų sukeltas 
IE, paprastai susijęs su sveikatos priežiūra, pažeidžia protezuotus širdies 
vožtuvus, centrinių venų kateterius. Ilgalaikiai centrinių venų kateteriai, pa-
siekiantys dešiniosios širdies dalies endokardą, gali jį pažeisti ir sudaryti 
sąlygas grybinei infekcijai plisti. Stiprus grybinio dešiniosios širdies dalies 
IE rizikos veiksnys yra intraveninių narkotikų vartojimas. Eiga būna tiek 
ūminė, tiek poūmė, dažnos komplikacijos, atkryčiai, dažnai prireikia chi-
rurginio gydymo.

Lėtai augantys mikroorganizmai yra Coxiella	burnetii,	Bartonella	species,	
Brucella	species,	Tropheryma	whipplei,	Legionella	species.

Nemaža atvejų, kai, esant IE, kraujo pasėlio rezultatas būna neigiamas. Taip 
nutinka, kai kraujo pasėlis paimamas jau pradėjus gydyti antibakteriniais 
vaistais, kai IE yra sukeltas mikroorganizmų, kurie neauga įprastinėse ter-
pėse arba auga lėtai, yra viduląsteliniai, todėl, įtariant IE, kraujo pasėliai 
turėtų būti inkubuojami iki 14 dienų. 

PatOGEnEZė
Širdies struktūrų, širdies svetimkūnių, stambiųjų kraujagyslių ar vožtuvo 
endotelio defektas susidaro dėl degeneracinių procesų, kalcinozės, turbu-
lencinės kraujo tėkmės, svetimkūnių tiesioginio mechaninio poveikio au-
diniams. Defekto vietoje formuojasi nebakterinis trombas. Dėl endokardo 
pažaidos atsidengia tarpląstelinio užpildo („matrikso“) sluoksnis, išorinės en-
dotelio ląstelių membranos fosfolipidai ir imuninės ląstelės pradeda gaminti 
antifosfolipidinius antikūnus, toje vietoje nusėda pro infekcijos vartus patekę 
patogeniški mikroorganizmai. Infekcijos vartai gali būti žaizda ar infekcijos 
židinys: odontogeninis, dermatogeninis, tonzilogeninis, urogenitalinis, an-
giogeninis (venų kateteris ar elektrodas, hemodializės jungtis) ir kt. 
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Mikrobai sukelia infekcinį valvulitą (aortos, dviburio, triburio, rečiau plau-
čių arterijos ar kelių vožtuvų), paraprotezitą, endovaskulitą. Valvulitui kilti 
svarbus tiek bakteriemijos dydis, tiek bakterijos virulentiškumas. Trumpa-
laikė, maža bakteriemija gali pasitaikyti ir kasdienybėje – net valantis dan-
tis šepetėliu, tarpdančius siūlais, gali atsirasti mikro įbrėžimų dantenų pa-
viršiuje, pro kuriuos burnos bakterijos patenka į kraują. Paprastai žmogaus 
imuninė sistema lengvai susidoroja su tokia maža bakteriemija. Valvulitas 
kyla tik esant tam tikroms žmogaus ir mikroorganizmo savybėms bei aplin-
kybėms. Gramteigiami mikroorganizmai turi daugiausiai paviršiaus adhezi-
nių medžiagų, sąveikaujančių su žmogaus endotelio tarpląstelinio užpildo 
elementais. Mikroorganizmai jį kolonizuoja, skverbiasi į gilesnius endokar-
do sluoksnius, progresuoja uždegimo procesas, susiformuoja bakterinės ve-
getacijos, lokalus abscesas, atsiranda vožtuvo disfunkcija. 

IE sergančių asmenų kraujyje nustatomi dideli cirkuliuojančių imuninių 
kompleksų titrai. Su šiais kompleksais siejama vaskulito, glomerulonefrito 
patogenezė. Daugiausiai antikūnų susidaro prieš autoantigenus ir tik apie 15 
proc. – prieš mikroorganizmų antigenus. Maždaug 25 proc. pacientų nusta-
tomas reumatoidinis faktorius. Dar dažnesnė krioglobulinemija. Ląstelinis 
šių pacientų imunitetas taip pat būna susilpnėjęs: mažėja T ląstelių (slopi-
klių) aktyvumas, todėl atsiranda B sistemos hiperfunkcija (didėja IgM bei 
IgE ir kitų antikūnų gamyba).

kLasIFIkaCIJa
Pagal	lokalizaciją:

 ● Kairiosios širdies dalies IE.
 ● Dešiniosios širdies dalies IE.

Pagal	vožtuvo	pobūdį	bei	širdies	prietaisus:
 ● Natūralaus vožtuvo IE:

• pirminis (pažeidžiamas sveikas vožtuvas);
• antrinis (IE prasideda jau anksčiau pažeistame vožtuve, pvz., esant 

reumatinei ar degeneracinei širdies ydai).
 ● Protezuoto vožtuvo IE (ankstyvasis – iki 1 m. po operacijos, vėlyvasis – 

daugiau kaip 1 m. po operacijos).
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 ● IE dėl širdies prietaisų (elektrinio širdies stimuliatoriaus, implantuoja-
mojo kardioverterio defibriliatoriaus).

Pagal	aktyvumą:
 ● Aktyvus IE, kai tęsiasi karščiavimas, teigiamas kraujo pasėlio rezultatas.
 ● Aktyvaus uždegimo morfologija randama chirurginio gydymo metu.
 ● Tęsiamas antibakterinis gydymas.
 ● Aktyvus IE, nustatytas histopatologiniu tyrimu. 

Pagal	grįžtamumą:
 ● Atkrytis (angl. relapse) – IE per 6 mėn., nustatomas tas pats sukėlėjas.
 ● Reinfekcija – tas pats ar kitas sukėlėjas praėjus daugiau kaip 6 mėn. po 

pirmojo IE.

Pagal	ligos	eigą:
 ● Ūminis – iki 2 mėn.
 ● Poūmis – nuo 2 iki 6 mėn.
 ● Užsitęsęs (persistentinis) – ilgiau kaip 6 mėn.

DIaGnOstIka	
klinikinis	įvertinimas

Infekcinio endokardito klinikiniai simptomai ir požymiai labai įvairūs, 
priklauso nuo ligos eigos, sukėlėjo, ligos etapo. Juos galima suskirstyti į 
grupes:

 ● Bendrieji simptomai (karščiavimas, bendrasis negalavimas, svorio ma-
žėjimas ir kt.).

 ● Širdies simptomai (dusulys, krūtinės skausmas, nauji širdies vožtuvų ne-
sandarumo ūžesiai, perikardo trintis).

 ● Kraujagyslių reiškiniai (sisteminė embolija, sepsinis plaučių infarktas, 
mikozinė kraujagyslių aneurizma, intrakranijinė hemoragija, junginės 
hemoragija, Dženvėjaus (Janeway) simptomas).

 ● Imuniniai reiškiniai: glomerulonefritas, Oslerio mazgeliai, Roto dėmė, 
reumatoidinis faktorius. 

Išsamiau klinikiniai simptomai aprašyti III.7.1 lentelėje. Visada svarbu IE 
įtarti kliniškai, ypač nustačius ligos daugiasisteminį pobūdį.
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III.7.1	lentelė.	Infekcinio	endokardito	klinikiniai	simptomai	ir	požymiai

Bendrieji simptomai

Karščiavimas

80–95 proc. atvejų būna subferilus arba febrilus – priklauso 
nuo ligos eigos ir sukėlėjo. Gali nebūti vyresniems pacientams, 
gydytiems antibiotikais, sergantiems cukriniu diabetu ar esant 
imunosupresinei būklei. Temperatūra normalizuojasi 5–7 
parą optimaliai gydant antibiotikais. Jei karščiavimas tęsiasi, 
reikėtų įvertinti šiuos dalykus: lokalų infekcijos plitimą, absceso 
formavimąsi, galimą sepsinę emboliją, venų kateterių infekciją, 
antibakterinio gydymo optimalumą, galimus atsparius sukėlėjus, 
nepageidaujamą vaistų poveikį.

Šaltkrėtis 40–70 proc. atvejų.

Intoksikacija 
20–50 proc. atvejų, priklauso nuo sukėlėjo, ligos eigos ir stadijos: 
silpnumas, bendrasis negalavimas, svorio kritimas, prakaitavimas, 
apetito stoka, pykinimas, galvos skausmas, sąnarių skausmai.

Širdies simptomai

Dusulys

Širdies nepakankamumo simptomai atsiradus ūminiam vožtuvo 
nesandarumui ar obstrukcijai. Ūminio širdies nepakankamumo 
klinika blogina prognozę, reikalingas neatidėtinas ar skubus 
chirurginis gydymas.

Krūtinės skausmas

Dėl reliatyvios miokardo išemijos, esant dideliam aortos vožtuvo 
nesandarumui dėl vožtuvo destrukcijos, įvykęs embolinis 
(vegetacijomis) miokardo infarktas, perikardito skausmas dėl 
perikardo pažaidos išplitus infekcijai į vožtuvo žiedą ir perikardą, 
pleurinis krūtinės skausmas dėl sepsinės embolijos nuo triburio 
vožtuvo į plaučius ir kilusios pneumonijos. 

Širdies ūžesiai

Atsiranda ir ryškėja 50–80 proc. ligonių, pirminio IE atveju iš 
pradžių nebūna, todėl svarbu kasdien auskultuoti, vertinti 
pasikeitusią klinikinę būklę. Ūžesių nebūna esant širdies prietaisų 
IE, formuojantis žiedo abscesui, kol neprakiūra vožtuvas, 
neatplyšta chordos ar protezas.

EKG pokyčiai

AV mazgo pažaida ir AV laidumo sutrikimai (I–III° blokada), 
užrašomi stebint ligos kitimą, dėl infekcijos plitimo į AV žiedą, 
absceso formavimosi, rečiau pasitaiko Hiso pluošto kojyčių 
blokados.

Kiti klinikiniai simptomai ir požymiai (kraujagyslių, imuniniai)

Neurologiniai 
simptomai

Insultas ištinka iki 10–20 proc. IE sergančių pacientų dėl embolijos 
į galvos smegenis, neretai IE pasireiškia insultu (IE reikėtų įtarti, jei 
insultas įvyksta karščiuojančiam pacientui), nustatomi dauginiai 
įvairaus dydžio smegenų abscesai, subarachnoidinė hemoragija 
dėl plyšusios mikozinės galvos smegenų arterijos aneurizmos, 
toksinė encefalopatija, meningitas, encefalitas, atsitiktinai 
diagnozuota infekcinė neplyšusi mikozinė aneurizma.
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Kriterijai, rodantys didelę IE tikimybę:
 ● Nauja vožtuvo pažaida (atsiradęs vožtuvo nesandarumo ūžesys, kurio 

anksčiau nebuvo);
 ● Neaiškaus šaltinio embolija (smegenų, inkstų, galūnių);
 ● Neaiškus sepsis;
 ● Hematurija, glomerulonefritas, įtariamas inksto infarktas.

Karščiavimas ir vienas ar keli toliau nurodyti požymiai:
 ● Širdies vožtuvo protezas;
 ● Didelės IE rizikos grupės pacientas;
 ● Pirmasis širdies nepakankamumo epizodas;
 ● Naujos skilvelių aritmijos, laidumo sutrikimai;
 ● Odos pokyčiai (Oslerio mazgeliai, Dženvėjaus eritema), akių požymiai 

(Roto dėmės tinklainėje);
 ● Dauginiai, kintami plaučių infiltratai (galimas dešiniosios širdies IE);

Plaučių pažaida
Susiliejantys, pasikartojantys plaučių infiltratai, abscesai, sepsinė 
infarktinė pneumonija būdingi triburio vožtuvo IE.

Raumenų, sąnarių, 
skeleto pokyčiai 

Raumenų, sąnarių skausmai, nugaros skausmas dėl infekcinio 
spondilodiscito, pūlinis stuburo slankstelių osteomielitas, artritas.

Odos pokyčiai

50 proc. petechijos, naguose ,,rakšties“ fenomenas, kuris gali 
kartotis gydant, eriteminis hemoraginis delnų, padų išbėrimas – 
Džeinvėjaus (Janeway) dėmės, pirštų galuose skausmingi Oslerio 
mazgeliai dėl mikrotrombovaskulito ir imuninių kompleksų 
sankaupų. 

Inkstų pažaida

Glomerulonefritas – proteinurija, hematurija, inkstų 
nepakankamumas – ūminio stafilokokinio arba užsitęsusio IE 
požymis. Įvykus embolijai į inksto kraujagyslę – inksto infarktas, 
absceso formavimasis.

Akių pažaida

Endoftalmitas, akių tinklainėje Roto dėmė (5 proc., kraujosruva, 
turinti blyškų ovalų centrą, būdinga streptokokiniam IE), 
hemoraginė Lukino ir Libmano dėmė akių junginėje (dažnai 
stafilokokinio mikrotrombovaskulito požymis, 20–50 proc. 
pacientų).

Kraujo pokyčiai, 
kraujodaros 
organai

Anemija, trombocitopenija, teigiamasis gnybio simptomas, 
padidėjusi blužnis (19 proc. atvejų rodo lėtinę IE eigą), blužnies 
infarktas, abscesas dėl sepsinės embolijos.

Kitų kraujagyslių 
embolinės 
komplikacijos

Dėl sepsinės embolijos į periferines kraujagysles gali būti ūminė 
apatinių ar viršutinių galūnių išemija, žarnų nepraeinamumas, 
ūminis miokardo infarktas. 

AV – atrioventrikulinis, EKG – elektrokardiografija, IE – infekcinis endokarditas.
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 ● Periferiniai abscesai (inkstų, blužnies, stuburo – spondilitas, discitas);
 ● Žinomos traumos ar diagnostinės, gydomosios procedūros (per 72 val.), 

sukeliančios bakteremiją. 

Predisponuojančios širdies ir gretutinės būklės: pirminis dviburio (mitrali-
nio) vožtuvo prolapsas, reumatinė dviburio (mitralinio) ar aortos vožtuvo 
pažaida, įgimtas dviburis aortos vožtuvas, nekoreguotas įgimtas skilvelių 
pertvaros defektas, atviras arterinis latakas, suformuoti paliatyvūs nuosrū-
viai ar liekamieji nuosrūviai su turbulencine kraujo tėkme, persirgtas IE, 
protezuotas vožtuvas, širdies prietaisai, intraveninių narkotikų vartojimas, 
ilgalaikiai venų kateteriai, cukrinis diabetas, atliekamos hemodializės, imu-
nosupresinės būklės (alkoholizmas, onkologinė liga). 

Laboratoriniai	tyrimai,	uždegimo	žymenų	nustatymas 
Bendruoju kraujo tyrimu anemija (normochrominė ir normocitinė, retkar-
čiais ir hemolizinė) nustatoma 40–50 proc. pacientų. 

Leukocitų skaičius priklauso nuo ligos eigos. Ūminio IE laikotarpiu būna 
ryški leukocitozė, užsitęsusio (persistuojančio) – jos nėra. Gali būti ir leu-
kopenija, monocitozė, trombocitozė, vėliau trombocitopenija ar leukemoi-
dinė reakcija. Būtina stebėti eozinofilų skaičiaus kitimą, kad būtų anksti 
nustatyta lėtinė alergija antibiotikams. 

Esant ūminiam bakteriniam uždegimui, C	 reaktyviojo	 baltymo	 (CrB) 
koncentracija visada didesnė nei 50 mg/l. CRB koncentracijos kitimas svar-
bus vertinant gydymo veiksmingumą ir trukmę. CRB tiriamas pacientui at-
vykus, po 48–72 val. skyrus antibiotikų, toliau kas 7–10 dienų, kol norma-
lizuojasi (<3–5 mg/l).

Įtariant sisteminę infekciją, sepsį, atliekamas presepsino	 tyrimas, kuris 
kartu su klinikiniais požymiais parodo paciento būklės sunkumą, gydymo 
taktiką, kai kada kaip sepsio žymuo tiriamas prokalcitoninas.

Poūmio ir persistentinio IE atveju labai padidėja eritrocitų	 nusėdimo	
greitis	(EnG), kinta baltymų frakcijos, mažėja baltymo, albumino kiekis, 
daugėja imunoglobulinų, teigiamas ANCA testas. Ligai užsitęsus, kartais 
nustatomas reumatoidinis faktorius, gali būti teigiamos reakcijos sifiliui 
atpažinti.

Svarbu stebėti inkstų funkciją vertinant kreatinino kiekį. Inkstų funkcijos 
sutrikimai galimi dėl antrinio glomerulonefrito, embolinio inkstų infarkto, 
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hipoperfuzijos, esant sunkiam sepsiui ir ūminiam širdies nepakankamu-
mui, dėl naudotų kontrastinių medžiagų tyrimų metu, vaistų nefrotoksinio 
poveikio.

Šlapimo tyrimas gali būti normalus arba nustatoma eritrocitų, baltymo, hia-
lininių, rečiau – grūdėtųjų cilindrų. Pokyčiai yra glomerulonefrito išraiška. 

mikrobiologiniai	tyrimai	infekcijai	nustatyti	
Teigiamas kraujo pasėlio atsakymas – didysis IE diagnostikos kriterijus. 
Imami bent 3 (iki 6) kraujo mėginiai, kurių kiekviename 10 ml ar daugiau 
kraujo. Kraujo imama kas 30 min. prieš pradedant gydyti antibiotikais. Mė-
giniai inkubuojami į aerobines bei anaerobines terpes. Kraujo mėginius rei-
kia imti iš įvairių periferinių venų, o ne iš centrinės venos kateterio dėl ga-
limos mėginio taršos. Esant IE, bakteriemija būna nuolatinė, todėl neracio-
nalu laukti, kol pasireikš karščiavimas, visi kraujo pasėliai turėtų būti tei-
giami. Rekomenduojama kraujo pasėlį pakartoti po 48–72 val. nuo gydymo 
pradžios antibakterinio gydymo veiksmingumui įvertinti. Pradiniai kraujo 
pasėlio rezultatai galimi jau per pirmąją parą, galima išskirti gramteigiamą 
ar neigiamą florą ir augančius kokus ar lazdeles. Galutiniai pasėlio rezulta-
tai ir antibiotikograma gaunami po 2 parų. Įtariant IE, kraujo pasėliai, ypač 
neigiami, inkubuojami iki 14 parų. 

Apie 31 proc. visų IE atvejų kraujo pasėlis būna neigiamas. Taip nutinka, 
kai kraujyje esantys mikroorganizmai negali būti išauginti standartinėse 
terpėse. Viena dažniausių priežasčių – antibiotikų vartojimas prieš kraujo 
pasėlį. Tokiu atveju reikia nutraukti antibakterinį gydymą ir paimti kraujo 
pasėlį po 2–3 parų.

IE gali sukelti ir grybai, ,,išrankios“ ar ląstelėse besidauginančios bakte-
rijos. Šiems sukėlėjams išskirti reikia specialių auginimo terpių, o pats 
augimas gana lėtas. Įtariant Coxiella	 burnetii,	 Bartonella	 spp.,	Aspergil-
lus	spp.,	Mycoplasma	pneumonia,	Brucella	spp.,	Legionella	pneumophila,	
Tropheryma	whipplei,	Candida	spp., rekomenduojama atlikti serologinius 
tyrimus, polimerazės grandinines reakcijas. Jei visų mikrobiologinių tyrimų 
atsakymai neigiami, atliekami tyrimai dėl neinfekcinės kilmės endokardito 
(antikūnai prieš branduolio antigeną, antikardiolipino (IgG) bei anti b2 gli-
koproteino 1 (IgG, IgM) antikūnai). Jei ir šie tyrimai neigiami, o pacientui 
implantuotas kiaulės perikardo bioprotezas, tiriami antikūnai prieš kiaulės 
audinius. 
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Aukso standarto tyrimu laikomas mikroorganizmo identifikavimas iš chi-
rurginės medžiagos (pažeisto širdies vožtuvo ar embolo) bei histologinis 
uždegimo patvirtinimas audiniuose, pašalintuose operuojant. Histologiškai 
specialiais metodais nustatomi viduląsteliniai IE sukėlėjai. 

Instrumentiniai	tyrimai	endokardo,	endotelio	pažaidai	
nustatyti

Dvimatė echokardiografija yra svarbiausias diagnostikos tyrimas įtariant 
IE – vertinama endokardo pažaida, ligos eiga. Echokardiografijos per 
krūtinės ląstą jautrumas – 75 proc. Matomas širdies struktūrų irimas, pa-
raproteziniai pokyčiai, vertinamas vožtuvų nesandarumo laipsnis ar me-
chanizmas. Nustatomos ne mažesnės kaip 3–5 mm vožtuvų vegetacijos. 
Stemplinės echokardiografijos jautrumas – 85–94 proc., galima nustatyti 
ir mažesnes vegetacijas. Jei įtariamas IE, tyrimas atliekamas visada, o jei 
pirmosios echokardiografijos rezultatas neigiamas, ji turėtų būti kartoja-
ma po 5–7 dienų. 

Svarbiausi IE echokardiografiniai požymiai yra šie: vegetacijos (laisvai vir-
pančios intrakardinės masės ant vožtuvų ar kitų vidinių širdies struktūrų ar 
implantuotų prietaisų; III.7.1 pav.), abscesas (sustorėjusi nehomogeniška 
echodensinė zona apie vožtuvą ar vožtuvo burės dalis), pseudoaneurizma 
(apie vožtuvą pulsuojantis laisvas tarpas, spalviniu dopleriu matomas krau-
jo įtekėjimas; III.7.2 pav.), perforacija (endokardinių audinių vientisumo 

III.7.1	pav.	stemplinės	echokardiografijos	
vaizdas:	rodykle	pažymėtas	papildomas	darinys	

ant	dviburio	vožtuvo	burių	–	vegetacija	

DS – dešinysis skilvelis, DV – dviburis vožtuvas, 
KPr – kairysis prieširdis, KS – kairysis skilvelis.

III.7.2	pav.	stemplinės	echokardiografijos	
vaizdas:	žvaigždute	pažymėta	absceso	
ertmė	aortos	šaknyje	ties	aortos	protezu	

Ao – aortos spindis, KS – kairysis skilvelis, 
KPr – kairysis prieširdis.
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pažaida, matoma spalviniu dopleriu), fistulė (spalviniu dopleriu nustatyta 
jungtis tarp dviejų gretimų širdies ertmių), aneurizma (maišelinis vožtuvo 
audinių išsipūtimas), protezuoto	 vožtuvo	disfunkcija (paraprotezinė re-
gurgitacija esant arba nesant protezo judrumui).
Daugiasluoksnė kompiuterinė tomografija (DKT) atliekama širdinėms bei 
neširdinėms IE komplikacijoms diagnozuoti. Širdies DKT padeda tiksliau 
įvertinti infekcijos plitimą apie vožtuvą, abscesus, pseudoaneurizmas, jų 
santykį su širdies struktūromis bei aplinkiniais audiniais. Galima nustatyti 
susidariusias jungtis tarp gretimų ertmių. Ypač DKT gali būti naudinga pro-
tezuoto vožtuvo IE atvejais, nes echokardiografijos metu vožtuvų protezų 
sukeliami artefaktai apsunkina kai kurių anatominių sričių vertinimą. At-
liekant širdies DKT, galima aptikti ir pokyčius plaučiuose, tarpuplautyje, 
įvertinamos stambiosios kraujagyslės. 

Ne širdies DKT dažniausiai planuojama įtariant embolines IE komplikaci-
jas. Galvos KT nustatomi išemijos plotai dėl įvykusios embolijos į smegenis, 
hemoragijos. Kompiuterinės angiografijos metu randamos mikozinės gal-
vos smegenų kraujagyslių aneurizmos. DKT nustatomi parenchimos organų 
(blužnies, inkstų, kepenų) infarktai, abscesai, jei įprastas ultragarsinis tyrimas 
nepakankamai informatyvus ar įtariamas aplinkinių audinių uždegimo proce-
sas, padeda pasirinkti gydymo būdą (medikamentinis ar absceso drenavimas). 

Magnetinio rezonanso tomografija (MRT) dažniausiai pasirenkama neuro-
loginėms IE komplikacijoms įvertinti, ypač smegenų absecams nustatyti. 
Net apie 50 proc. pacientų smegenų pokyčiai būna besimptomiai. Tyrimas 
svarbus pokyčiams įvertinti, kai reikia pasirinkti IE chirurginio gydymo 
taktiką ir laiką. MRT tyrimas atliekamas įtariant skeleto, raumenų kompli-
kacijas (spondilodiscitą, psoitą ir kt.). 

Vis dažniau IE diagnozuoti naudojami branduoliniai tyrimų metodai, kai 
ligos nepavyksta nustatyti įprastiniais tyrimais, ypač įtariant protezuoto 
vožtuvo IE. Atliekama radioindikatoriais žymėtų leukocitų SPECT-KT arba 
18F-fluorodeoksigliukozės pozitronų emisijos tomografijos KT (18F-FDG 
PET-KT). Pastarasis yra specifiškesnis IE nustatyti, bet tyrimą sudėtingiau 
paruošti ir atlikti. Tiriant aptinkami uždegimo židiniai organizme, tarp jų ir 
įvykusi sepsinė periferinių organų embolija. Tačiau tyrimas nėra visiškai 
informatyvus vertinant sepsines komplikacijas smegenyse, nes jose vyksta 
intensyvi gliukozės apykaita. Jo negalima atlikti pirmuosius 3 mėn. po šir-
dies operacijos.
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III.7.2	lentelė.	Infekcinio	endokardito	diagnostiniai	Djuko	(Duke)	kriterijai

Modifikuoti didieji infekcinio endokardito kriterijai

1.	Teigiami	kraujo	pasėlių	rezultatai:
•	 Tipiniai mikroorganizmai dviejuose atskiruose pasėliuose: Streptococcus Viridans, Strep-

tococcus gallolyticus (Streptococcus bovis), HACEK grupė, Staphylococcus aureus arba 
visuomenėje įgyti Enterococcus spp. nesant pirminio židinio.

•	 Mikroorganizmai, įrodantys IE (2 ar daugiau teigiami kraujo pasėliai, imti kas 12 val., arba 
visi 3 (≥4) teigiami pasėliai, kai tarp pirmo ir paskutinio pasėlio ėmimo praėjusi daugiau 
kaip 1 val.).

•	 Coxiella burnetii viename pasėlyje arba I fazės IgG antikūnų titras daugiau kaip 1 : 800.
2.	Teigiami	vaizdo	tyrimų	duomenys:
•	 Echokardiografija nustatyta IE požymių: vegetacijos, abscesas, pseudoaneurizma, intrakar-

dinė fistulė, vožtuvo perforacija ar aneurizma, nauja protezo disfunkcija.
•	 Nenormali ertmė apie protezą (>3 mėn. po operacijos), nustatyta PET ar radiožymėtų leu-

kocitų SPECT-KT.
•	 Fistulės apie vožtuvą, nustatytos DKT.

Modifikuoti	mažieji	infekcinio	endokardito	kriterijai

1. Predispozicinė širdies liga ar intraveniniai narkotikai.
2. Karščiavimas (t >38° C).
3. Kraujagyslių pažaida, nustatyta tik vaizdo tyrimais: stambiųjų arterijų embolija, sepsinis 

plaučių infarktas, infekcinės (mikozinės) aneurizmos, intrakranijinės hemoragijos, junginės 
hemoragijos, Dženvėjaus dėmė.

4. Imuniniai reiškiniai: glomerulonefritas, Oslerio mazgeliai, Roto dėmės, reumatoidinis faktorius.
5. Mikrobiologiniai duomenys: teigiamas kraujo pasėlis, bet sukėlėjai neatitinka didžiųjų 

kriterijų.

Tikrasis	infekcinis	
endokarditas

Patologiniai kriterijai:
•	 Mikroorganizmai kraujo pasėlyje ar histologiniame tyrime iš 

širdies medžiagos ar embolizavusios vegetacijos;
•	 Patologiniai pokyčiai: vegetacija ar vidinis širdies abscesas, 

patvirtintas histologiniu tyrimu, rodančiu aktyvų endokarditą.
Klinikiniai kriterijai:
•	 2 didieji kriterijai arba
•	 1 didysis ir 3 mažieji kriterijai, arba
•	 5 mažieji kriterijai.

Galimas	infekcinis	
endokarditas

1 didysis ir 1 mažasis kriterijai arba
3 mažieji kriterijai.

Paneigtas	infekcinis	
endokarditas

Nustatyta kita diagnozė arba
simptomai išnyksta per 4 ar mažiau dienų gydant antibiotikais, 
arba
nerandama infekcinio endokardito požymių operuojant ar 
atliekant autopsiją po antibakterinio gydymo, trukusio 4 ar 
mažiau dienų, arba
neatitinka galimo infekcinio endokardito kriterijų.
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Infekcinio	endokardito	diagnozė
Infekcinio endokardito diagnozė grindžiama klinikinių ir instrumentinių 
tyrimų duomenimis, nustatoma vadovaujantis modifikuotais Djuko (Duke) 
kriterijais (III.7.2 lentelė).

Eigos	ypatumai
Ūminio ir poūmio IE klinikiniai požymiai labai skiriasi.

ūminis	 (dažniausia	pirminis) IE prasideda staiga, praėjus keletui dienų 
nuo mikroorganizmų patekimo į kraują pro infekcijos vartus. Jam būdin-
gas karščiavimas (39–40° C), šaltkrėtis, greitas vožtuvų irimas (atsiranda 
ir greitai ryškėja širdies ydos požymiai), embolijos, ūminis kairiojo širdies 
skilvelio nepakankamumas (jei yra aortos ar dviburio vožtuvo valvulitas) 
arba plaučių uždegimas, jei pacientas serga triburio vožtuvo valvulitu, ypač 
būdingu narkomanams.

Poūmio	IE eiga ne tokia ryški, todėl sunkiau jį anksti diagnozuoti. Inku-
bacinis laikotarpis būna ilgesnis negu ūminio IE (2 sav. ar daugiau). Liga 
prasideda bendraisiais negalavimais: subfebriliu karščiavimu, nuovargiu, 
silpnumu, apetito stoka, liesėjimu, prakaitavimu.

užsitęsęs	(persistentinis)	IE prasideda nepastebimai, inkubacinis laikotar-
pis trunka ilgiau kaip 2 mėn. (iki pusės metų), o lėtinis IE gali tęstis ir metus. 
Sergant lėtiniu IE gali būti ir savaiminio atoslūgio (remisijos) laikotarpis.

DIFErEnCInė	DIaGnOstIka
Diferencinė diagnostika priklauso nuo to, kokia IE klinikinė raiška vyrau-
ja. Anksti nenustačius IE diagnozės, reikia paneigti kitas infekcines, krau-
jo, inkstų, nervų, onkologines, plaučių ligas. Svarbiausi tyrimai: kruopš-
ti anamnezė, infekcijos židinių nustatymas, visapusiška paciento apžiūra, 
teisingas laboratorinių tyrimų rezultatų interpretavimas, vaizdo tyrimai. IE 
visada reikia įtarti, kai yra dauginė organų pažaida.

GYDYmas
Infekciniam endokarditui gydyti visada skiriama antibiotikų, o esant tam ti-
kroms ligos formoms ir komplikuotai eigai, svarstomas chirurginis gydymas. 
Kiekvienu atveju IE gydymas yra individualus, nes priklauso nuo sukėlėjo, 
ligos eigos, gretutinių paciento ligų ir kilusių komplikacijų bei jų gydymo. 
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Medikamentinis gydymas
Labai svarbu kuo anksčiau pradėti tinkamą antibakterinį gydymą. Visada 
reikia atsižvelgti į kraujo pasėlyje išaugusią mikrobinę florą ir jos jautrumą. 
Įprastinė antibakterinio gydymo trukmė – 4–6 savaitės. 

streptokokiniam	 IE gydyti skiriami vaistai ir gydymo trukmė nurodyta 
III.7.3 lentelėje. Galimos dvi gydymo taktikos: 4 savaičių gydymas vienu 
antibiotiku arba 2 savaičių gydymas dviem antibiotikais. Jei mikroorganiz-

III.7.3	lentelė.	Burnos	streptokoko	ir	Str. bovis	sukelto	infekcinio	endokardito	
antibakterinis	gydymas

Antibiotikas Dozė Trukmė

Penicilinas G arba

amoksicilinas, arba
ceftriaksonas

12–18 mln. VV/24 val. į veną per 6 k.  
ar nuolat lineomatu 
100–200 mg/kg/p. per 4–6 k.
2 g 1 k.

4 sav.

Vienas iš tų pačių antibiotikų ir
gentamicinas 
ar
netilmicinas

3 mg/kg/p. į veną ar raumenis 1 k., 
neviršijant 240 mg/p.
4–5 mg/kg/p. į veną 1 k.

2 sav.

Jei alergija beta laktaminiams antibiotikams

Vankomicinas 30 mg/kg/p. per 2 k. (pagal inkstų 
funkciją) 4 sav.

III.7.4	lentelė.	stafilokoko	sukelto	infekcinio	endokardito	antibakterinis	gydymas	

Būklė Antibiotikas Dozė Trukmė

Meticilinui jautrus  
S. aureus (NVIE)

Oksacilinas ar  
(flu)kloksacilinas 12 g/p. į veną per 4–6 k. 4–6 sav.

Alergija penicilinui 
ar meticilinui 
atsparūs stafilokokai

Vankomicinas 

ar
daptomicinas

30–60 mg/kg/p. į veną  
per 2 ar 3 k.

10 mg/kg/p. į veną 1 k.

4–6 sav.

Protezuoto 
vožtuvo infekcinis 
endokarditas

Oksacilinas 
(kloksacilinas) 
ir rifampicinas, 

ir
gentamicinas 

12 g/p. į veną per 4–6 k.

900–1200 mg/p. į veną ar 
gerti per 2 ar 3 k.  
(pridėti po 3–5 d.)
3 mg/kg/p. į veną ar 
raumenis 1 k. (ar 2 k./p.)

6 sav.

2 sav.

NVIE – natūralaus vožtuvo infekcinis endokarditas. 
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III.7.5	lentelė.	Enterokoko	sukelto	infekcinio	endokardito	antibakterinis	gydymas

Antibiotikas Dozė Trukmė

Amoksicilinas ir
gentamicinas

200 mg/kg/p. į veną per 4–6 k.
3 mg/kg/ p. į veną ar raumenis vienu kartu

4–6 sav.
2–6 sav.

Ampicilinas ir
ceftriaksonas

200 mg/kg/ p. į veną per 4–6 k.
4 g/ p. į veną ar raumenis per 2 k. 6 sav.

Vankomicinas ir 
gentamicinas

30 mg/kg/ p. į veną per 2 k.
3 mg/kg/ p. į veną ar raumenis vienu kartu 6 sav.

III.7.6	lentelė.	HaCEk	grupės	mikroorganizmų	sukelto	infekcinio	endokardito	
antibakterinis	gydymas

Antibiotikas Dozė Trukmė

Ceftriaksonas
arba 4 g/p. į veną ar raumenis per 2 k. 4 sav.

ampicilinas / sulbaktamas, 
arba 12 g/p. į veną per 4 k. 4 sav.

ciprofloksacinas 1000 mg/p. gerti arba 800 mg/p.  
į veną per 2 k. 4 sav. 

mai atsparūs gydymui, ligos eiga ūmesnė, skiriamos didesnės antibiotikų 
dozės, derinamos su gentamicinu. Protezuoto vožtuvo IE gydomas 6 savai-
tes. Įtariant smegenų komplikacijas, geriau pradėti gydymą ceftriaksonu. 
Jei skiriamas vankomicinas ar gentamicinas, dozę reikia pritaikyti pagal 
inkstų funkciją, glomerulų filtracijos greitį ir tirti vaisto koncentraciją krau-
jyje, kad būtų išvengta nefrotoksinio poveikio.

stafilokokinio	 IE medikamentinis gydymas nurodytas III.7.4 lentelėje. 
Esant ryškiai intoksikacijai, ūminei klinikai, oksaciliną reikia leisti daž-
niau – kas 4 val. Protezuoto vožtuvo stafilokokiniam IE gydyti skiriama 
oksacilino kartu su rifampicinu 900–1200 mg per parą (pastarasis prideda-
mas po 3–5 parų) ir gentamicinu 3 mg/kg/p. (gentamicinu gydoma 2 sav.).

Esant alergijai penicilinui, oksacilinas keičiamas į vankomiciną. Gydymo 
trukmė – ne mažiau kaip 6 savaitės. 

Enterokokinio	ir	HaCEk grupės mikroorganizmų sukelto IE antibakteri-
nio gydymo principai nurodyti III.7.5, III.7.6 lentelėse. 
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III.7.7	lentelė.	Empirinis	antibakterinis	infekcinio	endokardito	gydymas	 
(iki	sukėlėjo	nustatymo)

Būklė Antibiotikas Dozė

Natūralaus vožtuvo IE 
ar vėlyvasis protezuoto 
vožtuvo IE (≥12mėn. po 
operacijos)

Oksacilinas ar  
(flu)kloksacilinas ir
ampicilinas, ir
gentamicinas

12 g/p. į veną per 4–6 k.
12 g/p. į veną per 4–6 k.
3 mg/kg/p. į veną ar raumenis 1 k.

Vankomicinas ir 
gentamicinas

30–60 mg/kg/p. į veną per 2 ar 3 k.
3 mg/kg/p. į veną ar raumenis 1 k.

Ankstyvasis protezuoto 
vožtuvo (<12 mėn. po 
operacijos) ar su sveikatos 
priežiūra susijęs IE

Vankomicinas ir
gentamicinas, ir 
rifampicinas

30 mg/kg/p. į veną per 2 k.
3 mg/kg/p. į veną ar raumenis 1 k.
900–1200 mg į veną ar gerti per 
2 ar 3 k. (pridėti po 3–5 d., kai 
žinomas kraujo pasėlio atsakymas)

Jei paciento būklė sunki, yra intoksikacija, kol bus nustatytas sukėlėjas, ski-
riamas empirinis antibakterinis gydymas, jo principai nurodyti III.7.7 len-
telėje. Nustačius mikroorganizmus bei jų jautrumą, antibakterinis gydymas 
keičiamas. 

Chirurginis	gydymas
Infekcinio endokardito chirurginio gydymo pagrindinės indikacijos yra 
trys: progresuojantis širdies nepakankamumas, nevaldoma plintanti infek-
cija bei embolinių komplikacijų profilaktika. Pažeistas vožtuvas dažniau-
siai protezuojamas. Jeigu įmanoma, atliekamos rekonstrukcinės vožtuvų 
operacijos (aortos, dviburio ar triburio vožtuvo plastika). Atliekami opera-
cijos metu pašalintų audinių pasėliai, histologiniai tyrimai. Antibakterinio 
gydymo trukmė priklauso nuo sukėlėjo. Sudedamas prieš operaciją skirto 
antibakterinio gydymo laikas ir numatoma pooperacinio gydymo trukmė. 
Jeigu operacinės medžiagos pasėlis teigiamas, antibakterinio gydymo truk-
mė skaičiuojama iš naujo. Visada išlieka ankstyvojo ir vėlyvojo protezito 
grėsmė, gali tekti operaciją kartoti.

IE	chirurginio	gydymo	indikacijos	dėl	širdies	nepakankamumo:
 ● Aortos arba dviburio vožtuvo (natūralaus ar protezuoto) IE su didele 

ūmine regurgitacija, obstrukcija ar fistule, sukeliantis refrakterinę plau-
čių edemą ar kardiogeninį šoką.
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 ● Aortos arba dviburio vožtuvo (natūralaus ar protezuoto) IE su didele ūmi-
ne regurgitacija, obstrukcija, sukeliantis širdies nepakankamumo simpto-
mus, arba echokardiografiniai sutrikusios hemodinamikos požymiai. 

IE	chirurginio	gydymo	indikacijos	dėl	nevaldomos	infekcijos:
 ● Vietiškai nevaldoma infekcija (abscesas, pseudoaneurizma, fistulė, padi-

dėjusi vegetacija).
 ● Infekcija, sukelta grybo arba atsparaus mikroorganizmo.
 ● Išliekantys teigiami kraujo pasėliai, nepaisant tinkamo antibakterinio gy-

dymo ir kontroliuojamų metastazinių infekcijos židinių.
 ● Protezuoto vožtuvo IE, sukeltas Staphylococcus	spp. arba ne HACEK 

gramneigiamų bakterijų.

IE	chirurginio	gydymo	indikacijos	dėl	embolijos	profilaktikos:
 ● Aortos arba dviburio vožtuvo (natūralaus ar protezuoto) IE su išliekan-

čiomis didesnėmis nei 10 mm vegetacijomis po 1 ar daugiau embolijos 
epizodų, nepaisant tinkamo antibakterinio gydymo.

 ● Aortos arba dviburio vožtuvo (natūralaus ar protezuoto) IE su didesnė-
mis nei 10 mm vegetacijomis, lemiančiomis didelę vožtuvų stenozę ar 
regurgitaciją, esant mažai operacinei rizikai.

 ● Aortos arba dviburio vožtuvo (natūralaus ar protezuoto) IE, kai yra viena 
labai didelė (>30 mm) vegetacija. 

 ● Aortos arba dviburio vožtuvo (natūralaus ar protezuoto) IE su izoliuotomis 
didelėmis vegetacijomis (>15 mm), kai nėra kitų operacijos indikacijų.

Operacija gali būti neatidėtina	(per	24	val.), skubi	(per	mažiau	nei	7	d.), 
pasirinktinė	(bent	po	1–2 sav. antibakterinio	gydymo).

PrOFILaktIka
Bendrosios	profilaktikos	rekomendacijos vienodos ir sveikiesiems, ir li-
goniams. Reikia rūpintis burnos higiena: po valgio kruopščiai valyti dantis 
šepetėliu, tarpdančius – specialiu siūlu ir šepetėliu, kasmet apsilankyti pas 
odontologą ir laiku gydyti dantis. Du kartus per metus atlikti profesionalią 
burnos higieną, ypač prieš planines operacijas. Prieš dantų procedūras bur-
ną skalauti antiseptiniu tirpalu. Prižiūrėti odą, kad būtų švari, nepažeista, 
gydyti odos ligas, infekcijos židinius, anksti ir kvalifikuotai gydyti atsira-
dusius pūlinius, vengti nuospaudų, dėvėti patogius batus, drabužius. Veng-
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ti savigydos antibiotikais, vengti auskarų vėrimo, tatuiruočių, jei galima 
vengti infuzinių kateterių ir invazinių procedūrų. Naudoti periferinius, ne 
centrinius kateterius, juos keisti kas 3–4 d. Atidžiai prižiūrėti tvarsčius apie 
kateterius, kaniules. Infekcijos židinius rekomenduojama šalinti ilgiau kaip 
2 sav. iki operacijos (vožtuvų protezavimo, širdies ar kraujagyslių svetim-
kūnių implantavimo), išskyrus skubias operacijas.

savitoji	IE	profilaktika,	rekomenduojama	tik	esant	didelei	IE	rizikai:
 ● Protezuoti vožtuvai ar jų plastika žiedu, įskaitant ir kateteriniu būdu im-

plantuotus vožtuvų protezus.
 ● Persirgtas IE.
 ● Kai kurių įgimtų širdies ydų atvejais:

• nekoreguotos cianozinės širdies ydos, suformuotos paliatyvios 
jungtys;

• protezine medžiaga koreguotos įgimtos širdies ydos – iki 6 mėn. po 
operacijos ar kateterinės procedūros;

• liekamieji defektai po intervencinių procedūrų ar įgimtų širdies ydų 
operacijų – visą gyvenimą.

 ● Šiai grupei priskiriami ir pacientai po širdies transplantacijos.

antibiotikų	profilaktika turėtų būti skiriama tik prieš didelės rizikos bur-
nos gleivinės procedūras (gleivinės ir periapikalinių audinių sritis ar burnos 
gleivinės perforacija) tik didelės rizikos pacientams: amoksicilino 2 g gerti 
ar į veną vieną kartą 30–60 min. prieš procedūrą. Jei yra alergija penicilinui, 
skiriama klindamicino 600 mg gerti ar į veną. Alternatyva – cefazolino ar 
ceftriaksono 1 g į veną. Prieš elektrinio širdies stimuliatoriaus ar kardiover-
terio defibriliatoriaus implantavimą taip pat profilaktiškai skiriama antibio-
tikų (cefazolino 1 g į veną vieną kartą prieš procedūrą ir antra dozė po 8 
val., jei procedūra užtrunka ilgiau nei 2 val.).

Jei rizika	susirgti	IE	vidutinė (įgytos širdies ydos, dviburis aortos vožtu-
vas, dviburio (mitralinio) vožtuvo prolapsas, atviras arterinis latakas, skilve-
lių pertvaros defektas, aortos koarktacija, Marfano sindromas, hipertrofinė 
kardiomiopatija) IE profilaktika neskiriama arba sprendžiama individualiai. 

naujų	rizikos	grupių asmenims (silpno imuniteto pacientams, sergantiems 
cukriniu diabetu, dializuojamiems, narkomanams, vyresniems asmenims, 
ypač turintiems degeneracinių širdies ydų, širdies prietaisų) rekomenduoja-
mos bendrosios IE profilaktikos priemonės.



239I I I .7 . InfekcInIs endokardItas

Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Pirminis ūminis streptokokinis infekcinis endokarditas. Aortos vožtuvo valvulitas, 
aortos vožtuvo nesandarumas.
Endocarditis	infectiosa	primaria	acuta	streptococcica.	Valvulitis	aortalis	inde	
insufficientia	aortalis.

Antrinis nežinomos kilmės persistentinis infekcinis endokarditas. Dviburio vožtuvo 
valvulitas, sausgyslinių siūlų (chordos) plyšimas, dviburio vožtuvo nesandarumas. 
Antrinė anemija, antrinis glomerulonefritas. Dviburio vožtuvo prolapsas (gretutinė 
liga).
Endocarditis	infectiosa	secundaria	persistens	cryptogenes.	Valvulitis	mitralis,	
ruptura	chordae	tendineae	inde	insufficientia	mitralis.	Anaemia	secundaria.	
Glomerulonephritis	secundaria.	Prolapsus	valvae	mitralis.

Antrinis poūmis stafilokokinis infekcinis endokarditas. Dviburio vožtuvo 
paraprotezitas. Paraprotezinė fistulė.
Endocarditis	infectiosa	secundaria	subacuta	staphylococcica.	Paraprothesitis	
mitralis	inde	fistula	paraprothesalis.
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III .8 . 	mIOkarDO	LIGOs

Neris 	Stoškutė , 	Diana	Žal iaduonytė

Kardiomiopatija (KMP) – tai nevienalytė grupė miokardo 
ligų, kurios sukelia širdies raumens struktūros ir funkcijos 
sutrikimus, nepagrindžiamus sutrikusia vainikinių arterijų 
kraujotaka ir (ar) skilvelių apkrovos pokyčiais. KMP bū-
dinga skilvelių hipertrofija ir (ar) dilatacija išsivysto dėl 
įvairialypių, dažnai genetiškai nulemtų priežasčių. Širdies 
pažaida gali būti izoliuota arba išplitusio sisteminio pažei-
dimo dalis. 

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

Klinikinėje praktikoje KMP klasifi-
kuojamos atsižvelgiant į savituosius 
morfologinius ir funkcinius požy-
mius – fenotipą: 

 ● Dilatacinė kardiomiopatija;
 ● Aritmogeninė kardiomiopatija;
 ● Hipertrofinė kardiomiopatija;
 ● Restrikcinė kardiomiopatija.

Kiekvienas fenotipas skiriamas į 
genetinę ir negenetinę formas. Svar-
bu tai, kad skirtingų fenotipų KMP 

genetinės formos iš dalies sutampa, 
t. y. to paties geno mutacija gali lem-
ti skirtingo fenotipo KMP.

2014 m. priimta MOGES klasifika-
cija apibendrina visus turimus duo-
menis apie sergantį pacientą: mor-
fologinį funkcinį fenotipą, pažeistus 
organus, genetinę informaciją, ne-
genetinius etiologinius veiksnius ir 
funkcinę paciento būklę.

karDIOmIOPatIJOs	kLasIFIkaCIJa
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DILataCInė	karDIOmIOPatIJa
Dilatacinė kardiomiopatija – tai širdies raumens liga, kuriai būdinga kairio-
jo ar abiejų skilvelių išsiplėtimas ir sistolinė disfunkcija. Pirmoji klinikinė 
dilatacinės KMP fazė – hipokinezinė KMP be dilatacijos, t. y. sutrinka kai-
riojo ar abiejų skilvelių kontrakcija, bet širdies ertmės neišsiplėtusios.

Sistolinė kairiojo skilvelio (KS) disfunkcija – tai sutrikusi skilvelio kon-
trakcija ir mažesnė nei 45 proc. išstūmio frakcija, nustatyta dviem vaizdo 
tyrimo metodais (dvimatės echokardiografijos ir širdies magnetinio rezo-
nanso tomografijos (MRT)) ar dviem vieno metodo tyrimais.

Kairiojo skilvelio dilatacija – tai KS galinio diastolinio dydžio ir tūrio padi-
dėjimas, viršijantis dvi standartinio nuokrypio reikšmes, lyginant su norma, 
matavimo reikšmę koregavus pagal kūno paviršiaus plotą ir (ar) amžių.

Sergamumas dilatacine KMP – 35,5 atvejai 100 tūkst. gyventojų. Kasmet 
nustatoma nuo 5 iki 8 naujų dilatacinės KMP atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Etiologija
Visos dilatacinę KMP sukeliančios priežastys skiriamos į genetinės ir ne-
genetinės kilmės, pasitaiko atvejų, kai genetinis polinkis sąveikauja su išo-
riniais ir aplinkos veiksniais, todėl, prieš nustatant idiopatinės dilatacinės 
KMP diagnozę, turi būti apsvarstomi visi galimi etiologiniai veiksniai. 

Naujausi genetiniai tyrimai rodo, kad genetinė	 priežastis nustatoma 
30 proc. šeiminės dilatacinės KMP atvejų. Dilatacinė KMP paveldima auto-
sominiu dominantiniu, autosominiu recesyviniu, susijusiu su X chromoso-
ma, būdu arba perduodama motinos linija. Nustatyta daugiau kaip 50 genų, 
kurių mutacijos lemia dilatacinės KMP išsivystymą, dažniausiai genai, 
koduojantys sarkomerų, Z disko ar citoskeleto baltymų struktūrą. Pavyz-
džiui, TTN geno, koduojančio baltymo titino struktūrą, mutacijos sukelia 
18–25 proc. visų dilatacinės KMP atvejų. Kitų dažniau pasitaikančių genų 
mutacijos (LMNA, MYH7, TNNT2, koduojančių lamino, sunkiųjų miozino 
grandinių, troponino T struktūrą) sukelia nuo 2 iki 6 proc. dilatacinės KMP 
atvejų. Su X chromosoma perduodamos nervų-raumenų ligos (Diušeno, 
Bekerio raumenų distrofija), kurioms būdingas dilatacinės KMP fenotipas. 
Mitochondrinė KMP – tai genų mutacijų nulemtas sindromas, pasireiškian-
tis dilatacinės KMP fenotipu ir skeleto raumenų miopatija.
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negenetinės	priežastys grupuojamos pagal veiksnius:
 ● Vaistai:

• Antinavikiniai (antraciklinai, antimetabolitai, alkilinantys, monoklo-
niniai antikūnai, imunomoduliatoriai); 

• Psichotropiniai (klozapinas, olanzapinas, chlorpromazinas, risperido-
nas, litis, tricikliai antidepresantai).

 ● Toksinės medžiagos (etanolis, kokainas, amfetaminas, ekstazis, arsenas, 
kobaltas, anaboliniai steroidai, geležies perteklius dėl kraujo transfuzi-
jų ar hemochromatozės). Dažniausiai iš negenetinių veiksnių dilatacinę 
KMP lemia cheminės medžiagos, ypač alkoholis. Manoma, kad alkoho-
lio sukeliama KS sistolinė disfunkcija priklauso nuo dozės, ji gali būti iš 
dalies grįžtama nutraukus alkoholio vartojimą. Toksinė alkoholinė KMP 
sudaro 20–30 proc. visų dilatacinės KMP atvejų.

 ● Nepakankama mityba (seleno, tiamino, cinko, vario, karnitino stoka).
 ● Elektrolitų pusiausvyros sutrikimas (hipokalcemija, hipofosfatemija).
 ● Endokrininės ligos (hipotirozė, hipertireozė, Kušingo / Adisono liga, fe-

ochromocitoma, akromegalija, cukrinis diabetas).
 ● Infekcija (virusai (ŽIV), bakterijos (Laimo liga), grybai, parazitai (čago 

liga)).
 ● Autoimuninės ligos:

• Specifinės (gigantiškųjų ląstelių miokarditas, uždegimo kilmės dila-
tacinė KMP).

• Miokarditas – dažna negenetinė dilatacinės KMP priežastis. Nusta-
tyta, kad 30 proc. pacientų, persirgusių miokarditu, liga progresuoja 
į dilatacinę KMP. Kitiems pacientams uždegimo procesą rodo endo-
miokardo biopsijos duomenys, nors klinikinės miokardito išraiškos 
nebūna. Šiuo atveju didelės įtakos ligos patogenezei turi autoimuni-
niai mechanizmai, pacientams nustatoma anticor autoantikūnų. Tokia 
dilatacinė KMP laikoma uždegimo kilmės. 

• Nespecifinės (polimiozitas / dermatomiozitas, čargo-Štrauso (Churg-
Straus) sindromas, Vegenerio granulomatozė, sisteminė vilkligė, sar-
koidozė).

 ● Peripartinė KMP. Nustatoma paskutinį nėštumo mėnesį ir 5 mėn. po 
gimdymo paneigus kitas širdies nepakankamumo priežastis, siejama 
su nėščiųjų hipertenzija, daugiavaisiu nėštumu, vyresniu amžiumi. Pa-
togenezės mechanizmas yra kompleksinis, čia svarbūs autoimuniniai 
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veiksniai, citokinai, virusinė infekcija bei toksinis prolaktino skilimo 
produktų poveikis. Kai kuriais atvejais nustatomas genetinis polinkis. 
Maždaug pusės ligonių prognozė yra palanki, KS disfunkcija grįžtama.

 ● Tachikardijos sukelta KMP. Ilgai užsitęsusi tachikardija gali sukelti KS 
sistolinę disfunkciją ir dilataciją, tačiau ši diagnozė gali būti nustatoma 
tik retrospektyviai, kai po tachisistolinio ritmo sutrikimo gydymo page-
rėja KS sistolinė funkcija. Dažniausios priežastys: prieširdinė, reciproki-
nė atrioventrikulinio (AV) mazgo tachikardija, dažnos skilvelinės ekstra-
sistolės, pasikartojanti trumpalaikė skilvelinė tachikardija, tachisistolinis 
prieširdžių virpėjimas. Lemiamą reikšmę KMP vystymuisi turi ne širdies 
susitraukimų dažnis ritmo sutrikimo metu, o ritmo sutrikimo trukmė. 
Daugumai pacientų akivaizdžiai KS sistolinė funkcija pagerėja praėjus 
3–6 mėnesiams po sinusinio ritmo grąžinimo, kartais po metų. Visais 
KMP sukeltos tachikardijos atvejais būtina ištirti skydliaukės funkciją 
dėl galimos tirotoksikozės.

 ● Takotsubo (japonų kalba – tai indas aštuonkojams gaudyti, kurio formą 
primena išsiplėtęs KS) KMP. Emocinio ar fizinio streso sukeltas ūmi-
nis grįžtamas KS išsiplėtimas su sistoline disfunkcija. Dažniausiai serga 
moterys po menopauzės. Patogenezėje svarbu padidėjusi katecholaminų 
koncentracija, sukelianti smulkiųjų kraujagyslių funkcijos sutrikimą, ly-
dimą kalcio perkrovos ląstelėse. Liga dažnai mėgdžioja ūminį miokardo 
infarktą su ST segmento pakilimu, tipiniu krūtinės skausmu, elektrokar-
diogramos (EKG) pokyčiais, padidėjusiu troponino I kiekiu. Echokar-
diografija nustatomi kontrakcijos sutrikimai KS viršūnėje, viduriniuose 
segmentuose dažnai neatitinka vainikinių arterijų baseinų. Kompensa-
cinis hiperkinezinis nepažeistų pamatinių KS segmentų susitraukimas 
gali sąlygoti dviburio vožtuvo burių atsilenkimą skilvelių pertvaros link 
sistolės metu, kuris sukelia KS nutekamojo trakto obstrukciją ir hipo-
tenziją. Vainikinėse arterijose hemodinamiškai reikšmingų stenozių 
nenustatoma. Ilgalaikė prognozė gera, pokyčiai pranyksta per 1–3 sa-
vaites. Hospitalinis mirštamumas yra apie 1,2 proc., dažniausios mir-
ties priežastys: kardiogeninis šokas, KS plyšimas ar trombinė embolija 
iš KS. Takotsubo KMP būdingas pailgėjęs Q–T intervalas ir piktybinė 
skilvelinė tachikardija (torsades de pointes), todėl gydant reikia vengti 
vaistų, ilginančių Q–T intervalą. Dėl esamos ar galinčios pasunkėti KS 
nutekamojo trakto obstrukcijos reikia atsargiai gydyti adrenomimetiniais 
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vaistais. Takotsubo KMP gydoma angiotenziną konvertuojančio fermen-
to inhibitoriais (AKFI) ar angiotenzino receptorių blokatoriais bei beta 
receptorių blokatoriais (BAB) bent tol, kol atsitaiso KS funkcija. Statinų, 
dezagregantų nauda šiuo atveju nenustatyta. Antikoaguliantais gydoma 
tik tada, kai susiformuoja trombai.

Patofiziologija,	struktūriniai	širdies	pokyčiai	
Dilatacinei KMP būdinga smarkiai išsiplėtusios KS ar visos širdies er-
tmės, ekscentrinė KS hipertrofija, sutrikusi jo kontrakcinė funkcija. Dėl 
genetinių ir negenetinių žalojančių veiksnių poveikio formuojasi įvairaus 
laipsnio intersticinė bei perivaskulinė miokardo fibrozė ir subendokardinio 
sluoksnio miocitų nekrozė (apoptozė), sutrikdančios kontrakcinę širdies 
raumens funkciją. Pagal Laplaso dėsnį, didėjant KS skersmeniui ir sferiš-
kumui (trumposios ir ilgosios ašių santykiui), padidėja ir sienos įtampa bei 
su tuo susijęs energijos sunaudojimas tam pačiam spaudimui pasiekti, todėl 
kontrakcinę funkciją praradęs skilvelis dar labiau plečiasi, progresuoja KS 
geometrijos pokyčiai, jis remodeliuojasi, mažėja sistolės metu išstumiamo 
kraujo tūris ir išstūmio frakcija. Išsekus kompensaciniams mechanizmams 
(Franko-Starlingo mechanizmui, simpatinės nervų sistemos suaktyvėjimui, 
sukeliančiam tachikardiją, RAAS suaktyvėjimui), progresuoja širdies ne-
pakankamumas (ŠN). Dėl širdies ertmių išsiplėtimo kartu išsiplečia ir AV 
vožtuvų (dviburio ir triburio) žiedai, o pačios burės lieka nepakitusios. Išsi-
plėtus AV vožtuvams, sutrinka burių užsidarymas ir atsiranda antrinis vož-
tuvų nesandarumas, kuris dar labiau sustiprina ŠN požymius. Dėl lėtos pa-
sieninės kraujotakos širdies ertmėse susidaro sąlygos trombams formuotis, 
todėl neretai pasitaiko tromboembolinių komplikacijų. Fibroziniai širdies 
raumens pokyčiai lemia įvairus širdies ritmo ir laidumo sutrikimus. Vaini-
kinės arterijos dažniausiai lieka nepakitusios.

Diagnostika

klinikinis	įvertinimas

Dažniausi nusiskundimai sergant dilatacine KMP yra būdingi ŠN. Tai du-
sulys, blogas fizinio krūvio toleravimas, silpnumas, patinimas ir kiti. Kar-
tu būna ritmo ir laidumo sutrikimo požymių: plakimai, neritmiška širdies 
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veikla, galvos svaigimas, sinkopės. Neretas ir skausmo sindromas, kuris 
gali pasireikšti ir tipine krūtinės angina, ir kardialgija. 

Dėl genetinių veiksnių įtakos dilatacinės KMP atvejais labai svarbi pacie-
nto ir šeiminė anamnezė. Kryptingai ją renkant, svarbu išsiaiškinti, ko-
kio amžiaus pacientui išryškėjo pirmieji ligos požymiai, pavyzdžiui, dar 
naujagimiams atsiranda metabolizmo sutrikimai, dismorfiniai sindromai. 
Svarbi ir gyvenimo anamnezė, kitų organų veiklos sutrikimai, nes neretai 
dilatacinė KMP esti sudedamoji sindromo dalis. Renkant anamnezę apie 
žalingus įpročius, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimą, naudinga ne 
tik paciento, bet ir jo artimųjų suteikta informacija. Analizuojant šeiminę 
informaciją, svarbu žinoti apie staigios mirties, ŠN, širdies transplantaci-
jos, elektrinio širdies stimuliatoriaus ar kardioverterio defibriliatoriaus im-
plantavimo atvejus trijų keturių kartų šeimos nariams. Svarbu išsiaiškinti 
ir galimą paveldėjimo tipą, pvz.: ar liga serga tik šeimos vyrai, ar moterys, 
ar liga perduodama iš kartos į kartą bet kurios lyties giminėms, – turint šią 
informaciją, lengviau apsispręsti dėl kryptingo genetinio tyrimo, juo labiau, 
kad fenotipai šeimoje gali būti mišrūs. 

Visus klinikinius simptomus ir požymius, būdingus dilatacinei KMP, gali-
ma sugrupuoti į klinikinius sindromus:

 ● Kardiomegalija. Išsiplėtusios širdies ribos nustatomos perkutuojant šir-
dį, čiuopiant širdies viršūnės trinksnį, atliekant krūtinės ląstos rentgeno-
gramą ir dvimatę echokardiografiją.

 ● Sistolinis ŠN nustatomas įvertinus nusiskundimus, klinikinio tyrimo 
duomenis: galopo ritmą, girdimus drėgnus karkalus plaučiuose, edemą, 
išsiplėtusias kaklo venas, padidėjusias kepenis ir kt. Krūtinės ląstos rent-
geninis tyrimas bei dvimatė echokardiografija duomenis papildo. 

 ● Širdies ritmo ir (ar) laidumo sutrikimai. Būdingi gyvybei grėsmingi skil-
veliniai ritmo sutrikimai, užrašomi EKG arba Holterio stebėsenos (mo-
nitoravimo) metu. Pasitaiko atvejų, kai dėl skilvelinių ritmo sutrikimų 
ištikusi staigi mirtis yra pirma ir vienintelė ligos išraiška. Dažni ir supra-
ventrikuliniai ritmo sutrikimai: prieširdinės ir skilvelinės ekstrasistolės, 
prieširdžių virpėjimas; viduskilveliniai laidumo sutrikimai: Hiso pluošto 
kojyčių blokados kartu su AV laidumo sutrikimais, t. y. bifascikulinės ar 
trifascikulinės blokados. Ritmo ir laidumo sutrikimai dar labiau sutrikdo 
sistolinę KS funkciją ir pasunkina ŠN.
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 ● Tromboembolines komplikacijas gali lemti embolai iš širdies ertmių, ku-
rie susiformuoja dėl kraujo sąstovio sutrikus sistolinei skilvelių funkcijai 
ar mechaninei prieširdžių veiklai prieširdžių virpėjimo metu.

 ● Skausmo sindromas. Pacientai gali jausti angininį skausmą esant nepaki-
tusioms epikardinėms vainikinėms arterijoms dėl santykinio jų nepakan-
kamumo padidėjus širdies masei arba dėl smulkiųjų širdies kraujagyslių 
trūkumo.

Laboratoriniai,	instrumentiniai,	invaziniai	tyrimai

Laboratoriniai	tyrimai. Tiriant pacientą dėl dilatacinės KMP pirmiausia 
atliekami bendrasis kraujo tyrimas dėl anemijos ir leukocitozės, kaip už-
degimo žymens, inkstų, kepenų, skydliaukės funkcijos žymenys, geležies, 
feritino, kalcio, fosforo, kreatinkinazės, natriurezinio peptido tyrimai, šla-
pimo tyrimas dėl proteinurijos. Šie duomenys padeda nustatyti labiausiai ti-
kėtiną ligą ir numatyti tolesnių tyrimų planą. Kreatinkinazės koncentracijos 
padidėjimas 2–10 kartų būdingas KMP, susijusioms su X chromosoma (t. y. 
nervų-raumenų ligoms). 

Antros eilės tyrimai turi būti orientuoti į įtartą patologiją. Įtariant uždegimo 
kilmės KMP, kitas autoimunines ligas, tiriami autoanikūnai (anticor). Ti-
riant dėl infekcinių ligų, nustatomi Koksaki, echoviruso, gripo viruso, ŽIV, 
borelijos (Laimo ligai), tripanosomos (čago ligai) titrai. Tiamino tyrimas 
atliekamas nuo alkoholio priklausomiems ar nepakankamos mitybos pacie-
ntams, katecholaminai tiriami įtariant feochromocitomą.

Genetiniai tyrimai. Juos atlikti rekomenduojama esant šeiminei anamne-
zei arba pavieniais atvejais, kai klinikiniai duomenys (AV blokada, krea-
tinkinazės kiekio padidėjimas) skatina įtarti retą genetinę ligą ir turi būti 
apsiribota tik genų, sukeliančių dilatacinę KMP, ištyrimu. Nustačius geno 
mutaciją dilatacine KMP sergančiam ligoniui, rekomenduojama genetiškai 
ištirti visus pirmos eilės giminaičius.

Elektrokardiografija. Savitųjų požymių nėra, ligos pradžioje gali būti ST 
segmento ir T dantelio pokyčių, vėliau – patologinis Q ar blogai „augantis“ 
R dantelis krūtininėse derivacijose nesant miokardo infarkto, išsiplėtęs QRS 
kompleksas (dažniausiai kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada (KHKB)), 
AV laidumo sutrikimai, bifascikulinės, trifascikulinės blokados. 20–30 proc. 
pacientų užrašomi trumpalaikiai paroksizminės skilvelinės tachikardijos 
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epizodai, lemiantys blogą ligos prognozę. Dažni supraventrikuliniai ritmo 
sutrikimai: prieširdinės, skilvelinės ekstrasistolės, prieširdžių virpėjimas, ku-
ris gali būti ir tachisistolinis, ir bradisitolinis, sinusinė tachikardija. Norint 
nustatyti gyvybei grėsmingus ritmo ir laidumo sutrikimus, širdies susitrauki-
mų dažnį, atliekama Holterio stebėsena (EKG rašoma 24–48 val.). 

Echokardiografija – vienas svarbiausių vaizdo tyrimo metodų, padedantis 
diagnozuoti dilatacinio fenotipo KMP. Atliekant dvimatę echokardiografi-
ją, matyti išsiplėtusios KS ar visos širdies ertmės (III.8.1 pav.). Nustatomi 
padidėję KS sistolinis ir diastolinis dydžiai, tūriai, tūrių indeksai, o sienos 
išlikusios normalaus storio ar išplonėjusios. Būdinga pasikeitusi KS geo-
metrija (ekscentrinė hipertrofija, padidėjęs sferiškumas, speninių raumenų 
poslinkis viršūnės link ir į šonus), difuzinis KS kontrakcijos sutrikimas, 
smarkiai sumažėjusi jo sistolinė funkcija (išstūmio frakcija <45 proc.). Di-
astolinės funkcijos sutrikimo laipsnis priklauso nuo ligos eigos ir trukmės. 
Ligai tęsiantis, trimate echokardiografija ar specialiomis dvimatės echokar-
diografijos metodikomis (audinių dopleriu, taškelių žymėjimo metodika) 
nustatoma sutrikusi dešiniojo skilvelio funkcija. Dėl KS remodeliavimosi ir 
išsiplėtusių AV žiedų atsiranda antrinis dviburio ir triburio vožtuvų nesan-
darumas, doplerinio tyrimo metu registruojama regurgitacija pro vožtuvus, 
nustatomas regurgitacijos sunkumas (III.8.2 pav.). Gali būti matomi trombai 
širdies ertmėse (prieširdžiuose esantys trombai matomi tik stemplinės echo-
kardiografijos metu). Sunkėjant ŠN, gali atsirasti skysčio sankaupa perikar-
do ertmėje, kuri taip pat matoma echokardiografijos metu, kartu įvertinama 

III.8.1	pav.	Echokardiografinis	priekrūtinkaulinis	ilgosios	ašies	vaizdas	–	dilatacinė	
kardiomiopatija:	1)	padidėję	kairiojo	skilvelio	ir	2)	kairiojo	prieširdžio	matmenys

1
2
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skysčio įtaka hemodinamikai. Ryškią KS sistolinę disfunkciją komplikuoja 
plautinė hipertenzija, kurios sunkumo laipsnis ir spaudimai dešiniosiose šir-
dies ertmėse apskaičiuojami doplerinės echokardiografijos metu.  

Širdies	magnetinio	rezonanso	tomografija naudinga skilvelių dydžiui bei 
funkcijai įvertinti ir širdies raumens audinio savybėms nustatyti. Pagal vė-
lyvuosius gadoliniu sustiprintus vaizdus sprendžiama apie fibrozės, rando 
ar uždegimo židinius, patvirtinama dilatacinės KMP diagnozė ar diferenci-
juojama nuo kitų KMP, miokardito ar išeminės širdies ligos. Šiam tikslui 
pasitelkiami ir širdies kompiuterinės tomografijos bei branduoliniai tyrimai, 
iš kurių informatyviausi – pozitronų emisijos tomografijos (PET) ir vieno 
fotono emisijos kompiuterinės tomografijos (angl. santrumpa SPECT) tyri-
mai.

spiroergometrija. Dilatacinė KMP dėl ryškios sistolinės disfunkcijos 
yra viena dažniausių širdies transplantacijos priežasčių. Vertinat paciento 
funkcinę būklę ir sprendžiant širdies transplantacijos klausimą, atliekamas 
spiroergometrijos tyrimas, nustatomas maksimalus deguonies suvartojimas 
per minutę (VO2 max).

Vainikinių	arterijų	angiografija atliekama visiems vyresniems kaip 35 m. 
pacientams arba jaunesniems, bet turintiems išeminės širdies ligos rizikos 
veiksnių ar šeiminę ankstyvos išeminės širdies ligos anamnezę dilatacinės 
KMP fenotipui atskirti nuo išeminės širdies ligos (išeminės kardiopatijos).

III.8.2	pav.	Doplerinės	echokardiografijos	viršūninis	keturių	ertmių	vaizdas	–	
dilatacinė	kardiomiopatija:	padidėjusios	visos	širdies	dalys,	spalviniu	dopleriu	

registruojama	ryški	regurgitacija	pro	1)	dviburį	ir	2)	triburį	vožtuvus
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Endomiokardo	 biopsija rekomenduojama kliniškai įtariant miokarditą, 
atliekami histologinis, imunohistologinis, polimerazės grandininės reakci-
jos (PGR) tyrimai. Endomiokardo biopsija gali būti naudinga ir tais atve-
jais, kai pagal klinikinio tyrimo duomenis įtariama kaupimo ar metabolinė 
KMP, kurios negalima patvirtinti kitais tyrimo metodais.

Invazinis	 hemodinamikos tyrimas matuojant spaudimą širdies ertmėse, 
širdies minutinį tūrį, širdies indeksą, sisteminį ir plaučių kraujagyslių pasi-
priešinimą atliekamas, kai sprendžiamas širdies transplantacijos ar skilve-
lius atstojančių prietaisų implantavimo klausimus.

Intrakardinis	elektrofiziologinis tyrimas gali būti atliekamas ritmo sutri-
kimams diagnozuoti, po jo, jei yra indikacijų, gali būti taikoma radiodažni-
nė abliacija. Šis tyrimas rekomenduojamas ir pacientams, kuriems nustatyta 
LMNA geno mutacija, staigios mirties dėl skilvelinių ritmo sutrikimų (parok-
sizminės skilvelinės tachikardijos, skilvelių virpėjimo) rizikai įvertinti. 

Diferencinė	diagnostika
Diferencinės diagnostikos tikslai: atskirti dilatacinio fenotipo KMP kilmę, 
atskirti KMP nuo kitų ligų, kuriomis sergant gali išsiplėsti širdies ertmės, 
atskirti dilatacinę KMP nuo kitų fenotipų KMP, kurios ilgainiui gali įgyti 
dilatacinės KMP bruožų arba būti sukeltos tų pačių genų mutacijų.

Aiškinantis dilatacinės KMP kilmę, labai svarbu nustatyti žalojantį veiksnį, 
nes, išsiaiškinus savitąją priežastį, lengviau valdyti ne tik paciento, bet ir 
jo šeimos narių ligą. Būtina kryptingai surinkti paciento ir šeiminės anam-
nezės duomenis, nustatyti galimą paveldėjimo tipą. Visų tyrimų duomenys 
vertinami integruotai apimant klinikinę bei pirmaeilių tyrimų (EKG, echo-
kardiografinio, laboratorinių) informaciją ir kryptingai sudaromas tolesnių 
tyrimų planas.

Ligos, sukeliančios KS išsiplėtimą ir sistolinės funkcijos sutrikimą, nuo ku-
rių reikia atskirti dilatacinę KMP atliekant diferencinę diagnostiką:

 ● Išeminė širdies liga. Vainikinių arterijų angiografija nustatomos hemo-
dinamiškai reikšmingos stenozės, anamnezėje – miokardo infarktas, 
echokardiografija nustatomi segmentiniai KS kontrakcijos sutrikimai 
(jie gali būti difuziniai, jei pacientas persirgo ne vieną miokardo infark-
tą), aneurizma.
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 ● Miokarditas. Echokardiografija nustatoma ryški KS sistolinė disfunkci-
ja, bet neišsiplėtusios ertmės. Diagnozė grindžiama endomiokardo biop-
sijos, širdies MRT rezultatais.

 ● Širdies vožtuvų liga ir suaugusiųjų įgimtos širdies ydos. Echokardiogra-
fija nustatomi organiniai širdies vožtuvų pokyčiai, įgimtos ydos požymių 
(pertvarų defektai, stambiųjų kraujagyslių anomalijos ir kt.), kartais diag-
nozei patikslinti reikia atlikti kompiuterinę tomografiją ar širdies MRT.

 ● Hipertenzinė širdies liga. Atskirti padeda arterinės hipertenzijos anam-
nezė, kitų organų taikinių pažaida. Diferencinę diagnostiką sunkina tai, 
kad, įsisenėjus hipertenzinei širdies ligai ir smarkiai sutrikus sistolinei 
KS funkcijai, arterinis ir pulsinis kraujo spaudimas būna mažas. Echo-
kardiografija diferencijuoti nepadeda, nes abiejų ligų atveju nustatoma 
ekscentrinė KS hipertrofija, išsiplėtimas ir sistolinė disfunkcija.

 ● Šlapiasis perikarditas. Skysčio sankaupa perikardo ertmėje gali mėg-
džioti kardiomegalijos sindromą. Echokardiografija nesudėtinga nusta-
tyti perikarde susikaupusį skystį, rentgenogramoje matyti padidėjusios 
širdies šešėlis nesant veninio sąstovio požymių plaučiuose.

 ● Plautinė hipertenzija. Ligos, pasireiškiančios plautine hipertenzija (lė-
tinė obstrukcinė plaučių liga, jungiamojo audinio ligos, pirminė plauti-
nė hipertenzija, embolija į plautinės arterijos baseiną), sukelia dešiniojo 
skilvelio išsiplėtimą ir funkcijos sutrikimą, kurio klinikinė išraiška – de-
šiniojo skilvelio nepakankamumas (patinimas, padidėjusios kepenys, 
skysčio sankaupa pilvaplėvėje). Echokardiografiniai plautinės hiper-
tenzijos požymiai: padidėjęs spaudimas dešiniosiose širdies ertmėse, 
triburio vožtuvo nesandarumas, padidėjusios dešiniosios širdies dalys, 
sutrikusi dešiniojo skilvelio funkcija, o kairysis skilvelis nepakitęs. Kar-
tu būna klinikinių ligos, sukėlusios plautinę hipertenziją, požymių. Tai 
padeda jas atskirti nuo dilatacinės KMP.

Dilatacinės ir kitų fenotipų KMP diferencinė diagnostika:
 ● Aritmogeninė dešiniojo skilvelio kardiomiopatija (aritmogeninė KMP). 

Tai autosominiu dominantiniu būdu paveldima liga, kurią sukelia desmo-
somų baltymą koduojančių genų mutacija. Histologiniu tyrimu nusta-
toma, kad dešiniojo skilvelio nutekamojo trakto, viršūnės ir srities prie 
triburio vožtuvo raumenines skaidulas pakeitęs riebalinis ir fibrozinis 
audinys. Daugiau kaip pusei pacientų pažeidžiamas ir KS. Pagrindiniai 
ligos klinikiniai požymiai: skilveliniai ritmo sutrikimai, staigi mirtis ir 
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dešiniojo, o vėliau ir kairiojo skilvelių disfunkcija, kurie išryškėja antrą-
jį–ketvirtąjį gyvenimo dešimtmetį. Dviem trečdaliams pacientų ramybės 
EKG užrašomi skilveliniai ritmo sutrikimai, kuriems būdinga KHKB 
QRS komplekso morfologija. Sinusinio ritmo metu tipinėje EKG matyti 
neigiamas T dantelis ir „epsilon“ banga, atspindinti vėluojančią dešinio-
jo skilvelio depoliarizaciją. Pradinės stadijos ligos diagnostika sudėtin-
ga, todėl esant aprašytų EKG pokyčių deriniui, derėtų įtarti aritmogeninę 
KMP. Informatyvi yra širdies MRT, tačiau galima hiperdiagnostika dėl 
neteisingo radinių interpretavimo: normali riebalinio audinio infiltracija 
į dešiniojo skilvelio sieną be fibrozinių pokyčių palaikoma aritmogenine 
KMP. Endomiokardo biopsija rizikinga dėl galimos skilvelio perforaci-
jos ir dažnai neinformatyvi dėl klaidingai neigiamo histologinio tyrimo 
rezultato, jei nepataikoma į pažeistą miokardą. Skilveliniams ritmo su-
trikimams gydyti pirmiausia skiriama BAB ar sotalolio, jei yra vartojimo 
kontraindikacijų – amjodarono. Radiodažnine abliacija gydomi mono-
morfiniai skilveliniai ritmo sutrikimai. Antrinei staigios mirties profilak-
tikai implantuojamas kardioverteris defibriliatorius. Rekomenduojama 
vengti didelio intensyvumo sporto treniruočių ir varžybų.

 ● Hipertrofinė kardiomiopatija. Apie 3 proc. hipertrofine KMP sergančių 
ligonių ilgainiui išsiplečia KS ir liga įgauna dilatacinės KMP fenotipą. 
Šiuo atveju diferencinė diagnostika sudėtinga, genetinės ligos atveju pa-
dėti gali šeiminė anamnezė ir pirmos eilės giminaičių tyrimai. 

 ● Restrikcinė kardiomiopatija (hemochromatozė, sarkoidozė, Danono 
liga) (žr. toliau).

 ● Nekompaktinio miokardo KMP. Nekompaktinio miokardo terminu nusa-
komas fenotipas, kai KS raumens struktūra lieka embriono stadijos. Bū-
dinga miokardo dvisluoksniškumas, išvešėjusios trabekulės bei gilios ki-
šenės, kuriose vyksta kraujotaka, ir susilpnėjusi nekompaktinių segmentų 
kontrakcija. Dažniausiai pažeidžiamos KS šoninė siena ir viršūnė. Deši-
nysis skilvelis pažeidžiamas mažiau kaip pusei pacientų. Aprašyti reti 
genetinės nekompaktinio miokardo KMP atvejai atskleidžia, kad esama 
tų pačių genų mutacijų kaip ir sergant dilatacine ir hipertrofine KMP. Be 
to, nekompaktinio miokardo požymių nustatoma ir kitų KMP bei kitos 
etiologijos KS hipertrofijos atvejais (pvz.: aortos vožtuvo stenozė, arte-
rinė hipertenzija). Todėl labai sudėtinga, bet svarbu atskirti, ar pacientas 
serga nekompaktinio miokardo KMP ar kita liga, pasižyminčia miokardo 
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nekompaktiškumu. Klinikinių simptomų įvairovė itin didelė: nuo visiško 
jų nebuvimo iki ŠN, tromboembolinių komplikacijų, gyvybei grėsmingų 
skilvelinių ritmo sutrikimų ir staigios mirties. Pagrindiniai diagnostiniai  
metodai – echokardiografija ir širdies MRT. Echokardiografinis diagnos-
tinis miokardo nekompaktiškumo kriterijus – nekompaktinio miokardo 
storis sistolės pabaigoje, daugiau kaip du kartus viršijantis kompaktinio 
miokardo storį. Širdies MRT metu nekompaktinio miokardo KMP diag-
nozuojama, kai nekompaktinis miokardas sudaro daugiau kaip 20 proc. 
visos miokardo masės. Savito gydymo ir pirminės profilaktikos reko-
mendacijų nėra, gydomas vyraujantis klinikinis sindromas. 

Eigos	ypatumai
Klinikinė dilatacinės KMP eiga ilgą laiką gali būti besimptomė. Skiriamos 
kelios ikiklinikinės dilatacinės KMP fazės: 

 ● Nustatyta geno mutacija ar anticor autoantikūnai, bet nėra klinikinės šir-
dies pažaidos;

 ● KS išsiplėtęs, bet nesutrikusi kontrakcija ir funkcija;
 ● Aritminė KMP, kuriai būdingi širdies ritmo ir laidumo sutrikimai.

Hipokinezinė KMP nesant dilatacijos ir ikiklinikinės dilatacinės KMP fazės 
gali būti svarbios ankstyvai ligos diagnostikai, ypač ligonio pirmos eilės 
giminaičiams.

Dilatacinės KMP klinikinė eiga lengvesnė, jei nuolat vartojami patogene-
ziniai vaistai ŠN gydyti. Progresuojantis, ilgainiui atsparus gydymui ŠN 
sutrikdo plaučių, kepenų ir inkstų funkcijas, priartina mirtį. Būklę dažnai 
blogina tromboembolinės komplikacijos.

Gydymas
Medikamentinis dilatacinės KMP gydymas iš esmės nesiskiria nuo ŠN gy-
dymo. Skiriama visų patogeneziškai ŠN veikiančių grupių vaistų, t. y. BAB, 
AKFI ar angiotenzino receptorių blokatorių, mineralokortikoidų receptorių 
antagonistų, neprilizino inhibitorių. Tiems pacientams, kurių širdies susi-
traukimų dažnis išlieka didesnis kaip 70 k./min. gydant BAB ar negalint jų 
skirti, skiriamas sinusinio mazgo If srovės inhibitorius ivabradinas. Edema, 
veninis sąstovis plaučiuose gydomi kilpiniais diuretikais. Digoksinu gydoma, 
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kai reikia sumažinti širdies susitraukimų dažnį prieširdžių virpėjimo metu. 
Aritmijoms gydyti pirmaeiliai yra BAB ir amjodaronas. Tromboembolinių 
komplikacijų profilaktikai skiriama vitamino K antagonistų ar naujųjų ge-
riamųjų antikoaguliantų, o gydymui – nefrakcionuoto heparino ar mažos 
molekulinės masės heparino.

Rekomenduojamos nemedikamentinio gydymo priemonės: keisti mitybą, 
riboti valgomosios druskos, skysčių vartojimą, atsisakyti žalingų įpročių, 
stebėti kūno svorį, užsiimti lengvo–vidutinio intensyvumo fizine veikla.

Intervencinis	ir	chirurginis	gydymas.	Pirminei staigios mirties profilak-
tikai implantuojamas kardioverteris defibriliatorius, jei nustatoma didelė 
staigios mirties rizika. Didelė staigios mirties rizika gresia II, III funkcinės 
klasės ŠN pagal Niujorko širdies asociaciją (NŠA) sergantiems pacientams, 
kurių KS išstūmio frakcija išlieka 35 proc. ar mažesnė nepaisant optimalaus 
medikamentinio gydymo, tęsto ilgiau kaip tris mėnesius. Didelė staigios 
mirties rizika yra ir vyrams, kuriems dilatacinę KMP sukėlė LMNA geno 
mutacija ir EKG užrašoma trumpalaikė skilvelinė tachikardija, o KS išstū-
mio frakcija mažesnė kaip 45 proc. Pacientams, kuriems paroksizminė skil-
velinė tachikardija ar skilvelių virpėjimas sukėlė klinikinę mirtį ar ūminį 
kraujotakos nepakankamumą, antrinės staigios mirties profilaktikos tikslu 
implantuojamas kardioverteris defibriliatorius.

Radiodažnine abliacija gydomi visi supraventrikuliniai ir skilveliniai grįž-
tamojo sužadinimo (reentry) tipo ritmo sutrikimai.

Laidumo sutrikimai gydomi implantuojant elektrinį širdies stimuliatorių 
atsižvelgiant į įprastines laidumo sutrikimų gydymo gaires. Tačiau būtina 
įvertinti viduskilvelinio laidumo sutrikimus (KHKB), kurie sąlygoja ne-
sinchronišką skilvelių susitraukimą ir jiems esant implantuoti biventrikulinį 
elektrinį širdies stimuliatorių.

Širdį resinchronizuojantis gydymas biventrikuline elektrine širdies stimu-
liacija taikomas II, III NŠA funkcinės klasės ŠN su sumažėjusia KS išstū-
mio frakcija sergantiems pacientams, kuriems nustatoma nesinchroniško 
širdies susitraukimo požymių (pvz., KHKB, kai QRS trukmė >130 ms), kai 
tikėtina gyvenimo trukmė ilgesnė nei vieneri metai.

Ligai įsisenėjus, pacientas turi būti siunčiamas į gydymo įstaigą, kur spren-
džiamas širdies transplantacijos klausimas. Laukiant širdies transplantaci-
jos operacijos, gali prireikti mechaninių kraujotaką palaikančių prietaisų.
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Prognozė
Dilatacine KMP sergančių pacientų ligos eigos ir išgyvenimo prognozė pri-
klauso nuo keleto veiksnių. Kai kurių žalojančių veiksnių sukelta liga būna 
lengvesnės eigos ir geresnės prognozės, pvz.: Takotsubo, peripartinė, alkoho-
linė (nutraukus alkoholio vartojimą), tačiau daugeliu atvejų ŠN progresuo-
ja. Būtent nuo ŠN funkcinės klasės priklauso pacientų išgyvenimas. Kitas 
rodiklis, siejamas su pacientų funkcine būkle ir išgyvenimo prognoze, yra 
maksimalus deguonies suvartojimas kardiopulmoninio krūvio testo (spiroer-
gometrijos) metu. Geros prognozės ženklas – didesnis kaip 14 ml/kg/min. 
VO2 max: vienerius metus išgyvena 98 proc. ligonių. Vidutinis visų dila-
tacine KMP sergančių pacientų penkerių metų išgyvenamumas – 46 proc.

HIPErtrOFInė	karDIOmIOPatIJa
Hipertrofinė kardiomiopatija – tai širdies raumens liga, pasireiškianti bent 
vieno KS sienos segmento sustorėjimu iki 15 mm ar daugiau, nustatomu 
bet kuriuo vaizdo tyrimu, kurio negalima pagrįsti nenormalia KS apkrova.

Liga reta, pasitaiko 0,02–0,23 proc. suaugusiųjų, kasmet nustatoma 0,3–0,5 
naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų.

40–60 proc. visų hipertrofinio fenotipo KMP sukelia širdies raumens sar-
komerų baltymus koduojančių genų mutacijos, paveldimos autosominiu 
dominantiniu būdu, 5–10 proc. – kiti genetiniai ir negenetiniai veiksniai, 
o beveik 30 proc. atvejų ligos priežastis lieka neaiški (idiopatinė). Pagrin-
dinės grupės ligų, kurioms būdinga hipertrofinio fenotipo KMP, pateiktos 
III.8.1 lentelėje.

Patofiziologija,	struktūriniai	širdies	pokyčiai	
 ● Kairiojo skilvelio hipertrofija dažniausiai būna nesimetriška. Būdinga 

priekinės skilvelių pertvaros dalies ar visos pertvaros hipertrofija, per-
einanti į KS priekinę, šoninę sienas, galima viso KS, išskyrus pamatinį 
užpakalinės sienos segmentą, ar izoliuota viršūnės hipertrofija. Dešinysis 
skilvelis pažeidžiamas apie 30 proc. atvejų. Apie 20 proc. pacientų hiper-
trofija apsiriboja vienu dviem segmentais, tokiais atvejais apskaičiuota 
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miokardo masė būna normali. KS ertmė būna normalaus dydžio ar su-
mažėjusi, radialinė kontrakcija ir bendroji sistolinė funkcija ilgą laiką 
išlieka normalios, dėl stipraus skilvelio susitraukimo sistolės metu jo 
ertmės gali visai nelikti. Būdingas ankstyvas ilgosios KS ašies funkci-
jos sutrikimas. Dėl standaus storasienio skilvelio prasto atsipalaidavimo 
anksti sutrinka diastolinė funkcija, padidėja galinis diastolinis ir kairiojo 
prieširdžio spaudimas, išsiplečia kairysis prieširdis.

 ● Genų mutacijos lemia struktūrinius dviburio vožtuvo pokyčius. Būdin-
gos labai didelės, ilgos burės ar atskiri jų segmentai, priekinis speninis 
raumuo gali būti tiesiogiai prisitvirtinęs prie burės, būdinga dviburio 
vožtuvo žiedo kalcinozė, burių ir skilvelių pertvaros trauminė fibrozė. 
Dėl anatominių dviburio vožtuvo, skilvelių pertvaros pokyčių ir stiprios 
KS kontrakcinės funkcijos KS nutekamajame trakte ar ties speniniais 
raumenimis susiformuoja kliūtis kraujui tekėti į aortą, dėl to susidaro 
spaudimo gradientas. Tai vadinama KS nutekamojo trakto obstrukcija, 
kuriai būdingas anatominis ir dinaminis komponentai. Anatominė KS 
nutekamojo trakto obstrukcija susiformuoja dėl nesimetriškos skilvelių 
pertvaros pamatinio segmento hipertrofijos ir struktūrinių dviburio vož-
tuvo aparato pokyčių, dinaminė – dėl hiperkinezinės KS kontrakcijos 

III.8.1	lentelė.	Ligų	grupės,	kurioms	būdingas	hipertrofinės	kardiomiopatijos	fenotipas

Ligų grupės Ligos

Genetinė / šeiminė hipertrofinė 
kardiomiopatija 

Sarkomerų genų mutacijos: MYBPC3 – 
mioziną sujungiančio C baltymo; MYH7 – 
miozino sunkiųjų grandinių 7; TNNT2 – T 
troponino; TNN3 – I troponino

Metabolinės ligos: autosominės recesyvinės; 
susijusios su X chromosoma

Glikogeno kaupimo ligos (Pompe, Danono)
Lizosominė kaupimo liga (Andersono-Fabry)

Mitochondrinės kardiomiopatijos: 
autosominės recesyvinės; autosominės 
dominantinės; susijusios su X chromosoma; 
motinos linija paveldimos

Branduolio ir mitochondrijų DNR mutacijos

Nervų-raumenų ligos Fridricho (Friedreich) ataksija

Raidos anomalijų sindromai
Nunano (Noonan), LEOPARD, Kostelo 
(Costello)

Infiltracinės ligos Amiloidozė (AL, TTR)
Endokrininės ligos Feochromocitoma, akromegalija

Vaistų sukeltos 
Anaboliniai steroidai, takrolimas, 
hidroksichlorochinai
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ir dviburio vožtuvo burių atsilenkimo skilvelių pertvaros link sistolės 
metu. Dėl dviburio vožtuvo burių atsilenkimo skilvelių pertvaros link 
sutrinka jų susiglaudimas ir atsiranda regurgitacija pro dviburį vožtu-
vą, kurios tėkmė krypsta kairiojo prieširdžio užpakalinės sienos link. KS 
nutekamojo trakto obstrukcija būdinga 70 proc. pacientų, sergančių hi-
pertrofine KMP. Mažiau hemodinamiškai reikšminga yra kliūtis kraujui 
tekėti, susidaranti ties speniniais raumenimis, kurie sistolės metu prisi-
glaudžia prie skilvelių pertvaros, tačiau ji gali būti susijusi su aneurizmos 
formavimusi KS viršūnėje. KS nutekamajame trakte susidaręs spaudimo 
gradientas ir jo sukeltų širdies ūžesių intensyvumas kinta priklausomai 
nuo miokardo kontraktiliškumo, arterinio kraujospūdžio ir KS užpildy-
mo. Sumažėjus KS kontraktiliškumui, pvz., gydant BAB, padidėjus KS 
tūriui ir arteriniam kraujo spaudimui, spaudimo gradientas nutekamaja-
me trakte sumažėja ir susilpnėja ūžesiai. Kai arterinis kraujospūdis ir KS 
tūris sumažėja (Valsalvos mėginys, gydymas vazodilatatoriais, kraujavi-
mas, dehidratacija) arba padidėja KS kontraktiliškumas (fizinis krūvis, 
gydymas dobutaminu, ekstrasistolinis širdies susitraukimas), spaudimo 
gradientas išauga ir ūžesiai sustiprėja. Didelei daliai pacientų, kuriems ra-
mybėje spaudimo gradiento nebūna, jis gali atsirasti fizinio krūvio metu. 

 ● Smulkiųjų (intramuralinių) arterijų sienos sustorėja, spindis susiaurėja ar 
jos net užanka, o epikardinės vainikinės arterijos nepakitusios. Sutrikusi 
smulkiųjų kraujagyslių kraujotaka sukelia miokardo išemiją, o ši – ari-
tmijas, miocitų nekrozę ir miokardo fibrozę, skatina skilvelio remodelia-
vimąsi ir sunkina diastolinę disfunkciją.

 ● Histologiniai pokyčiai: 
• Miocitų išsidėstymo sekos sutrikimas, miofibrilių išsidėstymo tvarka 

panaši į sraigės ar eglutės formą. 
• Jungiamojo audinio vešėjimas, intersticinė fibrozė, randai.
• Intramuralinių arteriolių sienos sustorėjusios, deformuotos, spindžiai 

susiaurėję ar užakę.

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas

Daug pacientų, sergančių hipertrofine KMP, nepatiria jokių simptomų, jiems 
liga diagnozuojama atsitiktinai ar profilaktinių patikrinimų metu. Svarbūs 
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anamnezės duomenys apie paciento amžių, kada pasireiškė pirmieji kliniki-
niai požymiai ir simptomai, šeiminė anamnezė, apimanti tris keturias kar-
tas, galimas ligos paveldėjimo būdas. Klinikiniai požymiai ir simptomai 
sergant hipertrofine KMP gali pasireikšti bet kurio amžiaus pacientams, jie 
panašūs ir esant KS nutekamojo trakto obstrukcijai, ir jos nesant:

 ● ŠN su išlikusia gera sistoline KS funkcija dažniausiai pasireiškia dusuliu 
fizinio krūvio metu ir greitu nuovargiu. Ligai progresuojant, gali atsirasti 
ortopnėja ar priepuolinis naktinis dusulys.

 ● Ritmo sutrikimai sąlygoti tiek histologinių miokardo pokyčių (netvar-
kingo miocitų išsidėstymo, gausių fibrozės židinių, miokardo išemijos), 
tiek patofiziologinių mechanizmų (padidėjusios kairiojo prieširdžio ert-
mės ir spaudimo). Būdingi supraventrikuliniai ritmo sutrikimai, t. y. eks-
trasistolės, prieširdžių virpėjimas ir gyvybei grėsmingi skilveliniai ritmo 
sutrikimai. Klinikinė mirtis ar staigi mirtis dėl skilvelių virpėjimo gali 
būti pirmoji ligos išraiška. Visi didelio širdies susitraukimų dažnio ritmo 
sutrikimai  smarkiai sutrikdo kraujotaką, gali sukelti šoką ar plaučių ede-
mą, todėl turi būti skubiai gydomi.

 ● Skausmas krūtinėje pasireiškia ir tipine, ir netipine krūtinės angina, daž-
niausiai būna sukeltas smulkiųjų kraujagyslių pokyčių.

 ● Sinkopę dažniausiai lemia ritmo sutrikimai arba KS nutekamojo trakto 
obstrukcija.

 ● Klinikinio tyrimo metu nustatomas stiprus širdies viršūnės trinksnis. 
Esant obstrukcinei ligos formai, girdimas sistolinis išstūmimo tipo ūže-
sys ties kairiuoju krūtinkaulio kraštu, neplintantis į kaklo kraujagysles 
kaip aortos vožtuvo stenozės atveju bei sistolinis dviburio vožtuvo re-
gurgitacijos ūžesys. Ūžesių intensyvumas kinta keičiantis KS prieškrū-
viui ar pokrūviui. Kitų organų pokyčiai gali tapti užuomina įtariant KMP 
sisteminių ligų atvejais: insultas jauname amžiuje, skeleto raumenų sil-
pnumas, inkstų funkcijos sutrikimas, cukrinis diabetas, kurtumas.

Laboratoriniai,	instrumentiniai,	invaziniai	tyrimai

Laboratoriniai	 tyrimai. Įprastiniai laboratoriniai tyrimai dažnai padeda 
nustatyti ligas, kurios sukelia ar pablogina širdies funkciją sergant hipertro-
fine KMP. Kryptingai tiriant, galima įtarti sistemines ligas, kurioms būdin-
gas hipertrofinis KMP fenotipas.
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Rekomenduojami tyrimai:
 ● Hemoglobinas – anemija pasunkina krūtinės anginą ir dusulį, tyrimas 

padeda atskirti klinikinės būklės pablogėjimo priežastį.
 ● Inkstų funkcijos rodikliai – sumažėjęs glomerulų filtracijos greitis ir prote-

inurija būdingi amiloidozei, Andersono-Fabry ligai, mitochondrijų ligoms.
 ● Kepenų transaminazės – padidėjęs kiekis būdingas mitochondrijų li-

goms, Danono ligai.
 ● Kreatinkinazė – padidėjęs kiekis būdingas mitochondrijų ligoms, Dano-

no ligai.
 ● Monokloninės kapa, lambda frakcijos būdingos AL amiloidozei.
 ● Glikemija – padidėjusi būdinga mitochondrijų ligoms, sumažėjusi – kar-

nitino apykaitos ligoms.
 ● Smegenų natriurezinio peptido, troponino I kiekio padidėjimas susijęs su 

didesne širdies ir kraujagyslių sistemos įvykių, ŠN, staigios mirties rizika.
 ● Skydliaukės funkcijos rodikliai tiriami hipertrofinę KMP diagnozuojant 

ir kas 6 mėn. gydant amjodaronu.
 ● Plazmos laktatai – padidėjęs kiekis sergant mitochondrijų ligomis.
 ● Alfa galaktozidazė A tirtina vyresniems kaip 30 metų vyrams; jos stoka, 

kai kiekis yra mažesnis kaip 10 proc. normalaus dydžio, būdingas An-
dersono-Fabry ligai.

Genetiniai tyrimai. Probando genetinis tyrimas rekomenduojamas visa-
da, kai kliniškai nustatytos hipertrofinės KMP diagnozės negalima pagrįsti 
negenetine etiologija, taip pat pacientams, atitinkantiems diagnostinius hi-
pertrofinės KMP kriterijus, planuojant pirmos eilės giminaičių genetinius 
tyrimus. Pacientui nustačius geno mutaciją, pirmos eilės giminaičiams pir-
miausia atliekamas genetinis tyrimas, tik nustačius tą pačią mutaciją – išsa-
mus tyrimas ir ilgalaikė stebėsena.

Elektrokardiografija. Pokyčiai nėra saviti, tačiau jų nustatoma 75 proc. 
besimptomių pacientų ir 90 proc. pirmos eilės giminaičių. Būdingi KS hi-
pertrofijos požymiai, ST segmento bei T dantelio pokyčiai ir siauras bei 
gilus Q dantelis krūtininėse derivacijose. Gigantiniai gilūs neigiami T dan-
teliai būdingi viršūninei hipertrofinei KMP. Trumpas P–R intervalas, preek-
sitacijos požymiai, AV laidumo sutrikimai būdingi kaupimo, infiltracinėms 
ir mitochondrinėms KMP. Pokyčiai EKG turi būti analizuojami derinant 
su echokardiografijos ar kitų vaizdo tyrimų duomenimis ir visada atskiria-
mi nuo sukeltų išemijos. Atliekant paros EKG stebėseną, 25 proc. pacientų 
nustatoma besimptomė trumpalaikė skilvelinė tachikardija, o 38 proc. – 
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paroksizminės supraventrikulinės aritmijos, todėl Holterio stebėsena yra 
būtina vertinant staigios mirties ir insulto riziką.

Echokardiografija – vienas svarbiausių tyrimo metodų, kuriuo nesunku 
nustatyti diagnozę. Atliekant dvimatę ir doplerinę echokardiografiją, mato-
mi šie pokyčiai:

 ● Nesimetriška KS hipertrofija, kai bent vienas segmentas yra 15 mm ar 
storesnis (III.8.3 pav.). Kartais KS hipertrofija būna ne tokia ryški (su-
storėjimas 13–14 mm), tokiais atvejais diagnozei patvirtinti reikia visų 
galimų tyrimų duomenų.

 ● KS dydis normalus, galima ertmės obliteracija, kontrakcija hiperkine-
zinė, radialinė kontrakcija ir išstūmio frakcija normalios, ilgosios ašies 
funkcija ir deformacijos rodikliai sumažėję, diastolinė funkcija sutrikusi.

 ● Padidėjęs kairysis prieširdis dėl padidėjusio galinio diastolinio spaudi-
mo kairiajame skilvelyje ir dviburio vožtuvo nesandarumo – prognozinis 
staigios mirties žymuo.

 ● Obstrukcinės hipertrofinės KMP atveju sistolės metu matomas dviburio 
vožtuvo burių atsilenkimas skilvelių pertvaros link, pagreitėjusi turbu-
lencinė kraujotaka, spaudimo gradientas obstrukcijos vietoje, regurgi-
tacija pro dviburį vožtuvą (III.8.4, III.8.5, III.8.6 pav.). KS nutekamojo 
trakto obstrukcija laikomas didesnis kaip 30 mmHg spaudimo gradi-
ento susidarymas ramybėje ar provokacinių mėginių metu. Didesnis 
kaip 50 mmHg spaudimo gradientas yra hemodinamiškai reikšmingas 
ir sukelia klinikinius požymius ir simptomus. Dviburio vožtuvo burių 

III.8.3	pav.	Echokardiografinis	priekrūtinkaulinis	trumposios	ašies	vaizdas,	
diastolė	–	hipertrofinė	obstrukcinė	kardiomiopatija:	nesimetriška	kairiojo	skilvelio	
hipertrofija	vyraujant	skilvelių	pertvarai,	padidėjęs	jos	echogeniškumas	(rodyklė)
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III.8.4	pav.	Echokardiografinis	priekrūtinkaulinis	ilgosios	ašies	vaizdas,	sistolė	–	
hipertrofinė	obstrukcinė	kardiomiopatija:	dviburio	vožtuvo	priekinės	burės	atsilenkimas	

skilvelių	pertvaros	link	sistolės	metu	(rodyklė),	spalviniu	dopleriu	registruojama	
pagreitėjusi	turbulencinė	kraujotaka	kairiojo	skilvelio	nutekamajame	trakte

III.8.5	pav.	Echokardiografinis	viršūninis	keturių	ertmių	vaizdas,	sistolė	–	
hipertrofinė	obstrukcinė	kardiomiopatija:	nesimetriška	kairiojo	skilvelio	

hipertrofija	vyraujant	skilvelių	pertvarai,	padidėjęs	jos	echogeniškumas	(rodyklė),	
spalviniu	dopleriu	registruojama	pagreitėjusi	turbulencinė	kraujotaka	kairiojo	

skilvelio	nutekamajame	trakte

atsilenkimas pertvaros link ir ramybės obstrukcinis gradientas nustato-
mas trečdaliui hipertrofine KMP sergančių ligonių, kitam trečdaliui jis 
atsiranda provokacinių mėginių metu (Valsalvos mėginio, fizinio krūvio 
mėginio). Išsiaiškinti KS nutekamojo trakto obstrukciją atliekant pro-
vokacinius mėginius yra svarbu, nes nuo to priklauso ligos gydymas ir 
staigios mirties rizika.
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Širdies	magnetinio	 rezonanso	 tomografija. KS morfologija ir funkcija 
įvertinamos panašiai kaip dvimate echokardiografija, tačiau širdies MRT 
pranašesnė, kai echokardiografinio vaizdo kokybė yra bloga, taip pat verti-
nant aneurizmas, trombus, miokardo kriptas, speninių raumenų anomalijas 
ir miokardo fibrozę. Tipiniais atvejais vėlyvasis gadolinio kaupimasis bū-
dingas hipertrofavusių segmentų vidurinėje miokardo dalyje bei dešiniojo 
skilvelio ir skilvelių pertvaros jungčių vietose (III.8.7, III.8.8, III.8.9 pav.). 

III.8.6	pav.	Doplerinė	echokardiografija	–	pastovios	bangos	dopleriu	registruojama	
pagreitėjusi	obstrukcinio	tipo	kardo	formos	kraujotaka	kairiojo	skilvelio	

nutekamajame trakte

III.8.7	pav.	Širdies	magnetinio	rezonanso	tomografijos	trumposios	ašies	vaizdas	–
nesimetrinė	hipertrofinė	kardiomiopatija,	„cine“	seka	

   SP – skilvelių pertvara, KS – kairysis skilvelis.
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Fibrozinio audinio išvešėjimas, kurį atspindi vėlyvasis gadolinio kaupima-
sis, apimantis daugiau kaip 15 proc. miokardo masės, yra nepriklausomas 
staigios mirties rizikos žymuo.

Protonų	emisijos	tomografija pradedama taikyti norint įvertinti miokardo 
išemiją sergantiems hipertrofine KMP be epikardinių vainikinių arterijų ligos.

spiroergometrija naudinga hipertrofinei KMP atskirti nuo fiziologinės KS 
hipertrofijos profesionaliems sportininkams. Neproporcingai sumažėjęs 
maksimalus deguonies suvartojimas ir žemas anaerobinis slenkstis skatina 

III.8.9	pav.	Širdies	magnetinio	rezonanso	tomografijos	trumposios	ašies	vaizdas	–	
nesimetrinė	hipertrofinė:	susiliejantis	židininis	vėlyvasis	gadolinio	kaupimasis	(rodyklė)

III.8.8	pav.	Širdies	magnetinio	rezonanso	tomografijos	trijų	ertmių	vaizdas	–	
nesimetrinė	hipertrofinė	kardiomiopatija,	„cine“	seka	

SP – skilvelių pertvara, KS – kairysis skilvelis.
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įtarti metabolinę ligą. Tyrimas turėtų būti atliekamas diagnozavus ligą, pasi-
keitus simptomams ir planuojant chirurginį gydymą (miektomiją ar širdies 
transplantaciją).

Vainikinių	arterijų	angiografija. Hipertrofinei KMP būdinga intramurali-
nė vainikinių arterijų eiga (raumenų tilteliai). Diferencijuojant nuo išeminės 
širdies ligos vainikinių arterijų angiografija atliekama pacientams, išgyve-
nusiems klinikinę mirtį ar savaime nenutrūkstančią skilvelinę tachikardiją, 
taip pat jei kartojasi trečios ar ketvirtos klasės krūtinės angina ir vyresniems 
kaip 40 metų ligoniams prieš chirurginį KS nutekamojo trakto obstrukcijos 
gydymą. 

Endomiokardo	biopsija atliekama diagnozei patikslinti tik tuo atveju, jei 
pagal kitus neinvazinių tyrimų duomenis įtariama miokardo infiltracijos, 
kaupimo ar uždegimo liga.

Invazinis	hemodinamikos	tyrimas gali būti atliekamas, jei nepakankamai 
informatyvūs neinvazinių tyrimų duomenys, ir visada atliekamas prieš širdies 
transplantaciją ar skilvelius atstojančių prietaisų implantavimo operacijas.

Invazinis	 elektrofiziologinis	 tyrimas atliekamas tiems pacientams, ku-
riems nustatoma persistentinė ar grįžtamoji supraventrikulinė tachikardija, 
taip pat esant požymių, kad supraventrikulinė ar skilvelinė aritmija gali būti 
gydoma radiodažnine abliacija.

Diferencinė	diagnostika	
Diferencinės diagnostikos tikslai: atskirti hipertrofinio fenotipo KMP kil-
mę, atskirti hipertrofinę KMP nuo kitų fenotipų KMP, kurios ilgainiui gali 
įgyti hipertrofinės KMP bruožų, atskirti hipertrofinę KMP nuo kitų ligų, 
kuriomis sergant gali sustorėti širdies sienos.

Aiškinantis hipertrofinio fenotipo KMP kilmę labai svarbu nustatyti, kuriai 
ligų grupei priskirtina tiriama liga, nes, išsiaiškinus savitąją priežastį, lengviau 
valdyti ne tik paciento, bet ir jo šeimos narių ligą. Genetinė (šeiminė) hiper-
trofinė KMP turi būti atskirta nuo metabolinių ligų, mitochondrinių KMP, 
nervų-raumenų ligų, raidos anomalijų sindromų, infiltracinių, endokrininių 
ligų. Būtina kryptingai surinkti paciento ir šeiminės anamnezės duomenis, 
nustatyti galimą paveldėjimo tipą. Visų tyrimų duomenys vertinami integruo-
tai apimant klinikinę bei pirmaeilių tyrimų (EKG, echokardiografinio, labora-
torinių) informaciją ir kryptingai sudaromas tolesnių tyrimų planas.
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Retais atvejais hipertrofinę KMP reikia atskirti nuo dilatacinės, nes 3 proc. 
sergančių hipertrofine KMP sutrinka KS sistolinė funkcija ir išsiplečia jo 
ertmė, t. y. liga įgyja dilatacinės KMP fenotipą. Šiuo atveju diferencinė dia-
gnostika sudėtinga, šeiminės ligos atveju padėti gali šeiminė anamnezė ir 
pirmos eilės giminaičių tyrimai. Dažniau hipertrofinės KMP fenotipas įgyja 
restrikcinio KS prisipildymo fiziologijos požymių, tokiais atvejais reikia at-
skirti nuo infiltracinių ir kaupimo ligų (amiloidozės, sarkoidozės, hemoch-
romatozės, Danono, Andersono-Fabry, Pompe ligų). 

Ligos bei būklės, sukeliančios KS hipertrofiją, susijusią su slėgio perkrova, 
nuo kurių reikia atskirti hipertrofinę KMP atliekant diferencinę diagnostiką:

 ● Fiziologinė KS hipertrofija būdinga treniruotiems sportininkams. Ji daž-
niau būna simetriška, sumažėja nebesportuojant per 4–6 savaites, fizinio 
krūvio mėginio metu didžiausias deguonies suvartojimas padidėja dau-
giau kaip 110 proc., širdies MRT nebūdingas vėlyvasis gadolinio kaupi-
masis. Jei hipertrofavusio KS diastolinis skersmuo didesnis kaip 55 mm, 
didesnė tikimybė, kad hipertrofija fiziologinė, jei mažesnis kaip 45 mm – 
hipertrofinė KMP. 

 ● Hipertenzinė širdies liga. KS hipertrofija dažniau būna koncentrinė, sime-
triška, nebūdinga dešiniojo skilvelio hipertrofija, nustatoma kitų organų 
taikinių pažaida. Jei EKG be KS hipertrofijos požymių yra ir repoliariza-
cijos, laidumo sutrikimų ar Q dantelis, didesnė tikimybė, kad yra hiper-
trofinė KMP, o izoliuoti KS hipertrofijos EKG požymiai būdingesni hi-
pertenzinei širdies ligai. Tipinis vėlyvojo gadolinio kaupimasis, storesnės 
kaip 15 mm sienos, ryški diastolinė disfunkcija būdingesni hipertrofinei 
KMP. Jei hipertrofija sumažėja per 6–12 mėn. efektyviai gydant arterinę 
hipertenziją – tai hipertenzinės ligos požymis. Kartais vyresnio amžiaus 
žmonėms, sergantiems arterine hipertenzija, ar net sveikiesiems pasitaiko 
„S“ formos skilvelių pertvaros pamatinio segmento deformacija, lokalus 
sustorėjimas ir dviburio vožtuvo žiedo kalcinozė. Tam tikromis aplinky-
bėmis, ypač kai KS skersmuo nedidelis, tai gali sukelti KS nutekamojo 
trakto obstrukciją. Šiuo atveju echokardiografijos duomenys nepatvirtina 
hipertrofinės KMP diagnozės, o ją įtariant, reikalingas nuodugnus tyri-
mas.

 ● Aortos vožtuvo stenozė, aortos koarktacija, membrana KS nutekamaja-
me trakte. Pagrindinis diferencinės diagnostikos tyrimas – dvimatė echo-
kardiografija, padedanti nustatyti kliūties kraujui tekėti vietą. 
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Eigos	ypatumai	ir	prognozė
Daug pacientų, sergančių hipertrofine KMP, nepatiria jokių ligos simptomų 
ir jų gyvenimo trukmė nesiskiria nuo bendrosios populiacijos. Klinikiniai 
ligos požymiai ir simptomai gali pasireikšti įvairaus amžiaus žmonėms – 
nuo gimimo iki senatvės, dažniausiai 20–40 gyvenimo metais. Daliai pacie-
ntų atsiranda sunkių komplikacijų:

 ● ŠN iki sunkaus funkcijos sutrikimo (III, IV NŠA funkcinė klasė) pro-
gresuoja 10–15 proc. ligonių. Pagrindiniai rizikos veiksniai: KS nuteka-
mojo trakto obstrukcija, prieširdžių virpėjimas ir diastolinė disfunkcija. 
Sistolinė KS funkcija sutrinka tik 3 proc. – tai yra vienintelė priežastis 
transplantuoti širdį sergant hipertrofine KMP. Širdies transplantacijos 
dažnumas sergant hipertrofine KMP – 1 proc. 

 ● Staigi mirtis. Staigios mirties rizikos veiksniai:
• Amžius iki 50 metų.
• Savaime nutrūkstanti skilvelinė tachikardija, t. y. trys ir daugiau QRS 

kompleksai, kurių dažnis didesnis kaip 120 k./min., trunka mažiau 
kaip 30 sek.

• Didžiausias KS sienų storis – 30 mm ar daugiau.
• Šeiminė jaunų asmenų staigios mirties anamnezė, t. y. vieno ar dau-

giau pirmos eilės giminaičių, jaunesnio kaip 40 metų.
• Neneurogeninės kilmės sinkopė.
• Kairiojo prieširdžio dydis. 
• KS nutekamojo trakto obstrukcija.
• Nenormali arterinio kraujospūdžio reakcija į fizinį krūvį, t. y. nepa-

didėja bent 20 mmHg nuo pradinio iki didžiausio krūvio ar sumažėja 
daugiau kaip 20 mmHg, lyginant su didžiausiu arteriniu kraujospū-
džiu krūvio metu.
Visi duomenys sukeliami į staigios mirties rizikos skaičiuoklę ir ap-
skaičiuojama mirties per penkerius metus tikimybė. Pacientas priski-
riamas mažos rizikos grupei, jei staigios mirties tikimybė mažesnė 
kaip 4 proc. Jei staigios mirties tikimybė didesnė kaip 6 proc., pacien-
tas priklauso didelės rizikos grupei.

 ● Prieširdžių virpėjimas, lemiantis embolines komplikacijas ir ŠN pasun-
kėjimą.

Mirštamumas sergant hipertrofine KMP yra 1–2 proc. per metus.
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Gydymas
Medikamentinis hipertrofinės KMP gydymas, skiriamas simptominiams 
pacientams, priklauso nuo KS sistolinės funkcijos bei nutekamojo trakto 
obstrukcijos.

Gydant neobstrukcine KMP sergantį pacientą svarbu sumažinti KS diasto-
linį spaudimą ir pagerinti prisipildymą. Jei sistolinė KS funkcija yra gera ir 
išstūmio frakcija didesnė kaip 50 proc., gydoma BAB ar nedihidropiridini-
niais kalcio kanalų blokatoriais (verapamiliu ar diltiazemu). Rekomenduo-
jama atsargiai gydyti kilpiniais diuretikais, vengti digoksino, nes jie gali 
paskatinti obstrukciją. Jei KS sistolinė funkcija sutrikusi, išstūmio frakcija 
mažesnė kaip 50 proc. ir yra ŠN simptomų, skiriama BAB ir renino–angio-
tenzino–aldosterono sistemos inhibitorių, nedidelės kilpinių diuretikų ir di-
goksino dozės.

Obstrukcinė hipertrofinė KMP gydoma BAB be vazodilatatoriaus savybių. 
Juos galima derinti su disopiramidu. Jei BAB skirti negalima ar jie neveiks-
mingi, skiriama verapamilio ar diltiazemo. Reikia prisiminti, kad tais atve-
jais, kai spaudimo gradientas nutekamajame trakte didesnis kaip 50 mmHg 
ir yra plautinė hipertenzija, gydymas verapamiliu pavojingas dėl plaučių 
edemos. Atsargiai gydyti diuretikais, vengti hipovolemijos, digoksino, va-
zodilatatorių, nes obstrukcija gali pasunkėti.

Besimptomiams pacientams, nepaisant KS nutekamojo trakto obstrukcijos, 
gydymas neskiriamas.

Prieširdžių virpėjimas labai blogina hemodinamiką, todėl būtina kuo sku-
biau jį nutraukti arba suretinti širdies susitraukimų dažnį. Ūminio sutrikimo 
atvejais sinusinis ritmas grąžinamas amjodarono infuzija arba elektros im-
pulsu. Jei pasirenkama širdies susitraukimų dažnio retinimo taktika, skiria-
ma BAB ar verapamilio. Tromboembolinių komplikacijų profilaktikai visą 
gyvenimą vartojami vitamino K antagonistai ar naujieji geriamieji antikoa-
guliantai, nesvarbu, prieširdžių virpėjimas paroksizminis ar permanentinis. 

nemedikamentinis gydymas. Pacientai mokomi, kaip prisitaikyti prie kin-
tamo fizinio krūvio, supažindinami su staigios mirties rizika, mokomi iš-
vengti infekcijų. Draudžiamas profesionalus sportas, nerekomenduojamos 
sporto varžybos, bet neribojama mažo intensyvumo fizinė veikla. Padidinti 
obstrukciją ir sukelti alpimą gali alkoholis, erekcinę funkciją koreguojantys 
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vaistai, būklės, kurių metu gali mažėti kraujospūdis (kraujavimas, vėmi-
mas, viduriavimas, ilgas stovėjimas, karšta aplinka), todėl rekomenduoja-
ma jų vengti.

stebėjimas. Pacientai, sergantys hipertrofine KMP, turi būti stebimi. Kli-
nikinis tyrimas, EKG ir dvimatė echokardiografija atliekami kasmet ar kas 
dveji metai. 48 valandų Holterio stebėsena taikoma kasmet, o jei kairiojo 
prieširdžio matmuo didesnis kaip 45 mm, du kartus per metus. Spiroergo-
metrija atliekama kas 2–3 metai, o širdies MRT – kas 5 metai (ligai greitai 
progresuojant – kas 2–3 metai). Pacientai, kuriems nustatyta geno mutacija, 
bet nėra hipertrofinės KMP, stebimi kasmet atliekant EKG ir dvimatę echo-
kardiografiją.

Intervencinis	/	chirurginis	gydymas.	Pirminei staigios mirties profilakti-
kai implantuojamas kardioverteris defibriliatorius, jei staigios mirties rizi-
ka yra didelė. Jei ji vidutinė, kardioverterio defibriliatoriaus implantavimo 
klausimas yra svarstomas. Staigios mirties rizika pakartotinai vertinama 
kasmet. Antrinei staigios mirties profilaktikai kardioverteris defibriliatorius 
implantuojamas, jei pacientas patyrė klinikinę mirtį dėl skilvelių virpėjimo 
arba paroksizminę skilvelinę tachikardiją su sinkope ar kitu hemodinami-
kos sutrikimu, kai tikėtina gyvenimo trukmė yra ilgesnė kaip vieneri metai.

KS nutekamojo trakto obstrukcijos intervencinis ar chirurginis gydymas 
taikomas, jei gydant vaistais spaudimo gradientas išlieka didesnis kaip 
50 mmHg, kartojasi sinkopė fizinio krūvio metu ir yra KS disfunkcija (III, 
IV NŠA funkcinė klasė). Pagrindinis gydymo metodas – skilvelių pertvaros 
miektomija ir dviburio vožtuvo plastika / protezavimas. Ilgalaikis efektas 
būna 70–80 proc. pacientų, galimos komplikacijos: AV blokada, skilvelių 
pertvaros defektas, aortos vožtuvo nesandarumas, mirštamumas – 3–4 proc. 
Alternatyvus gydymo metodas pacientams, kurių negalima operuoti, – ka-
teterinė kairiosios vainikinės arterijos priekinės tarpskilvelinės šakos septa-
linės šakelės abliacija absoliučiuoju alkoholiu sukeliant pamatinio skilve-
lių pertvaros segmento infarktą. Dažniausia procedūros komplikacija – AV 
blokada, pasitaikanti 7–20 proc. pacientų, mirštamumas panašus kaip po 
miektomijos, bet iki šiol neišsiaiškinta, kokia yra ilgalaikė prognozė po ka-
teterinės procedūros. 

Kai radikalesniais metodais paciento gydyti negalima arba kai yra kitų in-
dikacijų implantuoti elektrinį širdies stimuliatorių, taikoma pastovi dvika-
merinė elektrinė širdies stimuliacija su trumpu AV intervalu. Ji garantuoja 
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ankstyviausią dešiniojo skilvelio viršūnės stimuliaciją ir daro minimalų nei-
giamą poveikį KS prisipildymui.

Paroksizminei tachikardijai, prieširdžių plazdėjimui, skilvelinėms ekstra-
sistolėms gydyti taikoma radiodažninė abliacija.

rEstrIkCInė	karDIOmIOPatIJa
Restrikcinė kardiomiopatija – tai grupė įvairios etiologijos miokardo ligų, 
kurioms būdingas restrikcinio pobūdžio KS prisipildymas, normalus ar su-
mažėjęs diastolinis tūris ir kliniškai pasireiškiantis diastolinės funkcijos su-
trikimas esant išlikusiai normaliai ar beveik normaliai KS sistolinei funk-
cijai. Kitaip nei dilatacinės, hipertrofinės kardiomiopatijos terminai, kurie 
atspindi vyraujančius morfologinius KS pokyčius, restrikcinės kardiomio-
patijos terminas apibūdina ligos patofiziologinį mechanizmą. Tai retas KMP 
fenotipas, jis pasitaiko tik apie 5 proc. visų KMP sergančių pacientų. Pagal 
kilmę restrikcinės KMP skiriamos į genetines ir negenetines, o pagal pato-
genezinius požymius į šias dvi grupes: 

 ● Infiltracines ir kaupimo ligas.
 ● KS ertmės obliteraciją sukeliančias ir endomiokardo ligas.

Dėl būdingo patofiziologinio mechanizmo restrikcinės KMP, nepriklausi-
mai nuo žalojančio veiksnio, pasireiškia panašiais klinikiniais požymiais. 
Sutrikusi diastolinė funkcija ir padidėjęs galinis diastolinis KS spaudimas 
sukelia dusulį, patinimą, kaklo venų išsipūtimą, galopo ritmą, blogai to-
leruojamą ir sunkiai gydomą prieširdžių virpėjimą. Būdingas greitas nuo-
vargis ir simptomų paryškėjimas fizinio krūvio metu. Echokardiografinio 
tyrimo metu matomi normalaus dydžio skilveliai, kurių sistolinė funkcija 
normali ar artima normai, smarkiai padidėję prieširdžiai, nustatoma diasto-
linė disfunkcija. Intrakardinio hemodinamikos tyrimo metu išmatuojamas 
padidėjęs spaudimas abiejuose skilveliuose. Pagal žalojantį veiksnį restrik-
cinėms KMP būdingi ir saviti požymiai.

Genetinės kilmės šeiminė restrikcinė KMP yra labai reta liga. Aprašomi 
pavieniai genų, koduojančių sarkomerų ar desmosomos baltymų struktūrą, 
mutacijos sąlygoti klinikiniai šios ligos atvejai. Dažniau restrikcinė KMP 
pasireiškia kaip sisteminės pažaidos dalis sergant kitomis įgytomis ar gene-
tinėmis ligomis.



269I I I .8 .  MIokardo lIgos 

Infiltracinės	ir	kaupimo	ligos
Širdies	amiloidozė – infiltracinė KMP, kurią sukelia nenormalios struktū-
ros baltymo amiloido sankaupa tarpląsteliniame audinyje. Amiloidozės ti-
pas, klinikinė ligos išraiška ir gydymo taktika priklauso nuo baltymo pirm-
tako. AL tipo amiloidozę sukelia imunopatologinė lengvųjų kapa ir lambda 
grandinių produkcija kaulų čiulpų monokloninėse plazminėse ląstelėse. 
ATTR amiloidozė esti dviejų rūšių: šeiminės amiloidozės (ATTRm) atve-
ju amiloidas gaminasi iš mutantinio transtiretino, o senatvinei amiloidozei 
(ATTRwt) būdinga amiloido gamyba iš „laukinio“ tipo transtiretino.

Širdies amiloidozė yra reta liga, sergamumas – 8–14 naujų atvejų 1 mln. 
gyventojų per metus.

aL	amiloidozė susijusi su mielomine liga, monoklonine gamapatija. Tai sis-
teminė liga, kuria sergant amiloido gali kauptis beveik visuose organuose, 
dažniausiai – širdies, inkstų, kepenų, nervų sistemos (išskyrus centrinę ner-
vų sistemą) audiniuose, odoje. Širdis pažeidžiama pusei pacientų. Klinikinė 
širdies amiloidozės išraiška – progresuojantis ŠN, dažnai abiejų skilvelių. 
Kartais dėl smulkiųjų kraujagyslių infiltracijos pasireiškia tipinė krūtinės 
angina. Būdingos sinkopės, kurias lemia autonominės nervų sistemos dis-
funkcija arba fizinis krūvis, kai dėl rigidiško KS raumens nepadidėja širdies 
minutinis tūris. Kartu esama ir kitų pažeistų organų disfunkcijos požymių: 
neuropatija, nefrozinis sindromas, hepatomegalija, makroglosija, periorbi-
tinė purpura. Klinikiniu širdies kraujagyslių sistemos tyrimu nustatoma ŠN 
požymių: periferinė edema, hepatomegalija, persipildžiusios kaklo venos, 
teigiamas hepatojugulinis refliuksas dėl triburio vožtuvo nesandarumo, re-
tas pulsas, mažas arterinis kraujo spaudimas, ortostazinė hipotenzija. Prie-
puolinis dusulys, ortopnėja būna retai.

EKG registruojami žemo voltažo QRS kompleksai galūninėse derivacijose, 
patologiniai Q danteliai, AV laidumo sutrikimai. Skilveliniai ritmo sutriki-
mai dažniausiai būna kompleksiniai, neretai – grėsmingi, ypač kilę skilusių 
QRS komplekso dantelių fone, susiję su staigia mirtimi.

Jei echokardiografiniu tyrimu nustatoma kairiojo ar abiejų skilvelių hi-
pertrofija (KS sienos storesnės kaip 12 mm), o EKG hipertrofijos nero-
do, visada reikia įtarti infiltracinę KMP. Kiti echokardiografinio tyrimo 
duomenys: padidėjęs širdies raumens echogeniškumas, skilvelių pertva-
ros grūdėtumas, nedidelis KS, kurio sistolinė funkcija artima normaliai, 
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tačiau sutrikusi ilgosios ašies funkcija pamatiniuose viduriniuose segmen-
tuose, ryški diastolinė disfunkcija, padidėję prieširdžiai, sustorėjusi priešir-
džių pertvara. Būdingi trombai prieširdžiuose, kurie gali susiformuoti net ir 
esant sinusiniam ritmui (III.8.10, III.8.11 pav.).

Atliekant širdies MRT, 80–85 proc. pacientų matomas amiloidozei būdin-
gas vėlyvasis gadolinio kaupimasis ir jo savitas išsidėstymas subendokardi-
niame sluoksnyje.

III.8.11	pav.	Dvimatės	echokardiografijos	viršūninis	keturių	ertmių	vaizdas	–	
amiloidozė:	prieširdžių	dilatacija,	kairiojo	skilvelio	hipertrofija,	pakitęs	skilvelių	

pertvaros	echogeniškumas	
DS – dešinysis skilvelis, DPr – dešinysis prieširdis, KPr – kairysis prieširdis, KS – kairysis 
skilvelis, SP – skilvelių pertvara.

III.8.10	pav.	Dvimatės	echokardiografijos	priekrūtinkaulinis	ilgosios	ašies	vaizdas	–
amiloidozė:	kairiojo	skilvelio	hipertrofija,	skystis	perikardo	ertmėje

Ao – aorta, DS – dešinysis skilvelis, KPr – kairysis prieširdis, KS – kairysis skilvelis, SP – 
skilvelių pertvara, KSUS – kairiojo skilvelio užpakalinė siena, P – perikardo ertmė.

DS
SP

AoKS

KPr

P

KSUS

KS

DS SP

DPr
KPr



271I I I .8 .  MIokardo lIgos 

Laboratoriniais kraujo ir šlapimo tyrimais nustatomas didelis kiekis mono-
kloninio baltymo (kapa lambda imunoglobulinų), remiantis šiais atrankiniais 
tyrimais, atliekama kaulų čiulpų biopsija ir patvirtinama plazminių ląstelių 
diskrazija, apskaičiuojamas jų kiekis bei tipas. Diagnostinę ir prognozinę 
reikšmę turi didesnė nei 332 pg/ml NT-pro-BNP koncentracija, nepalankios 
prognozės žymuo – didesnė nei 100 ng/l troponino I koncentracija. 

Diagnozę patvirtina bioptatų iš pilvo poodžio, tiesiosios žarnos, dantenų, 
kaulų čiulpų, kepenų, inkstų, endokardo ir kitų audinių histologiniai tyri-
mai. Gydant ligą, itin svarbu žinoti baltymą pirmtaką, todėl bioptatai tiriami 
lazerinės spektrometrijos metodu.

Sergantiems mielomine liga amiloidozė gydoma antinavikiniais vaistais 
kartu su autologine kamieninių ląstelių transplantacija. Vilčių teikiantis 
naujas gydymo metodas yra imunoterapija. Papildomai skiriamas pažeistų 
organų bei sistemų sutrikimų simptominis gydymas. ŠN, ritmo, laidumo 
sutrikimų gydymas sergant AL amiloidoze turi keletą ypatumų. BAB ir kal-
cio kanalų blokatoriai neskirtini, nes dėl neigiamo inotropinio poveikio gali 
pasunkėti ŠN, be to, sumažinus širdies susitraukimų dažnį, pašalinamas pa-
grindinis kompensacinis mechanizmas, palaikantis reikiamą širdies minu-
tinį tūrį. AKFI ir kiti vazodilatatoriai neskirtini dėl hipotenzijos pavojaus. 
Širdį veikiantys glikozidai neskirtini dėl didelio intoksikacijos pavojaus, 
nes digoksinas turi savybę prisitvirtinti prie amiloido fibrilių ir taip kaup-
tis organizme. Pirmos eilės antiaritminis vaistas yra amjodaronas. Kilpiniai 
diuretikai ir mineralokortikoidų receptorių antagonistai saugūs ŠN simpto-
mams mažinti, tačiau reikia atsižvelgti į galimą hipotenziją. Tromboembo-
lijos profilaktikai skiriama antikoaguliantų. Jei laidumo sutrikimams gydyti 
tikslinga implantuoti elektrinį širdies stimuliatorių, reikėtų rinktis biven-
trikulinę stimuliaciją, nes vien tik mažo, rigidiško dešiniojo skilvelio sti-
muliavimas, gali būti pragaištingas. Implantuojamo kardioverterio defibri-
liatoriaus nauda pacientams, sergantiems širdies amiloidoze, neaiški, nes, 
nepaisant šios gydymo priemonės, ligoniai dažnai staiga miršta dėl elektro-
mechaninės disociacijos. Todėl šis prietaisas turėtų būti implantuojamas tik 
įrodžius klinikinės mirties ar sinkopės ryšį su skilveline aritmija. Skilvelius 
atstojančių prietaisų implantavimas techniškai labai sudėtingas dėl mažų 
širdies ertmių ir hipertrofavusio raumens. Širdies transplantacija atliekama 
tik jauniems pacientams, kai įrodoma izoliuota širdies amiloidozė ir po ope-
racijos gydoma antinavikiniais vaistais, nes yra didelė amiloido kaupimosi 
rizika transplantuotos širdies raumenyje. 
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AL tipo širdies amiloidozės prognozė nepalanki: nuo kliniškai pasireiškusio 
ŠN pradžios pacientai išgyvena 6–9 mėnesius, o vidutinė gyvenimo trukmė 
taikant visas galimas gydymo priemones – dveji metai.

Šeiminė	amiloidozė (ATTRm) paveldima autosominiu recesyviniu būdu. 
Žinoma apie 100 TTR geno, koduojančio kepenyse gaminamo baltymo 
transtiretino (tai albuminas, prisijungiantis ir pernešantis tiroksiną bei reti-
nolį jungiantį baltymą) struktūrą, mutacijų. Būdinga širdies pažaida ir peri-
ferinė bei autonominė neuropatija. KMP progresuoja lėtai ir net negydomi 
pacientai išgyvena iki 10 metų. Priešingai nei AL amiloidozės atveju, EKG 
užrašomi normalaus voltažo QRS kompleksai, būdingi ST segmento ir T 
dantelio pokyčiai, AV blokada. Laboratoriniais šlapimo ir kraujo tyrimais 
nenustatoma monokloninių imunoglobulinų. Echokardiografiniai požymiai 
nesiskiria nuo AL amiloidozės. ATTR amiloidozei, priešingai nei AL ami-
loidozei, būdingas radioaktyvaus technecio izotopo kaupimasis.  

senatvinė	amiloidozė (ATTR wt) pasireiškia sisteminiu pažeidimu, tačiau 
širdies pažeidimo klinikinė išraiška dažnesnė. Neuropatija pasireiškia tu-
neliniu riešo sindromu ir spinaline stenoze anksčiau nei širdies simptomai. 
Serga vyresnio amžiaus (nuo 70 m.) žmonės, vyrai maždaug 20 kartų daž-
niau nei moterys. Vidutinė gyvenimo trukmė negydant yra 5–7 metai. ATTR 
amiloidoze sergantys ligoniai geriau toleruoja BAB ir AKFI. 

Ilgą laiką pagrindinis šeiminės ATTR amiloidozės gydymo metodas buvo 
kepenų transplantacija. Šiuo metu sukurti ir tiriami vaistai, blokuojantys 
transtiretino sintezę hepatocituose, transtiretino stabilizatoriai (tafamidis 
vartojamas klinikinėje praktikoje) bei ATTR amiloido fibrilių ardikliai.

sarkoidozė	– nežinomos kilmės sisteminė uždegimo liga, kai pažeistuose 
organuose formuojasi granuliomos be kazeozinės nekrozės. Manoma, kad 
esminis patofiziologinis mechanizmas – nenormalus imuninis atsakas į en-
dogeninius ir egzogeninius antigenus esant genetiniam individo polinkiui. 
Dažniausiai granuliomos susiformuoja plaučiuose, odoje, akyse, kepenyse, 
blužnyje. Įvairių mokslininkų duomenimis, širdis pažeidžiama nuo 25 iki 70 
proc. pacientų, nors klinikiniai širdies sarkoidozės požymiai pasireiškia tik 
5 proc. pacientų. Būdingas netolygus fragmentinis granuliomų išsidėstymas 
širdies raumenyje, todėl klinikiniai požymiai priklauso nuo jų lokalizacijos, 
apimties, uždegimo aktyvumo ir fibrozės ploto. Svarbiausia klinikinės ligos 
išraiška yra laidumo sutrikimai, skilveliniai ritmo sutrikimai ir staigi mirtis 
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bei ŠN. Plaučių sarkoidozės požymius nesudėtinga aptikti atliekant krūtinės 
ląstos rentgeninį tyrimą, diagnozė patikslinama kompiuterine tomografija. 

Sergant kliniškai pasireiškiančia širdies sarkoidoze beveik visada būna po-
kyčių EKG: užrašoma patologinis Q dantelis, ST segmento ir T dantelio 
pokyčiai, būdinga II°, III° AV blokada, dešiniosios Hiso pluošto kojytės 
blokada, paroksizminė skilvelinė tachikardija. 

Echokardiografija savitųjų požymių nenustatoma. Gali būti nustatytas ir hi-
pertrofinis KMP fenotipas su restikcinės hemodinamikos komponentu, ku-
riam būdinga storesnė kaip 13 mm KS siena, ir dilatacinės KMP fenotipas, 
kuriam būdingas bendrosios kairiojo ar abiejų skilvelių funkcijos sutriki-
mas, lokalūs kontrakcijos sutrikimai, nesutampantys su vainikinių arteri-
jų baseinais, skilvelių pertvaros pamatinių segmentų išplonėjimas, aneu-
rizmos apatinėje užpakalinėje KS sienoje. Radus tokių pokyčių pacientui, 
sergančiam kito organo sarkoidoze, visada reikėtų įtarti širdies sarkoidozę. 

Širdies MRT nustatomas židininis vėlyvasis gadolinio kaupimasis pamati-
niuose skilvelių pertvaros ir šoninės KS sienos segmentuose viduriniame ar 
epikardiniame miokardo sluoksniuose. 

Pozitronų emisijos tomografija patvirtina 18-fluordeoksigliukozės kau-
pimąsi uždegimo židiniuose, šis tyrimo metodas tinka gydymo efektui 
įvertinti. 

Endomiokardo biopsija atliekama tik tada, kai nepakankamai informatyvūs 
neinvazinių širdies tyrimų ir kitų organų biopsijos rezultatai. Tyrimo jautru-
mas padidėja iki 50 proc., jei tiriamosios medžiagos paimama atsižvelgiant 
į vaizdo tyrimų duomenis apie granuliomų lokalizaciją.

Gydymas. Be įprastinio ŠN, ritmo ir laidumo sutrikimų gydymo, nustačius 
uždegimo židinius kartu su II° II tipo ar III° AV blokada ar dažnomis skil-
velinėmis ekstrasistolėmis ar paroksizmine skilveline tachikardija ar KS 
sistoline disfunkcija (IF < 40 proc.) skiriamas imunosupresinis gydymas 
prednizolonu 0,5 mg/kg (didžiausia dozė 40 mg) 3 mėnesius. Po to kartoja-
ma pozitronų emisijos tomografija. Jei uždegimo židinių nėra, gydymas tę-
siamas iki vienerių metų mažesne prednizolono doze (0,2 mg/kg per parą), 
o jei uždegimo židiniai išlieka, gydymas papildomas metotreksatu.

Hemochromatozė. Tai geležies apykaitos sutrikimo liga, kurios metu gele-
žies perteklius kaupiasi kepenyse, širdies raumenyje, skydliaukėje, lytinė-
se liaukose, odos ir kasos ląstelėse. Hemochromatozė gali būti genetinė, ji 
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paveldima autosominiu recesyviniu būdu. Moterys serga dvigubai dažniau 
negu vyrai. Įgytą hemochromatozę sąlygoja padidėjusi geležies absorbcija 
sergant talasemija, sideroblastine anemija, pjautuvine anemija arba perte-
klinis kraujo perpylimas. Širdies pažeidimas nustatomas tik 15–20 proc. 
sergančių hemochromatoze. Ligos pradžioje jis pasireiškia sutrikusia dias-
toline funkcija ir restrikcinės KMP fenotipu, ligai progresuojant sutrinka ir 
sistolinė KS funkcija (hipokinezinė KMP be dilatacijos), ilgainiui širdies ert-
mės išsiplečia ir atsiranda klinikinių stazinio ŠN požymių (dilatacinės KMP 
fenotipas). Būdingi ritmo ir laidumo sutrikimai, ypač AV ir Hiso pluošto ko-
jyčių blokados. Pirmojo lygmens atrankinių tyrimų duomenys, padedantys 
įtarti hemochromatozę, yra padidėjusios serumo geležies, feritino koncen-
tracijos ir transferino saturacija. Pirmaeilis diagnostikos metodas – širdies 
MRT, padedantis įvertinti ne tik širdies anatomijos bei funkcijos pokyčius, 
bet ir širdies raumens audinio ypatybes ir nustatyti savitą hemochromato-
zei T2* laiko sutrumpėjimą. Echokardiografiniai požymiai nėra saviti, ta-
čiau tyrimo metodas gali būti naudingas gydymo veiksmingumui įvertinti. 
Įtariant įgimtą hemochromatozę, atliekami genetiniai paciento ir jo pirmos 
eilės giminaičių tyrimai. Endomiokardo biopsija padeda nustatyti diagnozę, 
kai nepakankamai informatyvūs neinvaziniai tyrimo metodai. Pagrindinis 
gydymo metodas – flebotomija, geležį sujungiančių vaistų skiriami retai. 
Išeikvojus organizmo geležies atsargas, širdies raumens funkcija paprastai 
pagerėja iki normos, todėl labai svarbus anksti nustatyti diagnozę ir gydyti 
flebotomija. 

Glikogeno	kaupimo	ligos. Žinoma 11 glikogeno kaupimo ligų tipų. Šioms 
ligoms būdinga padidėjusi glikogeno koncentracija audiniuose arba pato-
loginių formų glikogeno kaupimasis dėl glikogeno apykaitą reguliuojančių 
fermentų stokos. Širdies pažeidimas dažniausiai nustatomas sergant Dano-
no ir Pompe ligomis. 

Danono liga – paveldima su X chromosoma susijusi liga. Dėl LAMP2 geno 
mutacijos atsiradę lizosomų membranos defektai skatina kauptis glikoge-
ną raumeniniame audinyje. Ligai būdingas širdies raumens, proksimalinių 
skeleto raumenų funkcijos sutrikimas (kardiomiopatija ir miopatija), tin-
klainės pigmentacijos pokyčiai, sutrikdantys regėjimą, bei įvairaus laipsnio 
intelekto sutrikimas. Vyrams širdies pažeidimas dažniausiai (90 proc.) pasi-
reiškia hipertrofinės KMP fenotipu, o moterims – 50 proc. hipertrofinės ir 50 
proc. dilatacinės KMP fenotipais. Daliai sergančių vyrų hipertrofinės KMP 
fenotipas pereina į dilatacinį. EKG neretai užrašomas Volfo-Parkinsono-Vaito 
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fenomenas, su kuriuo susiję ir ritmo sutrikimai, gali būti aukštas QRS kom-
plekso voltažas, KHKB, bradikardija, skilvelinė tachikardija. Būdingas kre-
atinkinazės ir kepenų fermentų koncentracijos padidėjimas kraujyje rodo 
miopatiją. Savitųjų echokardiografinių požymių nėra, nustatomi fenotipui 
būdingi pokyčiai. Atliekant širdies MRT, matomas difuzinis, dažnai trans-
muralus vėlyvasis gadolinio kaupimasis. Endomiokardo biopsija atliekama 
retai, tik kai nepakankamai informatyvūs kitų tyrimų duomenys. Dėl ma-
žesnės intervencijos rizikos pirmiausia atliekama raumenų biopsija – nu-
statoma miocitų hipertrofija ir vakuolizacija su intersticine fibroze. Savitojo 
gydymo nėra, gydoma atsižvelgiant į vyraujantį klinikinį sindromą pagal 
tradicines gaires. Progresuojant ŠN, transplantuojama širdis. 

Pompe	liga – tai genetinė autosominiu recesyviniu būdu paveldima liga, 
kuriai būdingas įprastos struktūros glikogeno kaupimasis miocitų lizoso-
mose dėl nepakankamo fermento rūgščios alfa gliukozidazės kiekio. Kli-
nikinė ligos išraiška – proksimalinių kūno raumenų silpnumas, kurtumas 
ir hipertrofinio fenotipo KMP. Pagrindinis atrankinis tyrimo metodas – fer-
mento aktyvumo tyrimas sauso kraujo lašo metodika, po to – genetiniai ty-
rimai. Liga gali būti sėkmingai gydoma taikant pakaitinę fermentų terapiją 
rekombinantine alfa 1,4-gliukozidaze. 

andersonoFabry	liga	– paveldima su X chromosoma susijusi liga. GLA 
geno mutacija lemia fermento alfa galaktozidazės A stoką, dėl to kaupiasi 
glikosfingolipidai įvairių organų kraujagyslių endotelio, lygiųjų raumenų 
ląstelių, inkstų glomerulų ar kanalėlių epitelinių ląstelių, širdies miocitų, 
autonominės nervų sistemos ganglijų ir ragenos ląstelių, jungiamojo au-
dinio retikulocitų bei histiocitų lizosomose. Vis didėjant glikosfingolipidų 
sankaupai smulkiųjų kraujagyslių endotelyje, negrįžtamai pažeidžiama cen-
trinė nervų sistema, širdis ir inkstai. Glikosfingolipidams kaupiantis mio-
kardo ląstelėse, progresuoja širdies raumens hipertrofija. Esant ryškiai KS 
hipertrofijai, dėl smulkiųjų širdies kraujagyslių pažaidos galima miokardo 
išemija, kuri pasireiškia krūtinės angina ar miokardo infarktu, tačiau epikar-
dinių vainikinių arterijų pažeidimas nebūdingas.

Akroparestezija, stiprūs skausmai, dishidrozė, būdingi odos pažeidimai (an-
giokeratomos), distrofinė retinopatija, virškinimo trakto sutrikimai – tai ligą 
apibūdinantys klinikiniai požymiai. Vis dėlto labiausiai mirtingumas susijęs 
su progresuojančiu inkstų, širdies nepakankamumu bei insultu. 
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Širdies pažeidimui būdingas hipertrofinio tipo KMP fenotipas. Echokardi-
ografija nustatoma koncentrinė KS hipertrofija (sienos storesnės kaip 13 
mm), bendra sistolinė funkcija gera ar artima normaliai, būdingas įvairaus 
laipsnio dviburio vožtuvo nesandarumas, diastolinė disfunkcija. Ligai įsi-
senėjus, širdies MRT nustatoma užpakalinės šoninės KS sienos pamatinių 
segmentų miokardo fibrozė.

EKG užrašomi amplitudiniai KS hipertrofijos požymiai, ST segmento ir T 
dantelio pokyčiai, trumpas P–R intervalas, Hiso pluošto kojyčių blokados, 
AV laidumo sutrikimai, prieširdinės ir skilvelinės aritmijos, sinusinio maz-
go disfunkcijos požymiai. 

Andersono-Fabry liga vyrams diagnozuojama nustačius sumažėjusį alfa ga-
laktozidazės A aktyvumą kraujo plazmoje, leukocituose ar sausame kraujo 
laše arba radus šį fermentą koduojančio geno mutaciją. Kadangi ligos pa-
veldėjimas susijęs su X chromosoma, moterims alfa galaktozidazės A ak-
tyvumas dažniausiai būna normalus ar ties apatine normos riba, todėl DNR 
analizė yra labai svarbi diagnozei patvirtinti.

Pakaitinė fermentų terapija taikoma visiems įvairaus amžiaus ligoniams 
vyrams ir tik ryškius klinikinius simptomus patiriančioms moterims. Jei 
gydymas pradedamas anksti, iki miokardo fibrozės stadijos, pasiekiamas il-
galaikis širdies raumens funkcijos pagerėjimas ir hipertrofijos sumažėjimas.

kairiojo	skilvelio	ertmės	obliteraciją	sukeliančios	
ir endomiokardo ligos

Lioflerio	 (eozinofilinis)	 endokarditas	 – nežinomos kilmės restrikcinė 
KMP, pasireiškianti endomiokardo fibroze ir KS ertmės obliteracija, kurią 
lemia dideli pasieniniai trombai. Liga siejama su parazitine infekcija, mielo-
proliferaciniu sindromu, sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis, alergija. 
Manoma, kad patogenezei reikšmės turi nenormalūs eozinofilai. Iš eozinofi-
lų atsipalaidavę toksiniai produktai sužadina endokardo pažeidimą. Širdies 
pažaidai būdingos trys stadijos: eozinofilinio miokardito, trombų formavi-
mosi ir fibrozės. Būdinga eozinofilija periferiniame kraujyje (daugiau kaip 
1,5 x 109/l arba daugiau kaip 1500 eozinofilų µl), tačiau tai nėra būtina 
sąlyga diagnozei patvirtinti. EKG užrašomi nespecifiniai ST segmento ir T 
dantelio pokyčiai, prieširdžių virpėjimas, dešiniosios Hiso pluošto kojytės 
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blokada ar miokardo infarktą imituojantys Q danteliai. Echokardiografija 
nustatomas užpakalinės KS sienos pamatinio segmento išplonėjimas, užpa-
kalinės dviburio vožtuvo burės restrikcija ir vožtuvo nesandarumas, ertmę 
užpildantys pasieniniai trombai KS viršūnėje. Yra ir restrikcinei fiziologijai 
įprastų požymių. Širdies MRT pagal vėlyvąjį gadolinio kaupimąsi nustato-
mi fibrozės plotai subendokardinėje srityje. Itin vertingas hibridinis magne-
tinio rezonanso ir pozitronų emisijos tomografijos tyrimas, kuriuo galima 
įvertinti ir uždegimo infiltratus. Norint atskirti nuo konstrikcinio perikardi-
to, atliekamas invazinis hemodinamikos tyrimas. Endomiokardo bioptato 
tyrimas gali būti klaidingai neigiamas dėl susidariusios židininės infiltra-
cijos. Būdingas storas endokardo kolageno sluoksnis, kurio gijos tęsiasi į 
miokardą, infiltratų nustatoma retai, dažniausiai autopsijos metu. Gydoma 
imunosupresiniais vaistais (gliukokortikoidais, interferonu), antinavikiniais 
vaistais (alkilinančiais citostatikais), antimetabolitais (hidroksišlapalu), ti-
rozinkinazės inhibitoriais (imatinibu). Ligos prognozė nepalanki, miršta-
mumas per dvejus metus – 35–50 proc.

Endomiokardo	 fibrozė	– restrikcinės fiziologijos KMP, kuriai būdingas 
jungiamojo audinio išvešėjimas endokarde ir jo sustorėjimas. Liga dažna 
tropinio ir subtropinio klimato juostose. Manoma, kad ją gali sukelti infek-
cija, uždegimas, alergija, toksiniai veiksniai, nepakankama mityba. Echo-
kardiografija be įprastų restrikcinei KMP požymių dar nustatoma kairiojo 
ar abiejų skilvelių viršūnės obliteracija, gali būti matoma trombų, dviburio, 
triburio vožtuvų nesandarumas dėl sustorėjusių, sustandėjusių burių. Dau-
giausiai informacijos suteikiantis vaizdo tyrimas yra širdies MRT, kuria, 
vertinant vėlyvąjį gadolinio kaupimąsi, nustatomas fibrozės laipsnis, trom-
bai KS ertmėje, kalcinozės židiniai. Norint atskirti nuo konstrikcinio peri-
kardito, papildomai gali būti atliktas invazinis hemodinamikos tyrimas. Su-
dėtingais neaiškiais atvejais diagnozuoti gali padėti endomiokardo biopsija. 
Gydymas simptominis.

mIOkarDItas
Miokarditas – tai širdies raumens uždegimo liga, kurios diagnostika remiasi 
histologiniais, imunologiniais ir imunohistocheminiais kriterijais: histolo-
giniu tyrimu nustatytais uždegimo infiltratais miokarde, susijusiais su mio-
citų degeneracija ir neišemine nekroze. Uždegimo infiltratą sudaro 14 ir 
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daugiau leukocitų mm2 bioptato medžiagos, jo sudėtyje yra iki 4 monocitų 
mm2 ir 7 ar daugiau CD3(+) T limfocitų mm2. Miokarditas, sukeliantis šir-
dies funkcijos sutrikimą, vadinamas uždegimo kilmės KMP ir skiriamas į 
idiopatinį, autoimuninį ir infekcinį tipus.

Sergamumas miokarditu nenustatytas, žinoma, kad ši liga yra viena daž-
niausių jaunų asmenų staigios mirties priežasčių. Staiga mirusių žmonių au-
topsijų duomenimis, miokarditas nustatomas nuo 4 iki 12 proc. Miokarditas 
yra viena dažnesnių dilatacinės KMP priežasčių: endomiokardo biopsija 
miokardito diagnozė įrodoma nuo 0,5 iki 67 proc. (vidutiniškai 10 proc.) 
ligonių.

Etiologija
Miokardito priežastis dažniausia lieka nenustatyta, bet žinoma, kad ligą gali 
sukelti daugybė žalojančių veiksnių:

 ● Infekcinį miokarditą sukelia virusai, bakterijos (kokai, mikobakterijos, 
mikoplazma, haemophylus	influenzae), spirochetos (borelija sukelia Lai-
mo ligą, leptospira – Veilo ligą), grybai, riketsijos, pirmuonys, parazi-
tai (trichinela, echinokokas). Virusinė infekcija –dažniausia miokardito 
priežastis. Virusinį miokarditą sukelia parvovirusai (PVB19), adenoviru-
sai, enterovirusai, Ebšteino-Baro virusas, hepatito C virusas, herpeso 1, 
2, 6, 9 virusai, gripo A ir B virusai. 

 ● Autoimuninį miokarditą sukelia alergenai (vakcinos, antibiotikai, kolchi-
cinas, furozemidas, tiazidiniai diuretikai, lidokainas, metildopa, amitrip-
tilinas), aloantigenai (transplantuotos širdies atmetimas), autoantigenai. 
Autoantigenai sukelia limfocitinį ir gigantinių ląstelių miokarditą. Auto-
antigenų sukeltas miokarditas susijęs su autoimuninėmis ligomis: rau-
donąja vilklige, sklerodermija, reumatoidiniu artritu, polimiozitu, mias-
tenija, čargo-Štrauso sindromu, Kavasaki liga, I tipo cukriniu diabetu, 
tirotoksikoze, sarkoidoze, reumatu. 

 ● Toksinį miokarditą sukelia vaistai ir cheminės medžiagos (antraciklinai, 
amfetaminai, kokainas, etanolis, ciklofosfamidas, litis, katecholaminai, 
trastuzumabas, klozapinas, interleukinas-2, varis, geležis, arsenas, an-
glies monoksidas, gyvačių, vabzdžių nuodai), hormonų apykaitos sutri-
kimai (feochromocitoma), fiziniai veiksniai (jonizuojančioji spinduliuo-
tė, elektros iškrova, hipotermija).
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Patofiziologija,	struktūriniai	širdies	pokyčiai
Miokardito patogenezės samprata grindžiama tyrimų su gyvūnais duomeni-
mis. Geriausiai ištirtas virusinis (Koksaki viruso sukeltas) miokarditas. Ski-
riamos kelios uždegimo fazės: virusinės infekcijos bei viruso replikacijos, 
imuninio atsako ir širdies remodeliavimosi. Pradinėje fazėje virusas, prisi-
tvirtinęs prie receptoriaus, patenka į ląstelę, ten dauginasi, dėl jo citotok-
sinio poveikio ląstelė suyra (nekrozė ir apoptozė). Pirmosiomis virusinės 
infekcijos dienomis suaktyvėja ląstelinis ir humoralinis imunitetas, susifor-
muoja uždegimo limfocitų, makrofagų bei plazmocitų infiltratai, ardantys 
kardiomiocitus. Kardiomiocitų nekrozė yra būdingas miokardito požymis. 
Pažeidimas gali būti difuzinis arba židininis. Maždaug per dvi savaites su-
kėlėjas iš organizmo pašalinamas – žmogus pasveiksta.

Jei sukėlėjas ir uždegimas miokarde laikosi keletą savaičių, suaktyvėja au-
toimuninės reakcijos, prasideda antroji, imuninė, fazė. Autoimuninio mio-
kardito patogenezėje galimi du imuninio atsako variantai: pirmuoju atveju 
antigenai skatina citotoksinių autoantikūnų prieš širdies raumenį gamybą, 
antruoju – vystosi ląstelinis autoimuninis atsakas, o autoantikūnų prieš šir-
dies raumens ląsteles nenustatoma. Besitęsiant uždegimo autoimuninėms 
reakcijoms, nesvarbu, persistuoja sukėlėjas širdies raumens audiniuose ar 
ne, liga pereina į trečiąją, lėtinę, fazę. Lėtinis miokarditas gali reikštis ke-
letu būdų:

 ● Lėtiniam infekciniam miokarditui būdingas infekcijos sukėlėjo (viruso) 
persistavimas, besitęsiantis uždegimas, miokardo destrukcija ir remode-
liavimasis, o autoantikūnų nenustatoma.

 ● Lėtiniam infekciniam imuniniam miokarditui būdingas infekcijos su-
kėlėjo persistavimas, autoantikūnai, besitęsiantis uždegimas, miokardo 
destrukcija ir remodeliavimasis.

 ● Lėtiniam autoreaktyviajam miokarditui būdingi autoantikūnai, besitę-
siantis uždegimas, miokardo destrukcija ir remodeliavimasis, o infekci-
jos sukėlėjas nebenustatomas.

 ● Dilatacinei KMP būdinga besitęsianti miokardo destrukcija ir remode-
liavimasis, nebūna uždegimo, gali būti nustatoma autoantikūnų, gali per-
sistuoti infekcijos sukėlėjas.

Morfologiniai pokyčiai: ūminės ligos fazėje širdis normalaus dydžio arba 
išsiplėtusiomis ertmėmis, miokardas su blyškiais ar hemoragiškais židi-
niais, jo funkcija sutrikusi. Endokardas ir vožtuvai nepakitę, kartais išsi-
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plėtusiose širdies ertmėse susiformuoja trombai. Ligai perėjus į lėtinę fazę, 
žuvusius miocitus pakeičia jungiamasis audinys, keičiasi KS geometrija, jis 
plečiasi, vystosi dilatacinė KMP, dar labiau trinka kontraktilinė funkcija, 
progresuoja ŠN.

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas

Klinikinė miokardito išraiška apibūdinama keliais būdingais sindromais:
 ● Imituojamas ūminės išemijos sindromas. Kartojasi ūminis stiprus krūti-

nės skausmas, primenantis krūtinės anginą ar perikarditą, prasideda 1–4 
savaičių laikotarpiu po virusinės kvėpavimo sistemos ar virškinimo trak-
to infekcijos. EKG būdingas konkavinis ST segmento pakilimas be vei-
drodinio atspindžio fenomeno ar ST segmento nusileidimas bei T dan-
telio inversija. Vaizdo tyrimais gali būti nustatoma normali ar sutrikusi 
bendroji ir segmentinė skilvelių funkcija. Troponino T ar I koncentracija 
gali būti normali ar padidėjusi, o jos pokytis gali nesiskirti nuo būdingo 
ūminiam miokardo infarktui arba padidėjusi koncentracija gali išlikti sa-
vaites ar mėnesius. Vainikinių arterijų ligos požymių nenustatoma.

 ● Ūminis sistolinis ŠN. Pirmas ŠN priepuolis ar pasunkėjęs ŠN, besitę-
siantis nuo dviejų savaičių iki trijų mėnesių nesant vainikinių arterijų 
ligos ar kitos žinomos ŠN priežasties, pasireiškia dusuliu, periferine ede-
ma, diskomfortu krūtinėje, silpnumu. Simptomai pasireiškia po virusi-
nės kvėpavimo sistemos ar virškinimo trakto infekcijos ar peripartiniu 
laikotarpiu. EKG užrašomi nesaviti ST segmento ir T dantelio pokyčiai, 
viduskilvelinio laidumo sutrikimai, atroventrikulinės blokados ir (ar) 
skilveliniai ritmo sutrikimai. Vaizdo tyrimais nustatoma sutrikusi kai-
riojo ir (ar) dešiniojo skilvelio funkcija, kartu sustorėjusios sienos ir (ar) 
išsiplėtusios ertmės arba pastarųjų dviejų pokyčių nebūna.

 ● Lėtinis sistolinis ŠN. Simptomai tęsiasi ilgiau kaip tris mėnesius, bū-
dingi paūmėjimai. Vaizdo tyrimais nustatoma kairiojo ir (ar) dešiniojo 
skilvelio sistolinė disfunkcija ir dilatacinės KMP fenotipo požymiai. Kiti 
kriterijai nesiskiria nuo ūminio sistolinio ŠN.

 ● Gyvybei grėsminga būklė nesant vainikinių arterijų ligos ar ŠN suke-
liančios priežasties pasireiškia skilveliniais ritmo sutrikimais, klinikine 
mirtimi, kardiogeniniu šoku, ryškiu KS funkcijos sutrikimu.
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Kartu su miokarditui būdingais klinikiniais sindromais gali pasireikšti pa-
pildomi požymiai bei simptomai, rodantys infekcinę ar autoimuninę ligą:

 ● Karščiavimas 38° C ar didesnis, prasidėjęs 30 dienų laikotarpiu iki įta-
riamo miokardito;

 ● Peripartinis laikotarpis;
 ● Remiantis klinikiniais duomenimis įtartas ar diagnozuotas miokarditas 

anamnezėje;
 ● Paciento ir (ar) šeiminė alerginės ligos, autoimuninės ligos, toksinių 

veiksnių anamnezė;
 ● Šeiminė dilatacinės KMP, miokardito anamnezė.

Laboratoriniai,	instrumentiniai,	intervenciniai	tyrimai

Laboratoriniai	tyrimai.	Uždegimo žymenys (eritrocitų nusėdimo greitis, 
C reaktyviojo baltymo koncentracija, leukocitozė) dažnai būna padidėję, bet 
jie nepatvirtina miokardito diagnozės. Nors miokarditui būdinga padidėjusi 
troponino, miocitų nekrozės žymens, koncentracija, esant normalioms tro-
ponino T ar I ir smegenų natriurezinio peptido, atspindinčio ŠN, koncen-
tracijoms, miokardito diagnozės paneigti negalima. Rutininiai serologiniai 
virusų tyrimai nerekomenduojami, bet jie gali būti naudingi tiriant dėl he-
patito C, riketsijų, Laimo ligos (endeminiuose židiniuose) ir didelės rizikos 
pacientams – dėl žmogaus imunodeficito viruso. Autoantikūnai prieš spe-
cifinius širdies raumens baltymus būdingi autoimuniniam miokarditui. Kai 
kurie jų turi prognozinę vertę. Kol kas testai autoantikūnams nustatyti dar 
negaminami, skelbiami tik mokslinių laboratorijų tyrimų rezultatai.

Elektrokardiografija. Sergant miokarditu, dažniausiai EKG pokyčių būna, 
tačiau jie nejautrūs ir nesaviti. Būdingas konkavinis difuzinis ST segmento 
pakilimas be veidrodinio atspindžio fenomeno, blogai augantis R dantelis 
krūtininėse derivacijose, viduskilvelinio laidumo sutrikimai, Q dantelis, 
AV laidumo sutrikimai, asistolija, supraventrikulinės ir skilvelinės ekstra-
sistolės, skilvelinė tachikardija, skilvelių virpėjimas. Jei kartu nustatoma 
AV blokada ir saikiai išsiplėtęs KS, reikėtų įtarti sarkoidozę, Laimo ligą ar 
gigantinių ląstelių miokarditą.

Echokardiografija. Histologiškai patvirtintas miokarditas gali pasireikšti 
dilatacinės, hipertrofinės ar restrikcinės KMP fenotipu. Būdinga diastoli-
nės ir (ar) sistolinės KS funkcijos sutrikimas, segmentiniai ar difuziniai 
kontrakcijos sutrikimai. Žaibinės eigos miokardito atvejais nustatomos su-
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storėjusios KS sienos ir ryški sistolinė disfunkcija nesant dilatacijos. Echo-
kardiografija padeda atmesti vožtuvų ligas, įgimtas ydas, galinčias sukelti 
KS disfunkciją ir išsiplėtimą. Tyrimą reikia kartoti kintant ligonio būklei, 
stebėti skilvelių funkciją, širdies ertmių dydį.

Širdies	magnetinio	rezonanso	tomografija	– vertingas neinvazinis tyrimo 
metodas, padedantis diagnozuoti miokarditą, tačiau nepakeičiantis endo-
miokardo biopsijos. Tyrimas atliekamas stabilios klinikinės būklės pacie-
ntams iki endomiokardo biopsijos. Jei paciento klinikinė būklė nestabili, 
būtina, negaištant laiko, atlikti endomiokardo biopsiją. Būdingi pokyčiai: 
miokardo edema ir savitas difuzinis ar židininis ankstyvasis bei vėlyvasis 
gadolinio kaupimasis (III.8.12, III.8.13 pav.). Jei pirmu tyrimu savitų po-
kyčių nenustatoma ar jų per mažai, kad būtų patvirtinta diagnozė, bet pagal 
kliniką liga įtariama, tyrimas turi būti kartojamas 1–2 sav. laikotarpiu.

Miokarditas turi būti įtartas, jei klinikiniais ir diagnostiniais neinvaziniais 
tyrimais nustatomas bent vienas būdingas klinikinis sindromas su papildo-
mais požymiais ar be jų ir bent vienas tyrimas yra patologinis (pakitusi 
EKG, troponino I ar T koncentracijos padidėjimas, echokardiografiniai, sa-
vitieji širdies MRT pokyčiai). Jei liga besimptomė, miokarditas įtariamas, 
kai būdingi patologiniai pokyčiai nustatomi bent dviem skirtingais neinva-
ziniais instrumentiniais tyrimais.

Vainikinių	arterijų	angiografija atliekama visiems pacientams, kuriems 
pagal klinikinių ir neinvazinių tyrimų duomenis įtariamas miokarditas.

Endomiokardo	 biopsija laikoma aukso standartu miokardito diagnozei 
patvirtinti, priežasčiai nustatyti ir gydymui numatyti. Atliekami histolo-
ginis, imunohistocheminis ir virusų genomo tyrimai. Histologiniu tyrimu 
įvertinamas uždegimo pobūdis (pvz.: gigantinių ląstelių, eozinofilinis mio-
karditas, sarkoidozė), imunohistocheminiu – autoantikūnai prieš širdies 
raumens audinius. Virusai nustatomi atliekant viruso PGR bioptate. Virusų 
PGR tyrimai bioptato medžiagoje turi būti atliekami kartu su virusų PGR 
tyrimu kraujyje, kad būtų paneigta sisteminė infekcija ir mėginio užterši-
mas virusu. Endomiokardo biopsijos tikslumas ir informatyvumas didesnis, 
kai ji atliekama ankstyvuoju ligos laikotarpiu imant kuo daugiau mėginių 
(ne mažiau kaip trys, dažnai 10–12). Jei tyrimas neinformatyvus, bet mio-
karditas tebeįtariamas arba kai būtina stebėti etiopatogenezinio gydymo 
veiksmingumą, biopsija turi būti kartojama.
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Diferencinė	diagnostika
Atsižvelgiant į vyraujantį klinikinį sindromą, vaizdo tyrimų duomenis, mio-
karditą reikia skirti nuo išeminės širdies ligos ir kitų miokardo ligų, galinčių 
sukelti širdies ritmo, laidumo sutrikimus ir ŠN.

Išeminė širdies liga dažniausiai paneigiama arba patvirtinama atlikus vaini-
kinių arterijų angiografiją. Ja dažniau serga vyresni pacientai, turintys rizi-
kos veiksnių. Dažniausiai, sergant miokarditu, troponino I ar T koncentraci-
ja didėja lėčiau ir padidėjusi išsilaiko ilgiau nei ūminės išemijos sindromo 
atveju. Esant miokarditui, echokardiografija nustatomi KS kontrakcijos su-
trikimai neatitinka vainikinių arterijų baseinų, gali būti difuziniai. Jei vaini-
kinių arterijų angiografijos tyrimu nenustatoma vainikinių arterijų stenozių, 
būtina įvertinti vainikinių arterijų spazmo, Takotsubo KMP tikimybę.

III.8.13	pav.	Širdies	magnetinio	rezonanso	tomografijos	trumposios	ašies	vaizdas	–	ūminis	
miokarditas:	vėlyvasis	gadolinio	subepikardinis	kaupimasis	užpakalinėje	apatinėje	
kairiojo	skilvelio	sienoje	(rodyklė),	nedidelis	skysčio	kiekis	perikardo	ertmėje	(*)

III.8.12	pav.	Širdies	magnetinio	rezonanso	tomografijos	trumposios	ašies	vaizdas,	
t2	seka	–	ūminis	miokarditas:	edemos	požymiai	užpakalinėje,	apatinėje,	šoninėje,	

priekinėje	kairiojo	skilvelio	sienoje
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Miokarditas gali pasireikšti bet kuriuo KMP fenotipu, todėl turi būti skiria-
mas nuo dilatacinės, hipertrofinės, restrikcinės KMP, aritmogeninės deši-
niojo skilvelio displazijos. Diferencijuojant šias ligas labai svarbi paciento, 
šeiminė anamnezė, toksinių veiksnių nustatymas, peripartinio laikotarpio 
įvertinimas.

Miokarditą reikia skirti nuo kitų uždegimo ligų, kurios gali pasireikšti karš-
čiavimu, padidėjusiais uždegimo rodikliais kraujyje arba miokarditu: sep-
sio, pneumonijos, pleurito, perikardito, mioperikardito, perimiokardito, in-
fekcinio endokardito, reumato.

Labai svarbu išsiaiškinti miokardito etiologiją ir uždegimo pobūdį, nes pa-
gal tai skiriamas gydymas.

Eigos	ypatumai
Miokardito klinikinė eiga labai skirtinga – nuo lengvos, su nedaug simptomų 
ir trumpalaikiais EKG pokyčiais iki staigios mirties, kardiogeninio šoko. Ski-
riamas ūminis, žaibinis ir lėtinis miokarditas. Pusė pacientų, sergančių ūminiu 
miokarditu, pasveiksta per 2–4 savaites, 25 proc. širdies funkcijos sutrikimas 
išlieka, o 12–25 proc. pacientų būklė blogėja, vystosi dilatacinė KMP ir atspa-
rus gydymui ŠN, kai tenka implantuoti skilvelius atstojančius prietaisus ir (ar) 
transplantuoti širdį. 10 proc. pacientų klinikinė miokardito eiga būna žaibinė, 
jai būdinga ryški KS disfunkcija su hemodinamikos sutrikimu.

Gydymas
Širdies ritmo ir laidumo sutrikimų bei ŠN gydymas sergant miokarditu re-
miasi tradicinėmis gairėmis, tačiau turi keletą ypatumų.

Visi pacientai, kuriems kliniškai įtariamas miokarditas, hospitalizuojami ir 
stebimi iki diagnozės patvirtinimo, nes klinikinė ligos eiga gali pasikeisti 
staiga. Nuo ligos pradžios 6 mėn. apribojamas fizinis krūvis. 

Stabilios būklės pacientams ŠN gydyti skiriami įprastiniai vaistai: diureti-
kai, AKFI ar angiotenzino receptorių blokatoriai, BAB, mineralokortikoi-
dų receptorių antagonistai. Nestabilios hemodinamikos pacientai gydomi 
intensyviosios terapijos skyriuje, jiems gali būti taikoma ekstrakorporinė 
membraninė oksigenacija ar implantuojami skilvelius atstojantys prietai-
sai. Širdies transplantaciją ūminės ligos fazėje stengiamasi atidėti tikintis 
pasveikimo, tačiau klausimas gali būti svarstomas, jei konservatyvios ir in-
tervencinės gydymo priemonės neveiksmingos.
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AV blokadoms gydyti taikoma laikina elektrinė širdies stimuliacija, kar-
dioverterio defibriliatoriaus implantavimą ūminės ligos fazėje stengiamasi 
atidėti tikintis pasveikimo, naudojamas išorinis defibriliatorius.

Imunomoduliuojamasis gydymas:
 ● Duomenys apie savitąjį antivirusinį gydymą prieštaringi, rekomenduo-

jama sprendimą priimti tariantis su infektologu. Enterovirusų ir adeno-
virusų sukeltam miokarditui gydyti gali būti skiriama beta interferono.

 ● Gydymas didelėmis intraveninio imunoglobulino dozėmis nėra pagrįs-
tas klinikiniais tyrimais, gali būti skiriamas ir virusinio, ir autoimuninio 
miokardito atvejais, kai neveiksmingas įprastinis ŠN gydymas.

 ● Imunoadsorbcijos metodo, kuriuo iš kraujo pašalinami cirkuliuojantys 
autoantikūnai, efektyvumas didelės imties klinikiniais tyrimais dar nėra 
įrodytas, todėl šis gydymo metodas kol kas nerekomenduojamas.

Gydymas imunosupresiniais vaistais skiriamas tik tuo atveju, kai paneigia-
mas infekcinis veiksnys (neigiamos viruso PGR reakcijos bioptate). Jais 
gydomi pacientai, sergantys autoimuniniu, gigantinių ląstelių miokarditu, 
sarkoidoze ar miokarditu, susijusiu su kitų organų sistemų autoimunine 
liga. Imunosupresinių vaistų skyrimas svarstytinas limfocitiniam miokardi-
tui gydyti, kai neveiksmingas įprastinis gydymas. Daugiausia patirties su-
kaupta gydant prednizolonu, azatioprinu ir ciklosporinu A bei jų deriniais. 
Gliukokortikoidais (prednizolonu) gydoma sarkoidozė, eozinofilinis, toksi-
nis miokarditas, susijęs su širdies disfunkcija ir aritmijomis. Imunosupre-
sinio gydymo trukmė ir intensyvumas priklauso nuo kartotinių miokardo 
biopsijų rezultatų.

Persirgusius miokarditu pacientus rekomenduojama stebėti ilgą laiką ver-
tinant klinikinius požymius, EKG pokyčius ir echokardiografinio tyrimo 
duomenis. Jei progresuoja skilvelių disfunkcija, kelias savaites laikosi pa-
didėjęs širdies fermentų kiekis, tikslinga kartoti endomiokardo biopsiją.

Prognozė
Išgyvenamumo ir liekamųjų reiškinių prognozė sergant miokarditu pri-
klauso nuo priežasties, klinikinės išraiškos ir ligos stadijos. Abiejų skilve-
lių funkcijos sutrikimas yra blogos prognozės (mirties, atsparaus gydymui 
ŠN) ženklas. Blogesnė išgyvenamumo prognozė gigantinių ląstelių mio-
kardito atveju: nuo klinikinių ŠN požymių pasireiškimo pacientai išgyvena 
vidutiniškai 5,5 mėn. Žaibinės eigos miokarditu sergančių ligonių, gydomų 
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intensyviosios terapijos skyriuose, ankstyvasis mirštamumas per keturias 
savaites siekia apie 40 proc. Tačiau išgyvenusiųjų ilgalaikė prognozė geres-
nė negu sergančių ne tokios ūmios eigos liga: po žaibinio miokardito širdies 
transplantacijos neprireikia 93 proc. ligonių, o po ūminio – tik 45 proc.

Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Nenustatytos kilmės dilatacinė kardiomiopatija.
Cardiomyopathia	idiopathica	dilatativa.

Nenustatytos kilmės hipertrofinė obstrukcinė kardiomiopatija.
Cardiomyopathia	idiopathica	hypertrophica	obstructiva.

Ūminis virusinis (nurodyti sukėlėją) miokarditas.
Myocarditis	virusalis	(...)	acuta.

Širdies amiloidozė.
Amyloidosis	myocardii.

Nežinomos kilmės restrikcinė kardiomiopatija.
Cardiomyopathia	idiopathica	restrictiva.
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III .9 . 	PErIkarDO	LIGOs

Diana	Žal iaduonytė , 	Aušra	Krivickienė

Perikardo ligos – tai ligos, pažeidžiančios perikardo maiše-
lį, kuris sudarytas iš dviejų lapelių: serozinio vidinio (vis-
ceralinio) bei skaidulinio išorinio (parietalinio), ir ertmės, 
prisipildžiusios perikardo skysčio. Jos gali būti izoliuotos 
arba sisteminės ligos dalis.

Pagrindiniai klinikinėje praktikoje pasitaikantys perikardo 
ligų sindromai:

 ● Perikarditas (ūminis, poūmis, kartotinis, lėtinis); 
 ● Skystis perikardo ertmėje;
 ● Širdies tamponada; 
 ● Konstrikcinis perikarditas;
 ● Perikardo dariniai (žr. V.15. Širdies navikai).

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

Perikardas	 atlieka	 tris	 pagrindi
nes	funkcijas:	

 ● Mechaninę (išlaiko dešiniosios ir 
kairiosios širdies dalių sąveikavi-
mą sistolės ir diastolės metu).

 ● Membraninę (apsaugo širdį nuo 
infekcijos ar piktybinių ląstelių 
patekimo).

 ● Tvirtinamąją (palaiko širdies 
kontūrą, riboja širdies raumens 
judesį krūtinės ląstoje). 

Perikardo maišelyje paprastai būna 
apie 10–50 ml perikardo skysčio, 

suvilgančio perikardo lapelius, kurį 
sudaro plazmos filtratas. Perikar-
do skystis šalinamas pro krūtinės 
ir dešinįjį limfinį kanalus. Spaudi-
mas perikardo maišelyje esti mažas 
ir priklauso nuo vidukrūtininio (ar 
intrapleurinio) bei dešiniojo priešir-
džio spaudimo. Intraperikardinį slė-
gį didina trys pagrindiniai veiksniai: 
1) padidėjęs skysčio kiekis perikardo 
ertmėje bei skysčio daugėjimo grei-
tis, 2) padidėjęs širdies ertmių tūris,  
3) padidėjęs perikardo standumas.

PatOFIZIOLOGIJa.	EtIOLOGIJa	
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III.9.1	lentelė.	Perikardo	ligų	etiologija

Neaiškios kilmės 
(idiopatinis)

Etiologija nežinoma

Infekcinės  
kilmės

Virusinės 
Enterovirusai (koksaki, echo), herpeso virusai (Ebšteino-
Baro virusas (EBV), citomegalo virusas (CMV), žmogaus 
herpeso virusas 6), adenovirusai ir kt.

Bakterinės M. Tuberculosis, B. Burgdorferi, Coxiella burnetti.  
Retos: Pneumococcus spp. Streptococcus spp. ir kt. 

Grybinės  
(labai retos)

Histoplasma spp., Aspergillus spp., Blastomyces spp., 
Candida spp.

Parazitinės  
(labai retos)

Echinococcus spp, Toxoplasma spp.

Neinfekcinės 
kilmės

Autoimuninės
Sisteminė raudonoji vilkligė, reumatoidinis artritas, 
sklerodermija, sisteminiai vaskulitai, žarnyno uždegimo 
ligos, sarkoidozė

Metabolinės Uremija, miksedema, nervinė anoreksija

Trauminės, 
jatrogeninės

Ankstyvos pradžios (stemplės perforacija, kiaurinis 
krūtinės sužalojimas)
Uždelstos pradžios (po perikardiotomijos, kardiotomijos, 
torakotomijos, po vainikinių arterijų angiografijos, 
elektrinio širdies stimuliatoriaus implantavimo)

Neoplazinės Pirminiai navikai (perikardo mezotelioma), antriniai 
metastaziniai navikai (plaučių, krūties, limfoma)

Vaistų 
sukeltos

Prokainamidas, hidralazinas, metildopa, antineoplaziniai 
(doksorubicinas, daunorubicinas, 5 fluoruracilas, 
ciklofosfamidas), penicilinai, amjodaronas, mesalazinas, 
ciklosporinas ir kt.

Po miokardo 
infarkto 

Ankstyvas, vėlyvas (Dreslerio sindromas), mechaninė 
komplikacija po laisvosios sienos plyšimo

Kitos

Pospindulinis (po onkologinės ligos gydymo), amiloidozė, 
aortos atsisluoksniavimas, plautinė hipertenzija, lėtinis širdies 
nepakankamumas (hidroperikardas), perikardo cista, hipo- 
hipertiroidizmas, lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas, 
įgimtas dalinis arba visiškas perikardo nebuvimas

Padidėjusio intraperikardinio slėgio padariniai: suspaudžiami širdies skil-
veliai ir diastolės metu jie prisipildo mažiau kraujo, didėja skilvelių prisi-
pildymo slėgis, mažėja sistolinis širdies tūris bei širdies išstumiamo kraujo 
tūris, sistolinis arterinis kraujo spaudimas (AKS). Labai padidėjęs intrape-
rikardinis slėgis (t. y. širdies tamponada) neigiamai veikia hemodinamiką ir 
yra pavojingas gyvybei.

Dažniausios perikardo ligos – virusiniai ir idiopatiniai perikarditai. Pa-
grindinės priežastys bei būklės, kai pažeidžiamas perikardas, nurodytos 
III.9.1 lentelėje.
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PErIkarDItas
Perikarditas – tai perikardo uždegimas su skysčiu perikardo ertmėje arba 
be jo. Pagal kilmę gali būti virusinis, bakterinis, tuberkuliozinis, idiopatinis 
(dažniausias).

Pagal ligos trukmę ir eigą perikarditas grupuojamas į šiuos tipus: 
 ● Ūminis – trunka iki 2–4 savaičių.
 ● Nenutrūkstantis, užsitęsęs (angl. incessant) – tęsiasi ilgiau kaip 4–6 sa-

vaites, bet mažiau kaip 3 mėnesius be remisijos.
 ● Kartotinis – perikardito atkrytis po dokumentuoto pirmojo ūminio peri-

kardito epizodo praėjus 4–6 savaitėms ar ilgesniam besimptomiam lai-
kotarpiui.

 ● Lėtinis – tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius.
 ● Mioperikarditas (kartu nustatomas ir miokardo uždegimas).

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas

Diagnostikos kriterijai (diagnozuojama nustačius bent 2 iš 4 kriterijų):
1.  Perikardinis krūtinės skausmas.
2.  Perikardo trinties ūžesys.
3.  Naujas išplitęs ST segmento pakilimas, PR segmento nusileidimas elek-

trokardiogramoje (EKG).
4.  Skystis perikardo ertmėje (naujai atsiradęs ar daugėjantis).

Papildomi diagnozę patvirtinantys duomenys:
 ● Padidėję uždegimo žymenų rodikliai kraujyje (C reaktyvusis baltymas 

(CRB), eritrocitų nusėdimo greitis (ENG), leukocitų skaičius);
 ● Perikardo uždegimo požymiai, nustatyti vaizdo tyrimais (kompiuterine 

tomografija (KT), širdies magnetinio rezonanso tomografija (MRT)).

Liga gali prasidėti karščiavimu, bendruoju silpnumu, raumenų skausmu, 
krūtinės skausmu, kuris yra savito pobūdžio (V.11.2 lentelė). Dusulys ligai 
nebūdingas ir atsiranda, jei karščiuojama ar kaupiasi skystis. Jei perikardi-
tas neinfekcinės kilmės, dėl pagrindinės ligos galimi ir šie simptomai: ko-
sulys, skrepliavimas, svorio mažėjimas, sąnarių skausmai, kiti saviti ligos 
simptomai. 
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Objektyvieji	 požymiai. Tiriant pacientą, būdingas požymis – perikar
do trinties garsas, kuris atsiranda dėl uždegimo pažeistų visceralinio ir 
parietalinio perikardo lapelių trinties. Geriausiai perikardo trintis girdima 
apatinės krūtinkaulio dalies kairėje pusėje pacientui sėdint ir pasilenkus į 
priekį, gulint pakeltomis į viršų rankomis arba įkvėpus ir sulaikius kvėpavi-
mą. Perikardo trinties garsas primena sniego gurgždėjimą ir yra trifazis, t. y. 
susideda iš trijų komponentų: presistolės, skilvelių sistolės ir protodiastolės. 

Pacientui gali padidėti temperatūra ir atsirasti sinusinė	 tachikardija. 
Labai svarbu atlikti išsamų objektyvųjį tyrimą ieškant sukėlusio veiksnio 
požymių.

Laboratoriniai,	instrumentiniai,	 
invaziniai	tyrimai

Laboratoriniai	tyrimai gali rodyti nesavitus uždegimo požymius: nustato-
mas vidutiniškai padidėjęs leukocitų skaičius (dažniau limfocitų sąskaita), 
padidėję ENG bei CRB (būdinga trims ketvirtadaliams pacientų). Padidėjęs 
CRB kiekis dažniausiai normalizuojasi per pirmąsias 1–4 savaites, šis ro-
diklis tinka gydymo efektyvumui vertinti. Jei perikardo uždegimas pereina 
ir į paviršinius miokardo sluoksnius (mioperikarditas), gali padidėti ir mio-
kardo pažaidos žymenų (troponino) koncentracija.

III.9.2	lentelė.	Perikardito	sukeliamo	skausmo	apibūdinimas

Skausmo 
kriterijai

Skausmo apibūdinimas

Pobūdis Dažniausiai aštrus (gali būti ir bukas, spaudžiamasis)

Vieta 
Neapibrėžta ir nenuolatinė, dažniausiai – kairėje krūtinės pusėje ar 
pokrūtinkaulinėje srityje

Plitimas Trapecinio raumens projekcija, į kaklą, į pilvą

Stiprėjimas Gulint, kosint, giliai įkvėpus, ryjant, keičiant kūno padėtį

Silpnėjimas Sėdint ir pasilenkus į priekį, suleidus analgetikų

Trukmė Ilga: valandas, dienas

Lydintieji 
požymiai

Karščiavimas, širdies plakimas, kosulys; jei kaupiasi skystis – dusulys
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Elektrokardiografija yra svarbiausias instrumentinis tyrimas, padedantis 
diagnozuoti ūminį perikarditą. Skiriamieji saviti ūminio perikardito EKG 
kriterijai:

 ● Išplitęs ST segmento pakilimas, kuris yra įgaubtas (konkavinis) ir kon-
kordantinis (toks pat priekinę (I) ir apatinę sienas atitinkančiose II ir III 
derivacijose), tačiau nebūdingas aVR ir V1 derivacijose (III.9.1 pav.).

 ● PR segmento nusileidimas (III.9.2 pav.).

Šie EKG pokyčiai atsiranda po kelių valandų ar dienų nuo perikardinio 
skausmo pradžios ir sergant gali kisti. Kartojant EKG, galima nustatyti ke-
turias raidos stadijas (III.9.3 lentelė). Visas stadijas nuo I iki IV registruoti 
EKG pavyksta tik 50 proc. atvejų. Šie pokyčiai gali išsilaikyti savaites ar 
net mėnesius. Galima sinusinė tachikardija. Širdies ritmo ir laidumo sutri-
kimai užrašomi, jei kartu yra miokarditas. Dažniausiai perikardito nulemtus 
EKG pokyčius tenka atskirti nuo ūminės išemijos sindromo su ST segmento 
pakilimu bei ankstyvos repoliarizacijos. 

III.9.1	pav.	ūminiam	perikarditui	būdingi	EkG	požymiai:	išplitęs	įgaubtas	st	
segmento	pakilimas	II,	III,	aVF,	V2–V6	derivacijose	(pažymėta	rodyklėmis)
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III.9.2	pav.	ūminiam	perikarditui	būdingi	EkG	požymiai:	nusileidęs	Pr	segmentas	
(pažymėta	rodyklėmis)

III.9.3	lentelė.	Elektrokardiografinių	požymių	kaita	sergant	ūminiu	perikarditu

Stadija
ST segmento 

pokyčiai
T dantelio pokyčiai

PR segmento 
pokyčiai

Trukmė

I

Įgaubtai (konkaviškai) 
pakilęs I, II, aVL, aVF, 
V3–6 derivacijose, 
įstrižai nusileidęs aVR 
derivacijoje

Aukštas, smailus 
visose derivacijose, 
kuriose ST segmentas 
pakilęs

Įstrižai nusileidęs
Nuo 2 dienų 
iki 2 savaičių

II Izolinijos
Suplokštėjęs, vėliau 
invertiškas

Įstrižas 
nusileidimas 
išlieka arba 
normalizuojasi 

III

Izolinijos inversija 
visose derivacijose, 
kuriose ST segmentas 
buvo įgaubtai pakilęs

Teigiamas aVR  
derivacijoje

Normalus
Nuo 2 savaičių 
iki kelių mėnesių

IV Izolinijos
Neigiamas ar 
suplokštėjęs, ar  
normalus

Normalus
T dantelio 
pokyčiai išlieka 
ilgai

krūtinės	ląstos	rentgenograma sergant nekomplikuotu ūminiu idiopatiniu 
perikarditu dažniausiai būna normali. Tyrimas gali padėti nustatyti perikar-
dito kilmę, kai yra būdingų pirminės ligos požymių (pvz.: plaučių audinio 
infiltraciją esant pneumonijai; tuberkuliozinius plaučių audinio pokyčius 
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esant tuberkulioziniam perikarditui; auglius ar padidėjusius limfmazgius 
esant neoplazinei ligai). Jei yra skysčio perikardo ertmėje (bent 300 ml), 
rentgenogramoje gali būti matomas didesnis širdies šešėlis.

Echokardiografija ūminio idiopatinio perikardito atvejais dažniausiai po-
kyčių nenustatoma, tyrimas informatyvus tik esant komplikacijų – kaupian-
tis skysčiui perikardo ertmėje. Apžiūrint širdį, galima matyti kiek intensy-
vesnį išorinį perikardo lapelį, tačiau perikardo storis nėra nei jautrus, nei 
specifiškas požymis. Echokardiografija gali būti naudinga diferencijuojant 
nuo kitų priežasčių (pvz., miokardo infarkto (MI)). 

kompiuterinė	tomografija	ir	(ar)	širdies	magnetinio	rezonanso	tomo
grafija sudėtingais atvejais gali pagelbėti nustatant perikardo sustorėjimą 
ar aktyvų uždegimo procesą (širdies MRT patvirtinamas perikardo uždegi-
mas – matomas vėlyvasis gadolinio išryškėjimas ir kaupimasis perikarde). 

Diagnostinė perikardiocentezė	ar	perikardo	biopsija	nerekomenduojama 
esant ūminiam perikarditui, nebent įtariamas bakterinės ar onkologinės kil-
mės perikarditas. 

Diferencinė	diagnostika
Ligos, nuo kurių reikia atskirti ūminį perikarditą, yra šios:

 ● Ūminis	miokardo	infarktas	su	st	segmento	pakilimu. Šiuo atveju bū-
dingas kitoks skausmo pobūdis, išeminės širdies ligos rizikos veiksniai, 
padidėjusi troponino I koncentracija ir specifiniai EKG pokyčiai: ST 
seg mentas išsigaubęs (konveksinis) ir diskordantinis (priešingose sieno-
se nei užrašomas pakilęs ST segmentas jis būna nusileidęs; dar vadina-
ma veidrodiniu (reciprokiniu) atspindžiu), o T dantelis gali invertuoti 
anksčiau, nei ST segmentas sugrįžta į izoelektrinę liniją (esant ūminiam 
perikarditui, T dantelis invertuoja tik tada, kai ST segmentas sugrįžta į 
izoliniją).

 ● ankstyvosios	repoliarizacijos	sindromas. Jam būdingas įgaubtas (kon-
kavinis) ST segmento pakilimas su ryškia J banga, akivaizdžiausias krū-
tininėse derivacijose su simetriškais T danteliais, o perikardito atveju 
EKG pokyčiai apima daugiau derivacijų, esti dinaminiai – kinta ligos 
metu, pasireiškia savitųjų perikardito klinikinių simptomų.
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 ● aortos	atsisluoksniavimas. Staigus didelio intensyvumo krūtinės skaus-
mas, gali atsirasti po fizinio krūvio, esant aukštam AKS, skauda prieki-
nėje krūtinės dalyje ar tarp menčių. Objektyvieji požymiai: pablyškimas, 
stipininės arterijos, a.	radialis, pulsų, kraujospūdžio asimetrija rankose, 
diastolinis ūžesys Erbo-Botkino taške auskultuojant, sunkiais atvejais – 
plaučių edema, hipotenzija, šokas. Diagnozę patvirtina krūtinės ląstos 
KT (kai ji negalima, atliekama MRT), aortografija ir echokardiografija.

 ● Pneumonija	su	pleuritu. Būdinga kosulys, karščiavimas, padidėję už-
degimo rodikliai kraujyje, krūtinės ląstos rentgenogramoje – infiltraci-
niai plaučių pokyčiai su skysčiu pleuros ertmėje ar be jo.

 ● Plaučių	 embolija. Anamnezėje gali būti giliųjų kojų venų trombozė, 
ilgalaikė galūnių imobilizacija ar operacija. Būdingi klinikiniai simpto-
mai: dusulys, skausmas krūtinėje, sinkopė, kosulys (kraujo atkosėjimas), 
ritmo sutrikimai. Objektyviai tiriant nustatoma tachipnėja, akcentuotas 
II širdies tonas, cianozė, nesimetriškas kojų pabrinkimas esant giliųjų 
venų trombozei. Kraujo tyrimuose – padidėjusi D dimerų koncentracija, 
EKG – dešiniųjų širdies dalių perkrovos požymiai, echokardiogramo-
je – dešiniųjų širdies dalių išsiplėtimas, plautinė hipertenzija. Diagnozę 
patvirtina krūtinės ląstos KT. 

 ● Gastroezofaginio	 refliukso	 liga. Skauda už krūtinkaulio, dažnai po 
valgio, atsigulus, patikslinama fibroezofagogastroduodenoskopija 
(FEGDS).

 ● ūminis	gastritas	/	opaligė. Vertinama anamnezė bei klinikiniai simpto-
mai: skausmas ar diskomfortas / skausmas epigastryje (susijęs su valgy-
mu), pykinimas, vėmimas, žagsėjimas. Patikslinama FEGDS, H.	pylori 
tyrimu (ureazės testas), jei yra indikacijų, skrandžio gleivinės biopsija.

 ● tarpšonkaulinė	 neuralgija,	 stuburo	 ir	 nervų	 sistemos	 ligos. Krūti-
nės skausmas susijęs su padėties pakeitimu, kvėpavimu; svarbu įvertinti 
anamnezę; objektyvieji požymiai: skausmingumas pagal vieno šonkau-
lio eigą, sumažėjęs stuburo judrumas, rentgeniniu tyrimu arba stuburo 
KT ar MRT nustatomi stuburo patologiniai pokyčiai. 

Eigos	ypatumai
Ūminio idiopatinio, virusinio perikardito atveju ligos eiga gerybinė. 

Blogos prognozės rodikliai, į kuriuos reikia atsižvelgti svarstant gydymo 
taktiką:
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 ● Didieji:
• Karščiavimas >38°;
• Didelis skysčio kiekis perikarde (>20 mm);
• Širdies tamponada;
• Nėra atsako į gydymą nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU) 

ar aspirinu po 1 sav.
 ● Mažieji:

• Mioperikarditas;
• Imunosupresija;
• Trauma;
• Antikoaguliantų vartojimas.

Jei įtariamo perikardito kilmė aiški ar yra liga, galinti jį sukelti, arba bent 
vienas didysis ar mažasis blogos prognozės rodiklis, pacientas turi būti 
gydomas ligoninėje ir tiriamas dėl pagrindinės ligos. Nesant šių rodiklių, 
pacie ntą galima gydyti ambulatoriškai, apsilankymą skiriant po vienos sa-
vaitės atsakui į gydymą įvertinti.

Gydymas
nemedikamentinis	gydymas. Fizinio krūvio ribojimas, kol išnyks simp-
tomai ir CRB pasieks normos ribą. Sportininkams rekomenduojama fizinį 
krūvį riboti mažiausiai 3 mėnesius.

Medikamentinis gydymas. Pacientams, kuriems nustatomas nevirusinės 
kilmės perikarditas, reikalingas savitas vyraujančios patologijos gydymas.

Gydymo vaistais ypatumai (III.9.4 lentelė):

III.9.4	lentelė.	Vaistai,	dažniausiai	skiriami	ūminiam	perikarditui	gydyti

Vaistas Įprastinės dozės
Gydymo 
trukmė

Dozės mažinimas

Aspirinas 750–1000 mg kas 8 val. 1–2 sav.
Mažinti dozę po 250–500 mg 
kas 1–2 savaites

Ibuprofenas 600 mg kas 8 val. 1–2 sav.
Mažinti dozę po 200–400 mg 
kas 1–2 savaites

Kolchicinas
0,5 mg 1 k./d. (<70 kg), 
0,5 mg 2 k./d. (≥70 kg)

3 mėn.

Mažinti dozės nebūtina. Galima 
skirti 0,5 mg kas antrą dieną 
(<70 kg) arba po 0,5 mg 1 k./d. 
(≥70 kg) paskutines savaites
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 ● NVNU ir aspirinas yra pagrindiniai vaistai ūminiam idiopatiniam, viru-
siniam perikarditui gydyti. Skiriama ibuprofeno 1200–2400 mg/p. arba, 
jei dėl kitų priežasčių (pvz., antiagregacinių savybių), reikalingas aspi-
rinas – 2–4 g aspirino per parą. Pradine doze vaistai turi būti vartojami, 
kol išnyksta simptomai ir normalizuojasi CRB, vėliau svarstoma dozę 
mažinti. Kartu rekomenduojama skirti protonų siurblio inhibitorių skran-
džiui apsaugoti, pvz., omeprazolo ar pantoprazolio 20 mg 2 k./p.

 ● Kolchicino (0,5–1,0 mg/p.) pridedama papildomai prie aspirino ar NVNU, 
kad klinikinis poveikis būtų stipresnis ir sumažėtų ligos kartojimosi daž-
numas. Pasikartojusio perikardito atveju, jei, gydant pirmąjį ūminį peri-
karditą, kolchicino nebuvo skirta, jį reikėtų vartoti bent 6 mėnesius.

 ● Antros eilės gydymas maža gliukokortikoidų doze (0,2–0,5 mg/kg/p.) 
gali būti svarstomas tais atvejais, kai gydymas aspirinu ar NVNU bei 
kolchicinu nesėkmingas ir paneigta infekcinė (bakterinė) perikardito kil-
mė. Svarbu paminėti, kad, vartojant gliukokortikoidus, didėja perikardi-
to kartojimosi tikimybė, todėl jie nėra pirmaeiliai vaistai.

 ● Kiti nesteroidiniai imunosupresiniai vaistai (azatioprinas, ciklofosfami-
das) – galima alternatyva, kai įrodomas neinfekcinės kilmės nuo gydy-
mo gliukokortikoidais priklausomas kartotinis perikarditas, nesant atsa-
ko į gydymą NVNU ir kolchicinu.

 ● Antibiotikai (kai įtariamas ar nustatytas bakterinės kilmės perikarditas). 

Prognozė
Daugumos pacientų (jei serga virusiniu ar idiopatiniu perikarditu) ilgalai-
kė prognozė gera. Apie 15–30 proc. kolchicinu negydytų pacientų tikėtina 
kartotinė ar nenutrūkstanti ligos eiga; kolchicinas perpus sumažina atkry-
čių dažnumą. Širdies tamponada sergant idiopatiniu perikarditu išsivysto 
retai (iki 3 proc.). Konstrikcijos rizika maža (<1 proc.) sergant virusiniu ar 
idiopatiniu perikarditu, vidutinė (2–5 proc.) – sergant autoimuniniu ar neo-
plaziniu perikarditu ir didelė (20–30 proc.) – esant bakterinės kilmės (ypač 
tuberkulioziniam ir pūliniam) perikarditui. Kartotinio perikardito ilgalaikė 
prognozė gera, komplikacijų dažnumas labai mažas.

Perikarditas	su	miokardo	pažaida	(mioperikarditas)
Mioperikarditas diagnozuojamas, jei greta neabejotinų perikarditui būdingų 
kriterijų (perikardinis skausmas, perikardo trintis, ST segmento pakilimas ir 
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skystis perikardo ertmėje) nustatomas padidėjęs kiekis miokardo pažaidos 
žymenų (troponinai I ir T, kreatinkinazės MB frakcija), bet echokardiogra-
fija ar širdies MRT nenustatoma naujų lokalių ar difuzinių kairiojo skilvelio 
funkcijos sutrikimų. 

Šiems pacientams rekomenduojama atlikti vainikinių arterijų angiografiją, 
atsižvelgiant į klinikinius simptomus ir rizikos veiksnius, kad būtų paneig-
tas ūminės išemijos sindromas. Širdies MRT atliekama norint patvirtinti 
miokardo pažaidą. 

Gydymas toks pats kaip ir perikardito atveju. Ilgalaikė ligos prognozė gera. 

skYstIs	PErIkarDO	ErtmėJE
Tai skysčio kaupimasis perikardo ertmėje. Skystis perikardo ertmėje gali 
būti transudatas (ne uždegimo kilmės), eksudatas (uždegimo kilmės), bak-
terinis (pūlinis) ar hemoperikardas. 

Patofiziologija
Perikardo maišelyje paprastai būna apie 10–50 ml perikardo skysčio, su-
vilgančio perikardo lapelius, kurį sudaro plazmos filtratas. Bet koks pato-
loginis procesas dažniausiai sukelia uždegimą, skatinantį gamintis daugiau 
perikardo skysčio (eksudato). Kitas mechanizmas, lemiantis skysčio pe-
rikarde kaupimąsi, yra sumažėjusi reabsorbcija dėl didėjančio sisteminio 
veninio spaudimo esant širdies nepakankamumui ar plautinei hipertenzijai 
(transudatas). 

Etiologija
Skysčio perikarde gali atsirasti po persirgto bet kurios kilmės perikardito, 
po širdies operacijų ar bet kurio infekcinio ar neinfekcinio veiksnio povei-
kio (V.11.1 lentelė). 

Iki 50 proc. atvejų skystis perikardo ertmėje būna neaiškios (idiopatinės) 
kilmės, kitos dažniausios priežastys: onkologinės ligos (10–25 proc.), in-
fekcijos (15–30 proc.), jungiamojo audinio ligos (5–15 proc.). Silpnesnės 
ekonomikos šalyse pagrindinė (>60 proc.) priežastis tebėra tuberkuliozė.
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Kraujo perikarde gali būti nustatoma po krūtinės traumos, plyšus kairiojo 
skilvelio sienai miokardo infarkto metu, taip pat po intervencinių širdies 
procedūrų. 

Skysčio perikardo ertmėje klasifikacija pateikta III.9.5 lentelėje. 

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas

Dauguma pacientų, kuriems randama skysčio perikardo ertmėje, simptomų 
nejaučia, skystis nustatomas atsitiktinai. 

Klinikiniai skysčio perikardo ertmėje požymiai priklauso nuo skysčio kau-
pimosi greičio. Jeigu skystis kaupiasi greitai, net mažas jo kiekis (150–
200 ml) gali sukelti intraperikardinio slėgio didėjimą minutėmis ir širdies 
tamponados vystymąsi. Jei skystis perikardo ertmėje kaupiasi lėtai, simpto-
mai ir požymiai pasireiškia, kai smarkiai padidėja intraperikardinis slėgis. 
Tachikardija ir padidėjęs širdies kontraktiliškumas yra kompensacinis me-
chanizmas minutiniam širdies tūriui ir AKS išlaikyti. 

Pacientai gali skųstis dusuliu, krūtinės diskomfortu ar skausmu, kuris atsi-
randa dėl kartu esančio perikardito. Papildomi simptomai, atsirandantys dėl 
aplinkinių organų suspaudimo: pykinimas (dėl diafragmos spaudimo), dis-
fagija (stemplės), užkimimas (gerklų nervo), žagsėjimas (diafragmos nervo 
dirginimo). Gali būti ir kitų nesavitų simptomų: kosulys, silpnumas, greitas 
nuovargis, karščiavimas.

III.9.5	lentelė.	skysčio	perikardo	ertmėje	klasifikacija

Raiška
Ūminis
Poūmis
Lėtinis (>3 mėn.)

Skysčio kiekis
Nedidelis (<10 mm)
Vidutinis (10–20 mm)
Didelis (>20 mm)

Pasiskirstymas
Žiedinis (angl. circumferential) – aplink visą širdį
Ribotas (angl. loculated) – tik tam tikroje vietoje

Sudėtis
Transudatas
Eksudatas
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Objektyvieji	požymiai. Tiriant objektyviai, pokyčių dažniausiai nenusta-
toma, jei skystis perikardo ertmėje nesukelia širdies tamponados (intrape-
rikardinis slėgis nepadidėjęs). Tačiau, jei skysčio kiekis didelis, išsiplečia 
širdies perkusinės ribos, gali būti sunku apčiuopti širdies viršūnės trinksnį, 
auskultuojant girdimi duslūs širdies tonai. Taip pat galima girdėti perikardo 
trinties garsą (jei kartu yra perikarditas) bei pastebėti aplinkinių organų su-
spaudimo požymius.

Laboratoriniai,	instrumentiniai,	invaziniai	tyrimai

Laboratorinių	 tyrimų pokyčiai nesaviti. Jei kartu yra perikarditas, gali 
būti nustatytas padidėjęs kiekis uždegimo žymenų: leukocitų, CRB.

Elektrokardiogramoje matomi būdingi požymiai: sumažėjusi QRS įtam-
pa (voltažas) (nesavitas požymis), elektrinė alternacija (savitas požymis, 
tačiau santykinai nejautrus, atsirandantis dėl supamojo (angl. swinging) 
priekinio–užpakalinio širdies judesio kiekvieno susitraukimo metu, kai yra 
skysčio perikardo ertmėje). Jei kartu nustatomas perikarditas, EKG užrašo-
mi jam būdingi pokyčiai. 

krūtinės	ląstos	rentgenogramoje širdies kontūras nepakinta tol, kol skys-
čio kiekis nėra didelis. Kai skysčio kiekis perikardo ertmėje didelis, širdies 
šešėlis tampa rutulio, kolbos, rečiau – trapecijos formos (III.9.3 pav.).

V.11.3	pav.	krūtinės	ląstos	rentgenograma.	 
skystis	perikardo	ertmėje	–	padidėjęs	širdies	šešėlis
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III.9.4	pav.	Echokardiografija.	a)	priekrūtinkaulinis	ilgosios	ašies	vaizdas,	
B)	priekrūtinkaulinis	trumposios	ašies	vaizdas	ties	speniniais	raumenimis,	

C)	modifikuotas	keturių	ertmių	vaizdas:	matyti	padidėjęs	skysčio	kiekis	perikardo	
ertmėje	(pažymėta	rodyklėmis),	daugiau	ties	kairiojo	skilvelio	užpakaline,	apatine,	
šonine	sienomis,	D)	padidėjęs	kraujotakos	pro	dviburį	vožtuvą	kitimas	kvėpuojant	

(vienas	iš	echokardiografinių	širdies	tamponados	požymių)

III.9.5	pav.	krūtinės	ląstos	kompiuterinė	tomografija.	skystis	perikardo	ertmėje	
(pažymėta	raudona	rodykle)	ties	kairiuoju	ir	dešiniuoju	skilveliais;	kartu	nustatytas	

ir	skystis	kairėje	pleuros	ertmėje	(pažymėta	mėlyna	rodykle)

A

C

B

D
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Echokardiografija padeda tiksliai nustatyti skystį perikardo ertmėje ir 
širdies tamponadą. Skysčio kiekis vertinamas atsižvelgiant į perikardo la-
pelių (visceralinio ir parietalinio) atsiskyrimą per visas širdies ciklo fazes 
(III.9.4 pav.). Skystis perikardo ertmėje gali būti pasklidęs aplink visą širdį 
(žiedinis) arba susitelkęs tam tikroje vietoje (ribotas). Skysčio perikardo ert-
mėje kiekis skiriamas į nedidelį (<10 mm), vidutinį (10–20 mm) ir didelį 
(>20 mm).

kompiuterinė	tomografija	ar	širdies	magnetinio	rezonanso	tomografija	
apima didesnį tiriamojo vaizdo lauką, todėl įgalina tiksliau įvertinti peri-
kardą, nustatyti ribotą skysčio sankaupą, perikardo sustorėjimą, darinius 
bei susijusias krūtinės ląstos anomalijas (III.9.5 pav.). Širdies MRT metodu 
nustatytas vėlyvasis gadolinio kaupimasis leidžia tiksliai identifikuoti užde-
gimo procesą.

Perikardo	punkcija. Esant vidutiniam ar dideliam skysčio kiekiui, progre-
suojant širdies tamponadai, esant neaiškiai skysčio kaupimosi priežasčiai, 
įtariant bakterinį perikarditą, atliekama perikardo punkcija ir perikardo dre-
nažas bei punktato tyrimai. 

Atliekami šie perikardo punktato tyrimai: 
 ● Biocheminis tyrimas (baltymai, laktatdehidrogenazė (LDH), gliukozė). 

Pagal gautus rezultatus galima nustatyti, kokios kilmės skysčio yra peri-
kardo ertmėje (eksudatas ar transudatas) (III.9.6 lentelė).

III.9.6	lentelė.	Perikardo	ertmės	skysčio	sudėties	skirtumai	

Požymis Eksudatas Transudatas

Galima priežastis

Piktybinis navikas
Infekcija
Poperikardiotominis 
sindromas
Kolageno (kraujagyslių) liga

Jonizuojančioji spinduliuotė
Uremija
Hipotiroidizmas
Trauma

Specifinis tankis (g/ml) >1,015 <1,015
Baltymo kiekis (g/l) >30 <30
Skysčio ir serumo baltymų 
santykis

>0,5 <0,5

Skysčio ir serumo LDH 
santykis

>0,6 <0,6

Skysčio ir serumo gliukozės 
santykis

<1,0 >1,0
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 ● Citologinis tyrimas;
 ● Mikrobiologinis tyrimas;
 ● Molekulinės biologijos tyrimas (virusinio genomo paieška polimerazės 

grandininės reakcijos (PGR) metodu tiriant specifinius virusus (entero-, 
adeno-, parvo-B19, Ebšteino-Baro virusą, citomegalo virusą).

Tuberkuliozės sukeltam perikarditui nustatyti papildomai atliekami:
 ● Rūgščiai atsparių lazdelių tyrimas;
 ● Polimerazės grandininės reakcijos tyrimas;
 ● Mikrobiologinis mikobakterijų tyrimas (BACTEC-460 terpė). 

Diferencinė	diagnostika
Ligos, nuo kurių reikia skirti skystį perikardo ertmėje:

 ● Plaučių embolija (žr. Perikardito diferencinė diagnostika)
 ● Širdies nepakankamumas – pacientai skundžiasi dusuliu fizinio krūvio 

metu ir (ar) ramybėje, kojų patinimu, pilvo apimties didėjimu, greitu 
nuovargiu, apetito sumažėjimu. Būdingi klinikiniai požymiai: patinimai 
kojose, drėgni karkalai plaučiuose abipus, gali būti nustatomas ascitas. 
Krūtinės ląstos rentgenogramoje matomi staziniai plaučių pokyčiai, gali 
būti skysčio pleuros ertmėse.

 ● Dešiniojo skilvelio miokardo infarktas – dažniausiai nustatomas kar-
tu esant kairiojo skilvelio apatinės sienos miokardo infarktui. Padeda 
diag nozuoti EKG užrašytas ST segmento pakilimas dešiniosiose deri-
vacijose, padidėjusi miokardo žymenų (troponino) koncentracija krau-
jyje, echokardiografija nustatomas dešiniojo skilvelio išsiplėtimas ir 
disfunkcija.

 ● Pneumotoraksas – dažniausiai nustatomas po traumos ar intervencinės 
procedūros krūtinės srityje (tačiau gali būti ir savaiminis), pacientai 
skundžiasi progresuojančiu dusuliu, tiriant objektyviai, negirdėti alsavi-
mo plaučio dalyje arba viso plaučio projekcijoje. Atskirti padeda krūti-
nės ląstos rentgenografija nustatytas laisvas oras pleuros ertmėje.

 ● Pneumonija – būdingas karščiavimas, kosulys, dusulys, girdimi drėgni 
karkalai uždegimo apimtoje plaučių dalyje. Kraujyje nustatomi padidėję 
uždegimo rodikliai, krūtinės ląstos rentgenogramoje matyti infiltraciniai 
plaučių pokyčiai.
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Eigos	ypatumai
Jei yra skysčio perikardo ertmėje, svarbu nustatyti jo kiekį, poveikį hemo-
dinamikai ir ieškoti skysčio kaupimosi priežasties. 

Klinikinė skysčio perikarde eiga priklauso nuo pagrindinės ligos gydymo, 
kai kuriais atvejais gali progresuoti iki širdies tamponados. 

Gydymas
Rekomenduojama gydymą skirti atsižvelgiant į ligos etiologiją. Jei nusta-
tomas perikarditas ar padidėję uždegimo žymenys, tikslinga gydyti NVNU 
ir (ar) kolchicinu, ir (ar) maža doze gliukokortikoidų. Jei nėra perikardito 
požymių, NVNU, kolchicinas, gliukokortikoidai dažniausiai neveiksmingi. 
Vaistų išskirtinai tik skysčiui perikardo ertmėje mažinti nėra. 

Jei vystosi perikardo tamponada, gydomoji perikardiocentezė turėtų būti 
atliekama skubiai. 

Prognozė
Skysčio perikardo ertmėje prognozė labiausiai priklauso nuo etiologijos ir 
nustatomo skysčio kiekio. 

Jei skysčio sankaupa perikardo ertmėje nedidelė (<10 mm), paprastai pro-
gnozė yra gera ir speciali stebėsena nereikalinga. Vidutinė–didelė (10–
20 mm) skysčio sankaupa gali pabloginti būklę, o itin	didelė (>20 mm) – 
1/3 atvejų gali skatinti vystytis širdies tamponadą. Esant dideliam skysčio 
kiekiui perikardo ertmėje (>20 mm), echokardiografiją reikia atlikti kas 3–6 
mėnesius ir vertinti skysčio kiekio kitimą. 

ŠIrDIEs	tamPOnaDa

Širdies tamponada – tai kraujotakos sutrikimas, sukeliantis širdies su-
spaudimą ir diastolinį nepakankamumą (širdies prisipildymo sutrikimą) 
dėl perikardo ertmėje susikaupusio skysčio didelio tūrio ir padidėjusio 
intraperikardinio slėgio. Būklė pavojinga gyvybei. Jos priežastis gali būti 
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perikarde besikaupiantis skystis, kraujas, pūliai, limfa dėl uždegimo, 
traumos, onkologinės ligos, širdies sienos plyšimas ar aortos atsisluoks-
niavimas.

Patofiziologija,	struktūriniai	pokyčiai,	 
ryšys	su	kita	patologija

Skysčio kiekis perikarde didėja šiais atvejais: 1) jei yra perikardo uždegi-
mas, 2) daugėja neląstelinio skysčio esant širdies nepakankamumui, nefro-
ziniam sindromui, 3) didėja intraperikardinis slėgis, kuris priklauso nuo ab-
soliučiojo skysčio tūrio, nuo skysčio kaupimosi perikarde greičio, perikardo 
išorinio lapelio fizikinių parametrų. 

Intraperikardinis slėgis yra lygus intrapleuriniam slėgiui ir kiek mažes-
nis už dešiniojo ir kairiojo skilvelių diastolinį spaudimą. Vystantis širdies 
tamponadai, intraperikardinis slėgis didėja ir susilygina su dešiniojo prie-
širdžio bei dešiniojo skilvelio diastoliniu spaudimu. Kai intraperikardinis 
slėgis prilygsta diastoliniam slėgiui dešiniajame ir kairiajame skilveliuose, 
įvyksta širdies tamponada. Be intraperikardinio slėgio ryškaus padidėjimo, 
sutrinka skilvelių prisipildymas diastolės metu ir sumažėja iš kairiojo skil-
velio išstumiamo kraujo tūris. 

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas

Būdingi simptomai: tachikardija, hipotenzija, paradoksinis pulsas, padidė-
jęs jungo venos spaudimas, sunkiai girdimi širdies tonai auskultuojant. 

ūminei	širdies tamponadai būdinga Beko (angl.	Beck’s) simptomų tria-
da: hipotenzija (stuporas ar sujaudinimas, šaltos galūnės, anurija, tachi-
kardija), jungo venų išsiplėtimas ir duslūs tonai, neapčiuopiamas širdies 
trinksnis.

Jei širdies tamponados eiga	lėtinė, AKS lieka normalus ar šiek tiek sumažė-
ja, nustatoma tachikardija ir paradoksinis pulsas, gali būti padidėjęs jungo 
venų spaudimas, duslūs tonai. 
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Paradoksinį pulsą galima nustatyti kokybiškai, kai pulso banga mažėja gi-
liai įkvėpus, ir kiekybiškai, kai sistolinis kraujospūdis įkvėpus sumažėja 
daugiau kaip 10 mmHg.

Laboratoriniai,	instrumentiniai	tyrimai	

kraujo	 laboratoriniai	 tyrimai svarbūs etiologijai išsiaiškinti. Padidėju-
sios kreatinkinazės ir troponino I koncentracijos, esant skysčio perikarde, 
rodo miokardo infarktą ar krūtinės traumą. Leukocitozė, padidėjęs CRB 
kiekis, tikėtina, rodo infekcinę ligą, padidėję ureminiai rodikliai – inkstų 
funkcijos sutrikimą. Kraujo krešėjimo rodiklių tyrimas būtinas, kai planuo-
jamas intervencinis gydymas – perikardo punkcija ir drenavimas. 

Įtariant jungiamojo audinio ligas, reikia ištirti ENG, antibranduolinius anti-
kūnus, reumatoidinį faktorių, atlikti ŽIV tyrimą. 

Elektrokardiogramoje gali būti užrašomas mažas dantelių voltažas ir elek-
trinė alternacija, t. y. QRS voltažo kitimas dėl skirtingo dešiniojo ir kairiojo 
skilvelių prisipildymo, kartais būna nusileidęs PR segmentas. Alternacija 
nėra savita, gali būti ir esant konstrikciniam perikarditui, pneumotoraksui, 
staiga sutrikus raumens funkcijai miokardo infarkto metu. 

krūtinės	ląstos	rentgenografija nustatoma kardiomegalija nesant veninio 
sąstovio plaučiuose. 

Echokardiografiniai širdies tamponados požymiai:
 ● Didelis skysčio kiekis perikardo ertmėje (>20 mm);
 ● Skystyje besisupanti širdis;
 ● Dešiniojo skilvelio laisvosios sienos subliūškimas (kolapsas) ankstyvoje 

diastolėje;
 ● Dešiniojo prieširdžio subliūškimas (kolapsas) ar suspaudimas vėlyvoje 

diastolėje;
 ● Kraujotakos pro triburį vožtuvą greičio padidėjimas daugiau kaip 40 

proc. įkvepiant;
 ● Kraujotakos pro dviburį (mitralinį) vožtuvą greičio sumažėjimas dau-

giau kaip 25 proc. įkvepiant;
 ● Plati nesubliūkštanti apatinė tuščioji vena. 
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kompiuterinė	tomografija	ir	širdies	magnetinio	rezonanso	tomografija	
nėra rutininiai tyrimai tamponadai diagnozuoti, tačiau naudingi paneigti 
gretutines ligas, kurios apima tarpuplautį ir plaučius esant dideliam kiekiui 
skysčio perikarde, jei nėra galimybės atlikti echokardiografijos. 

Diferencinė	diagnostika
Būklės, lemiančios hipotenziją, šoką, padidėjusį jungo venų spaudimą, nuo 
kurių atliekant diferencinę diagnostiką reikia atskirti širdies tamponadą:

 ● Kardiogeninis šokas – būdingi požymiai: tachikardija, hipotenzija, su-
jaudinimas; dažniausiai išsivysto kaip miokardo infarkto komplikacija. 
Nuo perikardo tamponados padeda atskirti EKG (perikardo tamponados 
atveju nustatoma skysčio perikardo ertmėje su tamponadai būdingais 
požymiais).

 ● Konstrikcinis perikarditas – būdingas pykinimas, kojų patinimas, pil-
numo pojūtis pilve ir pilvo apimties didėjimas – dešiniojo skilvelio 
nepakankamumo požymiai. Tiriant objektyviai, būdingas Kusmaulio 
požymis, auskultuojant girdimas perikardinis spragtelėjimas (angl. peri-
cardial	knock). Atskirti padeda EKG nustatomas perikardo sustorėjimas, 
kalcinozė ir perikardo konstrikcijos požymiai.

 ● Pneumotoraksas (žr. Skysčio perikardo ertmėje diferencinė diagnostika).
 ● Masyvi plaučių embolija (žr. Perikardito diferencinė diagnostika).
 ● Dešiniojo skilvelio miokardo infarktas (žr. Skysčio perikardo ertmėje di-

ferencinė diagnostika).

Eigos	ypatumai
Širdies tamponada yra gyvybei pavojinga būklė, kurią būtina gydyti ne-
atidėliojant. Pacientai turi būti gydomi ir stebimi intensyviosios terapijos 
skyriuje: skiriama deguonies pro nosinę kaniulę, užtikrinamas intraveninių 
skysčių leidimas, atliekamos kraujo transfuzijos (esant hemoperikardui), 
kad padidėtų širdies išstumiamo kraujo tūris, taip pat atliekama perikar-
diocentezė. Hemodinamikai stabilizuoti kartu gali būti skiriama inotropinių 
vaistų (dobutamino, dopamino) į veną, kol bus atlikta gydomoji perikardio-
centezė. Veninio kraujo tūris padidinamas pakėlus gulinčio paciento kojas.
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Gydymas
Skubi perikardiocentezė ir perikardo drenavimas yra pagrindinis širdies 
tamponados gydymas. Vėliau gydymas gali būti papildytas pagal etiologinį 
(jeigu žinomas) veiksnį. 

 ● Neatidėtinos perikardiocentezės indikacija – širdies tamponada su he-
modinaminiu šoku. Punkcijos vieta dažniausiai pasirenkama pasitelkus 
ultragarsą ties didžiausios skysčio sankaupos tašku, gali būti atliekama 
subksifoidinė perikardiocentezė stebint fluoroskopu arba be jo. 

 ● Nustačius tamponados diagnozę, kai hemodinamika stabili, perikardio-
centezė turėtų būti atlikta per 12–24 val. (prieš tai atlikus bendrąjį kraujo 
ir krešėjimo sistemos tyrimus).

 ● Perikardiocentezė rekomenduojama (nesant tamponados požymių), 
kai nustatomas bakterinis, tuberkuliozinis ar neoplazinis perikarditas; 
pacien tams, kuriems simptomai išlieka gydant vaistais. 

Perikardo punktato skystis turi būti siunčiamas ištirti.

Ilgalaikis drenavimas  rekomenduojamas esant neoplazinės kilmės tampo-
nadai bei idiopatinei skysčio sankaupai. Ilgalaikis drenavimas atliekamas, 
kol protarpine perikardo aspiracija skysčio kiekis sumažinamas iki 25–
30 ml per dieną. Empirinis gydymas antibiotikais diskutuotinas.

Jei skystis perikardo ertmėje negali būti pasiektas su adata ar kateteriu, 
taikomas operacinis drenavimas, dažniausiai per pošonkaulinį pjūvį. Ope-
racinė taktika tinkamesnė esant bakterinės kilmės skysčiui, intraperikardi-
niam kraujavimui, sukrešėjusiam hemoperikardui arba kitoms sąlygoms, 
sunkinančioms perikardiocentezę. Kai kuriems pacientams, dažniausiai 
sergantiems neoplazinės kilmės perikarditu, gali būti atliekamas perikar-
do ir peritoninio nuosrūvio ar perikardo ir pleurinio langelio suformavimo 
operacijos. 

Labai retai atliekama perikardektomija, siekiant išvengti skysčio perikarde 
kaupimosi ir tamponados pasikartojimo. 

Prognozė
Prognozė, jei neatliekama perikardiocentezė, bloga. Blogiausia prognozė tų 
pacientų, kuriems diagnozuota neoplazinės kilmės tamponada. 
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kOnstrIkCInIs	PErIkarDItas
Konstrikcinis perikarditas – tai lėtinio perikardo uždegimo padarinys, gali-
mas po bet kurios perikardo ligos, bet retai lydi kartotinį perikarditą. 

Etiologija,	patofiziologija
Išsivystymo rizika priklauso nuo etiologijos: esant virusiniam ir idiopati-
niam perikarditui, rizika maža (<1 proc.), neoplazinio proceso atveju – vi-
dutinė (2–5 proc.), esant bakteriniam perikarditui, ypač pūliniam, – didelė 
(20–30 proc.). 

Dažniausios konstrikcinio perikardito priežastys: idiopatinės, po širdies 
operacijų, komplikacija po spindulinio gydymo krūtinės srityje (pvz., dėl 
Hodžkino limfomos ir krūties vėžio), jungiamojo audinio ligos, tuberkulio-
zinis ar pūlinis perikarditas. 

Laikotarpis nuo pradinių pokyčių iki konstrikcijos išsivystymo gali labai 
skirtis, tačiau dažniausiai yra keleri metai. Perikardas būna fibrozinis, su-
kalkėjęs, sulipusiais visceraliniais ir parietaliniais lapeliais. Visi šie poky-
čiai sutrikdo širdies ertmių prisipildymą ir keičia diastolinį spaudimą (pa-
didėjęs diastolinis spaudimas susilygina su visų širdies ertmių ir plaučių 
kapiliarų spaudimu).

Diagnostika 
klinikinis	įvertinimas	

Vyrauja dešiniojo skilvelio nepakankamumo su išlikusia kairiojo skilvelio 
funkcija klinika. Pacientai dažniausiai skundžiasi pykinimu, kojų patinimu, 
pilnumo pojūčiu pilve ir pilvo apimties didėjimu (dėl sąstovio kepenyse ir 
ascito). Ligai įsisenėjus, pacientai gali jausti dusulį, kosulį, ortopnėją – kai-
riojo skilvelio širdies nepakankamumo požymius. Galiausiai dėl sumažė-
jusio ir fiksuoto išstumiamo kraujo tūrio nustatoma sutrikusios medžiagų 
apykaitos požymių: didelis silpnumas, raumenų atrofija, svorio mažėjimas, 
išsekimas.

Objektyvieji	požymiai.	Tiriant objektyviai, matyti išsiplėtusios jungo ve-
nos, jos netikėtai subliūkšta diastolės pradžioje, smarkiau išsitempia įkvė-
pus – Kusmaulio požymis. 
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Būdingiausias auskultacijos požymis – perikardinis spragtelėjimas (angl. 
pericardial	knock), t. y. papildomas diastolinis tonas, girdimas ties kairiuo-
ju krūtinkaulio kraštu ir širdies viršūne. Gali būti girdimas skilęs II tonas, 
triburio vožtuvo nesandarumo ūžesys, tachikardija. 

Apčiuopos metu nustatomos padidėjusios kepenys, dažnai su venų pulsa-
cija, ascitas. Kiti sąstovio kepenyse (ar širdinės kilmės kepenų cirozės) są-
lygoti požymiai: gelta, teleangiektazijos, delnų eritema. Kojos patinusios. 
Konstrikcijai progresuojant, vystosi raumenų atrofija, kacheksija, didelis 
ascitas, skystis pleuros ertmėse ir anasarka. 

Instrumentiniai,	invaziniai	tyrimai	

Elektrokardiografijos pokyčiai nesaviti: T dantelio pokyčiai (suplokštėji-
mas ar inversija), sumažėjęs QRS voltažas, kairiojo prieširdžio padidėjimo 
požymiai, dažnai prieširdžių virpėjimas.

krūtinės	 ląstos	 rentgenogramoje širdies šešėlis gali būti padidėjęs dėl 
kartu esančio skysčio perikardo ertmėje. Matoma perikardo kalcinozė (apie 
1/3 atvejų), skystis pleuros ertmėse. 

Echokardiografija	– pagrindinis tyrimo metodas konstrikciniam perikardi-
tui įtarti ir įvertinti. Pagrindiniai echokardiografiniai konstrikcijos požymiai:

 ● Perikardo sustorėjimas ir kalcinozė;
 ● Nenormalus skilvelių pertvaros judesys ankstyvoje diastolėje (angl. sep-
tal	bounce);

 ● Kepenų venų išsiplėtimas;
 ● Apatinės tuščiosios venos išsiplėtimas ir sumažėjęs subliūškimas įkve-

piant;
 ● Didesnis nei 25 proc. E bangos pro dviburį vožtuvą greičio pokytis kvė-

puojant;
 ● Pikinis šoninės sienos e’ – daugiau kaip 8,0 cm/s tiriant audinių dopleriu.

kompiuterinė	 tomografija	 ir	 širdies	magnetinio	 rezonanso	 tomogra
fija – antraeiliai tyrimai kalcinozei, perikardo storiui, perikardo pažaidos 
laipsniui ir išplitimui įvertinti.

Jei KT ar širdies MRT išmatuotas perikardo storis, viršija 3–4 mm, laiko-
ma, kad perikardas sustorėjęs. Perikardo sustorėjimas gali būti išplitęs arba 
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ribotas. KT tyrimu tiksliau galima nustatyti perikardo kalcinozę. KT ir šir-
dies MRT nustatomas nenormalus skilvelių pertvaros judesys ankstyvoje 
diastolėje (angl. septal	bounce).

Širdies	kateterizavimas atliktinas, kai neinvaziniais vaizdo tyrimais aiškiai 
konstrikcijos diagnozė nepatvirtinama. Nustatomas būdingas vadinamasis 
kvadratinės šaknies ar dip-plateau požymis – slėgis greitai kinta ankstyvos 
diastolės metu ir vėliau nedidėja. Diastolinis spaudimas kairiajame ir deši-
niajame skilveliuose paprastai vienodas. 

Vainikinių	arterijų	angiografija turi būti atlikta visiems pacientams, ku-
riems planuojama perikardektomija.

Konstrikcinio perikardito diagnozę pagrindžia dešiniosios širdies nepakan-
kamumo simptomai bei požymiai ir diastolinės funkcijos sutrikimas dėl pe-
rikardo konstrikcijos, patvirtintas vienu ar keliais vaizdo tyrimais (echokar-
diografija, KT, širdies MRT) ar širdies kateterizavimu. 

Diferencinė	diagnostika
Ligos, nuo kurių dažniausiai tenka atskirti perikardo konstrikciją:

 ● Restrikcinė kardiomiopatija (skirtumai nurodyti III.9.7 lentelėje);
 ● Įsisenėjusios kepenų ligos;
 ● Kitos ligos, galinčios sukelti dešiniojo skilvelio nepakankamumą.

Gydymas
Pagrindinis konstrikcinio perikardito gydymas – chirurginis	(perikardek
tomija). 

Medikamentinis gydymas tikslingas tik trimis atvejais:
1.  Apsaugoti nuo konstrikcijos progresavimo esant specifinei patologijai 

(tuberkuliozei, kitai bakterinei infekcijai).
2.  Gydyti laikiną perikardito sukeltą konstrikciją (skiriama NVNU).
3.  Taikyti palaikomąjį ir simptomus kontroliuojantį gydymą esant pažen-

gusiai ligai, taip pat kai atlikti operaciją yra kontraindikacijų arba didelė 
rizika. Šiais atvejais medikamentinis gydymas neturėtų atitolinti opera-
cijos (jei ji galima), nes operacijos atidėjimas siejamas su blogesne prog-
noze ir didesniu mirštamumu. 
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III.9.7	lentelė.	konstrikcinio	perikardito	ir	restrikcinės	kardiomiopatijos	požymių	
diferencinė	diagnostika

Diagnostiniai 
tyrimai

Konstrikcinis perikarditas Restrikcinė kardiomiopatija

Klinikinis tyrimas Kusmaulio požymis*, perikardo 
spragtelėjimas

Regurgitacinis ūžesys, galimas 
Kusmaulio požymis, III tonas 
(pažengus ligai)

Elektrokardiografija
Žemas voltažas, nespecifiniai ST 
segmento ar T dantelio pokyčiai, 
prieširdžių virpėjimas

Žemas voltažas, pseudoinfarktas, 
galimas QRS praplatėjimas, 
širdies ašies nuokrypis į kairę, 
prieširdžių virpėjimas

Krūtinės ląstos 
rentgenografija Perikardo kalcinozė (1/3 atvejų) Perikardo kalcinozės nėra

Echokardiografija

Panašumai:
•	 padidėjęs E / A santykis
•	 sumažėjusi deceleracijos trukmė
Skirtumai:
•	 KS funkcija dažniausiai normali
•	 perikardo sustorėjimas ar kalci-

nozė
•	 nenormalus skilvelių pertvaros 

judesys ankstyvoje diastolėje 
(angl. septal bounce)

•	 kairiojo prieširdžio dydis dažniau-
siai normalus 

•	 E bangos pro dviburį vožtuvą 
greičio pokytis >25 proc. kvė-
puojant

•	 pikinis šoninės sienos e’ >8,0 cm/s 
tiriant audinių dopleriu

Panašumai:
•	 padidėjęs E / A santykis
•	 sumažėjusi deceleracijos 

trukmė
Skirtumai:
•	 sumažėjusi KS funkcija
•	 normalus perikardas
•	 normalus skilvelių pertvaros 

judesys
•	 mažas KS su dideliu kairiuoju 

prieširdžiu
•	 nėra ženklių E bangos pro dvi-

burį vožtuvą greičio pokyčių 
kvėpuojant

•	 pikinis šoninės sienos e’ 
<8,0 cm/s, tiriant audinių 
dopleriu

Kompiuterinė 
tomografija / 
širdies magnetinio 
rezonanso 
tomografija

Perikardo storis >4 mm (širdies 
MRT), perikardo kalcinozė (KT), 
skilvelių tarpusavio priklausomybė 
(angl. interdependence)

Normalus perikardo storis  
(<3 mm), miokardo funkciniai ir 
morfologiniai pokyčiai

Širdies 
kateterizavimas

Dip-plateau ar kvadratinės šaknies 
požymis, DS ir KS diastolinis 
spaudimas vienodas, skilvelių 
tarpusavio priklausomybė (angl. 
interdependence) (įvertinama 
pagal sistolinio ploto indeksą, kuris 
>1,1)**

Ženkli DS sistolinė hipertenzija 
(>50 mmHg), KS diastolinis 
spaudimas viršija DS (KSGDS 
> DSGDS) ramybėje ar fizinio 
krūvio metu 5 mmHg ar daugiau 
(DSGDS < 1/3 DSSS)

*Kusmaulio požymis – jungo venų spaudimo padidėjimas įkvėpimo metu, **Sistolinis ploto indeksas: 
DS / KS spaudimo kreivės plotas įkvepiant ÷ DS / KS spaudimo kreivės plotas iškvepiant. DS – deši-
nysis skilvelis, DSGDS – dešiniojo skilvelio galinis diastolinis spaudimas, DSSS – dešiniojo skilvelio 
sistolinis spaudimas, KS – kairysis skilvelis, KSGDS – kairiojo skilvelio galinis diastolinis spaudimas, 
KT – kompiuterinė tomografija, MRT – magnetinio rezonanso tomografija. 
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Druskos ribojimas ir diuretikai mažina sąstovio sukeliamus simptomus, ta-
čiau pacientai labai greitai tampa atsparūs šiam gydymui. Reikėtų vengti 
beta adrenoreceptorių blokatorių ir kalcio kanalų blokatorių, kurie mažina 
širdies susitraukimų dažnį (ŠSD), nes šiuo atveju sinusinė tachikardija vei-
kia kaip kompensacinis mechanizmas. Esant prieširdžių virpėjimui, galima 
skirti digoksino. Siektinas ŠSD – 80–90 k./min. Jei reikalingi NVNU, jais 
turi būti gydoma 2–3 mėnesius. 

Spindulinio gydymo sukelta konstrikcija yra santykinė kontraindikacija tai-
kyti perikardektomiją. 

Prognozė
Konstrikcinio perikardito prognozė priklauso nuo operacijos atlikimo laiko, 
pilvo organų pažeidimo bei miokardo atrofijos. Jei perikardektomija atlikta 
anksti, išgyvenamumo prognozė gera. 

saVItIEJI	PErIkarDItaI
tuberkuliozinis	 perikarditas	 kliniškai gali pasireikšti 3 formomis: šla-
piuoju, konstrikciniu arba mišriu – šlapiuoju konstrikciniu perikarditu. Kli-
nikiniai nesaviti simptomai: karščiavimas, naktinis prakaitavimas, nuovar-
gis ir svorio mažėjimas. Kai tuberkulioze sergančiam ligoniui pasireiškia 
ortopnėja, būtina tirti dėl perikardito. Tuberkuliozinė perikardito kilmė gali 
būti patvirtinta tiesioginiais ir netiesioginiais tyrimais. 

Tiesioginiai diagnostikos metodai – sukėlėjo paieška diagnostinės perikar-
diocentezės būdu gautame skystyje arba biopsinėje medžiagoje (mikrosko-
pija, pasėlis, eksudato tyrimas) ir sukėlėjo deoksiribonukleorūgšties (DNR) 
nustatymas polimerazės grandininės reakcijos metodu. Literatūros duome-
nimis, perikardo skystyje tuberkuliozės mikobakterijų randama retai, todėl, 
jų neaptikus, diagnozės paneigti negalima. Neabejotinai tuberkuliozinė pe-
rikardito kilmė patvirtinama išauginus M.	tuberculosis iš perikardo audinio 
ar skysčio BACTEC terpėje arba bakteriologiškai ar histologiškai įrodžius 
aktyvią tuberkuliozę kituose organuose. 

Gydoma antituberkulioziniais vaistais. 
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Inkstų	nepakankamumo	sukeltas	perikarditas. Skiriami du tipai: 1) ure-
minis perikarditas (sąlygojamas išorinio ir vidinio perikardo lapelių užde-
gimo bei priklauso nuo azotemijos sunkumo); 2) su hemodialize susijęs 
perikarditas (sąlygojamas neadekvačios hemodializės ir (ar) skysčio pertek-
liaus). Jei perikarditas simptominis, užsitęsęs, atliekama perikardiocentezė 
ar pokrūtinkaulinė perikardiotomija, dažnai veiksmingi intraperikardiniai 
gliukokortikoidai (triamcinolono heksacetonido 50 mg kas 6 val. 2–3 die-
nas). Perikardektomija atliktina tik sunkiais, užsitęsusiais, atspariais gydy-
mui atvejais.

autoreaktyvusis	ir	sisteminių	autoimuninių	ligų	sukeltas	perikarditas.	
Autoreaktyviojo perikardito kriterijai:

 ● Limfocitozė, mononuklearų >5000/mm3 arba antisarkoleminiai antikū-
nai perikardo skystyje;

 ● Miokardito požymiai atlikus miokardo biopsiją;
 ● Paneigta bakterinė infekcija, onkologinės ir sisteminės ligos;
 ● Veiksmingas intraperikardinis gydymas triamcinolonu.

Sisteminės autoimuminės ligos sukeltas perikarditas galimas sergant reu-
matoidiniu artritu, sistemine raudonąja vilklige, sistemine sklerodermija, 
polimiozitu, dermatomiozitu, seroneigiama spondiloartropatija, sisteminiu 
vaskulitu, Bečeto sindromu, Vegenerio granuliomatoze, sarkoidoze. Reika-
lingas aktyvus simptominis bei pagrindinės sisteminės ligos gydymas.

Postkardiotominis sindromas išryškėja nuo kelių dienų iki kelių mėnesių 
po širdies ir (ar) perikardo pažeidimo, padidėjus antikūnų prieš širdies audi-
nius titrams. Galimas ir po širdies transplantacijos. Dažnesnis pacientams, 
operacijos metu gavusiems aminokaprono rūgšties preparatų. 

Poinfarktinio	perikardito skiriamos dvi formos: 1) ankstyvoji – episteno-
kardinis perikarditas (sąlygojamas tiesioginės eksudacijos, dažniau nustato-
mas ūminio transmuralaus miokardo infarkto fazėje), 2) vėlyvoji – Dresle-
rio sindromas (persirgus miokardo infarktu, nustatomas praėjus savaitei ar 
net keliems mėnesiams po ūminio miokardo infarkto).

trauminis	(nelaimingas atsitikimas, avarija), jatrogeninis (pvz.: atliekant 
kateterines vožtuvų implantacijas, po pertvaros (transseptalinės) punkcijos, 
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po kateterinių vainikinių arterijų intervencinių procedūrų, endomiokardo 
biopsijų, po krūtinės ląstos operacijų) ar	aortos	atsisluoksniavimo sąlygo-
tas hemoperikardas gydomas skubia perikardiocenteze ar operacija.

neoplazinis	perikarditas dažniausiai sukeliamas metastazių iš kitų orga-
nų. Pirminiai perikardo navikai yra 40 kartų retesni. Dažniausiai antrinį 
neoplazinį perikarditą lemia plaučių, krūties vėžys, melanoma, limfoma ir 
leukemija. Perikardo skysčio analizė, epikardo ar perikardo biopsija patvir-
tina piktybinį procesą.

Grybinis	perikarditas paprastai atsiranda imunosupresinės būklės pacien-
tams. Diagnozė patvirtinama ištyrus perikardo skystį, taip pat kraujo seru-
me radus antikūnų prieš grybelį. 

Pospindulinis	 perikarditas priklauso nuo spindulinio gydymo trukmės, 
gautos spinduliuotės dozės, tipo, paciento amžiaus. Galimas iškart po spin-
dulinio gydymo ar net praėjus 15–20 metų. Simptomus gali slėpti pagrindi-
nė liga ar chemoterapija. Gydymas priklauso nuo simptomų sunkumo: jei 
perikarditas nekomplikuotas – gydymas konservatyvus, jei išsivysto kons-
trikcinis perikarditas – perikardektomija.

Chiloperikardas gali atsirasti dėl traumos, įgimtų anomalijų, tarpuplaučio 
(mediastinumo) limfangiomų, kaip atvirų krūtinės operacijų komplikacija. 
Diagnozuojamas ištyrus perikardo skystį (bazinė reakcija, savitasis tankis – 
1010–1021, Sudano III dėmės, didelės trigliceridų (5–50 g/l) ir baltymų 
(22–60 g/l) koncentracijos). Atliekant KT su limfografija, galima nustatyti 
ne tik krūtininio latako vietą, bet ir jo susisiekimą su perikardu.

Vaistų	ir	toksinų	sąlygotas	perikarditas yra retas. Svarbiausia – nutraukti 
perikarditą sukėlusio vaisto vartojimą. Gydymas – simptominis.

Perikarditas,	susijęs	su	skydliaukės	ligomis gali pasireikšti 5–30 proc. hi-
potirozės atvejų. Nustatoma ištyrus tiroksino ir tirostimuliuojančio hormo-
no koncentraciją serume. Gydant skydliaukės hormonais, mažėja perikardo 
pažeidimas.

skystis	perikardo	ertmėje	nėštumo	metu gali būti nustatomas daugeliui 
nėščiųjų trečiąjį nėštumo trimestrą echokardiografija aptikus besimptomę 
nedidelę ar vidutinę skysčio sankaupą perikarde.
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Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Ūminis perikarditas.
Pericarditis	acuta.

Lėtinis eksudacinis perikarditas.
Pericarditis	exsudativa	chronica.

Ne uždegimo kilmės skysčio sankaupa perikardo ertmėje.
Hydropericardium.

Širdies tamponada.
Tamponatio	cordis.

Lėtinis konstrikcinis perikarditas.
Pericarditis	constrictiva	chronica.
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III .10. 	ĮGYtOs	ŠIrDIEs	YDOs	
Ir	PLautInė	HIPErtEnZIJa

Vaida	Mizarienė, 	Eglė 	Ereminienė

Įgytos širdies vožtuvų ydos kardiologo praktikoje rečiau 
diagnozuojama patologija nei išeminė širdies liga ar ar-
terinė hipertenzija. Ydos nustatomos įvairaus amžiaus as-
menims, priklausomai nuo patologijos. Kairiosios širdies 
dalies ydoms įsisenėjus, vystosi plaučių hipertenzija, kuri 
apsunkina tolesnę ligos eigą ir blogina prognozę. Ją svarbu 
atskirti nuo kitos kilmės plaučių hipertenzijos. 

Norint ydas diagnozuoti ir parinkti tolesnę gydymo taktiką, 
labai svarbūs yra klinikinio būklės įvertinimo, klinikinio 
paciento ištyrimo ir instrumentinių tyrimų duomenys. 

Jei yda sunki, paprastai medikamentinis gydymas tik pa-
lengvina simptomus, šiems pacientams reikalingas chirur-
ginis gydymas. Kai kuriais atvejais sunkių ydų chirurginis 
gydymas rekomenduojamas ir besimptomiams pacientams.

 Skyriuje apžvelgiamos pagrindinės aortos, dviburio (mi-
tralinio) ir triburio širdies vožtuvų ydos, su kuriomis daž-
niausiai susiduriama klinikinėje praktikoje. Plaučių arte-
rijos ydos dažniau nustatomos įgimtos kilmės, todėl čia 
neaprašomos.

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

aOrtOs	VOŽtuVO	stEnOZė
Aortos vožtuvo (AoV) steno-
zė – tai kliūtis kraujui tekėti 

pro aortos vožtuvą iš kairiojo 
skilvelio į aortą. 
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Paplitimas

Aortos vožtuvo stenozė vyresnio nei 65 m. amžiaus grupėje nustatoma 
2 proc. asmenų, o aortos vožtuvo sklerozė – apie 25 proc. Vyresniems 
nei 75 m. asmenims AoV stenozė nustatoma dar dažniau – iki 13 proc. 
Vyrai serga tris kartus dažniau, bet dažnumas priklauso nuo amžiaus ir 
priežasties.  

Etiologija

Degeneracinė	AoV stenozė – lėtinė, lėtai progresuojanti AoV yda. Vož-
tuvas patiria nuolatinę kintamą šlyties įtampą, vyksta proliferacijos ir už-
degimo pokyčiai, atsiranda lipidų sankaupų, padidėja oksidacinis stresas, 
vyksta makrofagų ir T limfocitų infiltracija, vožtuvo intersticinių ląstelių 
osteoblastinė transformacija. 

Įgimta	AoV anomalija nustatoma 1–2 proc. populiacijos. AoV gali būti 
įgimtas dviburis (tikrasis ar su siūle tarp burių) ar vienburis (su dviem siū-
lėmis tarp burių, funkcionuoja tik viena komisūra). 

reumatinė	AoV stenozė. Sergant reumatu, dėl uždegimo AoV burės sulim-
pa ties komisūromis, tampa rigidiškos, storėja burių kraštai. Yda dažniausiai 
būna sudėtinė ir susijusi su reumatine dviburio (mitralinio) vožtuvo pažaida. 

Retos AoV stenozės priežastys yra kalcio apykaitos sutrikimas (hiperparati-
rozė, osteoporozė, Pedžeto liga), podagra, reumatoidinis artritas, skleroder-
mija, inkstų nepakankamumas, infekcinis endokarditas, karcinoidas, Fabry 
liga, apšvita krūtinės ląstos srityje.

Patofiziologija

Dėl AoV stenozės tarp kairiojo skilvelio (KS) ir aortos susidaro spaudimų 
gradientas. Tai lemia KS slėgio perkrovą, vystosi koncentrinė KS hipertrofi-
ja. Taip palaikoma normali KS kontrakcija, tačiau didėja deguonies poreikis 
miokarde, ryškėja miokardo išemija net esant nepakitusioms vainikinėms 
arterijoms. Dėl KS hipertrofijos ir miokardo išemijos prasideda intersticinė 
fibrozė, todėl sutrinka diastolinė KS funkcija. 
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Kai AoV stenozė didelė, pailgėja ir KS kontrakcijos (išstūmimo laiko) truk-
mė, sutrumpėja diastolė, todėl sutrumpėja ir vainikinių arterijų perfuzijos 
laikas. KS hipertrofuojasi, padidėja ir diastolinis KS spaudimas, todėl didėja 
prisipildymo spaudimas. Kairiojo prieširdžio (KPr) kontrakcija padeda prisi-
pildyti KS ir taip apsaugo plaučių veninę sistemą, kapiliarus nuo padidėjusio 
spaudimo ir sąstovio požymių. Tačiau dar labiau didėjant KS prisipildymui, 
didėja spaudimas plaučių venose, o vėliau ir plaučių arterijoje. AoV ydai 
įsisenėjus, išryškėja dešiniojo skilvelio nepakankamumo požymiai. 

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas

Daug metų pacientai jaučiasi gerai. Simptomai pradeda ryškėti apie 50–70 
gyvenimo metus ar net anksčiau, kai AoV stenozė yra įgimta, ir apie 70 
metus, kai ji degeneracinės kilmės. klasikinė	simptomų	triada:	krūtinės	
angina,	dusulys,	 sinkopė. Atsiradus simptomams, pacientų išgyvenamu-
mas smarkiai pablogėja – siekia 3–5 m. 
krūtinės	anginą dažniausiai sukelia reliatyvus vainikinių arterijų kraujota-
kos nepakankamumas, daliai pacientų nustatoma ir vainikinių arterijų ate-
rosklerozinių pokyčių. Dusulį lemia KS diastolinė, o vėliau ir sistolinė dis-
funkcija dėl didėjančio slėgio KPr, sąstovio plaučiuose. Iš pradžių dusulys 
kyla fizinio krūvio metu, vėliau – ir ramybės. Labai būklę pablogina kilęs 
prieširdžių virpėjimas. sinkopė dažniausiai įvyksta krūvio metu dėl suma-
žėjusios smegenų perfuzijos sisteminės vazodilatacijos atveju. Be to, esant 
didelei AoV stenozei, sumažėja baroreceptorių jautrumas. Ramybės metu 
sinkopė gali įvykti dėl kilusių ritmo sutrikimų ar atrioventrikulinės blokados. 
Kai yda toli pažengusi, atsiranda ir daugiau širdies nepakankamumo simp-
tomų, galima anemija. 
Objektyvieji	 požymiai.	čiuopiamas pulsas būna retas, mažas, lėtas (ra-
rus,	parvus,	tardus). Sistolinis katės murkimo vibravimas apčiuopiamas ties 
AoV II tarpšonkaulyje dešinėje ir ties kaklo kraujagyslėmis didelės AoV 
stenozės atveju. 
Auskultuojant I tonas normalus ar susilpnėjęs, kai sutrikusi KS funkcija, II 
tonas vientisas, susilpnėjęs ar net negirdimas, kai AoV stenozė didelė, būna 
netaisyklingas (paradoksalus) II tono skilimas, dažnai girdėti IV tonas dėl 
KPr susitraukimo. AoV stenozei būdingas aukšto dažnio išstūmio pobūdžio 
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(crescendo–decrescendo) sistolinis ūžesys, dažniausiai III°–V°, plinta į 
kak lo kraujagysles abipus. Didelės AoV stenozės atveju sistolinis ūžesys 
ties kaklo kraujagyslėmis girdimas silpniau nei ties aorta. 

Ryškios burių kalcinozės atveju, ypač degeneracinės, AoV stenozės ūžesys 
plinta iki viršūnės ir ten gali būti girdimas geriau, gali turėti muzikinį ats-
palvį (Galavardino fenomenas). Ūžesys sumažėja Valsalvos mėginio metu 
giliai įkvėpus. Mažesnio laipsnio ūžesiai girdimi esant blogai KS sistolinei 
funkcijai, sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga, plaučių emfizema. 

Arterinis kraujospūdis ir pulsinis spaudimas gali būti normalūs ar sumažėję, 
kai AoV stenozė didelė. Vyresniems pacientams, kai kraujagyslių elastingu-
mas sumažėjęs dėl amžiaus, arba kai kartu su stenoze yra ir AoV nesandaru-
mas, sistolinis ir pulsinis spaudimas didėja.

Laboratoriniai,	instrumentiniai,	invaziniai	tyrimai

Laboratoriniai	tyrimai. Savitų laboratorinių žymenų AoV stenozei diag-
nozuoti nėra. Svarbu įvertinti hemoglobino koncentraciją, nes anemijos 
atveju bus registruojamas didesnis kraujotakos greitis pro AoV, taigi steno-
zės sunkumas gali būti pervertintas. Tiriami smegenų natriureziniai pepti-
dai, padidėjusi jų koncentracija padeda parinkti tinkamą operacijos laiką.

Elektrokardiografija	nustatoma KS hipertrofijos požymių: QRS komplek-
so pokyčiai (voltažo kriterijų būna 85 proc., t. y. Sokolovo-Liono kriterijus 
SV1 + RV5 >3,5 mV arba RaVL >1,1 mV; QRS kompleksas paplatėjęs 
iki 110 ms; nusileidęs ST segmentas ir neigiamas T dantelis derivacijose 
su aukštu R danteliu – I, aVL, V5, 6 derivacijose yra KS slėgio perkrovos 
požymių), KPr hipertrofija (pailgėjęs, dvikupris P dantelis >120 ms II de-
rivacijoje, P ir P–R santykis II derivacijoje >1,6, ilgesnės trukmės ir gylio 
galutinė neigiama P dantelio banga V1 derivacijoje). 

Pokyčiai priklauso nuo AoV stenozės sunkumo ir trukmės. Jei AoV stenozė 
nulemta įgimto dviburio aortos vožtuvo, KS hipertrofija ir slėgio perkrova 
visada būna didelė. 

krūtinės	ląstos	rentgenografija. Širdies dydis dažnai normalus arba ne-
daug padidėjęs. Matoma aortinė širdies konfigūracija. Aortos lanke dažnai 
nustatoma kalcinozė, postenozinis kylančiosios aortos išsiplėtimas. Dia-
gnozuojamas ir įvairaus laipsnio veninis sąstovis, sunkiu atveju – lėtinė in-
tersticinė plaučių edema.
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Dvimatė	 echokardiografija	 yra pagrindinis AoV stenozės diagnostikos 
metodas. Visada atliekama echokardiografija per krūtinės ląstą, o kai kuriais 
atvejais, kai echokardiografinio vaizdo kokybė nepakankama, – ir stempli-
nė echokardiografija. Vertinama:

 ● Morfologiniai AoV pokyčiai – nustatomas burių skaičius, judrumas, kal-
cinozės laipsnis. 

 ● Aortos matmenys – išmatuojamas aortos skersmuo ties AoV žiedu, sinu-
sais, sinotubuline jungtimi, kylančiąja aorta.

 ● Doplerinė echokardiografija – tiriant spalviniu dopleriu matoma turbu-
lencinė (didelio greičio >2,5 m/s) kraujotaka aortoje, vertinama, ar yra ir 
AoV regurgitacija. Pastovios bangos bei pulsiniu dopleriu registruojama 
kraujotaka pro AoV ir KS nutekamajame trakte, apskaičiuojamas kraujo-
takos greitis pro AoV, pikinis ir vidutinis spaudimų gradientai. 

 ● Aortos angos plotas apskaičiuojamas pagal nenutrūkstamos tėkmės 
lygtį arba planimetriškai. Šie parametrai padeda įvertinti AoV stenozės 
sunkumą. 

 ● Įvertinamos kitos širdies struktūros. 

Visi echokardiografiniai matavimai yra svarbūs parenkant tolesnę paciento 
gydymo taktiką.

Skiriama maža,	vidutinė	ir	didelė	AoV stenozė (žr. IV.2. Echokardiogra-
finių parametrų normatyvai). Didelės AoV stenozės pagrindiniai požymiai: 
AoV angos plotas <1,0 cm2 (<0,6 cm2/m2), maksimalus greitis pro AoV 
≥4,0 m/s, vidutinis gradientas ≥40 mmHg, tėkmės greičio integralų san-
tykis <0,25. Papildomi požymiai: ryški AoV burių kalcinozė ir sumažėjęs 
judrumas, KS hipertrofija. 

krūvio	mėginiai. Veloergometrija atliekama tik besimptomiams pacie-
ntams, kuriems nustatyta didelė AoV stenozė. Krūvio mėginys laikomas 
teigiamu, kai krūvio metu arterinis kraujospūdis sumažėja daugiau kaip 
20 mmHg ar išryškėja tipiniai AoV stenozės simptomai. 

Dobutamino krūvio echokardiografija atliekama, kai nustatyta didelė AoV 
stenozė esant mažam gradientui pro AoV ir maža kairiojo skilvelio išstūmio 
frakcija (KSIF). Siekiama atskirti, ar didelė AoV stenozė yra tikroji ar taria-
moji, įvertinimas miokardo kontrakcijos rezervas.

Širdies	magnetinio	rezonanso	tomografija atliekama tik tais atvejais, kai 
echokardiografinio vaizdo kokybė nepakankama ar kai reikia tiksliai nusta-
tyti KS tūrį ir fibrozės laipsnį, tyrimo metu galima planimetriškai išmatuoti 
AoV angos plotą. 
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kompiuterinė	tomografija atliekama, kai reikia patikslinti krūtininės aor-
tos patologiją (aneurizma, koarktacija), AoV morfologiją, kalcinozę (kalcio 
kiekio indeksas). Ji visada atliekama pacientams, ruošiamiems implantuoti 
AoV kateteriniu būdu: įvertinama KS nutekamasis traktas, AoV burių mor-
fologija ir kalcinozė, aortos skersmuo, kalcinozė ir vingiuotumas pradedant 
nuo AoV iki šlauninių arterijų. 

Vainikinių	arterijų	angiografija atliekama prieš numatomą širdies vož-
tuvų operacinį gydymą, kai AoV stenozė sunki ir anamnezėje yra širdies 
ir kraujagyslių liga; kai įtariama miokardo išemija; nustatyta KS sistolinė 
disfunkcija; vyresniems nei 40 m. vyrams ir moterims po menopauzės; kai 
yra vienas ir daugiau širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių.

Diferencinė	diagnostika
Išsiaiškinama AoV stenozę sukėlusi priežastis (degeneracinė, įgimta yda ar 
retesnė gretutinė patologija). 

Esant ryškiai ks	hipertrofijai, reikia atskirti nuo kitų hipertrofijos prie-
žasčių (ypač jei AoV stenozė dar nėra didelė): arterinės hipertenzijos, hi-
pertrofinės kardiomiopatijos, infiltracinės miokardo ligos. Kai vyrauja krū
tinės	anginos klinika, – nuo išeminės širdies ligos, kitų krūtinės anginos 
formų, neširdinių skausmo priežasčių. Vyraujant dusuliui, svarbu įvertinti 
kitų vožtuvų ir KS funkciją, plautinę hipertenziją, plaučių ligas. sinkopės	
atvejais ieškoma galimų širdies laidžiosios sistemos sutrikimų, kartotinių 
ritmo sutrikimų, neširdinių sinkopės priežasčių. 

Eigos	ypatumai
Daugelį metų AoV stenozė nebyli, gerai pakeliamas krūvis, jos požymių ne-
jaučia ir vyresni pacientai, labai sumažinę fizinį aktyvumą. Atsiradus simp-
tomams, mirtis gali ištikti greitai, net per mėnesį. AoV stenozė progresuoja 
individualiai. Greito	aoV	stenozės	progresavimo	požymis	yra	didesnis	
nei	0,3	m/s	kraujotakos	greičio	pokytis	per	metus.	Besimptomius	pa
cientus	svarbu	mokyti	stebėsenos	ir	atpažinti	atsiradusius	simptomus. 

Gydymas
nemedikamentinis	gydymas. Jei nėra simptomų, vaistų vartoti nereikia. 
Būtina koreguoti rizikos veiksnius. Esant vidutinei ir didelei AoV stenozei, 
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reikia vengti sunkaus fizinio krūvio. Infekcinio endokardito profilaktika pa-
gal bendrąsias profilaktikos rekomendacijas, o jei yda reumatinės kilmės – 
reumato profilaktika.

Medikamentinis gydymas. Savito medikamentinio gydymo nėra. Gydyti 
vaistais sunku. Pasireiškus simptomams, vienintelis gydymas – AoV keiti-
mas pasirinktu būdu. Jei pacientas netinkamas jokiai intervencinei procedū-
rai ar jai ruošiamasi ir yra širdies nepakankamumo klinikinių simptomų bei 
požymių, skiriama diuretikų (pradedant nuo nedidelės dozės, kad neištiktų 
hipovolemija), tada, jei yra KS sistolinė disfunkcija, gali būti skiriama ir 
angiotenziną	konvertuojančio	 fermento inhibitorių	 (AKFI), angioten
zino	 receptorių blokatorių. Jei yra arterinė hipertenzija, ji turi būti gy-
doma, bet rekomenduojama vengti vazodilatatorių, nes, esant didelei AoV 
stenozei, sistolinis tūris būna stabilus (mažai kinta), todėl vazodilatatoriai 
jį mažina ir blogina širdies bei smegenų kraujotaką. Svarbu išlaikyti sinu
sinį	ritmą	– tam tinkamiausi beta adrenoreceptorių blokatoriai (BAB) arba 
amjodaronas, o kai to padaryti nebepavyksta, svarbu palaikyti normosistoli-
ją (tinkamiausi BAB). Skilvelinės aritmijos visada pavojingos gyvybei, to-
dėl dažniausiai skiriama amjodaronas. Krūtinės anginai lengvinti skiriama 
BAB, metaboliškai veikiančių antiišeminių vaistų. 

Intervencinis	/	chirurginis	gydymas.	Chirurginio ar kateterinio AoV pro-
tezavimo taikymas priklauso nuo paciento simptomų, ydos sunkumo, KS 
funkcijos, nustatytos gretutinės patologijos. Visada prieš planuojamą inter-
vencinę procedūrą turi būti įvertinta chirurginė rizika. 

aoV	protezavimo	indikacijos:
 ● Didelė simptominė AoV stenozė. Šiais atvejais galimas tiek chirurginis, 

tiek kateterinis AoV protezavimas.
 ● Didelė besimptomė AoV stenozė ir sumažėjusi KS išstūmio frakcija ar 

teigiamas krūvio mėginys, ar nustatyta kitų kriterijų (labai didelė AoV 
stenozė, kai Vmax >5,5 m/s, ryški vožtuvo kalcinozė ir per metus 0,3 m/s 
ar daugiau padidėjęs Vmax, gerokai padidėjęs natriurezinių peptidų kie-
kis ar diagnozuota didelė plautinė hipertenzija – sistolinis spaudimas 
plaučių arterijoje viršija 60 mmHg ramybėje nesant kitos priežasties). 
Šiais atvejais atliekamas tik chirurginis AoV protezavimas.

 ● Didelė ar vidutinė AoV stenozė, kai reikalinga kita širdies operacija (aor-
tos operacija, miokardo revaskuliarizacija, dviburio vožtuvo korekcija 
ar kita). Šiais atvejais atliekama kompleksinė atviroji širdies operacija.



323I I I .10.  Įgytos šIrdIes ydos Ir plautInė hIpertenzIja

Renkantis intervencijos būdą (chirurginis ar kateterinis AoV protezavimas), 
atsižvelgiama į daugelį kriterijų, todėl visada širdies komanda kiekvieną 
atvejį svarsto atskirai. Kateterinis aoV	protezavimas labiau rekomenduo-
jamas šiais atvejais: kai apskaičiuota operacijos rizika yra didelė, pacien-
tas vyresnio amžiaus (>75 m.), serga sunkiomis gretutinėmis ligomis, jau 
anksčiau atlikta širdies operacija, nustatytas senatvinis išsekimo sindromas 
(angl.	frailty), sunkiai juda, yra krūtinės ląstos deformacijų, palanki prieiga 
pro šlauninę arteriją ir kt.

Balioninė aoV	valvuloplastika gali būti atlikta tik kaip pagalbinė procedū-
ra prieš būsimą chirurginį ar kateterinį AoV protezavimą hemodinamiškai 
nestabiliam pacientui. Efektyvumas tik dalinis ir trumpalaikis (apie 6 mėn.). 

Jei pacientui nustatoma sunki gretutinė patologija, dėl kurios gyvenimo 
kokybė ir išgyvenamumas nepagerės nei po chirurginio, nei po kateterinio 
AoV protezavimo, tada jokia intervencija netaikoma, skiriamas simptomi-
nis medikamentinis gydymas.

aoV	 protezo	 parinkimo	 principai. Operuojant gali būti implantuojami 
mechaniniai ar biologiniai AoV protezai, kartais – aortos šaknis. Po mecha-
ninio protezo implantavimo visą gyvenimą reikia vartoti antikoaguliantą 
(vitamino K antagonistą) varfariną, būtina palaikyti terapinę hipokoagulia-
ciją, t. y. tarptautinis normalizuotas santykis (TNS) turi būti tarp 2 ir 3. Bio-
loginio protezo degeneracija prasideda po 5 metų, o gera funkcija išlieka 
apie 15 metų. Šiems pacientams varfariną pakanka vartoti iki 3 mėn. po 
operacijos, vėliau skiriamas aspirinas, išskyrus tuos atvejus, kai varfarinas 
turi būti vartojamas dėl kitų priežasčių. Todėl prieš parenkant protezo tipą, 
svarbu aptarti su pacientu tolesnę stebėseną, numatyti paciento bendra-
darbiavimą, savikontrolę, įvertinti gretutinę patologiją, numatyti tikėtiną 
pacie nto gyvenimo trukmę atsižvelgiant į šalies ir šeiminį išgyvenamumą. 

Pacientams iki 60 m. implantuojami mechaniniai protezai. Jie gali būti im-
plantuojami ir vyresniems pacientams, jeigu tikėtina greita biologinio pro-
tezo degeneracija dėl gretutinių ligų, o pakartotinė širdies operacija būtų 
labai rizikinga, jei jau yra implantuoti mechaniniai protezai. Biologinis pro-
tezas labiau rekomenduojamas vyresniems kaip 65 m. pacientams arba kai 
numatoma, jog pacientas tinkamai antikoaguliantų nevartos, po įvykusios 
mechaninio protezo trombozės arba kai tikėtina paciento gyvenimo trukmė 
trumpesnė nei tikėtina vožtuvo degeneracija. Biologiniai AoV protezai im-
plantuojami ir jaunoms moterims, planuojančioms nėštumą, kai tikėtinos 
pakartotinės operacijos rizika nėra didelė. 
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aOrtOs	VOŽtuVO	nEsanDarumas
Aortos vožtuvo nesandarumas – diastolinė grįžtamoji kraujo tėkmė iš aor-
tos į kairįjį skilvelį.

Paplitimas
Europos širdies ydų registro duomenimis, AoV nesandarumas nustatytas 
10,4 proc. pacientų, sergančių širdies ydomis. Bendrojoje populiacijoje 
įvairaus sunkumo AoV nesandarumas nėra retas, tačiau didelis nustatomas 
tik apie 1 proc. populiacijos. Framinghamo studijos duomenimis, 28–62 
metų asmenų grupėje įvairaus sunkumo AoV nesandarumą turėjo 13 proc. 
vyrų ir 8,5 proc. moterų. 

Etiologija
Ūminio AoV nesandarumo priežastys. Dažniausios ūminio AoV nesandaru-
mo priežastys yra infekcinis endokarditas (kai dėl infekcinio proceso įvyks-
ta burės perforacija, plyšimas, susidaro burės krašto defektas, didelės vege-
tacijos, plyšta prie vožtuvo susiformavęs abscesas, atplyšta AoV protezas) 
ir aortos atsisluoksniavimas. Retesnės ūminio AoV nesandarumo priežas-
tys: krūtinės trauma, balioninė valvuloplastika ar kateterinis AoV protezo 
implantavimas, ūminė vožtuvo protezo disfunkcija. 
Lėtinio aortos vožtuvo nesandarumo priežasčių grupės:

 ● AoV burių patologija, kai nustatoma jų pokyčių. Įgyto AoV nesandaru-
mo priežastys: senatvinė burių kalcinozė, persirgtas infekcinis endokar-
ditas, reumatinė pažaida, spindulinė ar trauminė burių pažaida, vaistų 
poveikis. Iš įgimtų AoV nesandarumo priežasčių vyrauja dviburis AoV, 
vienburis (esant vienai komisūrai tarp burių), keturburis AoV, burių pro-
lapsas, įgimti burių kraštų įplyšimai – defektai (angl.	 fenestrae), AoV 
nesandarumas, susijęs su skilvelių pertvaros defektu, poaortine stenoze. 

 ● AoV nesandarumas esant normalioms AoV burėms, kai išsiplėtusios 
aortos šaknis, kylančioji aorta. Šiais atvejais nustatoma idiopatinis AoV 
žiedo išsiplėtimas, arterinė hipertenzija, Marfano sindromas, aortos at-
sisluoksniavimas, sifilis, retesnės genetinės ligos: Loeyso-Dietzo sindro-
mas, Ternerio sindromas, Ehlerio-Danloso liga, osteogenesis	imperfecta, 
šeiminė krūtininės aortos aneurizma, aortitas, sisteminės ligos. 

 ● Mišri yda, kai AoV nesandarumą lemia tiek burių, tiek aortos šaknies 
ar kylančiosios aortos patologija. Šias atvejais dažniausiai nustatomas 
įgimtas dviburis AoV su aortopatijos požymiais, sisteminės ligos.
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Viena iš AoV nesandarumo ar stenozės priežasčių – dviburis	aortos	vož
tuvas, t. y. dažniausia įgimta širdies yda, kurios paplitimas bendrojoje po-
puliacijoje siekia iki 2 proc. Anatomiškai dviburis AoV gali būti tikrasis 
dviburis (yra dvi lygios AoV burės ir dvi komisūros) arba tariamai dviburis, 
t. y. triburis su siūle (angl. raphe) tarp dviejų burių. Tikrasis dviburis AoV 
ar AoV su viena komisūra (vadinamasis vienburis vožtuvas – su dviem siū-
lėmis) diagnozuojami rečiau. Aortopatija – viena dažniausių su dviburiu 
AoV susijusių būklių, lemianti didesnę aortos atsisluoksniavimo, plyšimo 
riziką. Ji diagnozuojama 40–75 proc. pacientų. Aorta išsiplėtusi gali būti 
įvairiose vietose: aortos ir KS jungtyje, aortos šaknyje, kylančiojoje aortoje 
ar aortos lanke. Nustačius dviburį AoV, rekomenduojama ištirti ir pirmosios 
eilės giminaičius.

Dviburis AoV gali būti įgimto sindromo dalis esant jungiamojo audinio 
defektams (Marfano, Loeyso-Dietzo, Ehlerso-Danloso sindromai), kitiems 
sindromams (Ternerio, Viljamso). Daliai asmenų dviburį AoV lemia spo-
radinė genetinė mutacija ar paveldima autosominiu dominantiniu būdu su 
nevisiška geno penetracija, susijusi su Notch1 geno mutacija. 

Patogenezė,	hemodinamika
Ūminio AoV nesandarumo atveju didelis tūris kraujo iš aortos grįžta į norma-
laus dydžio KS, o tai lemia staigų galinio diastolinio KS spaudimo padidėji-
mą. Mažėja sistolinis ir minutinis širdies tūris, kurį kompensuoja prasidėjusi 
tachikardija. Gali vystytis kardiogeninis šokas. Didėjant slėgiui KPr, plaučių 
kraujagyslėse, galima plaučių edema. Nors deguonies poreikis smarkiai pa-
didėja, mažėja vainikinių arterijų tėkmės rezervas, vystosi poendokardinė 
KS išemija. 

Lėtinio AoV nesandarumo atveju diastolinė grįžtamoji kraujo srovė sukelia 
ilgalaikę KS tūrio ir slėgio perkrovą, skilvelis išsiplečia, miokardo sienos 
storėja, formuojasi ekscentrinė KS hipertrofija. Taip kurį laiką išlieka nepa-
didėjęs KS spaudimas diastolės pabaigoje. Krūvio metu mažėja periferinių 
kraujagyslių pasipriešinimas, padidėja širdies susitraukimų dažnis, sumažėja 
diastolės trukmė ir grįžtančio kraujo tūris, padidėja išstumiamo kraujo tūris 
nedidėjant slėgiui KS. Dėl to, net ir esant dideliam AoV nesandarumui, fizi-
nis krūvis gerai toleruojamas. Ilgainiui dėl didėjančios KS miokardo masės 
ir sienos tempimo didėja deguonies poreikis miokarde, o vainikinių arterijų 
perfuzija mažėja dėl sumažėjusio diastolinio spaudimo aortoje. Todėl vysto-
si miokardo išemija, ilgainiui ir miokardo fibrozė, pradeda didėti KS slėgis 
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diastolės pabaigoje. Didėja slėgis KPr, plaučių venose, vėliau plaučių arteri-
joje ir DS, pradeda mažėti KS išstumiamo kraujo tūris krūvio metu, o vėliau 
ir ramybėje, pradeda ryškėti širdies nepakankamumo simptomai ir požymiai. 

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas

Besimptomis laikotarpis ilgas, krūvis pakeliamas gerai. Pagrindiniai simp-
tomai – širdies plakimas, dusulys krūvio metu, silpnumas, naktinė krūtinės 
angina, nes tada itin sumažėja diastolinis arterinis kraujospūdis. KS nepa-
kankamumas sukelia širdies astmą ar plaučių edemą. Ūminio AoV nesanda-
rumo atveju klinikiniai simptomai (dusulys, plaučių edema, kardiogeninis 
šokas) pasireiškia staiga, būtinas neatidėtinas gydymas.
Objektyvieji	požymiai.	Apžiūrint, kai AoV nesandarumas didelis, nustato-
ma pulsacijos simptomų: kaklo kraujagyslių pulsacija, sistolinis galvos ju-
desys (Miuse (Musset)	simptomas), sistolinė liežuvėlio pulsacija (Miulerio 
(Muller)	simptomas), kapiliarinė pulsacija (Kvinkės (Quinke)	simptomas). 
Matomas platus širdies trinksnis. čiuopiamas pulsas greitas, dažnas, didelio 
prisipildymo (celer,	frequens,	altus), pulsuoja pirštų arterijos. čiuopiamas 
platus širdies trinksnis, širdies perkusinės ribos išplitusios į kairę. 
Auskultuojant I tonas švelnus, II tonas skirtingas (normalus ar sustiprėjęs, 
jei aorta išsiplėtusi, susilpnėjęs, jei yra AoV burių patologija), III tono galo-
pas rodo padidėjusį KS tūrį, ne tik širdies nepakankamumą. Tuoj po II tono 
girdėti aukšto dažnio pučiamasis diastolinis ūžesys, stiprėjantis iškvėpus, 
pasilenkus į priekį, jei pacientas sėdi rankas pakėlęs už galvos. Ūžesio truk-
mė rodo regurgitacijos dydį, ūžesys plinta širdies viršūnės link, į kairią-
ją pažastį. Geriausiai girdimas III–IV tarpšonkaulyje kairėje krūtinkaulio 
pusėje. Jei aorta išsiplėtusi, girdėti ir dešinėje, todėl reikia klausyti abipus 
krūtinkaulio. Plyšus AoV burei, jaučiama krūtinės vibracija, ūžesys tampa 
melodingas. 
Esant didelei regurgitacijai pro AoV, ties širdies viršūne gali būti girdimas 
presistolinis Austino ir Flinto ūžesys, sukeltas reliatyvios dviburio (mitrali-
nio) vožtuvo stenozės, kai regurgitacinė tėkmė yra ekscentrinė ir spaudžia 
priekinę dviburio (mitralinio) vožtuvo burę. Jei AoV nesandarumas didelis, 
yra funkcinė AoV stenozė arba šalia organinė AoV stenozė, ties AoV gir-
dėti sistolinis ūžesys, plintantis į kaklą. Esant dideliam AoV nesandarumui, 
ties šlaunies (a.	femoralis) bei žasto (a.	brachialis) arterijomis spaudžiant 
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fonendoskopą girdimi sistolinis ir diastolinis Traubės tonai bei Durozierio 
simptomas – sistolinis ūžesys ties šlaunies arterija, jei ji suspausta proksi-
maliai, ir diastolinis ūžesys, jei ji suspausta distaliai nuo stetofonendosko-
po. Ūminio AoV nesandarumo atvejais dėl tachikardijos ir didelio slėgio 
KS, diastolinis ūžesys būna trumpas, pulsacijos simptomai neryškūs. 

Sistolinis arterinis kraujospūdis padidėjęs, diastolinis mažas, kartais lygus 
nuliui (160/60/0 mmHg), didelis pulsinis spaudimas. Išsivysčius širdies 
nepakankamumui ir periferinei vazokonstrikcijai, diastolinis kraujospūdis 
didėja net ir esant dideliam AoV nesandarumui. 

Laboratoriniai,		instrumentiniai,	invaziniai	tyrimai

Laboratoriniai	tyrimai. Savitų laboratorinių žymenų nėra. Naudingas na-
triurezinių peptidų tyrimas vertinant KS funkciją. Įtariant genetinį sindromą 
ar sistemines ligas, atliekami savitieji tyrimai. 

Elektrokardiografija. KS hipertrofija, elektrinės širdies ašies nuokrypis į 
kairę, diastolinės perkrovos požymiai (Q dantelis I, aVL, V3–6 derivaci-
jose), aukšti ir smailūs T danteliai (vėlesniu ligos etapu – neigiami), ST 
segmentas nusileidęs kairiosiose krūtinėse derivacijose, KPr hipertrofija.

krūtinės	ląstos	rentgenografija. Matomas smarkiai padidėjęs KS šešėlis 
(kardiomegalija). Širdies „talija“ paryškėjusi. Širdies konfigūracija panaši į 
tupinčią antį. Kylančioji aorta išsiplėtusi. Veninio sąstovio požymiai plau-
čiuose. Ūminio AoV nesandarumo atveju nustatomas veninis sąstovis ar net 
plaučių edema ir neišsiplėtęs KS.

Dvimatė	echokardiografija	yra pagrindinis AoV nesandarumo diagnosti-
kos metodas. Visada atliekama echokardiografija per krūtinės ląstą, kai ku-
riais atvejais, kai echokardiografinio vaizdo kokybė nepakankama, – stem-
plinė dvimatė ir trimatė echokardiografija. Vertinama:

 ● Morfologiniai AoV pokyčiai – nustatomas burių skaičius, judrumas, pa-
pildomai dariniai ant burių. 

 ● Aortos matmenys – išmatuojamas aortos skersmuo ties AoV žiedu, sinu-
sais, sinotubuline jungtimi, kylančiąja aorta.

 ● Įvertinamas AoV nesandarumo mechanizmas. 
 ● Doplerine echokardiografija vertinama regurgitacinė tėkmė, išmatuoja-

mas vena contracta plotis – siauriausioji regurgitacinės tėkmės dalis ties 
AoV burėmis, registruojama regurgitacinės tėkmės kreivė, pagal kurią 
apskaičiuojamas pusinis spaudimo laikas. Registruojama kraujotakos 
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kreivė nusileidžiančiojoje aortoje ir pilvinėje aortoje, kurioje įvertinama 
grįžtamosios tėkmės trukmė diastolėje.

 ● Apskaičiuojami kiekybiniai AoV nesandarumo parametrai: regurgitaci-
nės angos plotas, regurgitacinis tūris, regurgitacijos frakcija. 

 ● Įvertinami kiti parametrai, struktūros. 

AoV nesandarumo sunkumo echokardiografiniai kriterijai nurodyti skyriuje 
IV.2. Echokardiografinių parametrų normatyvai. 

Didelį AoV nesandarumą rodo apskaičiuotas 60 ml ir didesnis regurgitaci-
nis tūris, 30 mm2 ir didesnė efektyvi regurgitacinė anga, 50 proc. ir didesnė 
regurgitacijos frakcija, 6 mm ir didesnis vena contracta plotis, 65 proc. ir 
didesnis diastolinės centrinės regurgitacinės tėkmės plotis KS nutekama-
jame trakte, holodiastolinė atbulinė tėkmė nusileidžiančiojoje aortoje, ma-
žesnis nei 200 ms pusinis spaudimo laikas, KS vidutinė ar ženkli dilatacija 
nesant kitų priežasčių. 

Širdies magnetinio rezonanso tomografija	atliekama tik tais atvejais, kai 
echokardiografinio vaizdo kokybė nepakankama, kai reikia tiksliai įvertinti 
KS tūrį, tiksliai apskaičiuojamas regurgitacinis tūris bei regurgitacinė anga. 
Tyrimo metu tiksliai nustatomi aortos matmenys, AoV morfologija. 

kompiuterinė	tomografija	atliekama, kai reikia patikslinti krūtininės aor-
tos patologiją (aneurizma, koarktacija), AoV morfologiją. Tai itin svarbu, 
kai nustatytas įgimtas dviburis AoV su aortopatijos požymiais, svarstant 
operacijos laiką bei apimtį. 

Vainikinių	arterijų	angiografija atliekama kaip ir AoV stenozės atvejais.

Eigos	ypatumai	
Pacientai, turintys didelį AoV nesandarumą ir normalią KS funkciją, ilgai 
nejaučia simptomų. Nedidelis AoV nesandarumas gerai toleruojamas ir 
10 m. išgyvenamumas siekia 95 proc. Kai AoV nesandarumas didelis, 10 m. 
išgyvena 50 proc. pacientų. Staigios mirties atvejai reti – 0,2 proc. pacientų 
per metus. Atsiradus simptomams, KS disfunkcijai, reikalingas chirurginis 
gydymas. Visi besimptomiai pacientai, kuriems nustatomas didelis AoV ne-
sandarumas ir normali KS funkcija, turi būti tikrinami bent kartą per metus. 

Esant dviburiam AoV, klinikinių simptomų gali nebūti, vožtuvas gali funk-
cionuoti normaliai. Iki 64 proc. pacientų, nustatomas įvairaus laipsnio AoV 
nesandarumas, stenozė dažniau išsivysto vyresniems pacientams, bet kli-
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niškai pasireiškia 5–10 m. anksčiau nei degeneracinės AoV stenozės atve-
jais. Su dviburiu AoV nustatoma ir kitų susijusių būklių: aortos koarktacija, 
išlikęs atviras arterinis latakas, prieširdžių pertvaros defektas, arterinė hi-
pertenzija. 2–2,5 proc. pacientų kyla natūralaus dviburio AoV infekcinis 
endokarditas (dviburis AoV priskiriamas vidutinės infekcinio endokardito 
rizikos grupei). 

Diferencinė	diagnostika
Siekiama išsiaiškinti AoV nesandarumą sukėlusią priežastį. Itin svarbu lai-
ku diagnozuoti ūminį AoV nesandarumą ir jo priežastį. Vyraujant krūtinės 
anginos klinikai, reikia atskirti nuo išeminės širdies ligos, kitų krūtinės an-
ginos formų, neširdinių skausmo priežasčių. Jei vyrauja dusulys, svarbu 
įvertinti kitų vožtuvų ir KS funkciją, plautinę hipertenziją, plaučių ligas. 

Gydymas
nemedikamentinis	 gydymas. Jei aortos regurgitacija vidutinė ar didelė, 
taikoma bendroji infekcinio endokardito profilaktika. 

Medikamentinis gydymas. Savito AoV nesandarumo medikamentinio gy-
dymo nėra. Besimptomiams pacientams, kurių KSIF gera, gydymas neski-
riamas. Esant arterinei hipertenzijai, gydoma antihipertenziniais vaistais, 
pirmenybė teikiama vazodilataciniams. BAB skiriama esant išsiplėtusiai 
aortai apsaugoti nuo plyšimo, svarbu nesukelti bradikardijos, nes pailgėja 
diastolė ir padidėja regurgitacinio kraujo tūris. 

Atsiradus simptomams, širdies nepakankamumo požymiams, pagrindinis 
gydymo būdas yra operacija. Iki operacijos arba jeigu operacija negalima 
(dėl gretutinės patologijos ar pacientui atsisakius), skiriamas įprastinis šir-
dies nepakankamumo gydymas. Ūminio AoV nesandarumo sukeltas ūminis 
širdies nepakankamumas, plaučių edema ar kardiogeninis šokas gydomi pa-
gal šių būklių gydymo principus (žr. V.19. Ūminės kardiologinės būklės).

Chirurginis	gydymas.	Chirurginio AoV nesandarumo gydymo taikymas 
priklauso nuo paciento simptomų, ydos sunkumo, KS dydžio ir funkcijos, 
aortos skersmens. 

Chirurginio	aoV	nesandarumo	gydymo	indikacijos:	
 ● Didelis simptominis AoV nesandarumas.
 ● Didelis besimptomis AoV nesandarumas ir sumažėjusi KSIF.
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 ● Didelis AoV nesandarumas ir reikalinga kita operacija (miokardo revas-
kuliarizacija, dviburio (mitralinio) vožtuvo ar kt.).

 ● Didelis besimptomis AoV nesandarumas, kai KSIF viršija 50 proc., kai KS 
smarkiai išsiplėtęs: (diastolinis dydis >70 mm ar sistolinis dydis >50 mm 
(>25 mm/m2 kūno paviršiaus ploto smulkaus sudėjimo pacientams)).

 ● Neatsižvelgiant į AoV nesandarumo sunkumą, kai yra aortos šaknies liga 
ir 45 mm ar didesnis maksimalus kylančiosios aortos skersmuo esant Mar-
fano sindromui; 50 mm ir didesnis – esant dviburiam AoV ir rizikos veiks-
niams ar koarktacijai; 55 mm ir didesnis – visiems kitiems pacientams. 

 ● Ūminis AoV nesandarumas (dažnai reikalinga neatidėtina ar skubi ope-
racija).

Didesnė rizika yra pacientams, turintiems šeiminio aortos atsisluoksnia-
vimo anamnezę (ar asmeninę spontaninio kraujagyslių atsisluoksniavimo 
anamnezę), didelę regurgitaciją pro aortos ar dviburį vožtuvą, sisteminę hi-
pertenziją ir (ar) aortos matmenys didėja daugiau kaip 3 mm per metus, taip 
pat planuojančioms nėštumą moterims.

Operuojant AoV protezuojamas mechaniniu ar biologiniu protezu (prote-
zo parinkimo principai aprašyti „Aortos vožtuvo stenozės“ skyrelyje) arba 
atliekama Bentalo operacija (implantuojamas vientisas aortos vožtuvo ir 
šak nies, kylančiosios aortos protezas, jei aorta išsiplėtusi), arba vožtuvą 
tausojančios rekonstrukcinės operacijos, kurios vis dažnėja. Po vožtuvo 
plastikos operacijos pirmuosius 3 mėn. vartojamas antikoaguliantas varfa-
rinas (TNS palaikant tarp 2 ir 3). 

Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Aortos stenozė, sukelta įgimto dviburio aortos vožtuvo kalcinozės.
Valva	aortae	bicuspidalis	congenita	inde	stenosis	aortalis.

Aortos stenozė, sukelta aortos vožtuvo fibrokalcinozės.
Fibrocalcinosis	aortalis	inde	stenosis	aortalis.

Aortos vožtuvo nesandarumas po persirgto infekcinio endokardito.
Insufficientia	aortalis	propter	endocarditidem	infectiosam.

Aortos vožtuvo nesandarumas, sukeltas aortos aneurizmos.
Aneurysma	aortae	ascendentis	inde	insufficientia	aortalis.

Įgimtas dviburis aortos vožtuvas ir aortos vožtuvo nesandarumas.
Valva	aortae	bicuspidalis	congenita	inde	insufficientia	aortalis.
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DVIBurIO	VOŽtuVO	stEnOZė
Dviburio (mitralinio) vožtuvo stenozė – tai kliūtis kraujui tekėti iš kairiojo 
prieširdžio į kairįjį skilvelį ties dviburiu vožtuvu.

Paplitimas
Ekonomiškai stipriose pasaulio šalyse dviburio vožtuvo (DV) stenozės (ki-
taip mitralinės stenozės) atvejų skaičius yra smarkiai sumažėjęs, nes mažas 
sergamumas reumatu – liga nustatoma 1 iš 100 tūkst. gyventojų. Silpnesnės 
ekonomikos šalyse šios ydos dažnumas – 35–150 atvejų 100 tūkst. gyven-
tojų. Du trečdaliai ligonių – moterys. 

Etiologija
Dažniausia DV stenozės priežastis yra reumatas – apie 95 proc. visų atvejų. 
Vyresnio amžiaus asmenims ar sergantiems inkstų funkcijos nepakankamu-
mu, turintiems kalcio apykaitos sutrikimų galima degeneracinė DV stenozė, 
sukelta žiedo kalcinozės. Retesnės priežastys: įgimta DV stenozė, uždegi-
mo ligos (reumatoidinis artritas, sisteminė raudonoji vilkligė), infiltracinės 
ligos, karcinoidinė širdies liga, Fabry liga. DV angą gali siaurinti KPr mik-
soma, trombas, papildoma pertvara KPr (cor triatriatum). Dažnai yda būna 
sudėtinė: ir stenozė, ir nesandarumas.

Patofiziologija,	hemodinamika
Normalios DV angos plotas yra 4–6 cm2. Spaudimo gradientas tarp KPr ir 
KS išryškėja angai susiaurėjus mažiau nei 2,0 cm2, o kliniškai reikšminga 
DV stenozė nustatoma, kai angos plotas mažesnis nei 1,5 cm2. Reumatinės 
vožtuvo pažaidos atveju stenozę lemia suaugusios komisūros, sustorėjusios 
ir rigidiškos DV burės ir (ar) povožtuvinis aparatas. Jei yda degeneracinė, 
stenozę sukelia ryški žiedo kalcinozė, pereinanti į bures, mažinanti jų judru-
mą be komisūrų sulipimo požymių.

Patofiziologinių pokyčių esminis veiksnys – diastolinis spaudimų	gradien
tas tarp KPr ir KS, kuris vožtuvo stenozės atveju didėja, kad palaikytų nor-
malų KS sistolinį tūrį. Gradientas priklauso ne tik nuo angos ploto, bet ir 
nuo hemodinaminių ypatumų (KS funkcijos, diastolės trukmės). Dėl slėgio 
perkrovos didėja KPr tūris, gali sutrikti širdies ritmas, dažniausias sutriki-
mas – prieširdžių virpėjimas (PV). Jame susidaro kraujo sąstovis, o tokios 
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sąlygos palankios trombui KPr ertmėje ar ausytėje formuotis, kyla sistemi-
nės embolijos rizika. Didėja slėgis plaučių venose bei kapiliaruose ir plau-
čių arterijoje, didėja plaučių kraujagyslių pasipriešinimas, pakinta plaučių 
arterijos sienos struktūra, progresuoja plautinė hipertenzija. Dėl ilgalaikės 
plautinės hipertenzijos ryškėja dešiniojo skilvelio (DS) hipertrofija, skilve-
lis plečiasi, atsiranda ir ryškėja triburio vožtuvo nesandarumas, progresuoja 
DS nepakankamumas. KS dydis ir kontrakcinė funkcija, esant izoliuotai 
DV stenozei, lieka normali. 

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas

Pagrindiniai simptomai: dusulys,	 silpnumas,	 sumažėjęs	 fizinio	 krūvio	
toleravimas. Dusulys pirmiausia pasireiškia krūvio, įtampos, infekcijos, 
nėštumo metu, kai nepakankamai padidėja KS išstumiamo kraujo tūris ar 
didėja slėgis plaučių venose. Vėliau simptomai pasireiškia ir ramybės metu, 
ortopnėja, plaučių edemos priepuoliai. DV stenozė progresuoja lėtai, to-
dėl palaipsniui pacientai mažina savo fizinį aktyvumą. DV stenozė suke-
lia prieširdinius	ritmo	sutrikimus, dažniausiai paroksizminį PV. Po PV 
epizodo pasitaiko tromboembolinių komplikacijų sisteminėje kraujotakoje 
(pasireiškia galvos smegenų kraujotakos sutrikimu, ūmine galūnių išemi-
ja ar kt.). Galimas kraujo atkosėjimas, kosulys, susijęs su pasikartojančiu 
naktiniu dusuliu, putotų rausvų skreplių atkosėjimas dėl plyštančių alveolių 
kapiliarų, kai yra plaučių edema. Gausiau kraujo gali būti atkosima plyšus 
išsiplėtusioms bronchų venoms. Jei didelis KPr spaudžia gerklų nervą, kai 
kuriems ligoniams užkimsta balsas. 
Krūtinės skausmas nėra būdingas simptomas, tačiau gali būti dėl padidėju-
sio slėgio DS ar dėl vainikinių arterijų trombinės embolijos.
Objektyvieji	požymiai.	Apžiūrint matoma būdinga veido išvaizda (facies	
mitralis): rausvi skruostai, pamėlusios lūpos, blyški kakta, oda apie burną. 
Jei liga įsisenėjusi, yra plautinė hipertenzija, matyti įsitempusios kaklo ve-
nos, DS nepakankamumo požymiai: gelsvi akių obuoliai, patinusios kojos, 
galimas ascitas. Apčiuopos metu juntamas diastolinis katės murkimo vibra-
vimas ties širdies viršūne. Esant plautinei hipertenzijai ir DS nepakankamu-
mo požymiams, čiuopiama sustiprėjusi epigastrio pulsacija, padidėjusios 
kepenys, nustatomas hepatojugulinis refliuksas dėl triburio vožtuvo nesan-
darumo, čiuopiama edema kojose. Pulsas normalus ar mažesnio pripildymo 
esant sumažėjusiam KS išstumiamo kraujo tūriui. 
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Auskultuojant girdima tipiška mitralinė melodija, būdinga didelei DV ste-
nozei: I tonas sustiprėjęs, II tono akcentas ties plaučių arterija, DV atsivėri-
mo tonas ties širdies viršūne, aukšto dažnio, išnyksta esant priekinės burės 
kalcinozei, visada girdimas, jei ši burė išsigaubia, lanksti. Protodiastolinis 
žemo dažnio ūžesys ties viršūne, geriau girdimas su varpeliu. Jei jis susti-
prėja diastolės pabaigoje, laikoma, kad ūžesys presistolinis. Toks ūžesys 
rodo spaudimų gradientą tarp KPr ir KS, sustiprėja įkvėpus, pasivertus ant 
kairiojo šono. Esant išsiplėtusiai plaučių arterijai, vožtuvo nesandarumui, 
girdimas Grehemo ir Stilo diastolinis ūžesys ties plaučių arterija. Dažnai 
girdima neritmiška širdies veikla dėl kilusių ritmo sutrikimų (ekstrasistolių, 
PV). Esant širdies nepakankamumui, plaučiuose girdimi staziniai karkalai.

Laboratoriniai,	instrumentiniai	tyrimai	

Laboratoriniai	tyrimai. Esant reumatinės kilmės DV stenozei, naudinga 
įvertinti reumato aktyvumą (tiriamas C reaktyvusis baltymas, eritrocitų nu-
sėdimo greitis, antistreptolizino O titras). Kilus PV, svarbu ištirti elektrolitų 
kiekį kraujyje, gydant vitamino K antagonistais, periodiškai tiriami kraujo 
krešėjimo rodikliai: protrombino indeksas bei TNS. Esant DS nepakanka-
mumui, svarbu įvertinti kepenų funkcijos rodiklius. 

Elektrokardiografija. Nustatoma KPr hipertrofija (pailgėjęs, dvikupris P 
dantelis >120 ms II derivacijoje, P ir P–R santykis II derivacijoje >1,6, il-
gesnės trukmės ir gylio galinė neigiama P dantelio banga V1 derivacijoje), 
dešiniojo skilvelio hipertrofija (R > S V1 derivacijoje, aukštas R dantelis 
V1–V3 derivacijose >5 mm, S dantelis I, aVL, V4–V6 derivacijose), plauti-
nės hipertenzijos požymiai (R dantelis aVR derivacijoje, neigiamas T dan-
telis V1–V3 derivacijose). Dažnai nustatomas PV.

krūtinės	ląstos	rentgenografija. KPr ir plaučių arterijos kamieno išsiplė-
timas lemia mitralinę širdies konfigūraciją (širdies „talija“ išsilyginusi). 
Matyti padidėję dešinysis prieširdis ir skilvelis, arterinės ir veninės plaučių 
hipertenzijos požymių. Intersticinės plaučių edemos atveju matomos Kerlio 
A ir B linijos, galimi hemosiderozės požymiai.

Dvimatė	chokardiografija yra svarbiausias DV stenozės diagnostinis tyri-
mas. Vertinama:

 ● DV morfologija, burių ir chordų (sausgyslinių siūlų) fibrozė, kalcino-
zė, burių judrumas, komisūrų suaugimas. Tai itin svarbu planuojant 
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intervencinę procedūrą, vertinant tinkamumą kateterinei balioninei 
valvulotomijai atlikti. 

 ● DV stenozės sunkumas – atsižvelgiama į keletą išmatuotų ir apskaičiuo-
tų rodiklių: maksimalų greitį pro DV, maksimalų bei vidutinį gradientą, 
DV angos plotą, išmatuojamą planimetriškai arba apskaičiuojamą pagal 
pusinio spaudimo laiką, proksimalios vienodos tėkmės ploto (PISA) me-
todu, nenutrūkstamos kraujotakos dėsnį. 

 ● Hemodinaminės ydos pasekmės – matuojamas KPr dydis ir tūris, deši-
nysis skilvelis, vertinama jo funkcija. Atsižvelgiant į regurgitaciją pro 
triburį vožtuvą, apskaičiuojamas sistolinis spaudimas plaučių arterijoje. 
Jis vertinamas ramybėje ir po fizinio krūvio ar dobutamino mėginio, jei 
tikslinamos indikacijos operacijai atlikti. 

 ● Kiti vožtuvai, nes galimos mišrios ydos po persirgto reumato.

stempline	echokardiografija dažnai nustatoma trombų kairiajame priešir-
dyje ar jo ausytėje, savaiminis kontrastas, ypač po embolijos epizodo. Ti-
riant trimačiu metodu, gana tiksliai planimetriškai išmatuojamas DV angos 
plotas.

Didelę DV stenozę ir reikšmingą įtaką hemodinamikai rodo šie požymiai: 
mažesnis nei 1,5 cm2 DV	angos	 plotas, didesnis nei 10 mmHg vidutinis 
spaudimo gradientas, išsiplėtęs KPr (>50 mm ar >60 ml/m2), daugiau kaip 50 
mmHg padidėjęs sistolinis spaudimas DS, savaiminis kontrastas ar trombas 
KPr, morfologiniai DV pokyčiai (ženkliai sumažėjęs burių judrumas, nejudri 
užpakalinė burė, išsigaubianti priekinė burė, sustorėjusios ir sukalkėjusios 
burės, suaugusios abi komisūros, sutrumpėjusios, sukalkėjusios chordos).

Eigos	ypatumai
Dviburio vožtuvo stenozė – progresuojanti viso gyvenimo liga. DV stenozė 
prasideda per dvejus metus po pirmojo ūminio reumato priepuolio. Besimp-
tomis laikotarpis gali trukti apie 20–40 metų, vidutiniškai simptomai išryš-
kėja apie 50 gyvenimo metus. Atsiradus simptomams, pacientų išgyvena-
mumas gerokai sumažėja – apskaičiuota, kad 10 metų išgyvena tik 15 proc. 

Dažniausia DV stenozės komplikacija – PV, jo dažnumas priklauso nuo pa-
cientų amžiaus. Esant paroksizminiam ar užsitęsusiam PV, gresia didesnė 
trombų formavimosi KPr ir sisteminės embolijos rizika. Susiformavus di-
deliam rutuliniam trombui, galima DV angos obstrukcija. Jei liga sukelia 
plautinę hipertenziją, gyvenimo trukmė smarkiai sutrumpėja. Susiformavu-
si DV yda lemia didesnę infekcinio endokardito riziką. 
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Diferencinė	diagnostika
Nustatyti, ar reumatas aktyvus, padeda uždegimo požymiai, antistreptolizi-
no O titras. Vyresniems nei 70 m. žmonėms DV stenozę lemia jo žiedo kal-
cinozė, reumatinė kilmė mažiau tikėtina. Jei DV stenozė reumatinė, neretai 
pažeisti būna ir kiti vožtuvai. DV stenozės atveju auskultaciniai požymiai 
gali būti panašūs į prieširdžių pertvaros defekto (sustiprėjęs I tonas, proto-
diastolinis ūžesys dėl plaučių arterijos nesandarumo, plačiai skilęs II tonas). 
Jei DV stenozė didelė ir dėl sąstovio plaučiuose įvyksta bronchų spazmas, 
stenozės ūžesiai sunkiau girdimi, todėl pasunkėja klinikinė diagnostika.

Gydymas
nemedikamentinis. Vaistų nereikia, jei DV stenozė maža, besimptomė, rit-
mas sinusinis. Reikia vengti neįprastai didelio fizinio krūvio.

Medikamentinis gydymas. Net ir susiformavus reumatinei DV ydai, tęsia-
ma antrinė reumato profilaktika. Jos principai aprašyti skyriuje V.8. Reuma-
tas. Infekcinio endokardito profilaktika taikoma pagal bendrąsias profilak-
tikos priemones. 

Taikoma komplikacijų profilaktika ir gydymas (ritmo, dažnio kontrolė, em-
bolijos profilaktika, širdies nepakankamumo simptomų lengvinimas). Svar-
bu kontroliuoti širdies susitraukimų dažnį, vengti tachikardijos, galinčios 
sukelti plaučių edemą. Gydoma BAB, nedihidropiridininiais kalcio kanalų 
blokatoriais. Diuretikai, digoksinas, nitratai skirtini, jeigu yra permanenti-
nis PV ir DS nepakankamumo požymiai. Esant sąstoviui, skiriama diureti-
kų. Kilus ūminiam PV, jeigu nėra indikacijų operuoti, stengiamasi grąžinti 
sinusinį ritmą, jį išlaikyti gydant amjodaronu. Prieš PV gydymą ir po jo 
elektriniu impulsu patariama skirti į veną heparino. Jei yra indikacijų ope-
ruoti, sinusinio ritmo iki operacijos grąžinti netikslinga, tai planuoti poo-
peraciniu laikotarpiu. Tikimybė, kad po operacijos pavyks grąžinti sinusinį 
ritmą didesnė, jei PV trunka iki 3 mėn. 

Apsaugai nuo tromboembolijos vitamino	 k	 antagonistų skiriama šiais 
atvejais: kai yra bet koks PV, kai ritmas sinusinis, bet KPr didesnis nei 
50 mm ar didesnis nei 60 ml/m2, kai anksčiau būta tromboembolijos, KPr 
yra trombas ar savaiminis kontrastas. TNS turi būti palaikomas tarp 2 ir 3. 
Vidutinė ir didelė DV stenozė yra kontraindikacija gydyti ne vitamino K 
geriamaisiais antikoaguliantais. 
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Intervencinis	/	chirurginis	gydymas.	DV stenozės intervencinis ar chirur-
ginis gydymas rekomenduojamas šiais atvejais:

 ● Didelė simptominė DV stenozė (DV angos plotas ≤1,5 cm2).
 ● Didelė besimptomė DV stenozė ir nustatyta didelė tromboembolijos ri-

zika (sisteminė embolija anamnezėje, ryškus savaiminis kontrastas KPr, 
naujai kilęs paroksizminis PV), ir (ar) didelė hemodinaminės dekom-
pensacijos rizika (sistolinis spaudimas plaučių arterijoje didesnis nei 
50 mmHg ramybėje, reikalinga didelės rizikos ne širdies operacija, pla-
nuojamas nėštumas).

Iki šiol atliekamos dvi pagrindinės intervencinės procedūros: kateterinė	
balioninė	dviburio	vožtuvo komisūrotomija	 (PBmk)	arba chirurginis 
DV	protezavimas. 

PBMK atliekama, kai atviroji širdies operacija yra rizikinga, procedūrai 
atlikti būtina palanki DV ir povožtuvinio aparato anatomija, kuri įver-
tinama echokardiografija (apskaičiuojami Vilkinso, Kormierio balai), ir 
atsižvelgiama į klinikinius duomenis. PBMK atliekama įstūmus kateterinį 
balioną pro stambiąją veną, punktavus prieširdžių pertvarą pasiekiamas 
DV. Naudojamas arba vienas didelis (25 mm), arba du mažesni (12–18 
mm) balionai. 

Kai DV anatomija nepalanki PBMK atlikti, vožtuvas protezuojamas. Chi-
rurginiu būdu gydoma ir degeneracinė DV stenozė. Operuojant implantuo-
jami mechaniniai arba biologiniai protezai. Pacientams iki 65 m. implan-
tuojami mechaniniai protezai, jiems varfariną būtina vartoti visą gyvenimą 
TNS palaikant apie 3. Biologinis protezas labiau rekomenduojamas vyres-
niems kaip 65 m. pacientams, jiems po operacijos 3 mėn. rekomenduojama 
vartoti varfariną, po to – aspiriną, jei nėra kitų gydymo varfarinu indikacijų. 

Kitos protezo parinkimo aplinkybės aptartos skyrelyje „Aortos vožtuvo ste-
nozė“. 

DVIBurIO	VOŽtuVO	nEsanDarumas
Dviburio	(mitralinio) vožtuvo nesandarumas – tai sistolinė grįžtamoji krau-
jo tėkmė iš kairiojo skilvelio į kairįjį prieširdį. 
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Paplitimas
Dažna širdies yda – nustatoma beveik 2 proc. populiacijos, antroji pagal 
dažnumą po AoV stenozės tarp hospitalizuotų pacientų. Europos širdies ydų 
registro duomenimis, DV nesandarumas nustatytas 24,8 proc. širdies ydų 
atvejų.

Etiologija
Pagal pažaidos pobūdį DV nesandarumas gali būti skiriamas į pirminį ir 
antrinį. Pirminį	DV nesandarumą sukelia anatominiai DV pokyčiai:

 ● Uždegimo kilmės: reumatas, infekcinis endokarditas, jungiamojo audi-
nio ligos (vilkligė, sklerodermija), karcinoidas.

 ● Degeneraciniai: dviburio vožtuvo prolapsas, sukeltas miksomatozinių 
burių pokyčių ar degeneracijos, Barlovo liga, fibroblastinė degeneracija, 
DV žiedo kalcinozė, Ehlerio-Danloso, Marfano sindromai, spindulinė 
pažaida.

 ● Struktūriniai: sukeliami chordų, speninių raumenų, burių plyšimo, para-
protezinė regurgitacija.

 ● Įgimti: įgimti struktūriniai DV pokyčiai (vienas speninis raumuo, skilusi 
DV burė, endokardo fibroelastozė).

Antrinio DV nesandarumo atvejais burės ir chordos būna nepažeistos, bet 
išsiplečia KS, DV žiedas, pakinta chordų padėtis ar miokardo infarkto sąly-
gota išemija sutrikdo speninių raumenų funkciją. 

Pagal atsiradimo laiką DV nesandarumas esti ūminis ir lėtinis. 

 ● Ūminio DV nesandarumo priežastys:
• Uždegimo kilmės / infekcinės: ūminis reumatas, infekcinis endokar-

ditas (natūralaus ir protezuoto vožtuvo).
• Struktūrinės: DV burės chordos plyšimas, įstrigęs DV mechaninio 

protezo diskas dėl trombo, panuso. 
• Trauminės: uždara krūtinės trauma, širdies operacijos ar kateterinės 

procedūros metu įvykusi trauma.
• Išeminės: ūminė didelė KS disfunkcija dėl plataus miokardo infarkto, 

speninių raumenų disfunkcija ar plyšimas.
 ● Lėtinį DV nesandarumą dažniausiai sukelia aptartos pirminio ir antrinio 

DV nesandarumo priežastys. 
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Patogenezė,	hemodinamika
Ūminio DV nesandarumo atveju staiga įvyksta ir KPr, ir KS tūrio perkro-
va. Smarkiai padidėja KPr spaudimas. Normalios ar mažos talpos (angl. 
compliance) KPr negali priimti didelio grįžtančio kraujo tūrio, todėl greit 
išryškėja veninio sąstovio požymiai, kliniškai pasireiškiantys dusuliu, gali-
ma net plaučių edema. Mažėja sistolinis ir minutinis širdies tūris, gali būti 
kardiogeninio šoko požymių. 

Lėtinio DV nesandarumo atveju KS tūrio perkrova būna ilgą laiką, skilvelis 
plečiasi, formuojasi ekscentrinė KS hipertrofija. Dėl mažo pokrūvio KS iš-
stūmio frakcija gera ar net padidėjusi, sistolinė KS funkcija ilgą laiką išlieka 
kompensuota. Ilgainiui pradeda didėti galinis sistolinis KS tūris, sumažėja 
KSIF. 

Daliai pacientų simptomai išryškėja didėjant spaudimui KPr bei plaučių ve-
nose, nors KS išstūmio rodikliai nekinta. Kitai daliai pacientų simptomus 
lemia pablogėjusi KS miokardo kontrakcinė funkcija. Ryški KS disfunkcija 
galima net ir nedaug sumažėjus KSIF. DV nesandarumui palaipsniui pro-
gresuojant ir net pasidarius dideliam, besiplečiančio KPr talpa išlieka gera, 
todėl slėgis KPr gali pakisti nedaug, nebūna ir ryškaus veninio sąstovio 
plaučiuose, o pacientai patiria tik minimalius simptomus. Daugeliu atvejų 
mažėja KPr geba prisipildyti, KPr plečiasi ir palaipsniui didėja spaudimas 
plaučių venose. Ilgainiui vystosi ir plautinė hipertenzija, didėja DS tūrio 
perkrova bei jo disfunkcija, daranti lemiamą įtaką prognozei.

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas	

Ligonis patiria silpnumą fizinio krūvio metu, nuovargį, kurį lemia sumažė-
jęs sistolinis į sisteminę kraujotaką išstumiamo kraujo tūris. Juntamas daž-
nesnis širdies plakimas, nes taip palaikomas pakankamas minutinis tūris; 
dusulys, prieširdžių virpėjimas, kylantys dėl KPr slėgio ir tūrio perkrovos.

Objektyvieji	požymiai.	Apžiūrint ir čiuopiant širdies trinksnis matomas ir 
jaučiamas į kairę nuo vidurinės kairiosios raktikaulio linijos, gali būti čiuo-
piamas sistolinis katės murkimo vibravimas. Paplatėjęs širdies viršūnės 
trinksnis. Auskultuojant susilpnėjęs I tonas, girdėti III tonas, vėliau proto-
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diastolinis galopas. Esant plautinei hipertenzija, sustiprėjęs II tonas ties plau-
čių arterija. Sistolinį ūžesį reikia skirti nuo sukeliamo AoV stenozės, tribu-
rio vožtuvo nesandarumo, skilvelių pertvaros defekto. Holosistolinis ūžesys 
aukšto dažnio, stipriausiai girdimas ties širdies viršūne, plinta į pažastį ar 
po mentimi, į nugarą (girdimas ir po dešiniąja mentimi, jei plyšusios chor-
dos), vienodo intensyvumo, įkvėpus ir atliekant Valsalvos mėginį silpnėja. 
Kai pažeista DV užpakalinė burė (prolapsas, plyšusi chorda), ūžesys gali 
plisti krūtinkaulio link, tada regurgitacinė tėkmė yra ekscentrinė – priekinės 
KPr sienos link. Mažiau intensyvus ūžesys girdimas, kai DV nesandarumas 
antrinis, kai yra ūminis miokardo infarktas, nutukimas, plaučių emfizema, 
krūtinės deformacijų. Ūžesys ankstyvoje sistolėje būdingas ūminiam DV ne-
sandarumui dėl greitai mažėjančio spaudimų gradiento tarp KPr ir KS.

Arterinis kraujospūdis ir pulsinis spaudimas nepakinta. 

Laboratoriniai,	instrumentiniai,		invaziniai	tyrimai

Laboratoriniai	tyrimai. Savitų tyrimų nėra. Naudingas natriurezinių pep-
tidų tyrimas – padeda įvertinti pacientų prognozę, parinkti optimalią gydy-
mo taktiką. Įtariant infekcinį uždegimo kilmės DV nesandarumą, atlieka-
mas bendrasis kraujo, C reaktyviojo baltymo, eritrocitų nusėdimo greičio 
tyrimai. Įtariant sistemines ligas, atliekami savitieji laboratoriniai tyrimai.

Elektrokardiografija dviem trečdaliams pacientų nustatomas PV, KS hi-
pertrofija ir tūrio perkrova (aukšti simetriški T danteliai krūtininėse deriva-
cijose). Esant išeminiam DV nesandarumui galimi seno ar ūminio miokardo 
infarkto požymiai.

krūtinės	ląstos	rentgenografija rodo mitralinę širdies konfigūraciją, vy-
raujantį KPr išsiplėtimą. KS padidėjęs mažiau. Pokyčiams didėjant, nusta-
toma sąstovio požymių plaučiuose, vėliau – plautinės hipertenzijos požy-
mių. Kartais pastebimas DV žiedo sukalkėjimas. Ūminio DV nesandarumo 
atvejais ryškesni sąstovio požymiai plaučiuose – iki plaučių edemos esant 
neišsiplėtusioms širdies dalims. 

Echokardiografija yra svarbiausias tyrimas DV nesandarumui diagnozuoti. 
Daugeliui pacientų visi matavimai gali būti atliekami echokardiografijos per 
krūtinės ląstą metu. Jei šio echokardiografinio vaizdo kokybė nepakankama 
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arba reikia nustatyti tikslų DV nesandarumo mechanizmą, ruošiant širdies 
operacijai, – atliekama stemplinė dvimatė ir trimatė echokardiografija. 

Dvimate echokardiografija vertinami struktūriniai DV aparato pokyčiai 
(burių audinio struktūra, kalcinozė, papildomi dariniai, burių judrumas, 
įvertinama povožtuvinio aparato anatomija, išmatuojamas DV žiedo skers-
muo, įvertinami KS remodeliavimosi požymiai, jei įtariamas antrinis išemi-
nis DV nesandarumas). 

Dopleriniais metodais iš įvairių padėčių vertinama regurgitacinė tėkmė pro 
DV, matuojama vena contracta (siauriausia regurgitacinės srovės dalis). 
Apskaičiuojami kiekybiniai DV nesandarumo parametrai: efektyvi regur-
gitacinė anga, regurgitacinis tūris, regurgitacijos frakcija. Dažniausiai šie 
rodikliai apskaičiuojami PISA metodu. 

Pulsiniu dopleriu registruojama kraujotaka plaučių venose. Įvertinamas 
hemodinaminis DV nesandarumo reikšmingumas: matuojamas KS dydis, 
tūris sistolėje ir diastolėje, funkcija, KPr dydis ir tūris, apskaičiuojamas sis-
tolinis spaudimas dešiniajame skilvelyje pagal triburio vožtuvo regurgita-
cijos kreivę. Didelį DV nesandarumą rodo šie rodikliai: 60 ml ir didesnis 
regurgitacinis tūris, 40 mm2 ir didesnė efektyvi regurgitacinė anga, 50 proc. 
ir didesnė regurgitacijos frakcija (antrinio išeminio DV nesandarumo atveju 
prognozei reikšmingi kriterijai yra 20 mm2 ir didesnė efektyvi regurgitaci-
nė anga ir didesnis kaip 30 ml regurgitacinis tūris), 7 mm ir didesnis vena 
contracta plotis su plačia centrine regurgitacine tėkme, plati regurgitacinės 
tėkmės konvergencijos zona, grįžtamoji tėkmė plaučių venose, ryški tri-
kampio formos regurgitacinės tėkmės kreivė, registruota pastoviosios ban-
gos dopleriu, prasiplėtęs KPr, taip pat papildomi anatominių DV pokyčių 
požymiai: plyšusios chordos ar speninis raumuo, prakiurusi burė, ryškiai 
ekscentrinės regurgitacinės tėkmės, sumažėjęs burių susiglaudimo (koap-
tacijos) ilgis dėl KS viršūnės link nutemptų burių, kai jis remodeliavęsis. 

stemplinė	echokardiografija (dvimatė ir trimatė) – itin informatyvus ty-
rimas DV anatomijai, nesandarumo mechanizmui įvertinti, todėl visuomet 
atliekamas, kai echokardiografija per krūtinės ląstą nepakankamai informa-
tyvi, neaiški DV pažaidos kilmė, planuojant rekonstrukcines vožtuvą išsau-
gančias DV operacijas (pagal tyrimo duomenis numatoma operacijos me-
todika ir apimtis). Atliekant kateterines DV intervencines procedūras stem-
plinė echokardiografija būtina procedūros eigai stebėti, rezultatams vertinti.
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krūvio	echokardiografija gali būti atliekama besimptomiams pacientams, 
kurių KS dydis ir funkcija ribiniai, apskaičiuojamas spaudimas plaučių ar-
terijoje krūvio metu. 

Širdies magnetinio rezonanso tomografija	 atliekama, kai stokojama 
echokardiografijos duomenų, t. y. nepakankama kokybė, kontraindikacijos 
atlikti stemplinę echokardiografiją. Tyrimo metu gana tiksliai apskaičiuoja-
mas KS tūris, pro DV grįžtančio kraujo tūris. 

Vainikinių	arterijų	angiografijos indikacijos tos pačios kaip ir sergant ki-
tomis širdies ydomis. 

Invazinis	hemodinamikos	tyrimas	atliekamas prieš širdies operaciją, kai 
nustatyta didelė plautinė hipertenzija, svarstant tolesnę gydymo taktiką.

Eigos	ypatumai
Dauguma pacientų mažo ar vidutinio laipsnio regurgitaciją pro DV tole-
ruoja gerai. Simptomų nebūna daug metų, taigi vaistų nereikia, pacientai 
stebimi. Simptomai pasireiškia 4–6 gyvenimo dešimtmetį, dažnai diagnozė 
nustatoma atsitiktinai, kilus PV. Penkerių metų išgyvenamumo prognozė, 
nustačius diagnozę, – apie 80 proc. Jei kyla PV, geriau operuoti per tris 
mėnesius nuo jo pradžios.

Išeminis	dviburio	vožtuvo	nesandarumas
Išeminis DV nesandarumas atsiranda 10–20 proc. išemine širdies liga ser-
gančių pacientų. Skiriamas ūminis ir lėtinis išeminis DV nesandarumas. 

ūminis	išeminis DV nesandarumas yra ūminio miokardo infarkto kompli-
kacija plyšus speniniam raumeniui. Dėl ūminės KS tūrio perkrovos prasi-
deda plaučių edema, kardiogeninis šokas. Reikalingas skubus chirurginis 
gydymas per 24 val. 

Lėtinis	 išeminis DV nesandarumas išryškėja praėjus daugiau kaip 1 sa-
vaitei po įvykusio miokardo infarkto – nustatoma daugiau kaip vieno KS 
segmento kontrakcijos sutrikimai, struktūriškai nepakitusios DV burės ir 
chordos. Tai ne vožtuvo, bet KS liga. DV funkciją sutrikdo jo geometrijos 
pokyčiai, kai KS išsiplečia, remodeliuojasi po persirgto miokardo infarkto. 
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Dviburio	vožtuvo	prolapsas
Dviburio vožtuvo prolapsas – viena dažniausių DV nesandarumo prie-
žasčių, nustatomas apie 2,4 proc. bendrosios populiacijos. DV prolapsas 
būna kelių tipų. Pirma, miksoidinė DV burių degeneracija, kai DV burės ir 
chordos sustorėjusios, pailgėjusios, o dėl susikaupusių mukopolisacharidų 
plečiasi DV žiedas. Galimi šeiminiai (paveldimi autonominiu dominantiniu 
būdu) ir nešeiminiai ligos atvejai. Ženkli difuzinė DV burių miksoidinė de-
generacija su pertekliniu burių audiniu bei abiejų burių prolapsu vadinama 
Barlowo liga. Antra, DV prolapsas nustatomas nesant ryškių miksomato-
zinių burių pokyčių, pakitę gali būti atskiri burių segmentai, vyresniems 
pacientams DV prolapsas gali būti sukeltas fibroelastinės burių degenera-
cijos. Trečia, DV prolapsas susijęs su kitomis jungiamojo audinio ligomis: 
Marfano, Ehlerso-Danloso sindromais, elastine pseudoksantoma ir kt., kai 
yra tarpląstelinės terpės genų mutacija. 

kliniškai ligoniai ilgą laiką gali nepatirti jokių simptomų, jų prognozė gera, 
vėliau ima ryškėti tipiniai DV nesandarumo simptomai ir požymiai. DV 
prolapsas gali pasireikšti tipiniu sindromu (silpnumas, presinkopė, sinko-
pė, širdies plakimas, ortostazinė hipotenzija, nerimas, panikos priepuoliai, 
dusulys, krūtinės skausmas – dažniau netipinis angininis, kardialginis, as-
teninė kūno sandara, skoliozė, įduba krūtinė (pectus excavatus)). Auskul-
tuojant sistolės viduryje girdimas spragtelėjimas („klikas“), ūžesys sistolės 
gale (telesistolinis), stiprėja Valsalvos mėginio metu ar kitomis sąlygomis, 
kai sumažėja KS tūris (tada burių prolapsas didėja). 

Echokardiografija	nustatoma, kad viena ar abi DV burės išsigaubia KPr 
ertmės link virš žiedo daugiau kaip 2 mm, jos sustorėjusios (>5 mm), chor-
dos pailgėjusios, žiedas išsiplėtęs. 

Elektrokardiogramoje galimi neigiami ar dvifaziai T danteliai, nespecifi-
niai ST segmento pokyčiai II, III, aVF derivacijose, galimos prieširdinės ar 
skilvelių aritmijos, kartais pailgėjęs Q–T intervalas. 

Dažniausios DV prolapso	komplikacijos: DV regurgitacijos progresavimas 
iki didelės, PV ir su juo susijusios tromboembolinės komplikacijos, širdies 
nepakankamumas, chordų plyšimas. Retesnės komplikacijos: infekcinis 
endokarditas, embolinės komplikacijos (nesant PV) dėl susidariusių mi-
krotrombų ant pažeisto DV burių endotelio, staigi mirtis (didesnė staigios 
mirties rizika siejama su dideliu DV nesandarumu, ženklia burių deforma-
cija, pailgėjusiu Q–T intervalu, KS dilatacija ir disfunkcija, skilvelinėmis 
aritmijomis, kartotine sinkope).  



343I I I .10.  Įgytos šIrdIes ydos Ir plautInė hIpertenzIja

Diferencinė	diagnostika
Dažniausiai tenka atskirti DV nesandarumo priežastis. Svarbu tiksliai nu-
statyti reumatinę DV nesandarumo kilmę, nes reikalinga antrinė reumato 
profilaktika, atpažinti infekcinio endokardito sukeltą DV nesandarumą (ieš-
koti karščiavimo, infekcijos šaltinio, tirti C reaktyvųjį baltymą). Esant rizi-
kos veiksnių, tirti, ar pacientas sirgęs išemine liga. DV nesandarumą reikia 
skirti nuo degeneracinės AoV stenozės, jei, esant ryškiai AoV kalcinozei, 
ties širdies viršūne girdimas sistolinis ūžesys. 

Gydymas
nemedikamentinis	gydymas. Rekomenduojama koreguoti rizikos veiks-
nius, taikyti bendrąsias infekcinio endokardito profilaktikos priemones, an-
trinę reumato profilaktiką, jei yda reumatinės kilmės. 

Medikamentinis gydymas. Besimptomiams pacientams vaistų neskiriama. 
Išryškėjus širdies nepakankamumo simptomams, skiriamas įprastinis gydy-
mas diuretikais, AKFI, AT1 receptorių blokatoriais, aldosterono antagonis-
tais. Vengti bradikardijos, nes didėja regurgitacija pro DV. Pirmą kartą kilus 
PV, kai regurgitacija pro DV yra maža ar vidutinė, rekomenduojama grąžinti 
ir išlaikyti sinusinį ritmą. Padidėjęs arterinis kraujospūdis sunkina DV ne-
sandarumą, todėl būtina jį gydyti – tinka vazodilatatoriai. 

Esant ūminiam DV nesandarumui, svarbiausia sumažinti KS prisipildymo 
spaudimą, todėl skiriama diuretikų, nitratų. Pokrūviui mažinti vartojamas 
natrio nitroprusidas. Jei yra hipotenzija, gydoma inotropiją gerinančiais 
vaistais, taikoma intraaortinė balioninė kontrapulsacija. 

Intervencinis	/	chirurginis	gydymas.	Chirurginio ar kateterinio DV nesan-
darumo gydymo taikymas priklauso nuo paciento simptomų, ydos sunkumo, 
KS funkcijos, KPr dydžio, plautinės hipertenzijos, gretutinės patologijos. 

Pirminio DV nesandarumo chirurginio gydymo indikacijos:
 ● Didelis simptominis DV nesandarumas ir didesnė nei 30 proc. KSIF
 ● Didelis besimptomis DV nesandarumas ir KS disfunkcija (KS galinis 

sistolinis dydis ≥45 mm ir (ar) KSIF ≤60 proc.
 ● Didelis besimptomis DV nesandarumas be KS disfunkcijos, bet pasireiš-

kia PV ar sistolinis spaudimas plaučių arterijoje viršija 50 mmHg, ar yra 
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DV burės prolapsas, ar smarkiai išsiplėtęs KPr (tūrio indeksas ≥60 ml/m2 

kūno paviršiaus ploto) esant sinusiniam ritmui.
 ● DV gydymas plastika ar protezavimu, atsižvelgiant į sėkmės tikimybę, 

svarstomas simptominio didelio DV nesandarumo atvejais, kai yra sunki 
KS disfunkcija (KSIF <30 proc. ir (ar) KS galinis sistolinis dydis >55 
mm), kurią vaistai gydo nepakankamai veiksmingai. 

Antrinio DV nesandarumo chirurginio gydymo indikacijos:
 ● Didelis DV nesandarumas ir KSIF didesnė nei 30 proc., kai atliekama 

miokardo revaskuliarizacija. 
 ● Didelis simptominis DV nesandarumas ir KSIF mažesnė nei 30 proc., bet 

miokardo revaskuliarizacija galima patvirtinus miokardo gyvybingumą.
 ● Didelis simptominis DV nesandarumas, nepaisant optimalaus medika-

mentinio gydymo (įskaitant širdį resinchronizuojantį gydymą), kai KSIF 
didesnė nei 30 proc., o miokardo revaskuliarizacijos indikacijų nėra ir 
operacijos rizika maža.

Operuojant atviruoju būdu pirmiausia stengiamasi išsaugoti vožtuvą, t. y. 
atlikti rekonstrukcinę vožtuvo plastiką. Jei anatomija nepalanki ar plastikos 
rezultatas neoptimalus, vožtuvas protezuojamas mechaniniu arba biologi-
niu protezu. 

Intervencinis DV nesandarumo gydymas, atliekant plastiką „kraštas su kraš-
tu“ (MitraClip), gali būti siūlomas tik tada, kai operacija rizikinga, esant 
simptominiam dideliam pirminiam ar antriniam DV nesandarumui optima-
liai gydant vaistais, jei anatomija procedūrai atlikti yra tinkama. Pastarai-
siais metais atliekama vis daugiau klinikinių tyrimų, tinkamumo studijų DV 
nesandarumui gydymui kateteriniu būdu įvertinti. 

Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Reumatinė dviburio (mitralinio) vožtuvo yda, vyraujant stenozei.
Rheumatismus	inactivus.	Affectio	mitralis,	pp.	stenosis.

Senas miokardo infarktas. Išeminis dviburio vožtuvo nesandarumas.
MIC.	Infarctus	myocardii	senex.	Insufficientia	mitralis	ischaemica.

Dviburio vožtuvo prolapsas ir jo sukeltas dviburio vožtuvo nesandarumas.
Prolapsus	valvae	mitralis	inde	insufficientia	mitralis.



345I I I .10.  Įgytos šIrdIes ydos Ir plautInė hIpertenzIja

trIBurIO	VOŽtuVO	YDOs
Triburis vožtuvas (TV) – kompleksinė, dinaminė ir kintanti struktūra. Nor-
malus TV yra sudarytas iš pertvarinės, priekinės ir užpakalinės burių, ku-
rios tvirtinasi prie TV žiedo ir yra palaikomos chordų, prisitvirtinusių prie 
speninių raumenų ar tiesiogiai prie dešiniojo skilvelio sienos. TV fibrozinis 
žiedas yra ovalus, balno formos. 

Normalaus TV žiedo dydis svyruoja nuo 25 iki 39 mm, perimetras yra apie 
12 ± 1 cm, o plotas – apie 11,2 cm2. Širdies ciklo metu TV žiedo perimet-
ras kinta iki 20 proc. Pagal šiuolaikines rekomendacijas, TV žiedo dydis 
matuojamas viršūninėje keturių ertmių padėtyje diastolėje, skaičiuojamas 
žiedo dydžio indeksas (norma <2,1 cm/m2). TV ligų diagnostika ir gydymas 
pastaraisiais metais smarkiai keitėsi.

TV stenozė yra reta yda, o TV nesandarumas – dažna, progresuojanti, ne-
svarbu, kokios kilmės, prognozę bloginanti patologija.

trIBurIO	VOŽtuVO	nEsanDarumas
Triburio vožtuvo nesandarumas – tai grįžtamoji kraujo tėkmė iš dešiniojo 
skilvelio į dešinįjį prieširdį.

Paplitimas
Echokardiografija TV nesandarumas diagnozuojamas iki 80–90 proc. svei-
kų asmenų, tačiau dažniausiai regurgitacija nedidelio laipsnio ir greičio, 
nedaranti neigiamos įtakos prognozei. Nustatyta, kad, esant didelio laips-
nio TV nesandarumui, 10 metų išgyvenamumas yra statistiškai reikšmingai 
mažesnis, didesnis širdinių įvykių skaičius, nepriklausomai nuo gretutinės 
patologijos, spaudimo plaučių arterijoje, DS dydžio ir funkcijos.

Etiologija,	patofiziologija,	hemodinamika
Pagal kilmę TV nesandarumas būna organinis (pirminė TV patologija, kurios 
dažniausios priežastys šios: įgimtos TV ydos, trauma, reumatinė pažaida, in-
fekcinis endokarditas, karcinoidinė širdies liga, jatrogenija, elektrinio širdies 
stimuliatoriaus bei kardioverterio defibriliatoriaus laidai) ir funkcinis (antri-
nis TV nesandarumas dėl kitos širdies ar plaučių patologijos, nustatomas iki 
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80 proc. atvejų. TV burės morfologiškai nepakitusios, išsiplėtęs TV žiedas, 
dešiniosios širdies dalys). Skiriamas idiopatinis TV nesandarumas, kai TV 
burės yra normalios, povožtuvinis aparatas nepakitęs (nesandarumo prie-
žastis neišsiaiškinama iki 9 proc. atvejų). 

TV nesandarumas lemia dešiniojo prieširdžio, apatinės tuščiosios bei kepe-
nų venų, vainikinio sinuso plėtimąsi, prieširdžių pertvaros poslinkį kairiojo 
prieširdžio ertmės link, o kartu DS tūrio perkrovą, DS diastolinio spaudimo 
didėjimą, skilvelių pertvaros poslinkį KS link, speninių raumenų dislokaci-
ją, burių judrumo sumažėjimą, įsitempimą, blogesnį susiglaudimą. Susida-
ro uždaras ratas – atsiradę pokyčiai skatina TV nesandarumo progresavimą, 
sistolinio DS tūrio mažėjimą, DS disfunkciją, DS nepakankamumo progre-
savimą, širdies ritmo sutrikimus. Didėja sisteminis veninis slėgis ir sąstovis 
didžiajame kraujo apytakos rate, progresuoja negrįžtamas dauginis organų 
funkcijos nepakankamumas. 

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas	

Sumažėjęs širdies sistolinis tūris ir padidėjęs veninis slėgis sukelia sutri-
kimus. Vyrauja silpnumas, nuovargis, dispepsijos požymiai: anoreksija, 
mažėja svoris iki išsekimo, primena onkologinę ligą. 

Objektyvieji	 požymiai. Apžiūrint matyti gelsvi akių obuoliai (subicte-
rus) ar gelta, išsiplėtusios, pulsuojančios kaklo venos, epigastrio pulsacija. 
čiuopiant nustatoma teigiamasis hepatojugulinis refliuksas, anasarka, ede-
mos, ascitas, skausmingos padidėjusios kepenys. Auskultuojant dešinėje IV 
tarpšonkaulyje šalia krūtinkaulio ar kairėje pusėje bei epigastryje girdėti 
aukšto dažnio holosistolinis ūžesys, kuris sustiprėja įkvėpus (Rivero ir Kar-
valio simptomas), pakėlus kojas, paspaudus kepenis. Nustačius plautinę 
hipertenziją, girdimas II tono akcentas ir skilimas ties plaučių arterija, o 
išsiplėtus DS ir sutrikus jo funkcijai, girdimas III tonas. 

Instrumentiniai,	intervenciniai	tyrimai	

Elektrokardiografija dažnai nustatomas PV, dalinė ar visiška dešinio-
sios Hiso pluošto kojytės blokada, DS hipertrofijos, plautinės hipertenzi-
jos požymių. 
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krūtinės	ląstos	rentgenografija. Matyti kardiomegalija, padidėję dešiny-
sis skilvelis ir prieširdis, išsiplėtusi viršutinė tuščioji vena (v. cava supe-
rior), skystis pleuros kairėje ar abipus, plautinė hipertenzija, sistolinė deši-
niojo prieširdžio pulsacija. 

Dvimate	echokardiografija vertinama: 
 ● TV nesandarumo mechanizmas, etiologija (pirminis ar antrinis funkci-

nis).
 ● TV žiedo ir burių remodeliacija – išmatuojamas žiedo skersmuo diasto-

lėje, nustatomas burių koaptacijos aukštis (nuo to priklauso tolesnė ligo-
nio gydymo taktika).

 ● TV nesandarumo laipsnis – išmatuojamas vena contracta (VC) plotis, 
vienodo kraujotakos greičio puslankio (angl.	proximal	 isovelocity	 sur-
face	area, PISA)	spindulys, efektyvi regurgitacinė anga (ERA), regurgi-
tacijos tūris. Jei vaizdo kokybė bloga, šiuos matmenis galima patikslinti 
stempline echokardiografija, širdies magnetinio rezonanso tomografija. 
Didelio laipsnio TV nesandarumas nustatomas, kai VC ≥7 mm, PISA 
spindulys >9 mm, ERA >40 mm2, regurgitacijos tūris >45 ml. (Išsamiau 
žr. IV.2. Echokardiografinių parametrų normatyvai.)

 ● Dešiniųjų širdies dalių dydis, DS funkcija, apatinės tuščiosios venos 
skersmuo ir subliūškimas kvėpuojant, sistolinis ir vidutinis spaudimas 
plaučių arterijoje.

DS tūriams ir funkcijai nuodugniai įvertinti gali būti atliekama trimatė	
echokardiografija,	bet aukso standartu išlieka širdies	magnetinio	 rezo
nanso	tomografija.

Dešiniosios širdies kateterizavimas taikomas kaip patikimas plautinės hi-
pertenzijos diferencinės diagnostikos būdas. 

Diferencinė	diagnostika: konstrikcinis perikarditas, onkologinės, kepenų 
ligos. 

Gydymas 
Medikamentinis gydymas. Veiksmingi diuretikai, ypač kilpiniai furo-
zemidas, torazemidas, aldosterono	 receptorių	 antagonistai,	 nitratai,	
akFI,	digoksinas. Dažniausiai gydoma šių vaistų deriniais. Svarbu skirti 
tinkamas diuretikų dozes, kurios paprastai turi būti didelės, jie gali būti 
ir geriami, ir leidžiami į veną. Stebėti skysčių pusiausvyrą, kalio, natrio, 
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šlapalo, kreatinino kiekio kitimą. Dėl mažo arterinio kraujospūdžio AKFI 
dozė maža. Nustačius didelę plautinę hipertenziją ir triburę regurgitaciją bei 
stazinį hepatitą, BAB nevartotini. Simptomus mažina digoksinas, jo dozė 
maža, reikia atsižvelgti į inkstų funkciją. Jei yra plautinė hipertenzija, reikia 
vitamino K antagonistų. Jų dozę sunku parinkti dėl blogos kepenų funkci-
jos. Ši priežastis lemia ir galimą žalingą amjodarono poveikį. Kiti vaistai 
skiriami atsižvelgiant į TV nesandarumo etiologiją.

Intervencinis	/	chirurginis	gydymas.	Chirurginio gydymo indikacijos api-
brėžtos remiantis TV nesandarumo etiologija, sunkumo laipsniu, DS funk-
cijos pokyčiais. 

Esant didelio laipsnio pirminiam TV nesandarumui chirurginis gydymas 
turėtų būti taikomas ne tik simptominiams, bet ir besimptomiams pacien-
tams, kuriems progresuoja DS plėtimasis. Nors pacientai, vartodami diu-
retikus, dažniausiai jaučiasi gerai, pavėluotas TV nesandarumo chirurginis 
gydymas neapsaugo nuo tolesnio DS funkcijos blogėjimo bei kitų organų 
disfunkcijos. 

Jei ligoniui atliekama kairės pusės vožtuvo operacija, papildomai turi būti 
koreguojamas ir vidutinis / didelis funkcinis TV nesandarumas. Dėl to ope-
racinė rizika nepadidėja, o DS funkcija po operacijos pagerėja. Koreguoti 
siūloma ir nedidelį TV nesandarumą, jei prieš operaciją nustatytas išsiplėtęs 
TV žiedas (skersmuo >40 mm, >21 mm/m2).

Renkantis chirurginio gydymo būdą, pirmenybė teikiama vožtuvą tausojan-
čiai operacijai. Dažniausiai užtenka susiaurinti išsiplėtusį TV žiedą. Jei jis 
labai išsiplėtęs, rekomenduojama siaurinimui naudoti sintetinį žiedą. Jei, 
remiantis chirurgo patirtimi ir vožtuvo burių pokyčiais, plastinė korekcija 
negalima, TV protezuojamas. Ištobulėjus kateterinėms vožtuvų implanta-
vimo technologijoms, šiuo būdu pradedama koreguoti ir TV nesandarumą, 
pasaulyje jau atliekami ikiklinikiniai TV biologinio protezo implantavimo 
kateteriniu būdu tyrimai.

trIBurIO	VOŽtuVO	stEnOZė
Triburio vožtuvo stenozė – tai kliūtis kraujui tekėti iš dešiniojo prieširdžio 
į dešinįjį skilvelį ties triburiu vožtuvu, sukelianti sąstovį didžiajame kraujo 
apytakos rate ir progresuojantį dauginį organų nepakankamumą. 

Paplitimas.	Reta liga, sudaro tik 0,1 proc. visų ydų.
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Etiologija,	patomorfologija,	hemodinamika	
Dažniausia priežastis (iki 90 proc. visų atvejų) – reumatinė širdies liga. Esant 
DV reumatinei ydai, kartu reumatinė TV stenozė nustatoma iki 3–5 proc. 
atvejų. Kitos, retesnės TV stenozę sukeliančios priežastys: karcinoidinė šir-
dies liga, įgimtos anomalijos, infekcinis endokarditas (didelės, dažniausiai 
grybelinės infekcijos sąlygotos vegetacijos), Viplio liga. TV stenozę gali 
lemti ir anksčiau implantuoto biologinio protezo degeneracija, dešiniojo 
prieširdžio miksoma. 

TV burės dažniausiai būna sustorėjusios, mažiau judrios, pakitusi povožtu-
vinio aparato morfologija. 

Diastolėje tarp dešiniojo prieširdžio ir DS susidaro diastolinis spaudimų 
gradientas, kuris didėja įkvėpus, krūvio metu ir mažėja iškvėpus. Išsiplečia 
dešinysis prieširdis, didėja sisteminis veninis spaudimas ir sąstovis di-
džiajame kraujo apytakos rate, mažėja sistolinis KS tūris. Kompensaciniai 
mechanizmai silpnesni nei dviburio vožtuvo stenozės atveju. TV stenozė 
kliniškai reikšminga, kai anga mažesnė nei 2 cm2, vidutinis spaudimų gra-
dientas didesnis nei 2 mmHg. 

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas	

Pagrindiniai požymiai priklauso nuo TV stenozės sunkumo, o kadangi kartu 
dažna reumatinė DV yda, simptomai gali būti panašūs į sukeltus DV steno-
zės: silpnumas, kojų nuovargis, vėliau dispepsija, sukeliami mažo sistolinio 
tūrio ir veninio kraujo sąstovio. Dusulys nebūdingas, priešingai, pasireiškus 
TV stenozei, išnyksta DV stenozės sukeliamas dusulys. 

Objektyvieji	požymiai.	Apžiūrint gali būti matomi pageltę akių obuoliai 
(subicterus), įsitempusios, plačios kaklo venos, didelė pilvo apimtis dėl he-
patomegalijos ir ascito, ryškios edemos kojose, anasarka. čiuopiant dešinėje 
šalia krūtinkaulio galima justi dešiniojo prieširdžio pulsavimą, diastolinį 
katės murkimo vibravimą. Auskultuojant prie kairiojo krūtinkaulio krašto 
I taške girdėti TV atsivėrimo tonas, aukšto dažnio protodiastolinis ūžesys, 
kuris trumpesnis už DV stenozės ūžesį. Ir ūžesys, ir TV atsivėrimo tonas 
sustiprėja įkvėpus, pakėlus kojas, pasivertus ant dešiniojo šono. 
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Instrumentiniai tyrimai

Elektrokardiografija.	Dažnai nustatomas PV (iki 50 proc.). P dantelis V1 

derivacijoje aukštas, II derivacijoje – didesnis kaip 2,5 mm. Jei yra DV ste-
nozė, P dantelis platus, turi dvi viršūnes, kurių pirmoji – aukšta. V1, aVR 
derivacijose nėra R dantelio, t. y. nėra DS hipertrofijos ir plautinės hiperten-
zijos. Jeigu TV stenozė izoliuota, gali būti dešiniosios Hiso pluošto kojytės 
blokada. 

krūtinės	 ląstos	 rentgenografija.	Ryški kardiomegalija, vyrauja dešinio-
jo prieširdžio padidėjimas, mažiau išsiplėtęs DS. Išryškėja tuščiųjų venų 
išsiplėtimas, nėra veninio sąstovio ir plautinės hipertenzijos požymių 
plaučiuose. 

Dvimatė	echokardiografija – pagrindinis diagnostikos metodas. Nustato-
ma ydos priežastis, organiniai burių pokyčiai, kitų vožtuvų ligos, dešinio-
jo prieširdžio išsiplėtimas, dešiniojo skilvelio dydis ir funkcija. Dopleriniu 
metodu matuojami maksimalus ir vidutinis gradientai, apskaičiuojama TV 
anga, vertinama regurgitacija pro TV. Kraujotaka diastolėje kinta kvėpavi-
mo fazių metu – turi būti apskaičiuojamas kraujotakos greičių ir gradientų 
vidurkis. Didelė TV stenozė nustatoma, kai vidutinis gradientas didesnis 
kaip 5 mmHg, anga mažesnė kaip 1 cm2, pusinis spaudimo laikas viršija 
190 ms. (TV stenozės laipsnio nustatymo kriterijai aprašyti skyriuje IV.2. 
Echokardiografinių parametrų normatyvai.)

trimatė	echokardiografija	ir	širdies	magnetinio	rezonanso	tomografija 
gali patikslinti DS būklę. 

Laboratoriniai	tyrimai	padeda nustatyti kepenų ir inkstų funkcijos sutri-
kimo laipsnį. 

Intervenciniai	tyrimai	atliekami retai. 

komplikacijos	
Dauginė organų pažaida, ypač kepenų ir inkstų funkcijos sutrikimas. Pro-
gresuoja stazinis ir išeminis hepatitas, inkstų funkcijos nepakankamumas, 
susidaro opos skrandyje, sutrinka žarnyno veikla, sutinsta kojos, atsiranda 
negyjančios, šlapiuojančios žaizdos kojose. 
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Diferencinė	diagnostika	
Siekiama atskirti nuo kepenų, inkstų ligų, navikų, užleistos įgimtos ydos, 
plautinės arterinės hipertenzijos. 

Gydymas 
Medikamentinis gydymas. Širdies nepakankamumui, sąstoviui didžiajame 
apytakos rate gydyti rekomenduojami intraveniniai ir geriamieji diuretikai 
furozemidas, torazemidas, aldosterono receptorių antagonistai. Tikslinga 
palaikyti normalų širdies ritmą, vengti didelio širdies susitraukimų dažnio. 
Tikslinga infekcinio endokardito, reumato profilaktika.

Intervencinis	 /	chirurginis	gydymas.	Balioninė vožtuvo plastika galima 
šių procedūrų patirties turinčioje gydymo įstaigoje esant didelei reumatinei 
TV stenozei, jei TV burės nesukalkėjusios. Tačiau dažnai po procedūros 
išsivysto TV nesandarumas. 

Indikacija operuoti – didesnis kaip 5 mmHg vidutinis spaudimų gradientas 
pro TV diastolėje. Plastinės TV operacijos atliekamos retai, dažnesnės vož-
tuvo protezavimo operacijos implantuojant biologinį protezą, nes, lyginant 
su mechaniniais protezais, rečiau kyla trombozinių komplikacijų. 

Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Funkcinis triburio vožtuvo nesandarumas.
Insufficientia	tricuspidalis	relativa.

Triburio vožtuvo stenozė.
Stenosis	tricuspidalis.
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PLautInė	HIPErtEnZIJa
Plautinė hipertenzija (PH) diagnozuojama, kai, atliekant dešiniosios šir-
dies kateterizavimą, nustatoma, kad vidutinis spaudimas plaučių arte-
rijoje (VSPA) ramybės metu yra 25 mmHg ar didesnis. Normalus VSPA 
ramybėje – 14 ± 3 mmHg, viršutinė normos riba – apie 20 mmHg. 

Pagal hemodinaminius parametrus (VSPA, pleištinį spaudimą plaučių arte-
rijoje (PSPA), plaučių kraujagyslių pasipriešinimą, diastolinį spaudimo gra-
dientą) PH skiriama į ikikapiliarinę, pokapiliarinę, izoliuotą pokapiliarinę 
ir mišrią iki- bei pokapiliarinę. Visais atvejais nustatomas padidėjęs VSPA 
(≥25 mmHg). Ikikapiliarinės PH atveju PSPA būna 15 mmHg ar mažesnis, 
o pokapiliarinės – didesnis nei 15 mmHg. Mišrios PH atveju nustatomas 
7 mmHg ar didesnis diastolinio spaudimo gradientas ir didesnis nei 3 Vudo 
vienetai plaučių kraujagyslių pasipriešinimas. 

Ikikapiliarinei priskiriamos keturios klinikinės PH grupės: I – plautinė ar-
terinė hipertenzija, III – sukelta plaučių ligų, IV – lėtinė tromboembolinė, 
V – sukelta neaiškių ar kelių priežasčių. Pokapiliarinei priskiriama II grupės 
PH, kurią sukelia kairiosios širdies ligos, ir V grupės. Kardiologijoje daž-
niausiai pasitaiko I grupės PH (kurią lemia įgimtos širdies ydos, Eizenmen-
gerio sindromas) ir II grupės PH (dėl KS sistolinės ir diastolinės disfunkci-
jos, įgytų aortos ir DV ydų, plaučių venų stenozės).

Diagnostika
simptomai: dusulys, nuovargis, silpnumas, krūtinėje skausmas, sausas ko-
sulys ir sinkopė. Ligos pradžioje šie simptomai pasireiškia krūvio metu, 
vėliau – ir ramybėje.  

Objektyvieji	požymiai.	Auskultuojant girdimas II tono akcentas ties plau-
čių arterija, III DS tonas, sistolinis ūžesys, sukeltas TV nesandarumo, ir dia-
stolinis ūžesys, sukeltas plautinės arterijos regurgitacijos. Padidėjęs spau-
dimas jungo venoje, hepatomegalija, ascitas, periferinės edemos, galūnių 
šalimas, būdingas pacientams, kurių liga yra gerokai įsisenėjusi. 

Elektrokardiografija.	 Gali būti dešiniojo prieširdžio išsiplėtimas arba 
DS hipertrofija, tačiau normali elektrokardiograma neleidžia paneigti PH 
diagnozės. 
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krūtinės	ląstos	rentgenografija.	Nustatomas pagrindinių plaučių arterijų 
išsiplėtimas ir periferinių kraujagyslių „išnykimas“. 

Dvimatė	 echokardiografija yra svarbus tyrimo metodas, kuris padeda 
nustatyti PH tikimybę, PH poveikį širdies ertmių dydžiui bei funkcijai ir 
įvertinti VSPA, naudojantis pastovios bangos dopleriniu tyrimu. Kad PH 
tikimybė vidutinė ar didelė, laikoma tada, kai maksimalus regurgitacijos 
pro TV greitis – didesnis kaip 2,9 m/s, nesvarbu, ar yra kitų PH echokardio-
grafinių požymių. 

Šiems pacientams atliekamas dešiniosios	širdies	kateterizavimo	tyrimas	
(išmatuojami vidutinis bei sistolinis spaudimas plaučių arterijoje ir DS, 
pleištinis KPr spaudimas, diastolinis spaudimų gradientas, plaučių krauja-
gyslių pasipriešinimas, kai kuriems pacientams papildomai atliekamas va-
zoreaktyvumo mėginys), ir papildomai širdies	magnetinio	rezonanso	to
mografija DS dydžiui, morfologijai bei funkcijai įvertinti, krūtinės	ląstos	
kompiuterinė	tomografija plaučių audinio ligų ir lėtinės tromboembolinės 
PH diagnozėms patvirtinti, ventiliacinis	/	perfuzinis	plaučių	skenavimas 
įtariant lėtinę tromboembolinę PH, kraujo tyrimai, imuniniai tyrimai bei vir-
šutinio pilvo organų ultragarsinis tyrimas – kitoms PH priežastims nustatyti.

Pagal tyrimų rezultatus, klinikinę ligos eigą ir mirštamumą, PH sergantys 
pacientai skiriami į tris grupes: mažos, vidutinės ir didelės rizikos. Didelės 
rizikos pacientų vienerių metų mirštamumas viršija 10 proc. Gydymo tiks-
las – pasiekti, kad pacientai pagal simptomus, objektyvaus tyrimo ir instru-
mentinių tyrimų rezultatus patektų į mažos rizikos grupę.

Gydymas 
Gydoma kompleksiškai. 

Patvirtintas I grupės PH gydymas:
 ● Bendrosios	 rekomendacijos. Patariama atsisakyti didelio, simptomus 

sukeliančio fizinio aktyvumo, moterims rekomenduojama vengti nėštu-
mo. Rekomenduojami skiepai nuo gripo ir pneumokokinės infekcijos. 
Pacientams, kurių arterinių dujų O2 saturacija mažesnė kaip 60 mmHg, 
taikomas ilgalaikis gydymas deguonimi. AKFI, angiotenzino receptorių 
blokatorių ir ivabradino ligoniams neskiriama, išskyrus tuos atvejus, kai 
yra gretutinių ligų (arterinė hipertenzija, išeminė širdies liga, KS nepa-
kankamumas).
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 ● Pirmaeilis gydymas. Pacientams, sergantiems idiopatine, šeimine, vaistų 
sukelta PH, kurių vazoreaktyvumo mėginys teigiamas, skiriamas gydy-
mas didele doze kalcio kanalų blokatorių. Jei vazoreaktyvumo mėginys 
neigiamas, skiriama savitų PH gydyti patvirtintų vaistų (monoterapija ar 
deriniai) pagal prognozinę riziką. PH gydyti patvirtinti endotelino re
ceptorių	antagonistai (ambrisentanas, bosentanas), fosfodiesterazės	5	
inhibitoriai (sildenafilis, tadafilis), prostaciklino	analogai (iloprostas, 
epoprostenolis, treprostinilis), guanilatociklazės	 stimuliatoriai	 (rioci-
guatas).

 ● tolesnio	 gydymo	 principai. Jei gydomasis poveikis nepakankamas, 
tikslingas gydymas vaistų deriniais, intensyvi terapinė priežiūra, balioni-
nė prieširdžių pertvaros septostomija arba plaučių transplantacija.

 ● II grupės PH (sukeltai kairiųjų širdies dalių ligų) gydyti taikomas op-
timalus kairiosios širdies patologijos gydymas. Tikslinga nustatyti ir 
koreguoti kitas galimas PH priežastis (lėtinę obstrukcinę plaučių ligą, 
plaučių arterijos trombinę emboliją, lėtinę tromboembolinę PH). Pacie-
ntai, kuriems nustatyta su kairiųjų širdies dalių liga susijusi PH ir sunki 
ikikapiliarinė PH, turėtų būti išsamiai tiriami ekspertiniuose centruose, 
gydymo taktika parenkama individualiai.

Gydant lėtinę tromboembolinę PH, visą gyvenimą vartojami geriamieji 
antikoaguliantai. Nutarus daugiadalykei ekspertų komandai, šiems paci-
entams gali būti taikoma chirurginė plaučių arterijų endarterektomija gi-
lios hipotermijos sąlygomis. Vis plačiau imama taikyti intervencinė balio-
ninė plaučių arterijų angioplastika. Riociguatas skiriamas simptominiams 
pacientams, kuriems PH išlieka po chirurginio gydymo ar kurių operuoti 
negalima.

Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Idiopatinė plautinė arterinė hipertenzija.
Hypertensio	arteriae	pulmonalis	idiopathica.	

Įgimtas skilvelių pertvaros defektas. Plautinė hipertenzija. Eizenmengerio 
sindromas.
Defectus	septi	interventricularis	congenitus.	Hypertensio	pulmonalis.	Syndromum	
Eisenmengeri.
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III.11.	ĮGImtOs	suauGusIŲJŲ	ŠIrDIEs	YDOs

Jolanta	Vaškelytė , 	Eglė 	Ereminienė

Įgimtos širdies ydos (ĮŠY) – tai įgimti širdies struktūros 
ir funkcijos sutrikimai. ĮŠY nustatomos maždaug 1 proc. 
išgyvenusių naujagimių, Lietuvoje apytiksliai – 250 nauja-
gimių per metus. Beveik ketvirtadaliui jų yda turi būti ko-
reguojama atliekant intervencinę procedūrą jau pirmaisiais 
gyvenimo metais.

Šiame skyriuje aptariamos dažniausios suaugusiųjų ĮŠY: 
prieširdžių pertvaros defektas, skilvelių pertvaros defek-
tas, atviras arterinis latakas, plaučių arterijos stenozė, aor-
tos koarktacija.

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

Pirmoji pasaulyje chirurginė įgim-
tos širdies ydos korekcija dirbtinės 
kraujo apytakos sąlygomis sėkmin-
gai atlikta 1953 metais, Lietuvoje 
pirmoji širdies operacija naujagi-
miui atlikta 1974 metais. Pastarai-
siais dešimtmečiais, tobulėjant diag-
nostikos galimybėms, invaziniams 
gydymo metodams, chirurginei 
technikai, ĮŠY turinčių asmenų išgy-
venamumas itin smarkiai pagerėjo. 
Daugiau negu 90 proc. jų sulaukia 
suaugusiųjų amžiaus, išgyvena ir tie 

pacientai, kuriems diagnozuojamos 
komplikuotos, sudėtinės įgimtos šir-
dies ydos – tai lemia didėjančią ĮŠY 
sergančių suaugusiųjų populiaciją. 
Tyrimų duomenimis, pastaraisiais 
metais nustatoma 6,12 ĮŠY atvejų 
tūkstančiui suaugusiųjų.

ĮŠY etiologija nėra visiškai aiški. To-
bulėjant genetikos mokslui, atsirado 
galimybė diagnozuoti naujus genų 
ir chromosomų defektus, nulemian-
čius tiek sindromines (susijusias su 
neširdinėmis anomalijomis), tiek 
nesindromines ĮŠY. Apie 30 proc. 

PaPLItImas.	EtIOLOGIJa
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sindrominių ĮŠY atvejų siejami su chromosomų anomalijomis (trisomija 
21 – Dauno sindromas, trisomija 13 – Patau sindromas, monosomija X – 
Ternerio sindromas). Kiekviena chromosomų anomalija lemia tam tikras 
savitas ĮŠY: Dauno sindromui būdinga atrioventrikulinio kanalo defektai, 
Ternerio sindromui – aortos koarktacija, dviburis aortos vožtuvas. Tobulė-
jant molekulinėms technologijoms, genomo struktūroje nustatomi subchro-
mosominiai pokyčiai (RASopatijos: Noonano sindromas, Leopardo, Koste-
lo sindromai – šias ligas apie 60–90 proc. atvejų lydi įgimtos širdies ydos, 
dažniausiai plaučių arterijos vožtuvo stenozė, hipertrofinė kardiomiopatija). 
Vis dėlto, nepaisant pažangos, genetinė ĮŠY etiologija nustatoma tik apie 
30 proc. atvejų.

Didžiajai daliai pacientų ĮŠY lemia ne tik genetinė predispozicija, bet ir 
išoriniai veiksniai: vaistai, kaip antai: nuo traukulių (benzodiazepinai, li-
čio preparatai), nuo aknės, ibuprofenas, citostatikai, imunosupresantai ir 
kt. Moterys, sergančios I	 ir	 II	 tipo	 cukriniu	 diabetu, beveik 5 kartus 
dažniau gali pagimdyti ĮŠY sergantį naujagimį. Įrodytas daugelio ĮŠY ry-
šys su kai kuriomis virusinėmis	infekcijomis: raudoniuke (rubella), ypač 
persirgta 8–10 nėštumo savaitėmis, gripu, persirgtu pirmąjį nėštumo tri-
mestrą. Alkoholis taip pat lemia dideles komplikacijas naujagimiui – apie 
50 proc. sergančių alkoholiniu vaisiaus sindromu diagnozuojamos ĮŠY 
(prieširdžių ar skilvelių pertvaros defektas). Kitos priežastys: jonizuojan-
čioji spinduliuotė, rūkymas, narkotikai.

HEmODInamIka
Visos ĮŠY lemia savitus hemodinamikos pokyčius, kurie aprašomi, apta-
riant konkrečią ydą. Siekiant geriau suprasti ĮŠY, būtina žinoti normalius 
širdies hemodinamikos rodiklius (III.11.1 lentelė). 

III.11.1	lentelė.	normalios	širdies	hemodinamikos	rodikliai

Širdies dalys Oksigenacija (proc.) Slėgis (mmHg)

Dešinysis prieširdis 75–82 0–6

Dešinysis skilvelis 75–82 25
Plaučių arterija 75–82 25/10
Kairysis prieširdis 96–100 6–12
Kairysis skilvelis 96–100 120/0–10
Kylančioji aorta 96–100 120/80
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	svarbu  žinoti, kad pro kairiąją ir dešiniąją širdies dalis pratekančio kraujo 
kiekis yra apytikriai vienodas, o tai atspindi plautinės ir sisteminės kraujo-
takos santykis – Qp / Qs = 1.

kLasIFIkaCIJa
Įgimtų širdies ydų klasifikavimas pagal poveikį hemodinamikai:

 ● sukeliančios	atitinkamų	širdies	dalių	tūrio perkrovą (prieširdžių per-
tvaros defektas, skilvelių pertvaros defektas, atvirasis arterinis latakas);

 ● sukeliančios	atitinkamų	širdies	dalių	slėgio perkrovą (plaučių arteri-
jos stenozė, aortos koarktacija). 

Atsižvelgiant į hipoksemiją, ĮŠY gali būti skiriamos į cianozines (Faloto 
tetrada) ir necianozines (prieširdžių pertvaros defektas, plaučių arterijos 
stenozė).

PrIEŠIrDŽIŲ	PErtVarOs	DEFEktas
Prieširdžių pertvaros defektas (PPD) – tam tikrose vietose prieširdžių per-
tvara atvira, todėl kraujas nusrūva iš kairės į dešinę (iš kairiojo prieširdžio 
į dešinįjį).

Paplitimas
Prieširdžių pertvaros defektas – dažniausia suaugusiųjų ĮŠY (apie 40 proc. 
visų ĮŠY). Vaikystėje gali būti nediagnozuota (mažas defektas, nesutrikusi 
hemodinamika, nestiprus ūžesys).

Hemodinamika
Nuosrūvis iš kairės į dešinę lemia dešiniojo skilvelio ir dešiniojo prieširdžio 
tūrio perkrovą, padidėjusią plaučių kraujotaką, vėliau – plautinę hiperten-
ziją. Nuosrūvio dydis priklauso nuo dešiniojo ar kairiojo skilvelių gebos 
priimti kraują (angl.	 compliance),	defekto dydžio ir kairiojo ar dešiniojo 
prieširdžių spaudimo skirtumo. 2 cm viršijantis PPD laikomas dideliu, jis 
sukelia ryškius hemodinamikos pokyčius. 

Susilyginus spaudimui prieširdžiuose, nuosrūvio srovės gali ir nebūti arba 
gali pakisti jos kryptis. Didesnė dalis kraujo pradeda tekėti iš dešinės į kairę 
ir išryškėja cianozė.
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morfologija	ir	klasifikacija
Galimi šie PPD variantai: pirminis (ostium primum – 15 proc.), antrinis 
(ostium secundum – 80 proc.), veninio	sinuso (sinus venosus – 5–6 proc.) 
srities ir vainikinio	sinuso	srities („bestogis“ vainikinis sinusas – 1 proc.). 

Dažniausiai antrinis PPD būna pertvaros viduryje, ovaliosios duobės (fossa	
ovalis) srityje. Esant PPD, 20 proc. pacientų kartu nustatomas ir dviburio 
(mitralinio) vožtuvo prolapsas. 

Pirminis PPD būna apatinėje pertvaros dalyje prie atrioventrikulinių vožtu-
vų. Kartu gali būti skilusi dviburio vožtuvo priekinė burė bei jo nesandaru-
mas.

Veninio sinuso srities PPD būna viršutinėje pertvaros dalyje prie viršutinės 
tuščiosios venos, dažnai susijęs su daliniu ar visišku anomaliu plaučių venų 
įtekėjimu į dešinįjį prieširdį ar viršutinę tuščiąją veną. Veninio ančio srities 
PPD gali būti ir apatinėje pertvaros dalyje prie apatinės tuščiosios venos 
žiočių.

Pasitaiko, kad prieširdžių pertvaros išvis nėra – tik vienas bendras prieširdis.

atvira	ovalioji	anga (foramen	ovale	apertum) – būklė, kai embriono vys-
tymosi laikotarpiu pirminė pertvara persidengia su antrine pertvara, bet 
tarpusavyje nesuauga ir nuosrūvis tarp prieširdžių (iš kairiojo prieširdžio į 
dešinįjį) būna minimalus ar labai mažas, nustatoma 25 proc. populiacijos. 
Ši anga nesukelia plautinės hipertenzijos ir dešiniojo skilvelio tūrio perkro-
vos. Kai padidėja slėgis dešiniajame prieširdyje (sergant plaučių arterijos 
embolija, plaučių arterijos stenoze ar labai trumpam – keliant svorį, kosint, 
čiaudint, šnypščiant nosį, stanginantis), atsiranda nuosrūvis iš dešinės į kai-
rę. Jei į kairįjį prieširdį pro ovaliąją angą patenka nedidelis neoksigenuoto 
kraujo kiekis, nieko blogo nenutinka. 

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas	

Simptomai priklauso nuo ydos sunkumo. Iki pilnametystės dažniausiai 
simptomų nebūna. Ketvirtąjį gyvenimo dešimtmetį žmogus skundžiasi su-
mažėjusiu fiziniu pajėgumu, dusuliu fizinio krūvio metu, širdies plakimais, 
nustatomas polinkis į kvėpavimo takų infekciją. PPD gali pasireikšti prie-
širdine aritmija, dažniausiai prieširdžių virpėjimu, prieširdžių plazdėjimu, 
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sinusinio mazgo silpnumu ir (ar) dešiniosios širdies nepakankamumo po-
žymiais. Jei į dešinįjį prieširdį patenka embolų iš kojų ar dubens venų, pro 
atvirą ovaliąją angą jie gali patekti į smegenų ar kitas (pvz., inkstų) arteri-
jas – įvyksta paradoksali embolija. 1–2 mm krešuliai jau gali sukelti sunkią 
emboliją. Kriptogeninio (nenustatytos kilmės) insulto atveju atvira ovalioji 
anga nustatoma 54 proc. pacientų.

Objektyvieji	požymiai.	Gana dažnam pacientui būdinga smulki kūno san-
dara (habitus	gracilis), jų oda blyški.

Gali būti matomas ir čiuopiamas sustiprėjęs dešiniojo skilvelio ir plaučių 
arterijos pulsavimas.

Svarbiausias tiesioginis PPD rodiklis – tipiški	 auskultaciniai	požymiai: 
ties plaučių arterija (II, III tarpšonkauliuose prie kairiojo krūtinkaulio kraš-
to) girdimas II°, III° midsistolinis išstūmio tipo ūžesys (sukeltas dešinio-
jo skilvelio tūrio perkrovos ir pagausėjusios bei pagreitėjusios kraujo sro-
vės plaučių arterijoje) ir ten pat – platus nekintamas (nepriklausomas nuo 
kvėpavimo) II tono skilimas (dėl pailgėjusio dešiniojo skilvelio išstūmimo 
tarpsnio vėluoja P2). Ten pat gali būti diastolinis plaučių arterijos nesanda-
rumo ūžesys. Sistolinis ūžesys triburio vožtuvo taške girdimas dėl triburio 
vožtuvo nesandarumo. Ties viršūne I tonas normalus arba skilęs, turi susti-
prėjusį triburio vožtuvo užsidarymo komponentą. Ten pat, esant dviburio 
vožtuvo prolapsui, gali būti sistolinis spragtelėjimas („klikas“) ir vėlyvas 
sistolinis ūžesys, o esant dideliam dviburio vožtuvo nesandarumui – holo-
sistolinis ūžesys.

Instrumentiniai,	laboratoriniai,	invaziniai	tyrimai

Elektrokardiografija. Būdinga dalinė (80 proc.), rečiau – visiška dešinio-
sios Hiso pluošto kojytės blokada; dešiniojo skilvelio hipertrofija (R >5 
mm V1–V2; S V5; V1–V2 rSR’ ar rsR’ tipo normalios trukmės QRS kom-
pleksai); dešiniojo prieširdžio hipertrofija (P II >2,5 mm); plautinės hiper-
tenzijos požymiai (R aVR, T (-) V1–V3), pailgėjęs P–R intervalas.

krūtinės	ląstos	rentgenografija. Plaučių piešinys gausus, matomi hipervo-
lemijos požymiai. Širdies „talija“ išsilyginusi, akivaizdžiai išsiplėtęs plau-
čių arterijos lankas. Širdies skersmens padidėjimą lemia išsiplėtę dešinysis 
skilvelis ir prieširdis (tūrio perkrova). Kairysis prieširdis mažai išsiplėtęs, 
o kairysis skilvelis normalaus dydžio ar net hipoplaziškas. Esant užleistai 
ydai, hipervolemijai, išryškėja plautinės hipertenzijos požymių.
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Dvimatė	 echokardiografija – svarbiausias neinvazinis PPD diagnos-
tikos metodas. Tiesiogiai nustatomas defektas ir jo dydis (dvimatė, spal-
vinė doplerinė ir kontrastinė echokardiografija). Netiesioginiai ydos po-
žymiai – dešiniojo skilvelio išsiplėtimas ir hipertrofija bei netaisyklingas 
(paradoksalus) skilvelių pertvaros judesys, sukeltas dešiniojo skilvelio tūrio 
perkrovos. PPD yra hemodinamiškai	svarbus,	kai	jo	skersmuo	didesnis	
kaip	10	mm. Jei jis viršija 20 mm, laikoma, kad defektas didelis. Įvertinami 
hemodinaminiai nuosrūvio padariniai: plautinė hipertenzija, regurgitacija 
pro plaučių arterijos bei triburį vožtuvus. Pamatuojamas plautinės ir siste-
minės kraujotakos santykis (Qp / Qs). Jei	Qp	/	Qs	didesnis	kaip	1,5,	PPD	
yra	hemodinamiškai	reikšmingas. Kai dešiniųjų širdies dalių padidėjimo 
priežastis neaiški, atliekama kontrastinė ir (ar) stemplinė echokardiografija. 

stemplinė	echokardiografija ypač gelbsti sudėtingais atvejais, pvz., veni-
nio sinuso srities PPD diagnozuoti ir tiksliam defekto dydžiui bei likusio 
pertvaros audinio kraštų dydžiui nustatyti prieš kateterinį defekto uždarymą.

kompiuterinė	tomografija	(kt)	ir	širdies	magnetinio	rezonanso	tomog
rafija	atliekamos, jei echokardiografijos duomenys nepakankami dešiniojo 
skilvelio tūrio perkrovai, veninio sinuso srities PPD ir anomaliam plaučių 
venų įtekėjimui diagnozuoti.

Laboratoriniai	tyrimai. Užleistos ydos atveju hipoksemijai įvertinti nau-
dingas rūgščių ir šarmų pusiausvyros, deguonies saturacijos tyrimas, įverti-
nama antrinė eritrocitozė.

Dešiniosios	 širdies	 kateterizavimas	 ir	 plaučių	 arterijos	 angiografija	
atliekami, jei nesutampa tyrimų duomenys, įtariamas anomalus plaučių 
venų įtekėjimas ir esant ryškiai plautinei hipertenzijai plaučių kraujagys-
lių pasipriešinimui (PKP) nustatyti. Vainikinių arterijų angiografija padeda 
įvertinti jų būklę ar anomalijas prieš numatomą chirurginį PPD gydymą.

Diferencinė	diagnostika
Reikia atskirti nuo kitų plautinės hipertenzijos priežasčių. Sunku nustatyti 
diagnozę, esant veninio sinuso PPD ar išsilyginus nuosrūviui. Padeda stem-
plinė ir kontrastinė echokardiografija.

Gydymas
Ydos nereikia koreguoti, jei PPD mažesnis kaip 10 mm, Qp / Qs santykis ma-
žesnis kaip 1,5. Prognozė gera, krūvis neribojamas. Infekcinio endokardito 
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profilaktika, jei nėra papildomų ydų, nereikalinga. Komplikacijų – širdies 
nepakankamumo, aritmijų – gydymas įprastinis.

Jei PPD yra hemodinamiškai reikšmingas, Qp / Qs >1,5, PKP <5 Vudo vie-
netai, defektas turi būti uždarytas, nepriklausomai nuo simptomų. Defektą 
galima uždaryti, nesvarbu, kokio jis dydžio, jei įtariama paradoksinė em-
bolija.

Intervencinis	gydymas.	Kateterinis antrinio PPD uždarymas atliekamas 
naudojant specialius uždariklius, jei defektas yra tinkamos morfologijos (ne 
didesnis kaip 4 cm, likę didesni nei 5 mm pertvaros kraštai (išskyrus aortinį 
kraštą) – įvertinama stemplinės ir trimatės echokardiografijos metodu.

Šiuo metodu PPD galima gydyti labai anksti, nereikia dirbtinės kraujo apy-
takos, procedūra atliekama sukėlus intraveninę nejautrą, geras estetinis 
vaizdas, mažai komplikacijų, trumpa gydymo stacionare trukmė (2–3 pa-
ros) ir didelis veiksmingumas. Po procedūros 3–6 mėn. skiriama vartoti 
antiagregantų.

Chirurginis	gydymas.	Jei kateteriniu būdu defekto uždaryti negalima dėl 
jo ar paciento ypatybių arba jei širdis operuojama dėl kitų priežasčių, de-
fektas užsiuvamas ir atliekama plastika perikardo ar sintetiniu lopu atvė-
rus krūtinės ląstą. Pooperacinis mirštamumas – mažiau nei 1 proc., jei nėra 
plautinės hipertenzijos ir gretutinės patologijos.

Operacija negalima, kai yra didelė negrįžtama plautinė hipertenzija (spau-
dimas plaučių arterijoje >70 proc. sisteminio slėgio, PKP >8 Vudo vienetai, 
nėra atsako į vazodilatatorius). Tada gali būti skiriamas simptominis speci-
finis plautinės hipertenzijos medikamentinis gydymas, kai kuriais atvejais – 
plaučių ir širdies transplantacija. 

skILVELIŲ	PErtVarOs	DEFEktas
Skilvelių pertvaros defektas (SPD) – tai nuosrūvis iš kairiojo skilvelio į 
dešinįjį tam tikrose skilvelių pertvaros vietose.

Paplitimas
Skilvelių pertvaros defektas sudaro apie 30–40 proc. naujagimių įgimtų 
ydų. Ši yda dažniausiai diagnozuojama ir gydoma iki pilnametystės. 
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Hemodinamika
Dėl nuosrūvio iš kairiojo skilvelio į dešinįjį susidaranti tūrio perkrova pa-
veikia plaučių kraujotaką, daugiau kraujo iš plaučių grįžta į kairįjį prieširdį 
ir kairįjį skilvelį, padidėjęs kiekis kraujo pernelyg apkrauna kairįjį skilvelį, 
jis hipertrofuoja ir išsiplečia, plečiasi ir kairysis prieširdis, vėliau, kai atsi-
randa plautinė hipertenzija, hipertrofuoja ir dešinysis skilvelis.

morfologija	ir	klasifikacija
SPD skiriamas į keturis morfologinius tipus: 
1.  Membraninis-perimembraninis (typus membranosus) – apie 80 proc.
2.  Įtekamosios pertvaros dalies (typus	atrioventriculares) – žemiau atrio-

ventrikulinių vožtuvų. 
3.  Ištekamosios pertvaros dalies (typus	infundibularis) – žemiau pusmėnu-

linių vožtuvų, gali lemti aortos vožtuvo burės prolapsą (apie 5 proc.). 
4.  Raumeninis-trabekulinis (typus muscularis) – iki 15–20 proc. 

mažas SPD <0,5 cm, vidutinis	– 0,5–1 cm, didelis SPD >1,0 cm. Hemodi-
namiškai svarbūs didesni nei 1 cm defektai.

Galimi ir dauginiai SPD, kitos ydos, ypač aortos vožtuvų nesandarumas, 
skilvelių pertvaros aneurizmos esant ir nesant nuosrūviui.

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas	

Pasireiškia dusulys fizinio krūvio metu.

Objektyvieji	požymiai priklauso nuo ydos sunkumo laipsnio. apžiūrint	
matyti sutrikusi fizinė raida, cianozė, pakitę pirštai (būgno lazdelių formos 
pirštai, laikrodžio stiklelio formos nagai), jei yra didelė plautinė hiperten-
zija. Čiuopiant juntamas sistolinis vibravimas II–IV tarpšonkauliuose prie 
kairiojo krūtinkaulio krašto. Auskultuojant nustatomas pagrindinis SPD 
požymis – ten pat girdimas garsus (IV–VI°) ir šiurkštus sistolinis ūžesys, 
užimantis visą sistolę ir nustelbiantis tonus. Ūžesys gerai plinta kauliniu 
audiniu, dažnai girdimas ir tarpumentėje. Sustiprėjęs ir skilęs ties plaučių 
arterija (III taškas) II tonas atspindi plautinę hipertenziją. Vėliau, esant Ei-
zenmengerio sindromui, – protodiastolinis ūžesys III taške, sistolinis tri-
burio vožtuvo nesandarumo ūžesys. Kai slėgis kairiajame ir dešiniajame 
skilveliuose susilygina, širdies ydų sukeliami ūžesiai labai susilpnėja. Tokiu 
atveju girdėti ryškus II tono akcentas (metalinis II tonas).
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Instrumentiniai,	laboratoriniai,	invaziniai	tyrimai	

Elektrokardiografija. Kai SPD mažas – normali, kai vidutinis – kairiojo 
skilvelio hipertrofija, didelis – abiejų skilvelių hipertrofija, plautinės hiper-
tenzijos požymiai.

krūtinės	 ląstos	rentgenografija. Kai SPD mažas, pokyčių nėra arba tik 
šiek tiek padidėjęs kairysis skilvelis, neryški hipervolemija. Kai SPD vidu-
tinis, didėja kairysis skilvelis ir kairysis prieširdis, vyrauja jų išsiplėtimas, 
didėja plaučių kraujotaka (hipervolemija). Esant dideliam SPD – hipervo-
lemija ir plautinės hipertenzijos požymiai, padidėję abu skilveliai (ypač de-
šinysis), prieširdžiai.

Dvimatė	echokardiografija. Nustatomas defekto dydis, defektų skaičius 
ir vieta (trimatė echokardiografija, spalvinis dopleris) bei hemodinaminiai 
SPD pokyčiai: kairiojo skilvelio perkrovos sunkumas, spaudimas dešiniaja-
me skilvelyje ir plautinėje arterijoje. Galima apskaičiuoti Qp / Qs santykį.

Širdies	magnetinio	rezonanso	tomografija yra alternatyva, kai echokar-
diografija neinformatyvi, kairiojo skilvelio tūrio perkrovai ir nuosrūvio dy-
džiui įvertinti.

Laboratoriniai	 tyrimai. Didėja eritrocitų, hemoglobino, hematokrito, 
kraujo klampumo rodikliai – antrinė eritrocitozė.

Širdies kateterizavimas atliekamas PKP nustatyti, kai remiantis 
echokardio grafija diagnozuotas didelis spaudimas plautinėje arterijoje. 

Gydymas 
Pacientas, kurio SPD mažas ar vidutinio dydžio, niekuo nesiskundžia, he-
modinamika nesutrikusi, turi būti stebimas kardiologų. Būtina infekcinio 
endokardito profilaktika. 

Jei defektas hemodinamiškai reikšmingas, Qp / Qs >1,5, yra simptomų ir 
(ar) kairiojo skilvelio tūrio perkrovos požymių, anamnezėje infekcinis en-
dokarditas ar SPD susijęs su aortos vožtuvo prolapsu ir progresuojančiu 
nesandarumu, – tai indikacijos defektą uždaryti.

Intervencinis	gydymas.	Raumeninis ir perimembraninis defektai gali būti 
šalinami kateteriniu būdu uždarikliais, panašiai kaip PPD atveju.
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Chirurginis	gydymas	–	svarbiausias	metodas.	Jei dėl defekto ar pacien-
to ypatybių ar kitų priežasčių kateteriniu būdu defekto uždaryti negalima, 
atliekama operacija – defekto plastika perikardo ar sintetiniu lopu. Operaci-
nis mirštamumas – 1–2 proc. Po operacijos būna skilvelinių ekstrasistolių, 
25 proc. – Hiso pluošto kojyčių blokada, 1 proc. ligonių susiformuoja visiš-
ka atrioventrikulinė blokada. Operacijos kontraindikacija – didelė plautinė 
arterinė hipertenzija (Eizenmengerio sindromas). Tokiu atveju skiriamas 
simptominis plautinės hipertenzijos medikamentinis gydymas, galima plau-
čių ir širdies transplantacija.

atVIras	artErInIs	Latakas
Atviras arterinis latakas (AAL) – tai išlikęs vaisiaus arterinis latakas, t. y. 
jungtis tarp kairiosios plautinės arterijos ir nusileidžiančiosios aortos, po 
gimimo funkcionuojanti ilgiau kaip 3 mėnesius.

Paplitimas,	etiologija
Atviras arterinis latakas nustatomas vienam iš 2 000 gimusiųjų (moteriš-
kosios ir vyriškosios lyčių santykis – 4 : 1). AAL dažnesnis neišnešiotiems 
naujagimiams, gimusiems aukštumose ir tiems, kurių motinos nėštumo 
metu sirgo raudonuke ar kurių šeimoje yra genetinių defektų.

Hemodinamika
Nuosrūvis iš kairės į dešinę (iš aortos į plaučių arteriją) padidina plaučių 
kraujotaką, sukelia kairiojo prieširdžio ir kairiojo skilvelio tūrio perkrovą, 
vėliau – plautinę hipertenziją ir dešiniojo skilvelio hipertrofiją bei dilataciją. 
Kai spaudimas dešiniojoje širdies dalyje ir plautinėje arterijoje viršija kai-
riosios širdies dalies ir aortos spaudimą, nuosrūvio kryptis pakinta, išsivys-
to Eizenmengerio sindromas.

morfologija	
Arterinis latakas – trumpa jungtis, funkcionuojanti intrauteriniu laikotar-
piu. Ji yra 10–25 mm ilgio, 5–7 mm pločio, jungia proksimalinę kairiąją 
plaučių arteriją ir nusileidžiančiąją aortą žemiau kairiosios poraktinės ar-
terijos. 90 proc. vaisiaus kraujo teka jungtimi, aplenkiami nefunkcionuo-
jantys plaučiai. Gimusiam kūdikiui padidėja deguonies koncentracija ir 
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sumažėja prostaciklinų koncentracija kraujyje, funkcinis latakas užsidaro, 
o po 2–3 mėn. užanka. Dažniausiai AAL būna atskira anomalija, bet neretai 
pasitaiko ir kitų ĮŠY kartu: aortos koarktacija, skilvelių pertvaros defektas, 
plaučių arterijos stenozė.

AAL į tipus skiriami pagal nuosrūvio dydį iš kairės į dešinę, kurį lemia 
latako plotis, ilgis bei sisteminių ir plaučių kraujagyslių pasipriešinimo skir-
tumas. AAL tipai:

 ● Tylusis – labai mažas AAL be ūžesio, nustatomas tik echokardiografija;
 ● Mažas – mašininis ūžesys, Qp / Qs <1,5; 
 ● Vidutinis – mašininis ūžesys, Qp / Qs – 1,5–2,2;
 ● Didelis – mašininis ūžesys, Qp / Qs >2,2.

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas	

Pacientas skundžiasi silpnumu, greitu nuovargiu po fizinio krūvio, galūnių 
šalimu krūvio metu, nagų mėlynavimu (šiltame vandenyje), sąnarių skaus-
mu, kraujavimu iš nosies, aritmija.
Objektyvieji	 požymiai.	Esant atbuliniam nuosrūviui, apžiūrint matoma 
difuzinė cianozė. Čiuopiant juntamas sistolodiastolinis katės murkimo vi-
bravimas III taške. 
Pagrindinis auskultacinis AAL požymis – III°, IV° sistolodiastolinis („ma-
šininis“, „variklinis“) ūžesys II tarpšonkaulyje bei akcentuotas II tonas ties 
plaučių arterija (jei AAL labai mažas, ūžesio gali nebūti). Ilgainiui, kai 
diastolinis spaudimas plaučių arterijoje susilygina su diastoliniu arteriniu 
kraujospūdžiu, išnyksta ūžesio diastolinis komponentas, lieka tik sistolinis 
ūžesys. Sistolinis arterinis kraujospūdis būna padidėjęs, o diastolinis suma-
žėjęs. Po krūvio diastolinis kraujospūdis mažėja iki 0. Nustatomi periferi-
niai didelio pulsinio spaudimo simptomai.

Instrumentiniai,	invaziniai	tyrimai	

Elektrokardiografija. Jei AAL vidutinis ar didelis, nustatoma kairiojo 
prieširdžio ir kairiojo skilvelio hipertrofija. Užleisto AAL atvejais būna 
plautinės hipertenzijos ir dešiniojo skilvelio hipertrofijos požymių. Sisto-
liniam spaudimui plaučių arterijoje susilyginus su sistoliniu arteriniu krau-
jospūdžiu, dešiniojo skilvelio hipertrofija itin ryški.
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krūtinės	ląstos	rentgenografija.	Plaučių piešinys gausus – hipervolemijos 
požymiai. Širdies skersmens padidėjimą lemia padidėjęs kairysis skilvelis. 
Išsiplėtus kairiajam prieširdžiui ir plaučių kamienui, širdies „talija“ išsilygi-
nusi. Nustatoma išsiplėtusi aorta ir plaučių arterija, matyti sustiprėjusi jų ir 
plaučių kamieno pulsacija. Ydai įsisenėjus, atsiranda ir plautinės hiperten-
zijos požymių, daugiau išsiplečia dešiniosios širdies dalys. Plautinės hiper-
tenzijos požymiai: išsiplėtęs plaučių arterijos kamienas, plačios, pulsuojan-
čios plaučių arterijos šakos, plaučių arterijos šakų „amputacija“, susilpnėjęs 
plaučių piešinys periferijoje. Vyresnio amžiaus žmonėms gali būti matoma 
latako kalcinozė.

Dvimate	 echokardiografija	 nustatomas latakas, jo plotis, registruojama 
sistolodiastolinė kraujotaka ties plaučių arterijos išsišakojimu (bifurkaci-
ja). Įvertinami hemodinamikos pokyčiai: kairiojo skilvelio tūrio perkrova, 
plautinė hipertenzija, plautinės arterijos plotis, dešiniosios širdies dalies po-
kyčiai.

kompiuterinė	tomografija	ar	širdies	magnetinio	rezonanso	tomografija	
atliekamos kairiojo skilvelio tūriams kiekybiškai įvertinti ir plautinės arteri-
jos anatomijai nustatyti.

Širdies kateterizavimas ir plaučių	arterijos	angiografija atliekami spau-
dimui dešiniajame skilvelyje, plaučių arterijoje, PKP nustatyti, kai echokar-
diografija diagnozuotas aukštas spaudimas plautinėje arterijoje. 

Pagrindiniai diagnostikos kriterijai – būdingas sistolodiastolinis ūžesys 
ir tipiški echokardiografiniai požymiai.

Eigos	ypatumai
75 proc. prieš laiką gimusių kūdikių AAL užanka savaime, bet po 3 gy-
venimo mėnesio užanka retai. Laiku uždarius AAL, garantuojama normali 
gyvenimo trukmė. Mažas latakas – normali gyvenimo trukmė, geras krūvio 
toleravimas (pvz., pajėgia bėgti krosą). Didelis latakas – ankstyvas širdies 
nepakankamumas, plautinė hipertenzija ir jos padariniai. Nepašalintas AAL 
gali lemti plautinę hipertenziją, dešiniojo skilvelio hipertrofiją, Eizenmen-
gerio sindromą, dešiniojo skilvelio nepakankamumą, aritmijas, infekcinį 
endokarditą.

Nėščiajai vartojant nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, arterinis latakas 
užsidaro prieš laiką, kūdikis gimsta, turėdamas dešiniojo skilvelio nepakan-
kamumą ir triburio vožtuvo nesandarumą.
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Diferencinė	diagnostika
Pasireiškia būdingi požymiai, todėl vaikams nesunku diagnozuoti, bet suau-
gusiesiems sunku tiksliai nustatyti plautinės hipertenzijos priežastį, atskirti 
nuo idiopatinės plautinės hipertenzijos. Padeda doplerinė, kontrastinė echo-
kardiografija, retais atvejais prireikia plaučių artrijų angiografijos.

Gydymas 
Taikoma infekcinio endokardito profilaktika (didelė rizika dėl lataką pa-
žeidžiančios sūkurinės srovės), bet po sėkmingo intervencinio ar chirurgi-
nio gydymo ji nereikalinga. 

AAL turi būti uždarytas visiems, išskyrus mažą AAL be ūžesio. AAL užda-
rymo indikacijos: 1) kairiojo skilvelio tūrio perkrovos požymiai; 2) kairysis 
skilvelis bei spaudimas plautinėje arterijoje yra normalūs, bet yra sistolo-
diastolinis ūžesys. 

Prostaglandino E infuzijos į veną padeda išlaikyti lataką 4–5 d. po gimimo 
ir paruošti naujagimį sudėtinei ĮŠY operacijai. Norint paskatinti AAL uža-
kimą, prieš laiką gimusiems kūdikiams 2–7 d. skiriama nesteroidinių vaistų 
nuo uždegimo (aspirino, indometacino, diklofenako).

Intervencinis	gydymas.	Dabar yra pagrindinis gydymo metodas. Jį galima 
taikyti 6–8 mėn. amžiaus kūdikiams. Kateteriniu būdu įkišamos specialios 
spiralės, jei latakas mažas (2–8 mm). Latakui uždaryti naudojami dvigubo 
skėčio, 8–12 mm plokštelių įtaisai. Latako trombozė nustatoma per 1 mėn.

Chirurginis	gydymas.	Operacijos rizika maža, mirštamumas – 0–0,5 proc. 
Operacijos būdai – dvigubas AAL perrišimas ir perpjovimas.

Pacientui, kuriam nustatyta didelė plautinė hipertenzija, skiriamas specifi-
nis plautinės hipertenzijos medikamentinis gydymas, atliekama paliatyvioji 
operacija: chirurginiu ar kateteriniu būdu daromas dirbtinis prieširdžių per-
tvaros defektas (Raškindo operacija) arba persodinama širdis ir plaučiai.

PLautInė	artErInė	HIPErtEnZIJa	
Ir	EIZEnmEnGErIO	sInDrOmas

Laiku chirurgiškai nekoregavus hemodinamiškai reikšmingų nuosrūvių iš 
sisteminės kraujotakos į plautinę, vystosi plautinė arterinė hipertenzija. Pra-
diniai plautinių kraujagyslių morfologiniai pokyčiai yra grįžtami (plaučių 
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kraujagyslių medijos hipertrofija, intimos proliferacija), bet ligai progre-
suojant, didėja PKP, morfologiniai kraujagyslių pokyčiai tampa negrįžtami, 
didėja spaudimas dešiniosiose širdies dalyse, susilygina arba viršija spau-
dimą kairiosiose širdies dalyse. Tai lemia nuosrūvio krypties pokyčius: iš 
dešinės į kairę arba abiem kryptimis (dvikryptis), pasiekiama galutinė nuos-
rūvio ydų stadija – Eizenmengerio sindromas, t. y. negrįžtama obstrukcinė 
plaučių arterijos liga. 
Klinika. Būdinga centrinio tipo cianozė, dusulys, būgno lazdelių pirštai, 
kraujo atkosėjimas, sinkopė, bendras silpnumas, aritmijos, vėlyvose stadi-
jose – dešiniojo skilvelio nepakankamumas. Didelė infekcinio endokardito 
rizika. 
Kraujo tyrimais nustatoma hipoksemija, trombocitopenija, padidėjęs hemo-
globino ir hematokrito kiekis, dažnai – sumažėjęs geležies kiekis, padidėjęs 
šlapimo rūgšties kiekis, inkstų funkcijos nepakankamumo rodikliai.
Pagrindinis tyrimo metodas – dešiniųjų širdies dalių kateterizavimas. 
Tyrimo metu ne tik išmatuojami spaudimai dešiniosiose širdies dalyse – 
patikslinamas plautinės hipertenzijos laipsnis, bet ir įvertinamas deguonies 
įsisotinimas įvairiose širdies ertmėse, PKP.
Gydymas. Su ĮŠY susijusia plaučių arterijos hipertenzija ir Eizenmengerio 
sindromu sergantys pacientai turi būti gydomi trečiojo lygio gydymo įs-
taigoje. Jiems skiriama savitų vaistų: endotelino	antagonistų (bosentano, 
ambrisentano) arba fosfodiesterazės	 5	 antagonistų (sildenafilio, tada-
lafilio). Jei gydomam pacientui plaučių arterijos hipertenzijos rizika 
lieka labai didelė, galima gydyti vaistų deriniu, o labai sunkios ligos 
atveju – prostanoidais. kalcio	kanalų	blokatoriai sergantiems Eizen-
mengerio sindromu nerekomenduojami. Šiems pacientams gydymas anti
koaguliantais skiriamas individualiai, aptarus paciento būklę (esant didelei 
trombozės rizikai). Esant ryškiai hipoksemijai, gali būti skiriamas gydymas 
deguonimi. Flebotomija atliktina tik tais atvejais, kai yra hiperviskoziteto 
sindromo klinikinių požymių (hematokritas >65 proc.). Gydymas geležies 
preparatais gali būti skiriamas esant mažai feritino koncentracijai kraujyje. 
Eizenmengerio sindromu sergantiesiems pacientams būtina infekcinio en-
dokardito profilaktika. Šiuo sindromu sergančioms moterims nėštumas 
draudžiamas.
Jei gydomo vaistais paciento būklė blogėja, galimas chirurginis gydy
mas – širdies ir plaučių transplantacija arba plaučių transplantacija kartu 
atliekant širdies ydų chirurginę korekciją.
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PLauČIŲ	artErIJOs	stEnOZė
Plaučių arterijos stenozė (PAS) – tai kliūtis kraujui tekėti į plaučių arteriją, 
lemianti dešiniojo skilvelio hipertrofiją, vėliau – išsiplėtimą ir nepakanka-
mumą. Plaučių arterijos stenozė sudaro 10–15 proc. suaugusiųjų ĮŠY.

Hemodinamika
Dėl spaudimo gradiento tarp plaučių arterijos ir dešiniojo skilvelio susidaro 
dešiniojo skilvelio slėgio perkrova, formuojasi koncentrinė jo hipertrofija, 
sumažėja plaučių kraujotaka (hipovolemija) ir sistolinis širdies tūris. Vėliau 
sutrinka dešiniojo skilvelio funkcija – vystosi nepakankamumas, triburio 
vožtuvo nesandarumas. Gali atsidaryti ovalioji anga ir prasidėti nuosrūvis 
iš dešinės į kairę.

morfologija
Plaučių arterijos stenozė skiriama į vožtuvinę, kai anga susiaurėja, paki-
tus vožtuvo burių morfologijai, suaugus burėms ties jungtimis (iki 80 proc. 
PAS atvejų), ikivožtuvinę, kai plaučių kraujotaka mažėja, susiaurėjus deši-
niojo skilvelio piltuvėliui (infundibulum) (pvz., sudėtinė Faloto tetrados da-
lis) ir povožtuvinę, kai susiaurėja plaučių arterijos kamienas, jos šakos (gali 
būti izoliuota stenozė arba sudėtinė sindromų (Noonano, Viljamso-Boire-
no ir kitų) dalis. PAS daugiau kaip 50 proc. atvejų būna hemodinamiškai 
reikšminga, sudaro spaudimų gradientą ir lemia hipertenziją proksimalinėje 
plaučių arterijos dalyje. Galimas ir mišrus variantas.

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas	

Nedidelės ar vidutinės PAS atveju pacientai dažniausiai simptomų nepa-
tiria. Jei PAS didelė, atsiranda dusulys krūvio metu be cianozės, krūtinės 
skausmas, alpimas, prieširdžių aritmija.

Objektyvieji	 požymiai.	 Čiuopiant	 gali būti juntamas sistolinis vibravi-
mas ties plaučių arterija. Pagrindinis auskultacinis PAS požymis – šiurkš-
tus III–V° išstūmio tipo sistolinis ūžesys II–III tarpšonkaulyje prie kairiojo 
krūtinkaulio krašto. Jis įkvėpus stiprėja, girdėti plaučių arterijos vožtuvo 
išsitempimo tonas, susilpnėjęs P2. Dešinysis skilvelis išsiplėtęs, girdėti sis-
tolinis triburio vožtuvo nesandarumo ūžesys, stiprėjantis įkvėpus.
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Instrumentiniai,	invaziniai	tyrimai	

Elektrokardiografija. Nustatoma dešiniojo prieširdžio hipertrofija, deši-
niojo skilvelio hipertrofija, slėgio perkrova, nenustatoma plautinės hiperten-
zijos požymių (aVR QS forma), dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada.

krūtinės	ląstos	rentgenografija. Dešinysis skilvelis padidėjęs, vyrauja hi-
pertrofija, gali būti padidėjęs ir dešinysis prieširdis. Postenozinis plaučių 
arterijos kamieno ir kairiosios šakos išsiplėtimas. Plaučių piešinys, esant 
vožtuvinei PAS, dažniausiai būna nepakitęs. Matyti šaknų asimetrija: de-
šinioji šaknis nepakitusi, o kairioji dėl išsiplėtusios kairiosios plaučių arte-
rijos šakos – plati. Esant mažai PAS, širdies ir plaučių piešinys normalus, 
o didelei (ypač piltuvėlio formos (infundibulinei)) – plaučių piešinys susil-
pnėjęs (hipovolemija).

Dvimatė	echokardiografija – pagrindinis diagnostikos metodas. Nustato-
mas PAS tipas, įvertinama burių morfologija, angos plotas, dešiniojo skil-
velio ir dešiniojo prieširdžio dydžiai, koncentrinė ar piltuvėlio formos deši-
niojo skilvelio hipertrofija. Nustatomas maksimalus gradientas tarp plaučių 
arterijos ir dešiniojo skilvelio, gretutinė patologija. Esant periferinei PAS, 
šis tyrimas yra mažai informatyvus.

Atsižvelgiant į maksimalų gradientą (ΔPmax = 4V2) pro plaučių arterijos 
vožtuvą, PAS gali būti:

 ● Maža  – ΔPmax <36 mmHg, Vmax <3 m/s;
 ● Vidutinė  – ΔPmax – 36–64 mmHg, Vmax 3–4 m/s;
 ● Didelė  – ΔPmax >64 mmHg, Vmax >4 m/s.

kompiuterinė	tomografija	ar	širdies	magnetinio	rezonanso	tomografija	
suteikia papildomos informacijos apie PAS morfologiją, tikslią obstrukcijos 
vietą, plaučių arterijos šakų pokyčius, dešiniojo skilvelio tūrius ir funkciją.

Intervenciniai	tyrimai paprastai neatliekami, retai daromi dešiniųjų širdies 
dalių kateterizavimas ir plaučių arterijos angiografija.

Eigos	ypatumai
Dažniausiai pacientai išgyvena iki pilnametystės. Maža PAS paprastai ne-
progresuoja. Jei PAS didelė, gali kilti komplikacijų: progresuoti dešiniojo 
skilvelio nepakankamumas, sutrikti širdies ritmas. Taip pat galimas plaučių 
arterijos kamieno ryškus postenozinis išsiplėtimas, tačiau arterija plyšta re-
tai, nes joje spaudimas nėra didelis, o siena elastinga. 
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Gydymas
stebėjimo	ir	gydymo	principai.	Pacientai, kuriems nustatyta PAS, turi būti 
stebimi atliekant dvimatę echokardiografiją kartą per metus. Jei PAS maža, 
echokardiografija turėtų būti kartojama kartą per 5 metus.

Infekcinio endokardito rizika maža, profilaktika nebūtina. Esant mažai ste-
nozei, fizinis krūvis neribojamas, o esant vidutinei ar didelei – reikia vengti 
sunkaus fizinio krūvio.

Intervencinis	ir	chirurginis	gydymas taikomi specializuotose trečiojo ly-
gio gydymo įstaigose.

Intervencinis	gydymas.	Bet kurioje vietoje esanti PAS turi būti koreguota, 
neatsižvelgiant į simptomus, kai maksimalus gradientas viršija 64 mmHg 
(Vmax >4 m/s). Jei gradientas mažesnis, yda gali būti koreguojama šiais 
atvejais: kai yra simptomų, kai sumažėjusi dešiniojo skilvelio funkcija, 
kai yra reikšminga aritmija, kai nustatoma nuosrūvių iš dešinės į kairę pro 
PPD ar SPD. Periferinės PAS atveju korekcija atliktina, kai plaučių arterijos 
skersmuo susiaurėjęs daugiau kaip 50 proc., dešiniojo skilvelio spaudimas 
viršija 50 mmHg, nustatyta plaučių perfuzijos sutrikimų. Vožtuvinės PAS 
atveju, jei nėra vožtuvo displazijos, rekomenduojama atlikti balioninę val-
votomiją, periferinės PAS atveju – implantuojami stentai.

Chirurginis	gydymas rekomenduojamas esant hemodinamiškai reikšmin-
gai ikivožtuvinei stenozei ir hipoplaziniam plaučių vožtuvo žiedui, kai yra 
vožtuvų burių displazija bei kitų širdies pokyčių, dėl kurių tikslinga taikyti 
chirurginį gydymą (didelis plaučių arterijos vožtuvo ar triburio vožtuvo ne-
sandarumas), taip pat periferinės PAS atvejais, kai intervencinis gydymas 
negalimas.

aOrtOs	kOarktaCIJa
Aortos koarktacija (AK) – generalizuotos arteriopatijos dalis, pasireiškianti 
aortos sąsmaukos ar kitos dalies susiaurėjimu, kuris užtveria kraujo tėkmę 
iš kairiojo skilvelio į aortą.

Paplitimas
Aortos koarktacija sudaro 5–8 proc. visų ĮŠY (maždaug 3 atvejai 10 tūkst. 
gyvų naujagimių). Šią anomaliją gali turėti dalis arterine hipertenzija ser-
gančių žmonių, ypač jauno amžiaus.
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Susijusi įgimta patologija: dviburis aortos vožtuvas (iki 85 proc.), parašiuti-
nis dviburis vožtuvas (Šono (Shone) sindromas), Viljamso-Boireno sindro-
mas, Ternerio sindromas, neurofibromatozė, Takajasu aortitas ir kt.

Hemodinamika
Aortos koarktacija didina kairiojo skilvelio pokrūvį, sukelia kompensacinę 
jo hipertrofiją ir slėgio perkrovą, diastolinę disfunkciją, antrinę arterinę hi-
pertenziją, organų taikinių pažaidą. Formuojasi kolateralės tarpšonkaulinė-
se, smegenų arterijose.

morfologija	ir	klasifikacija
Aortos koarktacija – tai daugiau kaip trečdaliu susiaurėjusi aortos sąsmau-
ka (sąsmauka yra fiziologiškai siauresnė aortos lanko dalis tarp kairiosios 
poraktinės arterijos žiočių ir arterinio latako įtekėjimo vietos). Normalus 
jos skersmuo – 21–23 mm. Gali būti skiriamas lokalus aortos susiaurėji-
mas ar membrana šalia arterinio latako įtekėjimo vietos, gali būti tubulinė 
aortos dalies hipoplazija arba aortos lanko pertrūkis (angl.	 interruption). 
Tačiau nusileidžiančioji aorta gali būti susiaurėjusi ir kitose dalyse. Šiems 
pacientams nustatoma ir aortos sienos pokyčių: cistinė medijos nekrozė su 
elastinių fibrilių fragmentacija ir fibroze tiek kylančiojoje, tiek nusileidžian-
čiojoje aortos dalyje.

Diagnostika
klinikinis	įvertinimas	

Nusiskundimai priklauso nuo AK sunkumo laipsnio. Esant didelei AK, 
anksti pasireiškia galvos skausmai, kraujavimas iš nosies, šiltos rankos, šal-
tesnės kojos, jų silpnumas, protarpinis šlubavimas, pilvinė angina.

Objektyvieji	požymiai.	apžiūrint matoma savita Ternerio, Viljamso sin-
dromus turinčių žmonių išvaizda. Čiuopiamas nesimetriškas pulsas ranko-
se, susilpnėjęs pulsas kojose (vienu metu turi būti tikrinamas stipininės, a. 
radialis, ir šlauninės, a.	femoralis, arterijų pulsas), tarpšonkaulinių arterijų 
pulsacija po mentimis, pažastyse. Sistolinė hipertenzija rankose, hipoten-
zija kojose. Išmatuotas sistolinis arterinis kraujospūdis rankose ir kojose 
skiriasi daugiau kaip 20 mmHg. Auskultuojant girdimas IV tonas, sisto-
linis III–V° išstūmio tipo ūžesys ties aorta ir nugaroje tarp menčių aortos 
kryptimi, kartais sistolinis ūžesys ties kolateralėmis.
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Instrumentiniai,	invaziniai	tyrimai	

Elektrokardiografija. Nustatoma kairiojo skilvelio hipertrofija, slėgio per-
krova (gilūs neigiami T danteliai ir žemiau izolinijos nusileidęs ST segmen-
tas kairiosiose derivacijose), kairiojo prieširdžio hipertrofija.

krūtinės	ląstos	rentgenografija. Normalus ar padidėjęs kairiojo skilvelio 
šešėlis, sutrikusi aortos lanko diferenciacija, būdingoje vietoje susiaurėjusi 
aorta, ikistenozinis ir postenozinis jos išsiplėtimas, išsiplėtusi kairioji po-
raktinė arterija. Gali būti matomos šonkaulių išgraužos (usurae – nudilę, 
vingiuoti apatiniai III–VIII šonkaulių kraštai).

Dvimatė	echokardiografija. Vertinama kairiojo skilvelio hipertrofija, kai-
riojo prieširdžio išsiplėtimas, aortos burių skaičius, sistolinė ir diastolinė 
kairiojo skilvelio funkcija. Virškrūtinkaulinėje ar aukštoje priekrūtinkauli-
nėje padėtyje bei stempline echokardiografija galima nustatyti AK vietą. 
Doleriniu metodu įvertinama kraujotaka, apskaičiuojamas spaudimo gradi-
entas pro koarktacijos vietą. Tačiau, jei yra ryškių kolateralių, atlikta chirur-
ginė korekcija, matavimai gali būti netikslūs.

kompiuterinė	 tomografija	ar	 širdies	magnetinio	 rezonanso	 tomogra
fija.	Rekomenduojami tyrimo metodai suaugusiųjų aortai įvertinti. Nusta-
toma tiksli AK vieta, susiaurėjimo laipsnis, aortos lankas, ikistenozinė ir 
postenozinė aortos dalis, kolateralės. Abu metodai padeda nustatyti kompli-
kacijas: aneurizmas, restenozes, liekamąsias stenozes.

Širdies kateterizavimas	 ir	 manometrija – aukso standarto tyrimai AK 
įvertinti prieš chiruginį ar intervencinį gydymą ir po jo (kai pikinis gradien-
tas didesnis kaip 20 mmHg, nesant ryškių kolateralių, nustatoma hemodi-
namiškai reikšminga AK).

Eigos	ypatumai
Hemodinamiškai reikšmingos AK atveju gali vystytis komplikacijos: kai-
riojo skilvelio nepakankamumas, intrakranijinės hemoragijos, infekcinis 
endokarditas, aortos aneurizma, plyšimas / atsisluoksniavimas, ankstyva 
vainikinių ar smegenų arterijų aterosklerozė.

Gydymas
stebėjimo	 ir	 gydymo	metodai.	Visi AK sergantys pacientai turi būti 
stebimi specializuotose trečiojo lygio gydymo įstaigose. Kas kiek laiko 
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kartoti vaizdo tyrimus, priklauso nuo patologijos sunkumo laipsnio, taikyto 
gydymo. Daugumai pacientų nustatoma arterinė	hipertenzija, kuriai gy-
dyti skiriama vaistų: beta adrenoreceptorių blokatorių, centrinio poveikio 
vaistų, angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių (jei nėra didelio 
gradiento pro susiaurėjusią vietą). 

Didelės rizikos pacientams reikalinga infekcinio endokardito profilaktika. 
Jei AK nekoreguota ar po jos gradientas išlikęs, jei yra arterinė hipertenzija, 
turi būti ribojamas fizinis krūvis.

Intervencinis	ar	chirurginis	gydymas.	Intervencinio, chiruginio AK gy-
dymo indikacijos:

 ● AK sergantys pacientai, kuriems neinvaziniais tyrimais rankose ir kojose 
nustatytas didesnis kaip 20 mmHg spaudimo skirtumas, neatsižvelgiant 
į klinikinius simptomus, kai yra arterinė hipertenzija ar patologinė arte-
rinio kraujospūdžio reakcija krūvio metu bei kairiojo skilvelio hipertro-
fijos požymių.

 ● Pacientai, kuriems yra arterinė hipertenzija, neatsižvelgiant į spaudimų 
gradientą, kai nustatoma, kad tam tikroje vietoje skersmuo susiaurėjęs 
daugiau kaip 50 proc., lyginant gretimos aortos vietos skersmeniu (šir-
dies MRT, KT ar angiografijos duomenimis).

Esant tinkamai anatomijai, AK gydyti daugelyje centrų atliekama balioninė	
aortos	plastika	ir	stentavimas.

Chirurginio	gydymo	metodikos: susiaurėjusios vietos pašalinimas ir aor-
tos susiuvimas galas su galu technika, aortoplastika lopu, sintetinio protezo 
įsiuvimas. Chirurginio gydymo rizika, esant nekomplikuotai AK, nedide-
lė (<1 proc.), didėja didėjant paciento amžiui, išsivysčius komplikacijoms. 
Kadangi AK dažnai susijusi su kita patologija, papildoma chirurginė korek-
cija turi būti taikoma, kai yra hemodinamiškai reikšminga aortos vožtuvo 
stenozė ar nesandarumas, aortos aneurizma ir kt.).

ĮGImtOs	ŠIrDIEs	YDOs	Ir	nėŠtumas	
Dauguma moterų, sergančių ĮŠY, nėštumą pakelia gerai. Nėštumo rizika 
priklauso nuo pagrindinės širdies patologijos, nuo skilvelių ir vožtuvų funk-
cijos, funkcinės klasės, cianozės. Širdies komplikacijų pasitaiko iki 12 proc. 
nėščiųjų, o esant komplikuotoms širdies ydoms, šis skaičius didėja. Nau-
jagimiams komplikacijų būna dažniau, mirtingumas (4 proc.) yra didesnis 
negu bendrojoje populiacijoje.
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nėštumas	esant	prieširdžių	pertvaros	defektui
Moteris, kuriai nustatytas mažas ar vidutinis nuosrūvis, nėra plautinės hi-
pertenzijos, priklauso mažos rizikos grupei ir gimdo pati. Tačiau išlieka 
nedidelė paradoksinės embolijos, insulto, aritmijos ir dešiniojo skilvelio 
nepakankamumo rizika. Kad būtų išvengta šių komplikacijų, rekomenduo-
jama kateteriniu būdu uždaryti PPD iki nėštumo. Jei yda yra užleista, didelė 
plautinė hipertenzija, nėštumas draudžiamas. 

nėštumas	esant	skilvelių	pertvaros	defektui
Moteris, kuriai nustatytas hemodinamiškai nereikšmingas SPD, nėra plau-
tinės hipertenzijos požymių, kairiojo skilvelio disfunkcijos požymių, pri-
klauso mažos rizikos grupei ir gimdo pati. 

Eizenmengerio sindromas yra nėštumo kontraindikacija. Nustačius didelę 
plautinę hipertenziją ar Eizenmengerio sindromą, moteris priskiriama didelės 
rizikos grupei (motinų mirštamumas – 30–50 proc., savaiminis abortas – 
50 proc., 30 proc. atvejų atsiranda širdies komplikacijų, infekcinis endokar-
ditas, ritmo sutrikimų, širdies nepakankamumas, lėtėja vaisiaus augimas, 
galimas priešlaikinis gimdymas). Nėštumą patariama nutraukti, bet ir jo nu-
traukimas sudėtingas dėl vazodilatacijos ir sumažėjusios miokardo kontrak-
cijos. Cianozės ir hipoksijos atveju (jei deguonies saturacija <85 proc.) didelė 
rizika vaisiui, tikimybė, kad naujagimis gims sveikas mažesnė kaip 12 proc.

Jeigu plautinė hipertenzija maža ir moteris ryžtasi gimdyti, antro trimestro 
pabaigoje ji turi būti guldoma į ligoninę – juo sunkesnė būklė, juo anksčiau 
turėtų gimdyti. Rekomenduojama atlikti planinį cezario pjūvį, skiriama 
tromboembolijos profilaktika heparinu ar mažos molekulinės masės hepari-
nais po gimdymo. 34 savaičių vaisiaus plaučiams brandinti motinai skiria-
ma betametazono. 

nėštumas	esant	atviram	arteriniam	latakui
Hemodinaminiai pokyčiai nėštumo metu skatina ydos progresavimą. Didelė 
plautinė hipertenzija, cianozė yra nėštumo kontraindikacija, nėščioji pri-
klauso didelės rizikos grupei. 

nėštumas	esant	plaučių	arterijos	stenozei
Mažos ir vidutinės PAS atveju nėščioji priklauso mažos rizikos grupei, gim-
do pati. Jei PAS didelė, ydą reikia pašalinti prieš pastojant, nes nėštumo 
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metu gali progresuoti dešiniojo skilvelio nepakankamumas, prieširdžių ari-
tmija, triburio vožtuvo nesandarumas. Nėštumo metu galima atlikti balioni-
nę valvulotomiją, tačiau praktikoje tai daroma retai.

nėštumas	esant	aortos	koarktacijai
Esant AK, vaisius auga ir vystosi normaliai, bet hipotenzija žemiau koark-
tacijos gali sukelti vaisiaus mirtį, savaiminį abortą, todėl reikia vengti op-
timalios hipertenzijos korekcijos. Motina gali mirti atsisluoksniavus aortai, 
plyšus smegenų aneurizmai. Yda turėtų būti pašalinta prieš pastojant. Visą 
nėštumą aortos plyšimo profilaktikai vartojama beta adrenoreceptorių blo-
katorių, ribojamas fizinis aktyvumas. Nėštumas užbaigiamas cezario pjūvio 
operacija.
Chirurginio AK gydymo nėštumo metu prireikia retai.

Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Įgimtas prieširdžių pertvaros defektas.
Defectus	septi	interatrialis	congenitus.

Įgimtas skilvelių pertvaros defektas. Eizenmengerio sindromas.
Defectus	septi	interventricularis	congenita.	Syndromum	Eisenmengeri.

Įgimtas atviras arterinis latakas.
Ductus arteriosus apertus congenitus.

Įgimta plaučių arterijos stenozė.
Stenosis	pulmonalis	congenita.
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III .12. 	ŠIrDIEs	rItmO	sutrIkImaI	
(taCHIarItmIJOs)

Vytautas 	Zabiela, 	Tomas	Kazakevičius

Širdies ritmo sutrikimai, kai padažnėja širdies susitrauki-
mai, vadinami tachiaritmijomis. Joms priskiriamos ekstra-
sistolija ir tachikardija.

Tachikardija – būklė, kai širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 
viršija 100 k./min. Sinusinė tachikardija, nesvarbu, koks 
yra ŠSD, atsiradusi dėl streso, fizinės veiklos ar sergant 
kitomis ligomis, laikoma fiziologine. 

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

Tachiaritmijos klasifikuojamos pagal 
mechanizmą, lokalizaciją ir priežastį.

Pagal	mechanizmą:	
 ● Ektopinė tachikardija, kai elekt-

riniai impulsai generuojami arit-
mogeninio židinio (ektopinės 
tachikardijos, kurias galima iš-
provokuoti įvairiais veiksniais, 
vadinamos trigerinėmis).

 ● Reciprokinė, arba grįžtamojo 
(angl. reentry) sužadinimo, tachi-
kardija, kai impulsas sukasi ratu 
apie tam tikrą anatominę struk-
tūrą (randą, sklerozės pažeistą 
audinį, venų įtekėjimo zonas ir 
pan.). Kad kiltų šio pobūdžio 
tachikardija, turi būti pakitusi, 
t. y. sulėtėjusi, impulso sklidimo 

zona arba pakitęs vienos ar kelių 
širdies ertmių dydis ar audinys. 
Reciprokinė tachikardija galima 
ir nesant širdies patologinių po-
kyčių, t. y. kai ritmo sutrikimą 
lemia įgimti papildomi laidumo 
pluoštai (Volfo-Parkinsono-Vaito 
(VPV) sindromas) ar genetiškai 
didesnis atrioventrikulinio (AV) 
mazgo dvigubas laidumas (AV 
mazgo reciprokinė tachikardija).

 ● Pagrindinis skiriamasis bruožas, 
padedantis atskirti šiuos mechaniz-
mus, yra toks: reciprokines tachi-
kardijas galima sukelti ir nutraukti 
stempline ar intrakardine elektrine 
stimuliacija, o ektopinių tachikar-
dijų šiuo būdu valdyti negalima.

kLasIFIkaCIJa
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Pagal	lokalizaciją, t. y. kurioje širdies ertmėje kyla ar sukasi impulsai: 
 ● Prieširdinė tachikardija.
 ● Skilvelinė tachikardija.
 ● Atrioventrikulinė tachikardija (VPV sindromas).
 ● Atrioventrikulinio mazgo tachikardija, kai jos grįžtamasis (angl. reentry) 

ratas sukasi AV mazgo lėtuoju ir greituoju takais (pagal lokalizaciją ga-
lėtų būti priskiriama prieširdinėms tachikardijoms, tačiau ją lemia paties 
AV mazgo struktūros).

Prieširdinės, atrioventrikulinės ir atrioventrikulinio mazgo tachikardijos daž-
niausiai sujungiamos į vieną supraventrikulinių tachikardijų (SVT) grupę.

Prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas pagal lokalizaciją vyksta prieširdžiuo-
se, bet išskiriami kaip atskiri klasifikaciniai vienetai.

Pagal	priežastį:
 ● Įgimtos (dėl papildomų laidumo pluoštų).
 ● Įgytos (prieširdinės, skilvelinės tachikardijos, ekstrasistolijos, atsiradu-

sios persirgus miokarditą, miokardo infarktą ir pan.).

Tobulėjant genetiniams tyrimams vis daugiau ritmo sutrikimų gali būti pri-
skirti įgimtiems ar genetiškai determinuotiems.

taCHIarItmIJŲ	mECHanIZmaI,	
ELEktrOkarDIOGraFInė	DIaGnOstIka

Supraventrikulinėms tachikardijoms diferencijuoti ir apibūdinti remiantis 
išorine ar stempline elektokardiografija naudojamas V–a	intervalas (ven-
trikulioatrialinis intervalas – nuo skilvelių veiklos registravimo pradžios 
iki prieširdžių registravimo). Vertinama jo trukmė ir vienodumas. Trumpas 
V–A intervalas (<70 ms) būdingas AV mazgo reciprokinei tachikardijai, il-
gas (>90–120 ms) – SVT dėl papildomų laidumo pluoštų, o kintančios truk-
mės – prieširdinėms tachikardijoms.

atrioventrikulinio	mazgo	reciprokinė	tachikardija
Šią tachikardiją lemia dviguba AV mazgo fiziologija, t. y. greitasis bei lė-
tasis AV mazgo takai ir jų laidumo santykis. Atsiradus galimybei, impulsas 
pradeda suktis ratu šiais abiem takais:
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III.12.1	pav.	atrioventrikulinio	mazgo	reciprokinės	tachikardijos	mechanizmo	schema

III.12.2	pav.	tipinė	atrioventrikulinio	mazgo	reciprokinė	tachikardija	
elektrokardiogramoje

Prieširdžiai

Skilveliai

Hiso pluoštas

Greitasis takas
Lėtasis takas

 ● Tipinė AV mazgo reciprokinė tachikardija (AVMRT) – impulsas sklinda 
lėtuoju AV mazgo taku, o grįžta greituoju (III.12.1 pav.). Tuo pat momen-
tu sužadinamas Hiso pluoštas ir greitasis AV mazgo takas, todėl skilveliai 
ir prieširdžiai sužadinami kartu. EKG QRS kompleksai siauri, P dantelis 
pasislepia QRS komplekse, dažniausiai jo nematyti (III.12.2 pav.).

 ● Netipinė AVMRT – impulsas sukasi priešinga kryptimi, t. y. sklinda grei-
tuoju ir grįžta lėtuoju AV mazgo takais. Ši tachikardija labai reta (<1 proc. 
visų AVMRT). EKG matyti siauri QRS kompleksai su neigiamu P dante-
liu II, III, AVF derivacijose, užrašomu prieš kitą QRS kompleksą.
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supraventrikulinė	tachikardija	 
dėl	papildomų	laidumo	pluoštų

Papildomi laidumo pluoštai gali praleisti impulsus anterogradine kryptimi, 
t. y. iš prieširdžių į skilvelius, retrogradine kryptymi – iš skilvelių į priešir-
džius ir į abi puses. Tachikardijos, kurių mechanizme dalyvauja šie pluoš-
tai, būdingos VPV sindromui. Sindromas gali būti slaptas (VPV sindromo 
elektrokardiografinių požymių sinusinio ritmo metu nėra), protarpinis (in-
termituojantis) (kai skilvelių priešlaikinis sužadinimas priklauso nuo ŠSD, 
normalios laidžiosios sistemos būklės ar vegetacinės autonominės inervaci-
jos ir VPV sindromo elektrokardiografiniai požymiai sinusinio ritmo metu 
matomi ne nuolat) bei manifestuojantis (nuolatos matomi VPV sindromo 
elektrokardiografiniai požymiai).

Manifestuojantis VPV sindromas diagnozuojamas, kai sinusinio ritmo metu 
EKG užrašomas sutrumpėjęs (<120 ms) P–R (P–Q) intervalas, delta banga 
priekiniame QRS komplekso fronte, platus QRS kompleksas (III.12.3 pav.) 
bei SVT epizodai. Slapto VPV sindromo atveju EKG sinusinio ritmo metu 
būna visiškai normali, bet pacientui kartojasi SVT.

III.12.3	pav.	Preeksitacija	esant	VolfoParkinsonoVaito	sindromui	
elektrokardiogramoje
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III.12.4	pav.	Ortodrominės	ir	antidrominės	tachikardijos	mechanizmas	
(impulso	sklidimo	kryptis)

Ortodrominė tachikardija Antidrominė tachikardija

SVT dėl VPV sindromo, t. y. papildomo laidumo pluošto (Kento pluošto), 
gali būti ortodrominė ir antidrominė (III.12.4 pav.). Ortodrominei SVT bū-
dingi siauri QRS kompleksai. Jos atveju impulsas per normalią laidžiąją 
sistemą (AV mazgą, Hiso-Purkinje skaidulas) sužadina skilvelius ir grįžta 
į prieširdžius per papildomą pluoštą. Išorinėje EKG, tachiaritmijos metu 
užrašomas neigiamas P dantelis II, III, AVF derivacijose už kiekvieno QRS 
komplekso (III.12.5 pav.). Antidrominės tachikardijos (<1 proc. visų VPV 
sindromo atvejų) metu impulsas sklinda skilvelių link ir juos sužadina per 
papildomą pluoštą, tada grįžta prieširdžių link normalia laidžiąja sistema. 
Šių tachikardijų metu ŠSD dažniausiai viršija 180–200 k./min., o dėl pla-
taus (>120 ms) QRS komplekso sunku atskirti nuo skilvelinių tachikardijų. 
Vienas iš pagrindinių požymių, padedantis atskirti antidrominę tachikardiją 
nuo skilvelinės, – tipiniai VPV sindromo požymiai EKG sinusinio ritmo 
metu ir vienodas QRS komplekso bei P dantelio skaičius (nėra VA disocia-
cijos) (III.12.6 pav.).

Vienas retesnių preeksitacinio sindromo atvejų yra Mahaimo sindromas. 
Analizuojant EKG, pastarasis nuo tipinio VPV sindromo skiriasi tuo, kad 
P–R intervalas būna normalus, bet ne sutrumpėjęs, o tachikardijos metu 
skilveliai sužadinami per papildomą pluoštą, todėl QRS kompleksai platūs.
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III.12.5	pav.	Ortodrominė	supraventrikulinė	tachikardija	elektrokardiogramoje:	
siauri	Qrs	kompleksai	ir	neigiamos	poliarizacijos	 

P	dantelis	II	derivacijoje

III.12.6	pav.	antidrominė	tachikardija	elektrokardiogramoje
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skilvelinė	tachikardija
Skilvelinės tachikardijos dažniausiai kyla dėl išeminės širdies ligos, širdies 
vožtuvų patologijos, arterinės hipertenzijos ar persirgtų uždegimo ligų. Fi-
brozės pažeistas, pakitęs skilvelių audinys gali tapti tiek lėtesnio impulso 
sklidimo zona, tiek anatomine kliūtimi, apie kurią elektrinis impulsas gali 
suktis ratu (reciprokinės tachikardijos). Pakitusį skilvelinių židinių elektrinį 
automatizmą (ektopines tachikardijas) gali sąlygoti ir skydliaukės funkci-
jos, jonų apykaitos sutrikimai ar įgimti aritmogeniniai židiniai.

Nepriklausomai nuo mechanizmo, skilvelinės tachikardijos diagnozuoja-
mos pagal keletą pagrindinių kriterijų:

 ● Platūs (≥120 ms) QRS kompleksai.
 ● Ventrikulioatrialinė (VA) disociacija, t. y. EKG QRS kompleksų daugiau 

nei P dantelių. Jeigu visai nėra retrogradinio laidumo (iš skilvelių į priešir-
džius), užrašoma visiška disociacija, kai P dantelis priklauso nuo sinusinio 
mazgo veiklos (P dantelio dažnis – apie 60–100 k./min.) ir neturi įtakos 
skilvelių susitraukimų dažniui. Šią disociaciją EKG gali rodyti skirtingose 
QRS komplekso vietose užrašomas P dantelis (III.12.7 pav.), susiliejantys 
ar pavieniai sinusiniai (siauri) QRS kompleksai.

Jeigu EKG nėra aiškios VA disociacijos, skilvelinę tachikardiją atskirti nuo 
SVT su Hiso pluošto kojytės blokada padeda QRS kompleksų morfologijos 
analizė: teigiamas ar neigiamas konkordantiškumas krūtininėse derivacijo-
se, t. y. nuo V1 iki V6 visi teigiamos ar visi neigiamos poliarizacijos QRS 
kompleksai, ryškūs širdies ašies nuokrypiai, labai platūs (>160 ms) QRS 
kompleksai rodo skilvelinę tachikardiją (III.12.8 pav.).

III.12.7	pav.	atsinaujinanti	skilvelinė	tachikardija	elektrokardiogramoje
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Prieširdinė	tachikardija
Ir ektopinė, ir reciprokinė (grįžtamojo sužadinimo, angl. reentry) tachikar-
dija diagnozuojama EKG užrašius tachikardiją su kitokios nei sinusinio rit-
mo morfologijos P danteliu, kurio dažnis paprastai neviršija 200 k./min., 
kintantį V–A intervalą ar dalinę atrioventrikulinę disociaciją (P dantelių 
daugiau nei QRS kompleksų) (III.12.9 pav.). 

 III.12.8	pav.	skilvelinė	tachikardija	elektrokardiogramoje:	Qrs	kompleksų	
trukmė	–	apie	200	ms,	teigiamas	konkordantiškumas	krūtininėse	derivacijose

III.12.9	pav.	Prieširdinė	tachikardija	elektrokardiogramoje:	kintantis	V–a	
intervalas	bei	trumpalaikė	(iškritęs	vienas	Qrs)	aV	disociacija
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Šią disociaciją gali paryškinti vaistų, mažinančių AV laidumą (kalcio kana-
lų blokatorių, adenozino trifosfato (ATF) ar amjodarono) poveikis. Tarkim, 
gydytojas, nusprendęs SVT nutraukti intraveniniu izoptinu, EKG mato su-
retėjusį ŠSD, t. y. pailgėjusius R–R intervalus, bet P–P intervalai nepakinta 
ir užrašoma tachikardija, kai P ir QRS santykis yra 2 : 1, 3 : 1 ar kintantis.

Prieširdinė tachikardija nuo prieširdžių plazdėjimo atskiriama remiantis 
kartu dviem kriterijais, nors jie ir nėra absoliutūs:

 ● Prieširdinei tachikardijai būdingas retesnis nei 200 k./min. P dantelio 
dažnis, o prieširdžių plazdėjimui – viršijantis 220 k./min.

 ● Jeigu tarp tachikardinių P dantelių užrašoma izoelektrinė linija – diagno-
zuojama prieširdinė tachikardija; P danteliai banguodami pereina vienas 
į kitą – prieširdžių plazdėjimas.

skilvelinė	ekstrasistolija
Skilvelinės ekstrasistolės būna dėl aritmogeninių židinio ar židinių, esančių 
kairiajame, dešiniajame skilveliuose ar skilvelių pertvaroje. Jų mechaniz-
mas ektopinis, t. y. pakitusio (patologinio) automatizmo. 

Jeigu ekstrasistolinio QRS kompleksai yra vienodi (12 derivacijų EKG), to-
kios ekstrasistolės vadinamos monotopinėmis. Jeigu užrašomos skirtingos 
morfologijos ekstrasistolės, jos vadinamos politopinėmis.

Pagal EKG apytiksliai galima nustatyti, kuriame skilvelyje ir kurioje jo vie-
toje susidaręs aritmogeninis židinys. Vienas iš vertinimo kriterijų – ekstra-
sistolinio QRS komplekso panašumas pagal QRS morfologiją (požymius) 
į kairiosios (KHKB) ar dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokadą (DHKB). 
Panašumas į DHKB rodo, kad ektopinis židinys yra kairiajame skilvelyje, į 
KHKB – dešiniajame (III.12.10 pav.).

Ekstrasistolijos pavojingumas priklauso nuo sukibimo intervalo, t. y. truk-
mės nuo normalaus QRS komplekso. Skiriamos ankstyvosios (pavojingos) 
ir vėlyvosios ekstrasistolės. Jeigu ekstrasistolė atsiranda tuoj pat (glaudžia-
si) už normalaus sinusinio komplekso T dantelio ar dar blogiau – praside-
da dar nebaigus registruoti T dantelio (pataiko į T dantelį), jos vadinamos 
ankstyvosiomis.

Pavojingos yra ir grupinės skilvelinės ekstrasistolės (dupletai, tripletai), kurios 
bet kada gali transformuotis į skilvelinę tachikardiją ar skilvelių virpėjimą.
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Jeigu ekstrasistolinis židinys generuoja impulsus be sukibimo intervalo, 
t. y. sinusinis ir patologinis ritmai neturi įtakos vienas kito dažniui, – tai 
parasistolija (labai reta būklė). Jeigu skilvelinis parasistolinis židinys ge-
neruoja impulsus vieną paskui kitą apytiksliai 70–100 k./min., toks ritmas 
vadinamas idioventrikuliniu.

skilvelių	virpėjimas	ir	plazdėjimas yra terminalinės (klinikinės mirties) 
būklės, kai EKG užrašoma dažnesnė nei 250 k./min. skilvelių veikla, chao-
tiška virpėjimo ir reguliari plazdėjimo atveju. Skilvelių virpėjimas pagal 
EKG skiriamas į stambiabangį ir smulkiabangį. 

Prieširdinė	ir	atrioventrikulinio	mazgo	ekstrasistolija
Prieširdinės ekstrasistolės diagnozuojamos užrašius priešlaikinį, kitokį nei 
sinusinio ritmo P dantelį (III.12.11 pav.). Po prieširdinės ekstrasistolės eina 
QRS kompleksas arba ne – priklauso nuo normalios laidžiosios sistemos 
(AV laidumo) ir ekstrasistolės ankstyvumo. 

Jeigu po ekstrasistolinio P dantelio nėra QRS komplekso, tokios ekstrasis-
tolės vadinamos blokuotomis. Dažniausiai po ekstrasistolinio P dantelio 
eina toks pats QRS kompleksas kaip ir sinusinio ritmo metu.

III.12.10	pav.	skilvelinė	ekstrasistolija	iš	dešiniojo	skilvelio	elektrokardiogramoje:	
porinės	ekstrasistolės	dešinėje	elektrokardiogramos	pusėje
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Ekstrasistolės iš sinusinio mazgo P–QRS morfologija nesiskiria nuo norma-
laus komplekso.

Priešingai prieširdinėms ekstrasistolėms, kurių P–R (P–Q) intervalas būna 
toks kaip sinusinio ritmo ar pailgėjęs, AV mazgo ekstrasistolėms būdingas 
sutrumpėjęs P–R (P–Q) intervalas arba P dantelis ir QRS kompleksas užra-
šomi vienu momentu ir dėl to P dantelio EKG nematyti.

taCHIarItmIJŲ	GYDYmas
Gydymas – tai tachikardijos nutraukimas, intervencinis arimogeninių židi-
nių pašalinimas ir profilaktika.

nutraukimo taktika priklauso nuo paciento būklės. Kai hemodinamika 
nestabili, taikomas gaivinimo algoritmas ir elektrinio impulso terapija – 
sinchronizuota elektrinė kardioversija. Kai hemodinamika stabili, būtina 
nustatyti tachikardijos diagnozę ir priežastį (sutrikusi elektrolitų pusiausvy-
ra, arterinė hipertenzija, kitos lydinčiosios patologijos). Supraventrikulinės 
ir skilvelinės tachikardijos nutraukimo algoritmai pateikiami III.12.12 ir 
III.12.13 paveiksluose.

III.12.11	pav.	Grupinės	ir	pavienės	prieširdinės	ekstrasistolės	elektrokardiogramoje
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Intraveniniai antiaritminiai vaistai:  
lidokainas, amjodaronas, 

propafenonas, magnio sulfatas

Krūtinės ląstos paspaudimai, 
elektrinė kardioversija

Stemplinė stimuliacija, intrakardinė stimuliacija, 
kateterinė abliacija, elektrinė kardioversija

Geriamieji antiaritminiai vaistai: 
verapamilis, propafenonas, 

beta adrenoreceptorių blokatoriai

Vegetaciniai (klajoklio nervo poveikį 
stiprinantys) mėginiai: staigus gilus 

įkvėpimas ir kvėpavimo sustabdymas 
įtempiant pilvo raumenis, tada staigus 

iškvėpimas; miego ančio masažas; 
veido apliejimas šaltu vandeniu

Pulsinė banga yra Pulsinės bangos nėra

III.12.12	pav.	supraventrikulinės	tachikardijos	nutraukimo	algoritmas

III.12.13	pav.	skilvelinės	tachikardijos	nutraukimo	algoritmas

EKG supraventrikulinė tachikardija

Krūtinės ląstos paspaudimai, 
elektrinė kardioversija

Intraveniniai antiaritminiai vaistai: 
adenozinas, verapamilis, 

amjodaronas, propafenonas, 
beta adrenoreceptorių blokatoriai

Pulsinė banga yra Pulsinės bangos nėra

EKG skilvelinė tachikardija

Gydyti nustatytą tachikardijos priežastį ir širdies 
patologiją
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Dažniausiai tachikardijai nutraukti skiriamų antiaritminių vaistų dozės:
 ● Adenozinas (ar ATF) – 6 mg į veną,  
  jei reikia, kartoti iki 2 k. po 12 mg kas 1–2 min.

 ● Amjodaronas  – 300 mg į veną per 10–60 min.,  
  jei reikia, dar 900 mg į veną per parą.  
  Maksimali paros dozė – 2 g.

 ● Verapamilis  – 2,5–5 mg į veną per 2 min.,  
  vėliau 5–10 mg į veną kas 15–30 min. (iki 20 mg).

 ● Magnio sulfatas  – 2 g į veną per 10 min.  
  (gali būti pakartota dar viena dozė).

 ● Diltiazemas  – 0,25 mg/kg į veną per 2 min.,  
  jeigu dozė nepakankama,  
  0,35 mg/kg į veną per 2–15 min.

 ● Lidokainas  – 50–100 mg į veną,  
  vėliau 4 mg/min. per 30 min.,  
  toliau 2 mg/min. per 2 val.

 ● Atenololis – 5 mg į veną per 5 min.,  
  jei reikia, kartoti dozę po 5–10 min.

 ● Metoprololis  – 2–5 mg kas 5 min. (iki 15 mg).
 ● Propranololis  – 100 µg/kg į veną padalijus dozę į 3 dalis,  
  leisti lėtai kas 2–3 min.  
  (dažniausiai skiriama 1 mg per 5 min.).

Jeigu nėra alergijos, bet kokio tipo tachikardijos atvejais amjodaronas 
(smūginė 300 mg dozė į veną) yra vienas veiksmingiausių ir saugiausių 
vaistų ritmo sutrikimams nutraukti.

Tachikardijos profilaktika – norint užkirsti kelią tachikardijai kilti, tikslin-
ga koreguoti elektrolitų koncentraciją kraujyje (K, Mg, Ca, Na), nustatyti 
ir koreguoti skydliaukės hormonų kiekį kraujyje, kontroliuoti arterinį krau-
jospūdį, skirti antiaritminių vaistų, kuo efektyviau gydyti visas širdies ligas 
ir lydinčiąją patologiją.

radikalus	tachiaritmijų	gydymas.	Visos ekstrasistolijos ir tachikardijos 
gali būti gydomos kateterine abliacija, t. y. aritmogeninio židinio sunaikini-
mu ar izoliavimu.
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Rekomenduojami kriterijai, kai nusprendžiama ekstrasistolijas gydyti radikaliai:
 ● Ekstrasistolės turėtų būti monotopinės.
 ● Ekstrasistolių skaičius visą parą pastovus, t. y. Holterio stebėsenos metu 

nėra valandos ar kelių, kai ekstrasistolių neužrašoma. Bendras ekstrasis-
tolių skaičius dažniausiai per parą viršija 10 tūkstančių.

 ● Neefektyvus ar negalimas medikamentinis gydymas ir pacientas pagei-
dauja radikalaus gydymo.

Naikinant skilvelines ekstrasistoles, abliaciniu kateteriu ieškoma anksty-
viausia skilvelių sužadinimo vieta matuojant, kiek intrakardinis signalas 
aplenkia ekstrasistolinio QRS pradžią. Kai nustatomas skirtumas viršija 
20–30 ms (III.12.14 pav.), šioje vietoje atliekama skilvelių stimuliacija ir 
tik rinama, ar stimuliuoti QRS kompleksai panašūs į ekstrasistolinį QRS 
ar tapatūs jam. Jeigu taip, šioje vietoje atliekama radiodažninė abliacija 
(RDA).

Prieširdinio ektopinio židinio ieškoma tik matuojant prieširdinio priešlaiki-
nio sužadinimo ankstyvumą. Kadangi ekstrasistolinis P dantelis gali slėptis 
QRS–T komplekse, ne visada pavyksta tiksliai vadovautis šiuo kriterijumi, 

III.12.14	pav.	skilvelinės	ekstrasistolijos	židinio	nustatymas	pagal	
elektrokardiogramoje	užrašytą	ankstyviausią	endokardinio	skilvelių	sužadinimo	vietą
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III.12.15	pav.	Prieširdinis	ektopinis	židinys	surastas	registruojant	ankstyviausią	
(27	ms)	prieširdžių	aktyvaciją	prieširdinės	tachikardijos	metu,	lyginant	su	
vainikiniu	sinusu	(Cs).	Pradėjus	abliaciją,	tachikardija	nutrūksta.	Pradėjus	

abliaciją	(abl:on),	EkG	registruojami	artefaktai

III.12.16	pav.	atrioventrikulinis	ritmas	radiodažninės	abliacijos	metu:	vainikinio	
sinuso	(Cs)	elektrogramoje	susilieja	prieširdžių	ir	skilvelių	aktyvacija
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todėl naudojami referentiniai elektrodai vainikiniame sinuse ar kitose prie-
širdžių vietose (III.12.15 pav.). Kairiojo prieširdžio aritmogeninius židinius 
galima efektyviai pasiekti atliekant prieširdžių pertvaros punkciją. Norint iš-
vengti komplikacijų, punkcija atliekama kontroliuojant intrakardiniu echos-
kopu.
Viena dažniausių SVT yra AV mazgo reciprokinė tachikardija. Jos gydymo 
esmė – lėtojo AV mazgo modifikacija arba sunaikinimas. Kad būtų išvengta 
galimos komplikacijos, AV blokados, AV ritmo metu (III.12.16 pav.) kon-
troliuojamas prieširdžių ir skilvelių santykis, o kateterio su elektrodu padėtis 
stebima rentgenu (ar neartėja prie Hiso pluošto). Visiškai sunaikinti lėtojo 
AV mazgo tako nesiekiama, nes smarkiai sumažėtų AV laidumas, todėl po 
kiekvienos RDA tikrinama, ar tachikardija išprovokuojama stimuliuojant.
VPV sindromas gydomas naikinant Kento pluoštą. Anterogradiškai funk-
cionuojančio (pasireiškiančio sinusinio ritmo metu) papildomo pluošto 
ieškoma registruojant trumpiausią A–V intervalą (III.12.17 pav.), o funk-
cionuojančio retrogradiškai – trumpiausią V–A intervalą tachikardijos arba 
skilvelių stimuliacijos metu.
Sunkiausia pagydyti skilvelines ir prieširdines grįžtamojo sužadinimo ta-

III.12.17	pav.	radus	trumpiausią	atrioventrikulinį	intervalą	preeksitacijos	metu	
(aBL	d)	ir	pradėjus	radiodažninę	abliaciją,	intervalas	normalizuojasi	(pailgėja)	–	tai	

rodo,	kad	kento	pluoštas	sunaikintas
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chikardijas, nes tenka ieškoti ir modeliuoti grįžtamosios bangos aktyvumo 
žemėlapį ir nustatyti, kur RDA metu būtų galima impulso sklidimą nu-
traukti. Šiam tikslui pasiekti naudojamos trimatės kartografavimo sistemos 
(CARTO, EnSite	Precision ar kt.), padedančios lengviau atkurti grafinę tachi-
kardijos schemą, trimatėje erdvėje pasižymėti abliacijos vietas ar integruoti 
kompiuterinės tomografijos ar magnetinio rezonanso trimačius vaizdus.

Didelio ŠSD ir hemodinamiškai nestabilios skilvelinės aritmijos, kad būtų 
apsaugota nuo staigios mirties, gydomos implantuojant kardioverterį defi-
briliatorių (IKD).

Implantacijos indikacijos skiriamos į pirminės ir antrinės profilaktikos. 
Ant rinė profilaktika taikoma pacientams, kurie išgyveno gyvybei pavojingą 
skilvelinę tachiaritmiją, dažniausiai skilvelių virpėjimą, kai nėra galimybės 
pašalinti aritmiją lėmusį veiksnį, o pirminė profilaktika – pacientams, ku-
riems yra didelė staigios mirties rizika.

PrIEŠIrDŽIŲ	VIrPėJImas	Ir	PLaZDėJImas
Prieširdžių virpėjimas (PV) – prieširdinė aritmija, kuriai būdingos žemos 
amplitudės elektrinės bangos prieširdžiuose (ff bangos arba virpėjimo ban-
gos) bei nereguliarus skilvelių veiklos dažnis. Prieširdžių virpėjimo arba 
ff bangų dažnis yra 300–600 k./min., šios bangos nevienodos amplitudės, 
nevienodos trukmės ir nevienodi intervalai tarp jų. 

Prieširdžių plazdėjimas (PP) – prieširdinė aritmija, kuriai būdingos dide-
lės amplitudės elektrinės bangos dešiniajame prieširdyje (FF bangos), bei 
nereguliarus arba reguliarus skilvelių susitraukimų dažnis. Prieširdžių plaz-
dėjimo arba FF bangų dažnis yra 220–340 k./min., jos yra vienodos ampli-
tudės, vienodos trukmės ir vienodi intervalai tarp jų. 

Skilvelių susitraukimų dažnis PV ir PP metu priklauso nuo atrioventriku-
linio laidumo, dažniausiai svyruoja tarp 100 ir 160 k./min. Nors šių dviejų 
ritmo sutrikimų mechanizmai skirtingi, gydymo taktika labai panaši, todėl 
šios aritmijos ir aptariamos viename skyriuje. 

Patofiziologiniai	mechanizmai,	struktūriniai	pokyčiai,	
ryšys	su	kita	patologija

Prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas – dažniausiai pasitaikantis širdies 
ritmo sutrikimas. Pasaulyje jį patiria per 33 mln. pacientų, o Europoje ši 
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aritmija nustatoma vienam iš keturių vidutinio amžiaus gyventojų. Sukelti 
PV ir PP gali daugelis širdies ir ne širdies ligų. Dažniausiai šios aritmijos 
nustatomos pacientams, sergantiems arterine hipertenzija, širdies nepakan-
kamumu, išemine širdies liga, širdies vožtuvų ligomis, nutukimu, cukriniu 
diabetu ar inkstų funkcijos nepakankamumu. Šios ligos sąlygoja įvairaus 
laipsnio prieširdžių padidėjimą, audinių fibrozę ir nevienodą impulso skli-
dimą ar aritmogeninių židinių susidarymą.

PV patofiziologinis mechanizmas – daugybė nedidelių (microreentry) elek-
trinių ratų ar židinių prieširdžiuose, kurių chaotiški ir labai dažni elektriniai 
impulsai sutrikdo prieširdžių veiklos ritmiškumą ir per atrioventrikulinį 
mazgą patekę į skilvelius, lemia dažną neritmišką skilvelių susitraukimą. 
Tipinio PP patofiziologinis mechanizmas kitoks – vienas didelis (macrore-
entry) elektrinis ratas dešiniajame prieširdyje, kuris sukasi tuo pačiu greičiu 
ir tuo pačiu keliu, t. y. aplink crista	terminalis ir isthmus zoną (tarp triburio 
vožtuvo žiedo ir apatinės tuščiosios venos). Dažna prieširdžių veikla sutrik-
do jų susitraukimą, o elektriniai impulsai per AV mazgą patekę į skilvelius 
padažnina ir jų susitraukimą. ŠSD priklauso nuo AV laidumo. Užsitęsęs tachi-
sistolinis PV ar PP skatina progresuoti širdies nepakankamumą.

klasifikacija
Prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas klasifikuojami atsižvelgiant į aritmijos 
atsiradimą, trukmę ir savaiminį nutrūkimą:

 ● Pirmasis PV ir PP – pirmą kartą gyvenime nustatyta aritmija, neatsižvel-
giant į jos trukmę ar jos sukeltus simptomus.

 ● Paroksizminis PV ir PP – aritmija, kuri nutrūksta savaime per 48 va-
landas, arba aritmija, kai sinusinis ritmas grąžinamas kardioversija per 
7 paras.

 ● Persistentinis PV ir PP – aritmija, kuri trunka ilgiau nei 7 paras ir ritmas 
grąžinamas medikamentine ar elektrine kardioversija.

 ● Ilgalaikis persistentinis PV ir PP – aritmija, kuri trunka 1 metus ar ilgiau 
ir ritmas grąžinamas medikamentine ar elektrine kardioversija. 

 ● Permanentinis PV ir PP – ilgalaikė aritmija, kai ritmo grąžinimo klausi-
mas nebesprendžiamas ir pasirenkama tik ritmo kontrolės taktika.

PV ir PP gali būti klasifikuojami pagal aritmijos metu atsirandančių simpto-
mų sunkumą, klasifikacija pateikiama III.12.1 lentelėje.
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PV ir PP klasifikavimas pagal skilvelių susitraukimų dažnį:
 ● Tachiaritminis – ŠSD >100 k./min.
 ● Normoritminis – ŠSD – 60–100 k./min.
 ● Bradiaritminis – ŠSD <60 k./min. (bradiaritminis PV dažniausiai nusta-

tomas, kai kartu yra III° AV blokada ir PV, PP).

Diagnostika
klinikinė	diagnostika. Pacientai, kuriems yra PV, gali nejusti jokių simpto-
mų arba simptomai gali būti ryškūs ir riboti funkcinį pajėgumą. Dažniausiai 
skundžiamasi nuovargiu, dažnu širdies plakimu, dusuliu, galvos svaigimu, 
angininiu skausmu krūtinėje, gausesniu šlapinimusi. Retesniais atvejais gali-
mos sinkopės, nualpstama tada, kai aritmija nutrūksta, o sinusinis ritmas su-
grįžta po ilgesnės pauzės. Jei PV ar PP metu yra ženkli tachiaritmija, gali iš-
sivystyti hipotenzija, ūminis širdies nepakankamumas ar net plaučių edema. 

Tiriant pacientą, nustatomas dažnas, nereguliarus, kintančio prisipildymo 
pulsas. Juntamas pulso deficitas – periferinėse kraujagyslėse čiuopiamo 
pulso dažnis yra mažesnis nei girdimas auskultuojant ties širdies viršūne. 
Be to, galima matyti neritmišką jungo venos pulsavimą, girdėti nevienodo 
intensyvumo I širdies toną.

Instrumentinė	diagnostika.	Tiksliausias PV ar PP diagnostikos būdas – EKG. 
PV metu EKG nėra P dantelio, matomos mažosios ff bangos, kurių dažnis – 
300–600 k./min., lyginant vieną šalia kitos esančias bangas, jų morfologija, am-
plitudė ir trukmė skirtinga, R–R intervalai nevienodi (III.12.18, III.12.19 pav.). 
PP metu EKG nėra P dantelio, matomos didžiosios FF bangos, kurių dažnis – 

III.12.1	lentelė.	Prieširdžių	virpėjimo	ir	plazdėjimo	simptomų	skalė	 
pagal	Europos	širdies	ritmo	asociaciją	(EŠra)

EŠRA balai Simptomai Aprašymas

1 Nėra Aritmija nesukelia jokių simptomų.

2a Lengvi
Aritmija sukelia simptomus, bet įprastinė dienos veikla 
nepakitusi.

2b Vidutiniai
Aritmija sukelia simptomus, dėl kurių jaučiamas 
diskomfortas, bet įprastinė dienos veikla nepakitusi.

3 Sunkūs
Aritmija sukelia simptomus, įprastinė dienos veikla 
sumažėjusi

4 Ribojantys aktyvumą Normali dienos veikla negalima
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240–360 k./min., jos yra teigiamos ar neigiamos izolinijos atžvilgiu (dvi-
kryptės), vienodos morfologijos, vienodos amplitudės, vienodos trukmės 
ir turi būti matomos II, III, aVF derivacijose (III.12.20, III.12.21 pav.). Jei 
bangos, panašios į FF didžiąsias bangas, matomos tik V1 derivacijoje, PP 
diagnozuoti negalima. 

III.12.18	pav.	normoritminis	prieširdžių	virpėjimas	elektrokardiogramoje

III.12.19	pav.	Bradiaritminis	prieširdžių	virpėjimas	elektrokardiogramoje

III.12.20	pav.	tachiaritminis	prieširdžių	plazdėjimas,	 
kai	P	dantelių	ir	Qrs	kompleksų	santykis	2	:	1
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Jei, užrašius įprastinę 12 derivacijų EKG, aritmijos dokumentuoti nepa-
vyksta, rekomenduojama atlikti 24 valandų trukmės EKG registravimą – 
Holterio stebėsena. Nepavykus ritmo sutrikimo dokumentuoti 24 valandų 
trukmės Holterio stebėsena, siūloma 3 parų ar net 7 parų. 

Rekomenduojama atlikti echokardiografiją – įvertinti širdies ertmių ir sienų 
dydžius, sistolinę ir diastolinę funkciją, vožtuvų ir perikardo būklę. Atski-
rais atvejais, kai PV ir PP trunka ilgiau nei 2 paras arba nėra aiškiai įrodytos 
efektyvios hipokoaguliacijos ir rengiamasi grąžinti ritmą, siūloma atlikti 
stemplinę echokardiografiją. Ja įvertinama, ar nėra trombų širdies ertmėse, 

III.12.21	pav.	normoritminis	prieširdžių	plazdėjimas	elektrokardiogramoje
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matuojamas kraujotakos greitis kairiojo prieširdžio ausytėje – taip siekiama 
sumažinti tromboembolijos riziką kardioversijos metu. Išeminei širdies li-
gai atmesti atliktinas fizinio krūvio mėginys. Siūloma įvertinti ir skydliau-
kės, inkstų, kepenų funkcijas, atlikti krūtinės ląstos rentgenogramą. 

Intervencinė	diagnostika.	Esant didelei tachiaritmijai, gali būti sunku at-
skirti PV nuo PP ar kitos supraventrikulinės tachikardijos. Tokiu atveju ga-
lima atlikti stemplinį ar intrakardinį elektrofiziologinį tyrimą, kurio metu 
tiksliai registruojama prieširdžių elektrinė veikla ir nustatomas aritmijos 
mechanizmas. 

Diferencinė	diagnostika
Prieširdžių virpėjimą ir plazdėjimą reikia atskirti nuo sinusinis tachikardi-
jos, prieširdinės tachikardijos, AV mazgo grįžtamojo sužadinimo (reentry) 
tachikardijos, atrioventrikulinės paroksizminės tachikardijos.

sinusinė	 tachikardija – EKG ŠSD didesnis nei 100 k./min., teigiami P 
danteliai II, III, AVF derivacijose, R–R intervalai vienodi.

Prieširdinė	tachikardija – EKG pakitusios formos, amplitudės P danteliai, 
kurių dažnis – 120–250 k./min., P dantelių daugiau nei QRS kompleksų, 
nėra ryšio tarp P ir QRS komplekso.

aV	mazgo	grįžtamojo	sužadinimo	(reentry)	tachikardija – EKG vienodi 
R–R intervalai, P dantelio nematyti, nes jis yra QRS komplekse. 

atrioventrikulinė	paroksizminė	 tachikardija – EKG siauri arba platūs 
QRS kompleksai, R–R intervalai vienodi, P dantelis neigiamas, matomas už 
kiekvieno QRS komplekso, P dantelių ir QRS kompleksų skaičius vienodas. 

klinikinė	eiga
Prieširdžių virpėjimas yra aritmija, kuriai būdinga lėtinė eiga. Iš pradžių 
aritmijos priepuoliai būna trumpalaikiai, vėliau jie kartojasi dažniau, ilgėja 
jų trukmė. Ilgainiui, kai sinusinio ritmo jau nepavyksta grąžinti, pacien-
tas gyvena su nuolat sutrikusiu ritmu – permanentiniu PV. Nustatyta, kad 
sergant PV daugėja staigios mirties, širdies nepakankamumo atvejų, didėja 
insulto rizika, dažnėja hospitalizavimas, blogėja gyvenimo kokybė, dažniau 
nustatoma kairiojo skilvelio disfunkcija. 

PP klinikinė eiga yra geresnė – laiku atlikus radiodažninę abliacija ši arit-
mija nesikartoja.
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Gydymas
Prieširdžių virpėjimo ir plazdėjimo gydymas skiriamas į medikamentinį 
ir intervencinį. Visais atvejais reikia bandyti nustatyti predisponuojančius 
veiksnius ir juos pagal galimybę šalinti (elektrolitų pusiausvyros, skydliau-
kės funkcijos sutrikimų gydymas, arterinio kraujospūdžio kontrolė, gretuti-
nių ligų gydymas).

Medikamentinio gydymo tikslai: 
 ● Tromboembolijos profilaktika. 
 ● Ritmo kontrolė – sinusinio ritmo atkūrimas ir palaikymas.
 ● Širdies skilvelių susitraukimų dažnio kontrolė. 

tromboembolijos	profilaktika

Norint apsaugoti pacientą nuo tromboembolinių komplikacijų, būtina veiks-
minga hipokoaguliacija. Dažniausiai nustatoma tromboembolinė komplika-
cija yra galvos smegenų insultas, tačiau galima ir inkstų, pasaito, galūnių 
arterijų embolija. Hipokoaguliacijos reikalingumas nustatomas remiantis 
CHA2DS2-VASc rizikos balų skaičiuokle (III.12.2 lentelė). 
Jei rizikos veiksnių nėra (0) – hipokoaguliacija nereikalinga. Jei yra 1 ri-
zikos veiksnys – hipokoaguliacija svarstytina. Jei rizikos veiksnių yra 2 ir 
daugiau – hipokoaguliacija būtina. Hipokoaguliacija parenkama atsižvel-
giant tik į rizikos veiksnių skaičių, o ne į PV ar PP pobūdį, t. y. ar aritmi-
ja pirmoji ar paroksizminė, ar persistentinė. Jei rizikos veiksnių yra 2 ir 
daugiau, hipokoaguliacija turi būti tęsiama visą likusį gyvenimą. Svarstant 
hipokoaguliacijos klausimą, reikia įvertinti ir kraujavimo riziką, nes, var-
tojant antikoaguliantus, kraujavimo tikimybė padidėja. Nustatytus krauja-
vimo rizikos veiksnius rekomenduojama koreguoti, kad būtų galima tęsti 
hipokoaguliaciją. 
Hipokoaguliacijai palaikyti gali būti skiriama ne vitamino K antagonistų 
(apiksabano, dabigatrano, rivaroksabano, edoksabano) arba vitamino K an-
tagonistas (orfarinas). Ne vitamino K antagonistai rekomenduojami kaip 
pranašesni už vitamino K antagonistus. Ne vitamino K antagonistai ir jų 
dozavimas pateiktas III.12.3 lentelėje.
Pacientais, turintys vidutinę–didelę dviburio vožtuvo stenozę ar mechani-
nius širdies vožtuvus, ne vitamino K antagonistais negydomi, jiems reko-
menduojamas tik orfarinas. Skiriant orfariną, reikia tiksliai parinkti dozę ir 
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nuolat (bent 1 kartą per mėnesį) tirti kraujo krešėjimo rodiklius. Hipokoa-
guliacija vartojant orfariną efektyvi tik tuo atveju, kai protrombino indeksas 
yra 15–25 proc., o tarptautinis normalizuotas santykis (TNS) – 2–3. Reko-
menduojama pradinė orfarino dozė – 5 mg/p. 
Antitrombocitiniai vaistai (aspirinas, klopidogrelis, tikagrelolas) insulto 
profilaktikai pacientams, sergantiems PV ir PP, nerekomenduojami. 

III.12.2	lentelė.	CHa2DS2Vasc	skaičiuoklės	insulto,	praeinančio	smegenų	išemijos	
priepuolio	(PsIP)	ir	sisteminės	embolijos	klinikiniai	rizikos	veiksniai

CHA2DS2-VASc rizikos veiksniai Rizikos balai

Stazinis širdies nepakankamumas 1
Arterinė hipertenzija 1
Amžius ≥75 metai 2
Cukrinis diabetas 1
Buvęs insultas, PSIP ar tromboembolija 2
Kraujagyslių ligos 1
Amžius – 65–74 metai 1
Moteriškoji lytis 1

III.12.3	lentelė.	ne	vitamino	k	antagonistai	ir	jų	dozės

Vaistas
Kreatinino klirensas 

(ml/min.)
Paros dozė

Dabigatranas
≥50 150 mg 2 k./p.

30–49 110 mg 2 k./p
<30 Neskirtinas

Apiksabanas

≥50 5 mg 2 k./p.

30–49

5 mg 2 k./p.
2,5 mg 2 k./p.,  
jei yra 2 iš 3 požymių:

amžius ≥80 m.
svoris ≤60 kg
serumo kreatininas ≥133 mmol/l

15–29 2,5 mg 2 k./p.
<15 Neskirtinas

Rivaroksabanas
≥50 20 mg 1 k./p.

15–49 15 mg 1 k./p.
<15 Neskirtinas

Edoksabanas ≥50 60 mg arba 30 mg 1 k./p.
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Paciento	paruošimas	kardioversijai

Jei pacientas serga paroksizminiu PV ar PP ir jam ruošiamasi grąžinti sinusi-
nį ritmą, prieš atliekant medikamentinę ar elektrinę kardioversiją, ilgalaikė 
hipokoaguliacija nereikalinga. Tačiau, jei pacientas serga persistentiniu PV 
ar PP, kardioversija galima tik užtikrinus efektyvią hipokoaguliaciją bent 
3 savaites iki ritmo grąžinimo. Jei pacientas gydomas ne vitamino K anta-
gonistais, būtina tiksliai žinoti, kad jis juos vartojo, o jei gydoma orfarinu, 
būtini bent 3 kassavaitiniai kraujo krešėjimo tyrimai, kuriuose TNS – 2–3, o 
protrombino indeksas – 15–25. Po bet kurios kardioversijos antikoagulian-
tai turi būti vartojami 1 mėnesį ir tik po to, jei nėra insulto rizikos veiksnių, 
galima vartojimą nutraukti. 

ritmo	kontrolė

Ritmo kontrolės taktika pasirenkama, kai norima grąžinti ar palaikyti sinu-
sinį ritmą. 

sinusinio	 ritmo	 grąžinimas. Sinusinį ritmą galima grąžinti elektrine 
arba medikamentine kardioversija. Elektrinė kardioversija dažnai taiko-
ma esant ūminiam ritmo sutrikimui, kai vaistais ritmo grąžinti nepavyksta. 
Elektrinė kardioversija atliekama gilios sedacijos arba bendrosios nejau-
tros sąlygomis, 200–360 J dvifaziu impulsu, sinchronizuojant jį su R ban-
ga. Medikamentinei kardioversijai naudojami geriamieji ir intraveniniai 
vaistai. Paminėtina, kad dažnai gydant geriamaisiais vaistais pasirenkamas 
„tabletes kišenėje“ metodas – pacientams patiems pavykta grąžinti sinusinį 
ritmą nesikreipiant į gydymo įstaigą. Vaistai sinusiniam ritmui grąžinti ir jų 
dozės nurodomi III.12.4 lentelėje.

sinusinio	 ritmo	palaikymas. Pradedant ilgalaikį gydymą antiaritminiais 
vaistais, svarbu turėti omenyje, kad jų efektyvumas apsaugant nuo ritmo 
sutrikimų – nuo 50 iki 70 procentų. Renkantis antiaritminį vaistą, reikia 
įvertinti pagrindinę ligą, gretutines ligas, vaistų skyrimo kontraindikacijas, 
šalutinį poveikį – pirmaeilis kriterijus yra saugumas, o ne veiksmingumas. 
Jei gydant vienu vaistu, klinikinio poveikio nėra, jį galima keisti kitu ar net 
skirti antiaritminių vaistų derinius. Gydant būtina stebėti EKG pokyčius 
(P–Q intervalą, QRS kompleksą, Q–T intervalą), kad būtų nustatytas vaisto 
šalutinis proaritminis poveikis. Antiaritminiai vaistai, skiriami ilgalaikiam 
sinusinio ritmo palaikymui, nurodomi III.12.5 lentelėje.
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Širdies	susitraukimų	dažnio	kontrolė
Dažnio kontrolės taktika pasirenkama tada, kai nebepavyksta grąžinti ar iš-
laikyti sinusinį ritmą ir pacientas toliau gyvena su permanentiniu PV. Daž-
nas skilvelių susitraukimas PV ir PP metu sukelia daug simptomų, dėl to 
mažėja fizinio krūvio toleravimas, gali išsivystyti tachikardijos skatinama 
kardiomiopatija. Rekomenduojama, kad ramybės būklėje skilvelių susi-
traukimų dažnis būtų tarp 60 ir 75 k./min., vidutinio fizinio krūvio metu – 
90–115 k./min. Tiksliausiai dažnio kontrolė nustatoma Holterio stebėsenos 
metu – ŠSD turi būti mažesnis nei 110 k./min. Vaistai, skiriami dažniui 
kontroliuoti PV ir PP metu, pateikiami III.12.6 lentelėje. 
Jei PV sergančio paciento kairiojo skilvelio išstūmio frakcija yra didesnė 
nei 40 proc., dažnio kontrolei galima skirti visus V.16.6 lentelėje nurodytus 
vaistus, o jei mažesnė nei 40 proc., rekomenduojama skirti beta adrenore-
ceptorių blokatorius ir (ar) digoksiną.

III.12.4	lentelė.	antiaritminiai	vaistai	medikamentinei	kardioversijai

Vaistas Vaisto forma Pirmoji dozė
Pakartotinė 

dozė
Rizika

Flekainidas
Geriamasis

Intraveninis

200–300 mg

1,5–2 mg/kg 
per 10 min.

Neskiriama

Hipotenzija, prieširdžių 
plazdėjimas, kai laidumas 
1 : 1. Q–T intervalo 
pailgėjimas. Vengti esant 
reikšmingai struktūrinei ar 
išeminei širdies ligai

Amjodaronas Intraveninis
5–7 mg/kg 
per 1–2 val.

50 mg/val., 
maks. 2 g 
per 24 val.

Flebitas, hipotenzija, 
bradikardija, AV blokada

Propafenonas
Geriamasis

Intraveninis

450–600 mg

1,5–2 mg/kg 
per 10 min.

Neskiriama

Hipotenzija, prieširdžių 
plazdėjimas, kai laidumas 
1 : 1. Vengti esant 
reikšmingai struktūrinei ar 
išeminei širdies ligai 

Ibutilidas Intraveninis
1 mg 
per 10 min.

1 mg per 
10 min. po 
10 min. 
pertraukos

Q–T intervalo pailgėjimas, 
polimorfinė skilvelių 
tachikardija

Vernakalantas Intraveninis
3 mg/kg 
per 10 min.

2 mg/kg 
per 10 min. 
po 15 min. 
pertraukos

Hipotenzija, trumpalaikės 
skilvelių aritmijos 
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III.12.5	lentelė.	antiaritminiai	vaistai	ilgalaikiam	sinusinio	ritmo	palaikymui

Vaistas Dozė Rizika Kada nutraukti
EKG 

tyrimas 

Amjodaronas

600 mg/p. 
4 sav.,  
toliau – 
400 mg/p. 
4 sav., 
tada – 
200 mg/p.

Atsargiai, jei vartojami Q–T intervalą ilginantys 
vaistai, esant sinusinio mazgo disfunkcijai, 
atrioventrikulinio laidumo sutrikimui. 
Sumažinti orfarino dozę.
Stebėti skydliaukes funkciją.

Q–T intervalo 
pailgėjimas 
>500 ms

Pradinis, 
po 1 sav., 
po 1 mėn.

Dronedaronas
400 mg 
2 k./p.

Kontraindikacijos: širdies nepakankamumas III 
ar IV f. kl., nestabilioji krūtinės angina, kartu su 
vaistais, ilginančiais Q–T intervalą. 
Stebėti inkstų ir kepenų funkciją dėl pablogėjimo.

Q–T intervalo 
pailgėjimas 
>500 ms

Pradinis, 
po 1 sav., 
po 1 mėn.

Flekainidas
100–150 mg 
2 k./p.

Kontraindikacijos: inkstų nepakankamumas, 
kepenų ligos, išeminė širdies liga, sumažėjusi 
išstūmio frakcija.
Atsargiai esant sinusinio mazgo disfunkcijai, 
atrioventrikulinio laidumo sutrikimui.

QRS komplekso 
pailgėjimas 
>25 proc. nuo 
pradinio dydžio

Pradinis, 
po 1 d., 
po 2–3 d.

Propafenonas
150–300 mg 
3 k./p.

Kontraindikacijos: išeminė širdies liga, sumažėjusi 
išstūmio frakcija, ženkli skilvelio hipertrofija. 
Atsargiai esant sinusinio mazgo disfunkcijai, 
atrioventrikulinio laidumo sutrikimui.

QRS pailgėjimas 
>25 proc. nuo 
pradinio dydžio

Pradinis, 
po 1 d., 
po 2–3 d.

Sotalolis 
80–160 mg 
2 k./p.

Kontraindikacijos: ženkli hipertrofija, pablogėjusi 
sistolinė funkcija, pailgėjęs Q–T intervalas. 
Esant inkstų nepakankamumui, keisti dozę. 

Q–T intervalo 
pailgėjimas 
>500 ms

Pradinis, 
po 1 d., 
po 2–3 d.

Jei vaistais skilvelių susitraukimų dažnio suvaldyti nepavyksta, galima 
implantuoti nuolatinį elektrinį širdies stimuliatorių, o po to suformuoti 
artificia linę III° AV blokadą. Suformavus blokadą, vaistais mažinti skilvelių 
susitraukimų dažnio nereikia.

Intervencinis	gydymas
Veiksmingiausias PP gydymo būdas yra radiodažninė abliacija. Sėkmingai 
atlikus šią operaciją, PP nesikartoja iki 95 proc. pacientų. Operuojant sufor-
muojama istmus zonos blokada, t. y. abliacijos linija dešiniame prieširdyje, 
jungianti triburio vožtuvo žiedą ir apatinę tuščiąją veną. Ši linija nutrau-
kia grįžtamojo sužadinimo (reentry) ratą, besisukantį dešiniame prieširdyje 
arit mijos metu, ir neleidžia aritmijai kilti ateityje.
PV gydyti gali būti taikomi šie intervenciniai būdai: PV radiodažninė ablia-
cija, PV krioabliacija, minimaliai invazinė torakoskopinė plaučių venų izo-



405I I I .12.  ŠIrdIes rItmo sutrIkImaI

liacija ir kairiojo prieširdžio labirinto (maze) operacija, atliekama atviruoju 
būdu. Visų šių operacijų esmė – elektrinio laidumo iš plaučių venų izoliavi-
mas nuo kairiojo prieširdžio miokardo. Intervencinis gydymas efektyvesnis 
pacientams, kurie serga simptominiu paroksizminiu ar persistentiniu PV, 
kai nėra širdies pažeidimo ar yra tik minimali struktūrinė širdies liga.

Prognozė
Prieširdžių plazdėjimo prognozė po sėkmingai atliktos radiodažninės ablia-
cijos gera, aritmijos atkrytis pasitaiko retai. PV prognozė priklauso nuo pa-
grindinės ligos (širdies ar ne širdies) eigos ir sėkmingo gydymo. Vis dėlto 
paprastai ligos pradžioje prasidėję paroksizminio PV epizodai dažnėja, PV 
pereina į persistentinį, o vėliau ir į permanentinį. Gyvenimo ir darbingumo 
prognozė daugiausia priklauso nuo sėkmingos tromboembolinių kompli-
kacijų profilaktikos gydant antikoaguliantais ir taip padedant pacientui iš-
vengti nedarbingumo ir neįgalumo.

III.12.6	lentelė.	Vaistai	dažniui	kontroliuoti	prieširdžių	virpėjimo	metu

Vaistas Skubi dažnio kontrolė  
intraveniniais vaistais

Ilgalaikė dažnio kontrolė 
geriamaisiais vaistais

Beta adrenoreceptorių blokatoriai

Bisoprololis Neskiriamas 1,25–20 mg 1 k./p. arba per 2 kartus
Karvedilolis Neskiriamas 3,125–50 mg 2 k./p.

Metoprololis 2,5–10 mg smūginė dozė į veną 
(kartoti, jei reikia) 100–200 mg per parą

Nebivololis Neskiriamas 2,5–10 mg 1 k./p. arba per 2 kartus

Esmololis 0,5 mg smūginė dozė į veną per 1 min., 
tęsiant 0,05–0,25 μg/kg/min.

Kalcio kanalų blokatoriai

Diltiazemas 15–25 mg smūginė dozė į veną 
(kartoti, jei reikia)

60 mg 3 k./p. 
iki 360 mg suminės dozės

Verapamilis 2,5–10 mg smūginė dozė į veną 
(kartoti, jei reikia) 40–120 mg 3 k./p.

Širdį veikiantys glikozidai

Digoksinas 0,5 mg smūginė dozė į veną 
(0,75–1,5 mg per 24 val.) 0,0625–0,25 mg 1 k./p.

Digitoksinas 0,4–0,6 mg smūginė dozė į veną 0,05–0,3 mg 1 k./p.

III klasės antiaritminis vaistas

Amjodaronas 300 mg į veną skiedžiant 250 ml  
dekstrozės 5 proc. tirpalo per 30–60 min. 200 mg 1 k./p.
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Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

VPV sindromas. Supraventrikulinė paroksizminė tachikardija.
Syndromum	WPW.	Tachycardia	supraventricularis	paroxysmalis.

Skilvelinė paroksizminė tachikardija. Skilvelinė ekstrasistolija.
Tachycardia	ventricularis	paroxysmalis.	Extrasystolia	ventricularis.	

Prieširdinė paroksizminė tachikardija. Sinusinė tachikardija.
Tachycardia	atrialis	paroxysmalis.	Tachycardia	sinuatrialis.	

Paroksizminis prieširdžių virpėjimas (CHA2DS2-VASc – 2 balai).
Fibrillatio	atriorum	paroxysmalis	(CHA2DS2-VASc	–	2.)

Persistentinis tachiasistolinis prieširdžių virpėjimas.
Fibrillatio	atriorum	persistens	tachysistolica.

Permanentinis bradisistolinis prieširdžių virpėjimas.
Fibrillatio	atriorum	permanens	bradysistolica.

Paroksizminis prieširdžių plazdėjimas (tipinė forma).
Undullatio	atriorum	paroxysmalis	(forma	typica).

Permanentinis prieširdžių plazdėjimas (atipinė forma).
Undullatio	atriorum	permanens	(forma	atypica).
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III .13. 	ŠIrDIEs	LaIDumO	sutrIkImaI	
(BraDIkarDIJa)

Aras	Puodžiukynas, 	Tomas	Kazakevičius

Bradikardija vadinama reta širdies veikla, kai širdies susi-
traukimų dažnis (ŠSD) – mažesnis nei 60 k./min. (Laikoma, 
kad normalus ŠSD yra tarp 60 k./min. ir 100 k./ min. – šios 
ribos sutartinės, neapibrėžiančios normos ir patologijos, 
nes tiek fiziologinė sinusinė bradikardija, pvz., 44 k./ min., 
miegant, tiek fiziologinė sinusinė tachikardija, pvz., 
140 k./ min., fizinio ar emocinio krūvio metu yra visiškai 
normalūs reiškiniai sveikiems žmonėms.)

Bradikardija gali būti fiziologinė, kai ŠSD nesiekia 
60 k./ min., bet širdies ritmo vedlys ir sužadinimo nuo-
seklumas yra fiziologiniai (sinusinis ritmas), o retas ŠSD 
visiškai patenkina fiziologinius organizmo poreikius ir ne-
sukelia jokių simptomų. 

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

Dėl įvairių patologinių būklių, 
vartojamų vaistų ar senatvinių 
laidžiosios sistemos pokyčių širdies 
veikla gali tapti neadekvačiai reta, 
neatitinkanti fiziologinių organizmo 
poreikių, o tai gali lemti su 
bradikardija susijusius simptomus, 
kartais – net širdies sustojimo grėsmę. 

Pakankamas ir adekvatus pagrindinių 
hemodinamiką užtikrinančių širdies 
ertmių ir skilvelių susitraukimo 

dažnis priklauso nuo normalios 
dviejų širdies laidžiosios sistemos 
mazgų veiklos:

 ● Sinusinio mazgo, kuris dėl vidi-
nio elektrinio aktyvumo (sponta-
ninės diastolinės depoliarizacijos) 
geba generuoti tam tikro dažnio 
elektrinius impulsus. Sinusiniame 
mazge kilusi sužadinanti elektri-
nė banga, širdies laidžiąja sistema 
pasklidusi po visą širdį, sukelia 
mechaninį jos susitraukimą.

PatOFIZIOLOGIJa
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 ● Atrioventrikulinio (AV) mazgo, kuris normaliomis sąlygomis yra vienintelė 
elektrinė jungtis, jungianti prieširdžius su skilveliais. AV mazgas atsakingas, 
kad kiekviena sužadinanti elektrinė banga, kilusi sinusiniame mazge ir 
išplitusi prieširdžiais, šiek tiek uždelstai (kad susitraukdami prieširdžiai 
spėtų įstumti kraują į skilvelius; ją atspindi normalus P–R intervalas) 
būtų perduodama į skilvelius santykiu 1 : 1, t. y. po kiekvieno prieširdžių 
susitraukimo turi eiti skilvelių susitraukimas. Elektrokardiogramoje (EKG) 
tai matyti, kai po kiekvieno P dantelio eina QRS kompleksas.

Pagal mechanizmą patologinės būklės, galinčios nulemti per retą širdies 
veiklą, skiriamos į dvi grupes:

 ● Sinusinio mazgo disfunkcija.
 ● AV laidumo sutrikimai (arba AV blokados).

Ir sinusinio mazgo disfunkcijos, ir AV blokadų (AV mazgo disfunkcijos) 
priežastys gali būti tiek funkcinės, tiek struktūrinės. Pavyzdžiui, vartojant 
beta adrenoreceptorių blokatorius išsivysčiusi sinusinė bradikardija ar 
perdozavus digoksino kilusi IIIº AV blokada gali būti nesusijusios su 
struktūriniais sinusinio ar AV mazgo pokyčiais, o tiesioginio ar toksinio 
vaistų poveikio rezultatas. Tokius pat pokyčius gali sukelti ir neadekvati 
vegetacinė reguliacija. Lygiai taip pat tiek sinusinio mazgo disfunkciją, 
tiek AV laidumo sutrikimus gali sukelti ligos ar senstant kintanti šių mazgų 
struktūra, pvz.: jonų kanalų struktūros ir funkcijos pokyčiai, tarpląstelinių 
jungčių (koneksinų) skaičiaus mažėjimas ar struktūrų nekrozė dėl uždegimo, 
miokardo infarkto ar pan.

kLInIkInė	raIŠka
Pacientai, kuriems bradikardija reiškiasi kliniškai, skundžiasi silpnumu, 
mieguistumu, greitu nuovargiu, galvos svaigimu. Sunkesniais atvejais 
atsiranda dusulys, krūtinės anginos simptomai, gali sutrikti diurezė. Jei 
bradikardija kritinė, atsiranda ilgos asistolijos pauzės, per jas pacientas 
gali netekti sąmonės. Sąmonės netekimas asistolijos laikotarpiu vadinamas 
Morganji-Edemso-Stokso (Morgagni-Adams-Stockes, MAS) priepuoliu.

Tiriant paciento, kuriam yra bradikardija, būklę, reikia įvertinti ne vien 
simptomus, bet ir paciento staigios mirties dėl asistolijos riziką. Kadangi 
sinusinis mazgas yra natūralus širdies ritmo vedlys, o jonų kanalai, nuo 



409I I I .13.  ŠIrdIes laIdumo sutrIkImaI

kurių priklauso spontaninė diastolinė depoliarizacija, labai aktyvūs, mažai 
tikėtina, kad sinusinio mazgo automatizmas galėtų visiškai išnykti nesant 
ekstremalių organizmo būklių. Sinusinio mazgo disfunkcija, nepaisant 
sukeliamų simptomų, retai būna pavojinga gyvybei, staigios mirties rizika 
per asistoliją yra maža, o grėsmė gyvybei gali būti susijusi nebent su 
situacijomis, kai trumpalaikis sąmonės netekimas, pvz., vairuojant ar dirbant 
dideliame aukštyje, gali lemti nelaimingą atsitikimą. Todėl indikacijos 
implantuoti elektrinį širdies stimuliatorių (EŠS) esant bradikardijai dėl 
sinusinio mazgo disfunkcijos ne tokios griežtos, paprastai susijusios tik 
su bradikardijos sukeliamais simptomais. Jei sinusinio mazgo disfunkcija 
nesukelia jokių simptomų, EŠS implantacija nereikalinga.

Esant AV laidumo sutrikimams (AV blokadoms arba būklėms, galinčioms 
į jas pereiti), kuriuos sukelia struktūrinis AV jungties pažeidimas, visada 
yra grėsmė, jog AV blokada gali progresuoti, o žemiau blokados vietos 
esančių pakaitinių gelbstinčių ritmo vedlių savaiminis elektrinis aktyvumas 
gali būti nepakankamas. Dėl to, kai yra patologinių AV laidumo sutrikimų, 
kyla ir staigios mirties per asistoliją rizika. Taigi, svarstant, ar implantuoti 
EŠS AV blokados atveju, reikia priimti radikalesnius sprendimus, o EŠS 
implantacija kartais būtina ir nesant simptomų. 

DIaGnOstIka	Ir	GYDYmas	
sinusinio	mazgo	disfunkcija

Formos, kuriomis pasireiškia sinusinio mazgo disfunkcija:
 ● Sinusinė bradikardija.
 ● Sinusinio mazgo stabtelėjimas.
 ● Sinoatrialinė blokada.
 ● Bradikardijos-tachikardijos (bradi-tachi) sindromas.
 ● Chronotropinis nepakankamumas.

sinusinė	 bradikardija.	 Patologinė nuolatinė ar protarpinė sinusinė 
bradikardija – tai neadekvačiai retas sinusinis ritmas (paprastai dažnis 
nesiekia 50 k./min.), neatitinkantis esamų fiziologinių organizmo poreikių 
(III.13.1 pav.). 

Kartais, kai sinusinis ritmas labai retas, širdies ritmo vedlio funkcijas gali 
perimti kitas gelbstintis ritmo vedlys, kurio generuojamas dažnis viršija 
sinusinio ritmo dažnį (pvz., AV jungties ritmas). Patologinę sinusinę 
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bradikardiją svarbiausia atskirti nuo fiziologinės, kuri gali būti normalus 
reiškinys treniruotiems sportininkams ar daugumai žmonių ramybės, miego 
metu. Atskirai dera paminėti patologinę sinusinę bradikardiją, kurią lemia 
ŠSD retinantys vaistai (pvz., beta adrenoreceptorių blokatoriai). Jei tokiems 
vaistams pakeisti nėra tinkamos alternatyvos (pvz., beta adrenoreceptorių 
blokatorių skiriama išeminei širdies ligai, širdies nepakankamumui, 
skilvelinėms aritmijoms gydyti), o sinusinė bradikardija sukelia simptomus, 
pacientui tenka implantuoti EŠS ir tęsti gydymą ŠSD retinančiais vaistais. Jei 
sinusinę bradikardiją provokuojančius vaistus galima pakeisti kitos grupės 
vaistais (pvz., beta adrenoreceptorių blokatorius, vartojamus nuo arterinės 
hipertenzijos, galima pakeisti angiotenziną konvertuojančio fermento 
inhibitoriais, kurie neretina ŠSD), EŠS implantavimo galima išvengti.

sinusinio	 mazgo	 stabtelėjimas.	 EKG ši sinusinio mazgo disfunkcijos 
forma matoma kaip neadekvati sinusinė pauzė normalaus sinusinio ritmo 
metu (III.13.2 pav.). Tokios pauzės, atsirandančios krūvio ir padažnėjusio 
sinusinio ritmo sąlygomis, gali rodyti nepakankamą sinusinio mazgo 
kraujotaką dėl vainikinių arterijų ligos (išeminės kilmės sinusinio mazgo 
disfunkcija). Neadekvačios sinusinės pauzės gali susidaryti ir dėl sutrikusios 
vegetacinės reguliacijos, pvz., esant miego ančio (karotidinio sinuso) 
padidėjusio jautrumo sindromui ar miego apnėjos sindromui.

III.13.1	pav.	sinusinė	bradikardija,	ŠsD	–	38	k./min.
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sinoatrialinė	 blokada.	 Patofiziologinis sinoatrialinės blokados 
mechanizmas labiau nuspėjamas, nei įrodomas elektrofiziologiniais būdais. 
Kartais sinusinės pauzės trukmė gali prilygti dvigubam intervalui tarp P 
dantelių sinusinio ritmo metu (III.13.3 pav.). Tokiu atveju galima manyti, jog 
sinusiniame mazge įvyko depoliarizacija, kuri išelektrino sinusinio mazgo 
ląsteles, tačiau ši sužadinanti elektrinė banga neprasiveržė į prieširdį ir jo 
nesužadino, todėl EKG nėra įprastoje vietoje turėjusio atsirasti P dantelio ir 
po jo einančio QRS komplekso.

Braditachi	sindromas.	Šis sindromas paprastai išskiriamas dėl klinikinės 
svarbos, nes pacientams, kuriems sinusinio mazgo disfunkcija pasireiškia 
bradi-tachi sindromu, dažniausiai įvyksta sinkopės. Taip yra todėl, kad, esant 
nuolatinei sinusinei ar kitos kilmės bradikardijai, žmogaus organizmas, 
pasitelkęs kraujotakos centralizaciją ir kitus kompensacinius mechanizmus, 

III.13.3	pav.	sinoatrialinė	blokada

III.13.2	pav.	sinusinio	mazgo	stabtelėjimas,	užrašytas	atliekant	24	val.	EkG	
(Holterio)	stebėseną
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prisitaiko prie jos. Jeigu sinusinės bradikardijos sąlygomis kyla prieširdžių 
virpėjimas ar kita prieširdinė tachiaritmija, skilvelių susitraukimo dažnis 
priklauso jau ne nuo sinusinio mazgo, o nuo AV mazgo funkcijos. Jei 
šioji nepažeista, prieširdžių virpėjimo metu ŠSD gali būti netgi didelis – 
tachisistolija. Nutrūkus prieširdžių virpėjimo priepuoliui (kurio metu 
hemodinamika prisitaikiusi prie tachikardijos), sinusinio mazgo veikla 
(kuri yra nepakankama esant sinusinio mazgo disfunkcijai) sugrįžta ne iš 
karto, bet po ilgos pauzės, kurios metu pacientas dažnai netenka sąmonės 
(III.13.4 pav.).

Chronotropinis	 nepakankamumas.	 Chronotropinio nepakankamumo 
terminu apibūdinama būklė, kai absoliučios bradikardijos nėra (ŠSD >60 
k./min.), bet dažnis nepakankamas ir neatitinka fiziologinių organizmo 
poreikių. Pavyzdžiui, laiptais aukštyn lipančio arba sparčiai į įkalnę 
kopiančio žmogaus ŠSD, tesiekiantis 67 k./min., gali būti nepakankamas 
ir paskatinti simptomus: ankstyvą dusulį, greitą nuovargį, silpnumą ir kt. 
Geriausiai chronotropinį nepakankamumą padeda įvertinti 24 val. Holterio 
stebėsena – galima išsiaiškinti minimalų, vidutinį ir pasiektą maksimalų 
ŠSD, vertinant kiekvieną paros valandą atskirai, ypač dėmesį kreipiant į 
aktyvias paros valandas (III.13.5 pav.).

III.13.4	pav.	Ilga	pauzė	nutrūkus	prieširdinei	tachikardijai,	o	pirmas	susitraukimas	
po	jos	ne	sužadintas	iš	sinusinio	mazgo,	bet	gelbstintis	iš	atrioventrikulinio	mazgo
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Gydymas. Jei dėl sinusinio mazgo disfunkcijos pasireiškia su bradikardija, 
pauzėmis ar chronotropiniu nepakankamumu susiję simptomai, 
rekomenduojamas EŠS implantavimas. Jeigu simptomų nėra, EŠS 
neimplantuotinas, nesvarbu, koks yra ŠSD, – sinusinio mazgo disfunkcijos 
atvejais, priešingai nei AV laidumo sutrikimų, pavojingos bradikardijos ar 

III.13.5	pav.	Chronotropinis	nepakankamumas.	 
24	val.	EkG	(Holterio)	stebėsenos	lentelė,	rodanti	kiekvienos	paros	valandos	

minimalų	(min),	maksimalų	(max)	ir	vidutinį	(avg)	ŠsD	
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asistolijos rizika labai maža.

atrioventrikulinio	laidumo	sutrikimai
Formos, kuriomis pasireiškia AV laidumo sutrikimai:

 ● I° AV blokada.
 ● II° AV blokada:

• II° pirmo tipo (Venkebacho) AV blokada.
• II° antro tipo (Miobico) AV blokada.
• II° trečio tipo (angl. advanced, high grade) AV blokada.

 ● III° (visiškoji) AV blokada.
 ● Viduskilvelinio laidumo sutrikimai:

• Dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada.
• Kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada.
• Kairiosios Hiso pluošto kojytės priekinės šakelės blokada.
• Kairiosios Hiso pluošto kojytės užpakalinės šakelės blokada.
• Nespecifiniai viduskilvelinio laidumo sutrikimai.

I°	aV	 blokada	 – būklė, kai sulėtėja impulso sklidimas AV mazge, kurį 
EKG atspindi pailgėjęs P–R intervalas (III.13.6 pav.). Iš tiesų AV mazge 
nėra blokuojamas nė vienas impulsas, t. y. po kiekvieno P dantelio eina 
QRS kompleksas. Vis dėlto klasifikacijoje ši būklė įvardijama I° AV 
blokada, nes pailgėjęs atrioventrikulinio sklidimo laikas jau gali rodyti 
pradinius patologinio proceso, dėl kurio blogėja AV mazgo laidumas, 
pokyčius. Kadangi AV mazgą inervuoja daug vegetacinių nervų skaidulų, 

III.13.6	pav.	I°	atrioventrikulinė	blokada:	P–r	intervalas	–	320	ms	(norma	–	iki	200	ms)	
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I° AV blokada galima, kai vyrauja parasimpatinės nervų sistemos tonusas, 
t. y. miegant ar jauniems treniruotiems sportininkams ramybėje. Tokiu 
atveju I° AV blokada laikytina fiziologine būkle, jos gydyti nereikia. Kita 
I° AV blokados priežastis gali būti AV laidumą mažinančių vaistų (beta 
adrenoreceptorių blokatorių, nedihidropiridininių kalcio kanalų blokatorių, 
digoksino, antiaritminių vaistų) poveikis. Jei įmanoma, šiuos vaistus 
rekomenduojama pakeisti kitais, nemažinančiais AV laidumo. 

Kadangi, esant I° AV blokadai, skilvelių susitraukimo dažnis neretėja, 
paprastai EŠS implantuoti nereikia. Vis dėlto tam tikriems pacientams, 
sergantiems širdies nepakankamumu, kai P–R intervalas yra ilgas, t. y. 
prieširdžiai nebeprisideda prie diastolinio skilvelių prisipildymo, gali 
būti atliekamas DDDR arba CRT-P tipo (priklauso nuo kairiojo skilvelio 
sistolinės funkcijos) EŠS sistemos implantavimas.

II°	aV	 blokada – būklė, kai iš prieširdžių į skilvelius nepatenka dalis 
impulsų, kurie yra blokuojami AV mazge, t. y. EKG ne po kiekvieno 
P dantelio eina QRS kompleksas, bet dalinis impulsų sklidimas per AV 
mazgą išlikęs. Pagal AV mazgo laidumo pobūdį II° AV blokada skiriama į 
tris tipus: pirmo (Venkebacho), antro (Miobico) ir trečio (angl. advanced,	
high grade) tipo.

II°	 pirmo	 tipo	 (Venkebacho)	aV	 blokadą lemia laipsniškai mažėjantis 
AV mazgo laidumas: kiekviena iš prieširdžių į skilvelius sklindanti 
sužadinančioji banga AV jungtyje užtrunka vis ilgiau – tai rodo laipsniškai 
ilgėjantis P–R intervalas. Galiausiai viena iš sužadinančių bangų yra 
blokuojama ir nebepatenka į skilvelius, t. y. po P dantelio neina QRS 
kompleksas. Per susidariusią pauzę „pailsėjęs“ AV mazgas vėl geba 

III.13.7	pav.	II°	pirmo	tipo	(Venckebacho)	atrioventrikulinė	blokada
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praleisti elektrinį impulsą iš prieširdžių į skilvelius greičiau, todėl po pauzės 
(blokuotojo komplekso) einantis P–R intervalas vėl būna trumpesnis už 
paskutinį P–R intervalą prieš blokuotąjį kompleksą (III.13.7 pav.). 

Esant šiai AV blokadai, patologinis procesas paprastai vyksta AV mazge, 
todėl net jei jis progresuotų iki III° (visiškosios) AV blokados, žemiau jos 
vietos liktų gan aktyvūs pakaitiniai gelbstintys ritmo vedliai: AV mazgo 
apatinės dalies, Hiso pluošto, Hiso pluošto kojyčių ląstelės. Jų generuojamas 
savaiminis dažnis paprastai nebūna pavojingai mažas (36–44 k./min.), todėl 
staigios mirties per asistoliją rizika santykinai maža. Kadangi AV mazgą 
inervuoja daug vegetacinių nervų skaidulų, II° pirmo tipo AV blokadą 
gali lemti ir vyraujantis parasimpatinės nervų sistemos tonusas, todėl 
trumpalaikiai šio tipo blokados epizodai laikytini normaliu reiškiniu naktį 
miegant arba ramybėje gerai treniruotiems sportininkams. Antra vertus, jei 
šioji blokada yra nuolatinė, rekomenduojamas DDDR tipo (arba CRT-P 
tipo esant širdies nepakankamumui, kai KSIF ≤35 proc.) EŠS sistemos 
implantavimas.

II°	antro	tipo	(miobico)	aV	blokada dažnesnė, kai patologinis procesas 
vyksta žemiau AV mazgo: Hiso pluošte ar jo kojytėse, kur laidžiosios 
sistemos struktūros veikia pagal principą „viskas arba nieko“, t. y. arba 
praleidžia sužadinančią bangą, arba ją blokuoja. Kadangi impulso sklidimo 
AV jungtimi laikas visada toks pats, P–R intervalas neblokuotuose 
kompleksuose taip pat yra vienodas, nėra P–R intervalo ilgėjimo reiškinio 
(III.13.8 pav.). 

Šio tipo AV blokada dažnai susijusi su fascikulinėmis blokadomis: kairiosios 
Hiso pluošto kojytės blokada (KHKB), dešiniosios Hiso pluošto kojytės 

III.13.8	pav.	II°	antro	tipo	(miobico)	atrioventrikulinė	blokada	2	:	1
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blokada (DHKB) ar nespecifiniais viduskilvelinio laidumo sutrikimais po 
persirgto miokardo infarkto. Kadangi patologinis procesas paprastai vyksta 
žemiau AV mazgo, tiksliau – Hiso ir Purkinje sistemose, jei jis progresuotų 
iki III° (visiškosios) AV blokados, žemiau jos vietos liktų mažai aktyvūs 
pakaitiniai gelbstintys ritmo vedliai, esantys Purkinje skaidulose. Tokių 
ritmo vedlių generuojamas savaiminis gelbstintis dažnis paprastai būna 
mažas (20–28 k./min.), nepastovus, pereinantis į ilgalaikius asistolijos 
epizodus, todėl mirties per asistoliją rizika yra didelė. Jei II° antro tipo AV 
blokados priežastys nėra laikinos, pacientai gydomi implantuojant EŠS 
sistemą.

Kai kurie autoriai atskirai išskiria II° blokadą 2 : 1, kuri pagal EKG kriterijus 
turėtų būti priskiriama II° antro tipo AV blokadai, nes P–R intervalas 
pastovus, nepailgėja. Tačiau II° blokada 2 : 1 labai dažnai būna AV mazgo 
lygyje (ypač jei QRS kompleksai siauri, nėra fascikulinės blokados), o P–R 
intervalo ilgėjimo nematyti tik todėl, kad nėra dviejų vienas paskui kitą 
einančių P dantelių, po kurių kiekvieno sektų QRS kompleksas. Prognozė 
esant II° AV blokadai 2 : 1 AV mazgo lygyje geresnė, rizika mažesnė, bet 
implantuoti EŠS, jei blokada pastovi, rekomenduojama.

II°	trečio	tipo	(angl.	advanced, high grade)	aV	blokada. II° trečio tipo AV 
blokados išraiška EKG labai primena III° (visiškąją) AV blokadą: P dantelių 
daug, o QRS kompleksų mažai. Esant visiškajai AV blokadai, tarp prieširdžių 
ir skilvelių veiklos nelieka jokios sąsajos, o skilveliai susitraukinėja pagal 
gelbstinčio ritmo vedlio, esančio žemiau blokados vietos, aktyvumą. II° 
trečio tipo AV blokados atveju yra išlikęs labai mažas AV mazgo laidumas – 
AV mazgas praleidžia tik 30–40 impulsų per minutę. Taigi prieširdžiams 
susitraukinėjant, pvz., 90 k./min., laidumas į skilvelius yra 3 : 1, t. y. EKG 

III.13.9	pav.	II°	trečio	tipo	(angl.	advanced, high grade)	atrioventrikulinė	blokada
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užrašomi du vienas paskui kitą einantys blokuoti P danteliai, o po trečio P 
dantelio pastoviu P–R intervalu eina QRS kompleksas (III.13.9 pav.). 

II° trečio tipo blokadą svarbu atpažinti, nes laidumas gali toliau blogėti ir 
neaišku, ar, AV mazgui tapus visiškai nelaidžiam, pradės veikti koks nors 
pakaitinis gelbstintis ritmo vedlys ar pacientui pasireikš gyvybei gresianti 
skilvelių asistolija.

III°	 (visiškoji)	aV	blokada – būklė, kai impulsai iš prieširdžių visiškai 
nebepatenka į skilvelius. Jei šioji blokada pastovi, vadinasi, skilveliai 
susitraukinėja pagal gelbstinčio ritmo vedlio, esančio žemiau blokados 
vietos, aktyvumą. EKG matomi P danteliai arba kitokio pobūdžio prieširdžių 
elektrinė veikla (prieširdžių virpėjimas ar plazdėjimas), kuri visiškai 
nesisieja su skilvelių veikla, – ją rodo platūs arba siauri QRS kompleksai, 
užrašomi tam tikru mažu dažniu, priklausančiu nuo gelbstinčio ritmo vedlio 
(III.13.10 pav.). 

Visiškoji AV blokada, įvykusi AV mazge, aukščiau Hiso pluošto, vadinama 
suprahisine. Gelbstintis ritmo vedlys šiuo atveju yra aukštai, tikėtina, irgi 
aukščiau Hiso pluošto, todėl savaiminis elektrinis jo aktyvumas geras, 
gelbstinčio skilvelių ritmo dažnis pakankamas, stabilus, apie 40–44 k. min., 
o QRS kompleksai siauri, nes skilveliai sužadinami veikiant normaliai 
laidžiajai sistemai. Jei visiškosios AV blokados priežastis – skilvelių 
miokardą pažeidžiančios ligos, būdinga ir fascikulinė blokada, dažnai 
žemiau Hiso pluošto, todėl vadinama infrahisine. Gelbstintis ritmo vedlys 

III.13.10	pav.	III°	(visiškoji)	atrioventrikulinė	blokada
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III.13.11	pav.	Protarpinė	(intermituojanti)	III°	(visiškoji)	atrioventrikulinė	blokada

tokiu atveju būna žemai, Purkinje skaidulose, todėl jo savaiminis elektrinis 
aktyvumas mažas, gelbstinčio skilvelių ritmo dažnis retas, nestabilus, apie 
20–28 k./min., QRS kompleksai platūs, todėl paciento hemodinamika 
nepakankama, progresuoja širdies nepakankamumas ir yra didelė mirties 
per asistoliją rizika.

Jei III° AV blokada yra protarpinė (intermituojanti), t. y. AV mazgo laidumas 
užsiblokuoja tam tikram laikui (kartais iki 20–30 sek.), gelbstinčio skilvelių 
ritmo vedlio veikla gali ir neprasidėti (III.13.11 pav.). Tokiais atvejais 
EKG užrašomi tik P danteliai, QRS kompleksų nėra, o nesusitraukinėjant 
skilveliams, ligonis dėl asistolijos netenka sąmonės – tai MAS priepuolis.

Viduskilvelinio	laidumo	sutrikimai
Normalus QRS kompleksas esti siauras, jo trukmė – iki 90 ms. Taip yra 
todėl, kad sužadinanti elektrinė banga skilvelių miokardą pasiekia ne tiesiai 
perėjusi AV mazgą, bet ir Hiso pluoštą, jo kojytes, šakeles bei galines 
Purkinje skaidulas beveik tuo pačiu metu sužadindama didžiosios skilvelių 
dalies miokardą. Kadangi pertvara ir šoninės skilvelių sienos susitraukia 
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vienu metu, kraujas efektyviausiai išstumiamas iš skilvelių. Jei impulso 
sklidimas viena iš Hiso pluošto kojyčių blokuojamas, vėluoja atitinkamo 
skilvelio sužadinimas, todėl QRS kompleksas plečiasi, jo trukmė ilgėja. 
Įvykus visiškajai kojytės blokadai, QRS trukmė viršija 120 ms. Kai QRS 
trukmė yra tarp 90 ir 120 ms, laikoma, kad Hiso pluošto kojytės blokada 
dalinė ar yra nespecifinis viduskilvelinio laidumo sutrikimas.  

Dešiniosios	Hiso	pluošto	kojytės	blokada	(DHkB).	Sutrikus dešiniosios 
Hiso pluošto kojytės laidumui, skilveliai sužadinami impulsui plintant 
kairiąja Hiso pluošto kojyte, todėl vėluoja dešiniojo skilvelio sužadinimas. 
EKG matomas M arba rSR‘ formos teigiamas QRS kompleksas 
V1 derivacijoje, rodantis, kad sužadinanti banga nuo kairiojo skilvelio 
pusės artėja dešiniosios vienpolės V1 derivacijos link. T dantelis toje 
pačioje derivacijoje neigiamas, priešingas (angl. discordant) pagrindinei 
QRS komplekso poliarizacijai (III.13.12 pav.). 

Teigiamas T dantelis esant visiškai DHKB paprastai užrašomas miokardo 
išemijos sąlygomis ir kartu su kitais būdingais klinikiniais požymiais yra 
vertingas diagnostinis kriterijus.

DHKB elektrokardiografiniai kriterijai:
 ● QRS trukmė >120 ms.
 ● rSR’ ar M formos QRS kompleksas V1 derivacijoje.
 ● Gilios ir karpytos S bangos I, aVL ir V4–V6 derivacijose.
 ● Antriniai ST segmento ir T bangos pokyčiai (neigiamos T bangos) V1–

III.13.12	pav.	Dešiniosios	Hiso	pluošto	kojytės	blokada
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V3 derivacijose.

kairiosios	 Hiso	 pluošto	 kojytės	 blokada	 (kHkB).	 Sutrikus kairiosios 
Hiso pluošto kojytės laidumui, skilveliai sužadinami impulsui plintant 
dešiniąja Hiso pluošto kojyte, todėl vėluoja kairiojo skilvelio, ypač šoninės 
sienos, sužadinimas. EKG matomas rS arba QS formos ryškiai neigiamas 
QRS kompleksas V1 derivacijoje, atspindintis, jog sužadinimo banga tolsta 
nuo dešiniosios vienpolės V1 derivacijos kairiojo skilvelio link. T dantelis 
toje pačioje derivacijoje teigiamas, priešingas (angl. discordant) pagrindinei 
QRS komplekso krypčiai (III.13.13 pav.). 

KHKB elektrokardiografiniai požymiai:
 ● QRS trukmė >120 ms.
 ● Gilios ir plačios S bangos ar QS kompleksas V1 ir (ar) V2 derivacijose.
 ● Plačios karpytos R bangos V5–V6 ir (ar) I derivacijose.
 ● ST segmento dislokacija ir T bangų inversija priešinga QRS kompleksui 

kryptimi.

Visiškoji KHKB labai pakeičia ST segmentą ir T bangą, todėl 
elektrokardiografinė miokardo infarkto diagnostika gerokai pasunkėja.

III.13.13	pav.	kairiosios	Hiso	pluošto	kojytės	blokada
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kairiosios	Hiso	pluošto	kojytės	priekinės	šakelės	blokados	(kHkPŠB) 
atveju sužadinanti banga atsklinda nuo kairiosios Hiso pluošto kojytės 
užpakalinės šakelės, todėl QRS trukmė pailgėja tik apie 20 ms, t. y. QRS 
kompleksas labai neišplatėja. I ir aVL derivacijose matomos aukštos R 
bangos, o II, III ir aVF derivacijose – gilios S bangos. Elektrinė QRS ašis 
nukrypsta į kairę daugiau kaip -30°. Toks ryškus elektrinės širdies ašies 
nuokrypis į kairę ir yra pagrindinis KHKPŠB kriterijus (III.13.14 pav.).

KHKPŠB elektrokardiografiniai kriterijai: 
 ● QRS trukmė <120 ms.
 ● Elektrinė širdies ašis ≥30°.
 ● qR forma I ir aVL derivacijose.
 ● rS forma II, III ir aVF derivacijose.

III.13.14	pav.	kairiosios	Hiso	pluošto	kojytės	priekinės	šakelės	blokada	esant	
prieširdžių	virpėjimui
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III.13.15	pav.	kairiosios	Hiso	pluošto	kojytės	užpakalinės	šakelės	blokada	kartu	
su	dešiniosios	Hiso	pluošto	kojytės	blokada	(bifascikulinė	blokada)

kairiosios	Hiso	pluošto	kojytės	užpakalinės	šakelės	blokada	(kHkuŠB). 
Izoliuota KHKUŠB pasitaiko retai, dažniausiai ji būna kartu su DHKB. 
KHKUŠB atveju II, III ir aVF derivacijose matomos didelės R bangos, o I 
ir aVL derivacijose – gilios S bangos. Elektrinė QRS ašis nukrypsta į dešinę 
daugiau kaip +90°. QRS trukmė pailgėja labai mažai, dažniausiai tik 0,02 sek. 
Ryškus elektrinės širdies ašies nuokrypis į dešinę (> +90°), nesant dešiniojo 
skilvelio hipertrofijos, – pagrindinis KHKUŠB kriterijus (III.13.15 pav.). 
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KHKUŠB elektrokardiografiniai kriterijai:
 ● QRS trukmė <120 m.
 ● Elektrinė širdies ašis ≥ +90°, nesant dešiniojo skilvelio hipertrofijos. 
 ● rS forma I ir aVL derivacijose.
 ● Aukštos R bangos II, III ir aVF derivacijose.

Bifascikulinė	 ir	 trifascikulinė	 blokada. Jei Hiso pluošto ir jo kojyčių 
laidumas yra normalus, sužadinanti elektrinė banga skilvelius pasiekia 
trimis pluošteliais (fascikulais): dešiniąja Hiso pluošto kojyte, kairiosios 
Hiso pluošto kojytės priekine šakele ir kairiosios Hiso pluošto kojytės 
užpakaline šakele. Sutrikus dviejų šakelių iš trijų laidumui, sužadinanti 
banga skilvelius pasiekia tik viena Hiso pluošto šakele, todėl labai padidėja 
visiškosios AV blokados rizika.

Būklė, kai vienu metu EKG užrašoma dviejų Hiso pluošto šakelių blokados 
požymiai, vadinama bifascikuline blokada:

 ● DHKB + KHKPŠB. 
 ● DHKB + KHKUŠB. 
 ● KHKB (kai sužadinanti banga nebesklinda nei kairiosios Hiso pluošto 

kojytės priekine šakele, nei užpakaline šakele).

Kartais EKG matomas pailgėjęs P–R intervalas (I° AV blokada) ir dviejų 
Hiso pluošto šakelių blokados požymiai (bifascikulinė blokada). Toks 
laidumo sutrikimas vadinamas trifascikuline blokada.

nespecifiniai	viduskilvelinio	laidumo	sutrikimai.	Kai skilvelių laidumas 
pablogėja dėl netolygaus sužadinančios bangos sklidimo pačiame miokarde 
(pvz., pro nehomogenišką randą po miokardo infarkto), toks viduskilvelinio 
laidumo sutrikimas vadinamas nespecifiniu.

Gydymas
Implantuoti EŠS, net ir nesant simptomų, būtina, kai yra nuolatinė III° ir II° 
2 tipo AV blokada, jeigu laidumo sutrikimo priežastis nelaikina (miokardo 
infarktas, uždegimo ligos, sutrikusi elektrolitų pusiausvyra, vaistų įtaka).

Kitais atvejais vertinamas simptomų sunkumas, AV laidumo dydis (k./min.), H–V 
intervalo trukmė (kai H–V intervalas viršija 70 ms, tikslinga implantuoti 
EŠS), AV blokados vieta (intra-, supra- ar infrahisinė, nustatoma širdies 
elektrofiziologiniu tyrimu). 
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Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Išeminė širdies liga. Sinusinio mazgo silpnumo sindromas. Sinusinė bradikardija. 
Morbus	ischaemicus	cordis.	Syndromum	nodi	sinoatrialis	mali.	Bradycardia	
sinoatrialis.

Atrioventrikulinis ritmas.
Rhythmus	atrioventricularis.	

Sinusinė bradikardija. Paroksizminis tachisistolinis prieširdžių virpėjimas. Bradi-
tachi sindromas. Bradycardia sino atrialis. Fibrillatio	atriorum	paroxysmalis	
tachysystolica.	Syndomum	brady-tachy.

Ūminis miokardo infarktas su ST pakilimu. III° (visiškoji) AV blokada.
Infarctum	myocardii	cum	elevatione	ST.	Blocus	AV	III°	(completus).

Intermituojanti II° pirmo tipo AV blokada. 
Blocus	AV	gradus	secundi,	typus	primus	intermittens.

Dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada. 
Blocus	cruris	dextri	fasciculi	Hisi.

Kairiosios Hiso pluošto kojytės priekinės šakelės blokada.
Blocus	fasciculi	anterioris	cruris	sinistri	fasciculi	Hisi.

LItEratūra
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III .14. 	ūmInės	karDIOLOGInės	BūkLės

Giedrė	Bakšytė , 	Giedrė	Stanai t ienė

Šiame skyriuje aptariama ūminis širdies nepakankamumas 
ir kraujotakos išnykimas. 

Ūminiu širdies nepakankamumu gali komplikuotis bet kuri 
širdies ir kraujagyslių sistemos liga, todėl jį būtina mokėti 
laiku atpažinti ir gydyti, nes ši būklė yra grėsminga ir gali 
baigtis mirtimi. 

Kraujotakos išnykimas – kritinė būklė, kai paciento išgy-
venimą ir prognozę lemia sekundės, todėl kiekvienas žmo-
gus turėtų mokėti atlikti pradinį gaivinimą, o kiekvienas 
gydytojas – specializuotąjį gaivinimą.

Š I R D I E S  I R  K R A U J A G Y S L I Ų  S I S T E M O S  
PAT O L O G I N ė S  B Ū K L ė S

Ūminis širdies nepakankamumas 
(ŪŠN) – tai staiga atsiradę ar pa-
ryškėję širdies nepakankamumo 
(ŠN) simptomai ir požymiai. ŠN 
gali sukelti sistolinė ar diastoli-
nė širdies disfunkcija, ritmo su-
trikimai, prieškrūvio ir pokrūvio 
neatitikimas. ŪŠN dažniausiai 

pavojingas gyvybei, todėl ligonį 
reikia nedelsiant ištirti ir gydyti. 
Didžioji dalis ligonių turi būti gy-
domi ligoninėje, tik kai kuriuos 
jų po išsamaus ištyrimo paskyrus 
ar koregavus gydymą skubiosios 
pagalbos skyriuje galima išleisti 
namo.

ūmInIs	ŠIrDIEs	nEPakankamumas

Paplitimas
Širdies nepakankamumo (įvairaus 
laipsnio) dažnumas – 2,3–3,7 nau-
ji atvejai tūkstančiui gyventojų per 

metus. ŠN yra 4,7 proc. moterų ir 
5,1 proc. vyrų hospitalizavimo pa-
grindinė priežastis.
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Priežastys
Apie 70 proc. ligonių, kurie kreipiasi dėl ŪŠN, diagnozuojamas lėtinio ŠN 
paūmėjimas (dekompensacija), o 25 proc. ligonių ŪŠN nustatomas pirmą 
kartą (de novo), t. y. jiems anksčiau nebuvo nustatyta jokia širdies patolo-
gija, galinti sukelti ŠN. Dar apie 5 proc. ligonių serga sunkiu ar atspariu 
gydymui ŠN. Dažniausios ŪŠN priežastys ir sukeliamieji veiksniai:

 ● Ūminės išemijos sindromai.
 ● Smarkus arterinio kraujospūdžio padidėjimas.
 ● Ūminis ritmo sutrikimas, kai yra tachiaritmija (pvz.: prieširdžių virpėji-

mas, skilvelinė tachikardija) ar bradiaritmija.
 ● Ūminė mechaninė priežastis: mechaninės ūminio miokardo infarkto 

komplikacijos (laisvosios sienos, skilvelių pertvaros plyšimas, ūminis 
dviburio vožtuvo nesandarumas), krūtinės trauma ar intervencinės šir-
dies procedūros, ūminis natūralaus ar protezuoto vožtuvo nesandarumas 
dėl infekcinio endokardito, aortos atsisluoksniavimas ar trombozė.

 ● Infekcijos (pvz.: plaučių uždegimas, infekcinis endokarditas, sepsis).
 ● Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos paūmėjimas.
 ● Plaučių arterijos tromboembolija.
 ● Cerebrovaskulinės kraujotakos sutrikimai (insultas).
 ● Metabolizmo / hormonų apykaitos sutrikimai (pvz.: skydliaukės disfunk-

cija, diabetinė ketozė, antinksčių disfunkcija, nėštumas ir su nėštumu ar 
gimdymu susijusi patologija).

 ● Operacija ir perioperacinės komplikacijos.
 ● Padidėjusi simpatinė stimuliacija, streso sukelta kardiomiopatija.
 ● Toksinės medžiagos (alkoholis, narkotikai).
 ● Vaistai (nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, gliukokortikoidai, nei-

giamai inotropiškai veikiantys vaistai, kardiotoksiški chemoterapiniai 
vaistai).

 ● Paskirto skysčių / druskos vartojimo režimo ar medikamentinio gydymo 
nesilaikymas.

Nuo ŪŠN priežasties priklauso gydymo taktika, kuri kiekvienam ligoniui 
turi būti parenkama individualiai.

Patofiziologija
Ūminio ŠN sindromas – tai kritinis širdies minutinio tūrio sumažėjimas, 
sukeliantis periferinių audinių hipoperfuziją.
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ŪŠN patofiziologija sudėtinga ir daugialypė. Svarbi yra pablogėjusi širdies 
raumens kontrakcija. Dėl sistolinės širdies raumens disfunkcijos sumažėja 
širdies sistolinis ir minutinis tūris. Atsiranda hipotenzija, bloginanti vaini-
kinių arterijų kraujotaką, prasideda ir ryškėja miokardo išemija, dar labiau 
progresuoja miokardo disfunkcija. Be to, dėl hipotenzijos sutrinka mikro-
cirkuliacija: vystosi kompensacinė vazokonstrikcija, vėliau vazodilatacija, 
sumažėjus inkstų perfuzijai, susilaiko skysčiai – taip susidaro ydingas ratas, 
ryškėja ŪŠN požymiai.

ŪŠN pasireikšti ne mažiau svarbus gali būti ir padidėjęs periferinių krau-
jagyslių pasipriešinimas, sukeliantis diastolinę širdies raumens disfunkciją, 
šiuo atveju širdies raumens kontrakcija gali būti tik šiek tiek pablogėjusi. 
Didėjant galiniam diastoliniam spaudimui kairiajame skilvelyje, plaučiuose 
susidaro veninio kraujo sąstovis. Jei hidrostatinis slėgis plaučių kapiliaruo-
se viršija onkozinį plazmos slėgį, skystis prasisunkia į intersticinį plaučių 
audinį ir alveoles – atsiranda plaučių edema. 

Dažniausiai abu šie mechanizmai pasireiškia kartu, bet vienas ar kitas gali 
būti vyraujantis. ŪŠN gali skatinti dar keletas kitų mechanizmų:

 ● Širdies raumens nekrozė ir progresuojantis kairiojo skilvelio nepakanka-
mumas. Veiksniai, galintys didinti miokardo nekrozę, yra ne tik ūminės 
išemijos sindromai, bet ir paties ŪŠN sukelta hipoksija, acidozė, hipo-
perfuzija, neurohormoninės sistemos (renino–angiotenzino–aldosterono, 
endotelino, vazopresino, natriurezinių peptidų, bradikinino, adrenerginės 
nervų sistemos) ir uždegimo tarpininkų (interleukino 6, C reaktyviojo 
baltymo) suaktyvėjimas, taip pat padidėjęs kairiojo skilvelio spaudimas, 
lemiantis subendokardinę išemiją, ar suaktyvėję trombocitai. 

 ● Dešiniojo skilvelio nepakankamumas. Daugeliu atvejų, išskyrus tik 
plaučių arterijos emboliją ir ūminį dešiniojo skilvelio miokardo infarktą, 
jis yra ŪŠN padarinys, bet ne priežastis. Jį sukelia sąstovis plaučiuose ir 
sumažėjusi deguonies saturacija dėl plaučių kraujagyslių vazokonstrik-
cijos. Dešiniojo skilvelio nepakankamumas savo ruožtu lemia veninio 
kraujo sąstovį pilvo organuose (inkstuose, kepenyse, žarnyne), dėl kurio 
blogėja jų funkcija.

 ● Kvėpavimo nepakankamumas. Sumažėjusi oksigenacija, acidozė, suma-
žėjęs minutinis širdies tūris gali slopinti kvėpavimo centrą, sukelti kvė-
pavimo raumenų silpnumą, ir galiausiai – kvėpavimo nepakankamumą 
kartu su širdies ir kraujagyslių nepakankamumu. 
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 ● Padidėjęs alveolių ir kapiliarų membranos pralaidumas ir sumažėjęs al-
veolių skysčio klirensas. Ryški hipoksija ir galbūt ŪŠN sukeltas ūminis 
uždegimo procesas trukdo iš alveolių pasišalinti skysčiui ir skatina sąs-
tovį plaučiuose.

 ● Inkstų funkcijos nepakankamumas. Skatina skysčių kaupimąsi, neuro-
hormoninės sistemos ir uždegimo tarpininkų aktyvumą.

 ● Aritmijos, ypač prieširdinės, toliau blogina širdies raumens funkciją.

klasifikacija
Vienos universalios ŪŠN klasifikacijos nėra. Europos kardiologų draugija 
siūlo išskirti šias ŪŠN klinikines būkles (2005 m. ŪŠN diagnostikos ir gy-
dymo rekomendacijos, 2008 m. ūminio ir lėtinio ŠN diagnostikos ir gydy-
mo rekomendacijos):

 ● ūminis	dekompensuotas	Šn arba lėtinio ŠN dekompensacija.
 ● ūminis	Šn	ir	hipertenzija	/	hipertenzinė	krizė	– ŠN požymiai ir simp-

tomai, sukeliami didelio kraujospūdžio, o kairiojo skilvelio funkcija gana 
gera, krūtinės ląstos rentgenogramoje matyti staziniai plaučių pokyčiai.

 ● Plaučių	edema – pasunkėjęs kvėpavimas, girdimi drėgni karkalai visa-
me plaučių plote, ortopnėja, deguonies saturacija dažniausiai mažesnė 
nei 90 proc. kvėpuojant atmosferos oru iki gydymo; plaučių edema pa-
tvirtinama krūtinės ląstos rentgenograma.

 ● kardiogeninis	 šokas – tai sumažėjusios audinių perfuzijos požymiai, 
sukelti ŠN, koregavus hipovolemiją. Jo kriterijai: 
• Sumažėjęs arterinis kraujospūdis (AKS) (sistolinis AKS <90 mmHg 

>30 min. arba reikia vazopresorių sistoliniam AKS palaikyti 
≥90 mmHg);

• Bent vienas sutrikusios organų perfuzijos požymis: sumažėjęs šlapi-
mo išsiskyrimas (<30 ml/val.), sutrikusi sąmonė, šalta drėgna oda ir 
galūnės, serumo laktato koncentracija didesnė nei 2,0 mmol/l;

• Kraujo sąstovis plaučiuose ar padidėję kairiojo skilvelio prisipildymo 
spaudimai (pvz., plaučių kapiliarų pleištinis slėgis >18 mmHg).

 ● ūminės	išemijos	sindromai	ir	Šn – dažniausia ūminio naujai (de novo) 
diagnozuoto ŠN priežastis. Apie 15 proc. ligonių, kuriems yra ūminės 
išemijos sindromas, pasireiškia ir ŠN simptomai bei požymiai. Dažnai 
ŪŠN susijęs su aritmijomis (bradikardija, prieširdžių virpėjimu, skilve-
line tachikardija).



430 I I I  SKYRIUS

 ● Dešiniosios	širdies	nepakankamumas – tai mažo širdies minutinio tū-
rio sindromas, lemiantis padidėjusį jungo venų spaudimą, hepatomega-
liją ir hipotenziją.

kilipo	klasifikacija, skirta įvertinti klinikinius kairiojo skilvelio funkcijos 
sutrikimo požymius gydant ūminį	miokardo	infarktą:
I	klasė –  nėra klinikinių ŠN požymių.
II	klasė –  ŠN požymiai: plaučiuose girdimi drėgni karkalai iki pusės plaučių 

ploto, III tono (S3) galopo ritmas, plaučių veninė hipertenzija.
III	klasė – sunkaus ŠN požymiai: plaučių edema, drėgni karkalai visame 

plaučių plote.
IV	klasė – kardiogeninis šokas: hipotenzija (sistolinis AKS <90 mm Hg) ir 

periferinės vazokonstrikcijos požymiai, pvz.: oligurija, cianozė 
ar prakaitavimas.

Foresterio	klasifikacija, pagrįsta hemodinamikos pokyčiais, o kiekvieną 
jos klasę galima apibūdinti ir atsižvelgiant į klinikinius sąstovio ir hipoper-
fuzijos požymius (III.14.1 pav.): 
I	klasė – normali hemodinamika („sausas ir šiltas“ ŪŠN):

 ● pleištinis plaučių kapiliarų slėgis ≤18 mm Hg;
 ● širdies indeksas >2,2 l/min./m2.

II	klasė	 –  sąstovis plaučiuose, nėra periferinės hipoperfuzijos („šlapias ir 
šiltas“ ŪŠN):

 ● pleištinis plaučių kapiliarų slėgis >18 mm Hg;
 ● širdies indeksas >2,2 l/min./m2.

III	klasė –  periferinė hipoperfuzija, nėra stazės plaučiuose („sausas ir šal-
tas“ ŪŠN):

 ● pleištinis plaučių kapiliarų slėgis ≤18 mm Hg;
 ● širdies indeksas ≤ 2,2 l/min./m2.

IV	klasė –  sąstovis plaučiuose ir periferinė hipoperfuzija („šlapias ir šaltas“ 
ŪŠN):

 ● pleištinis plaučių kapiliarų slėgis >18 mm Hg;
 ● širdies indeksas ≤2,2 l/min./m2.

Pagal sistolinį	aks pacientui atvykus galima išskirti tris ŪŠN sergančių 
pacientų kategorijas:

 ● ŪŠN esant normaliam AKS – 90–140 mmHg;
 ● ŪŠN esant padidėjusiam AKS >140 mmHg (hipertenzinis ŪŠN);
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 ● ŪŠN esant sumažėjusiam AKS <90 mmHg (hipotenzinis ŪŠN), ku-
ris būna 5–8 proc. ir yra blogiausios prognozės, ypač jei kartu yra 
hipoperfuzija.

Pagal ŠN simptomų ir požymių anamnezę ŪŠN gali būti naujai atsiradęs 
(de novo), 25 proc. visų atvejų, ir lėtinis paūmėjęs (dekompensuotas) ŠN, 
70 proc. visų atvejų. Likę 5 proc. priskiriami atspariam gydymui ŠN.

Kaip ir lėtinio ŠN atveju, pacientų kairiojo skilvelio išstūmio frakcija gali 
būti sumažėjusi (angl. reduced) arba išlikusi (angl. preserved).

Diagnostika
Ūminio ŠN diagnozė nustatoma, remiantis simptomais ir klinikiniu tyrimu, 
kuriuos papildo laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai: elektrokardiogra-
fija (EKG), deguonies saturacijos tyrimas, krūtinės ląstos rentgenografija, 
echokardiografija ir plaučių ultragarsinis tyrimas. Klinikinio tyrimo tiks-
las – išsiaiškinti galimą patofiziologinį ŪŠN mechanizmą, įvertinant sąsto-
vio ir (ar) hipoperfuzijos simptomus bei požymius. 

III.14.1	pav.	klinikinė	ūminio	širdies	nepakankamumo	klasifikacija	pagal	
objektyviojo	tyrimo	duomenis,	paremta	periferinės	kraujotakos	(perfuzijos)	

ir	kongestijos	(sąstovio)	įvertinimu	

ŠILTAS IR SAUSAS ŠILTAS IR ŠLAPIAS

ŠALTAS IR SAUSAS ŠALTAS IR ŠLAPIAS

Sąstovio nėra

Sąstovis yra
Sąstovis plaučiuose
Ortopnėja / priepuolinis naktinis dusulys
Periferinė (abipusė) edema
Išsiplėtusios jungo venos
Stazinė hepatomegalija
Sąstovis žarnyne, ascitas
Hepatojugulinis refliuksas

Šaltos prakaituotos galūnės
Oligurija
Proto sumišimas
Svaigulys
Mažas pulsinis spaudimas

Hipoperfuzijos nėra

Hipoperfuzija yra
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Klinikinis tyrimas. Būtina įvertinti periferinę kraujotaką, venų prisipildy-
mą, periferinę temperatūrą. 
Vyraujant sąstoviui, būdingi šie klinikiniai požymiai: 1) dusulys, ortopnė-
ja, priepuolinis naktinis dusulys, drėgni karkalai plaučiuose, III širdies to-
nas, kai vyrauja kairiosios širdies nepakankamumas, 2) išsipūtusios jungo 
venos, padidėjusios kepenys, hepatojugulinis refliuksas, ascitas, sąstovio 
žarnose požymiai, periferinės edemos (abipusės), kai vyrauja dešiniosios 
širdies nepakankamumas.
Vyraujant sumažėjusiai	perfuzijai, būna nuovargis, mažas pulsinis spaudi-
mas, šaltos drėgnos rankos ir kojos, simptominė hipotenzija, oligurija, proto 
sumišimas. Auskultuojant vertinamas širdies tonų pobūdis, III ir IV širdies 
tonų buvimas, širdies ūžesiai bei ūžesiai ties stambiosiomis kraujagyslėmis. 
Svarbu įvertinti sisteminį	aks, matuojant spaudimą abiejose rankose, taip 
pat išsiaiškinti, ar yra gretutinių	ligų: anemija, infekcija, cukrinis diabetas, 
kvėpavimo ar inkstų ligos. 
Elektrokardiografija – ST segmento ir T dantelio pokyčiai, aritmijos, lai-
dumo sutrikimai.
Echokardiografija	–	sistolinė ir diastolinė funkcija, kontrakcijos sutriki-
mai, vožtuvų funkcija, širdies dydžiai, hemodinamikos rodikliai. 
Jei įtariama, kad ŪŠN priežastis yra ūminės išemijos sindromas, reikia at-
likti vainikinių	arterijų	angiografiją. 
Būtinieji laboratoriniai	 tyrimai: plazmos B tipo natriurezinis peptidas 
(BNP) ar NT pro BNP, troponinas, bendrasis kraujo vaizdas, kreatininas, 
šlapalas, kalis, natris, kepenų funkcijos tyrimai (albuminas, bendrasis bal-
tymas, alanininė aminotransferazė, asparagininė aminotransferazė, gama 
gliutamiltransferazė, šarminė fosfatazė, bilirubinas, protrombino indeksas 
su protrombino laiku ir tarptautinis normalizuotas santykis), glikemija, 
tirostimuliuojantis hormonas. Kai kuriems ligoniams atliekami arterinio 
kraujo dujų, C reaktyviojo baltymo, D dimerų ir kiti laboratoriniai tyrimai. 

Diferencinė	diagnostika
Ligos, nuo kurių reikia skirti ŪŠN: 

 ● Plaučių	ligos, ypač jei vyrauja dusulys ir jis atsiranda staiga. ŪŠN ski-
riamas nuo plaučių arterijos tromboembolijos (padeda anamnezė, EKG, 
D dimerų tyrimas, plaučių rentgenograma, dvimatė echokardiografija, 
krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija).



433I I I .14.  ŪmInės šIrdIes bŪklės 

 ● Didelis	 plaučių	 uždegimas (karščiavimas, uždegimo rodikliai kraujo 
tyrime, krūtinės ląstos rentgenograma). 

 ● Lėtinės	 obstrukcinės	 plaučių	 ligos paūmėjimas (anamnezė, kraujo 
dujų tyrimu nustatomas padidėjęs pCO2, krūtinės ląstos rentgenogra-
ma). Skirti padeda ir plazmos natriurezinio peptido tyrimas: jei jo kon-
centracija nesiekia 100 pg/ml – ŠN tikimybė labai maža, o jei viršija 
400 pg/ml – labai didelė. 

 ● Inkstų	funkcijos	sutrikimas. Plaučių edema galima ir esant gerai kai-
riojo skilvelio funkcijai dėl skysčio pertekliaus, kuris susidaro sutrikus 
inkstų funkcijai. Tačiau šiuo atveju anamnezėje – lėtinė inkstų liga ar 
priežastis, sukėlusi ūminį inkstų nepakankamumą, oligurija ar anurija 
(nesant šoko, hipotenzijos), laboratoriniai tyrimai rodo uremiją, padidė-
jusį kreatinino kiekį, dažnai hiperkalemiją. 

Gydymas
Ligonį, kuriam nustatytas ūminis dekompensuotas ŠN, plaučių edema ar 
kardiogeninis šokas reikia gydyti nedelsiant. Dažniausiai ligonis turi būti 
hospitalizuotas, tik kai kuriais atvejais po stebėjimo ir gydymo skubiosios 
pagalbos skyriuje jį galima išleisti toliau gydytis namuose prižiūrint šeimos 
gydytojui ir ŠN specialistui. Esant sunkiai būklei (plaučių edema, kardioge-
ninis šokas), ligonį būtina gydyti ir stebėti intensyviosios terapijos skyriuje.

Nedelsiant turi būti pradėtos stebėti pagrindinės	 gyvybinės	 funkcijos: 
temperatūra, kvėpavimo dažnis, širdies susitraukimų dažnis, EKG, arterinis 
kraujospūdis ir deguonies saturacija. Hemodinamiškai	nestabiliems	ligo
niams, kuriems neveiksmingas įprastinis ŪŠN gydymas, ypač jei nustato-
mas sąstovis ar hipoperfuzija, rekomenduojama į plaučių arteriją įstatyti 
Svano-Ganzo kateterį (įvertinti hemodinamiką invaziniu būdu) ir matuoti 
AKS invaziniu būdu. Invazinis hemodinamikos vertinimas padeda skirti 
reikiamą kiekį skysčių ir parinkti tinkamiausių vazoaktyvių ir inotropinių 
vaistų derinį.

Gydymo	principai:
1. Labai svarbu nustatyti galimus ŪŠN sukėlusius veiksnius. Tai rekomen-

duojama padaryti per pirmąsias 60–120 min. nuo ligonio patekimo į sku-
biosios pagalbos skyrių. Dažniausiai pasitaikantys sukeliamieji veiks-
niai, kai reikalingas specialusis gydymas ir (ar) diagnostinės procedūros:

 ● ūminės	išemijos	sindromai – vainikinių arterijų angiografija turi 
būti atlikta nedelsiant, jei yra ūminės išemijos sindromas su ST 
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segmento pakilimu ar per 2 val., jei nustatomas ūminės išemijos 
sindromas be ST segmento pakilimo, skiriamas antitrombozinis 
gydymas.

 ● Grėsmingos	hipertenzinės	būklės, kurių tipinė klinikinė išraiška – 
ūminė plaučių edema. Gydymo tikslas – sumažinti AKS (25 proc. per 
pirmąsias kelias valandas). Gydoma vazodilatatoriais kartu su diure-
tikais.

 ● tachiaritmijos	ar	ryški	bradikardija	/	laidumo	sutrikimai – pagal 
indikacijas taikoma elektros impulso terapija, elektrinė širdies stimu-
liacija, medikamentinis gydymas.

 ● ūminės	mechaninės	priežastys – reikalinga skubi echokardiografija, 
gydoma chirurginiu ar intervenciniu būdu.

 ● Plaučių	arterijos	embolija – jei yra šokas ar hipotenzija, taikomas 
reperfuzinis gydymas atliekant trombolizę ar kateterinę / chirurginę 
embolektomiją. 

2.	 Ligonio	padėtis. Kai yra plaučių edema, ligoniui turi būti suteikiama 
pusiau sėdima padėtis, nes taip sumažėja veninio kraujo grįžimas į deši-
niąją širdį. Retais atvejais, kai nustatoma hipoperfuzija ir hipovolemija, 
galima pakelti kojas 30° kampu. Kitais atvejais ligonio padėtis neturi 
didesnės reikšmės.

3.	 Deguonies	terapija	skiriama tik esant hipoksemijai (SpO2 <90 proc. ar 
PaO2 <60 mmHg), nes kai jos nėra, papildomas deguonis sukelia vazo-
konstrikciją ir mažina širdies minutinį tūrį. Deguonis gali būti tiekiamas 
pro nosies kaniulę, kaukę, taikoma neinvazinė ventiliacija (nuolatinio 
teigiamojo kvėpavimo takų spaudimo (angl. continuous positive airway 
pressure (CPAP)) ar neinvazinė teigiamojo spaudimo ventiliacija (angl. 
non-invasive	positive	pressure	ventilation	 (NIPPV)), ar endotrachėjinė 
intubacija ir ventiliacija, kai neinvaziniu būdu nepavyksta koreguoti hi-
poksemijos, hiperkapnijos ir acidozės.

4.	 Opiatai (morfinas) neturi būti skiriami rutiniškai, o tik tiems ligoniams, 
kuriems yra stiprus dusulys, dažniausiai dėl plaučių edemos. Tuo atveju 
atsargiai švirkščiama morfino 3 mg smūgine doze į veną.

5. Diuretikai – pagrindinė vaistų grupė ŪŠN gydyti, kai vyrauja skysčių 
kaupimasis ir sąstovis. Per ūminę ligos fazę dažniausia jų švirkščiama į 
veną (III.14.1 lentelė), gali būti skiriama ir nuolatinė infuzija. Jei yra hipo-
perfuzija, diuretikų turėtų būti skiriama tik ją koregavus. Dažniausiai var-
tojamas diuretikas yra intraveninis furozemidas – jo dozė turėtų būti bent 
tokia pati (arba didesnė), kaip vartota geriamoji dozė. Gali būti gydoma 
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III.14.1	lentelė.	Diuretikų	skyrimo	indikacijos	ir	dozavimas

Skysčių sankaupa Diuretikas Dozė Pastabos

Vidutinė
Furozemidas
arba 
torazemidas

20–40 mg

10–20 mg

Gerti ar į veną
Stebėti: kalį, natrį, 
kreatininą, AKS

Didelė

Furozemidas
Furozemido infuzija
Torazemidas
Torazemido infuzija

40–160 mg
5–40 mg/val.
20–100 mg
5–20 mg/val.

Leidžiama į veną

Atspari gydymui

Pridėti:
Hidrochlorotiazido
Spironolaktono
Eplerenono

25–50 mg 2 k./p.
25–50 mg 1 k./p.
25–50 mg 1 k./p.

Jei nėra IFN, ir 
hiperkalemijos

Jei yra atsparumas kilpiniams ir tiazidiniams diuretikams, spręsti dėl ultrafiltracijos arba 
hemodializės su ultrafiltracija esant inkstų funkcijos nepakankamumui.

AKS – arterinis kraujo spaudimas, IFN – inkstų funkcijos nepakankamumas.

III.14.2	lentelė.	Vazodilatacinių	vaistų	dozavimas

Vaistas Dozė

Glicerilio trinitratas, 
5-mononitratas

Pradinė – 10–20 μg/min., didinama iki 200 μg/min.

Izosorbido dinitratas Pradinė – 1 mg/val., didinama iki 10 mg/val.

Nitroprusidas Pradinė – 0,3 μg/kg/min., didinama iki 5 μg/kg/min.

Nesiritidas 2 μg/kg smūginė dozė ir infuzija 0,01 μg/kg/min.

III.14.3	lentelė.	Inotropinių	vaistų	dozavimas

Vaistas Smūginė dozė Infuzijos greitis

Dobutaminas Nėra 2–20 μg/kg/min. (β+)

Dopaminas Nėra

3–5 μg/kg/min. – inotropinis 
poveikis (β+)
>5 μg/kg/min. – (β+), 
vazopresija (α+)

Norepinefrinas Nėra 0,2–1,0 μg/kg/min.

Epinefrinas
1 mg į veną gaivinimo metu, 
galima kartoti po 3–5 min.

0,05–0,5 μg/kg/min.

Levosimendanas
12 μg/kg per 10 min. 
(jei nėra hipotenzijos)

0,1 μg/kg/min. 
(0,05–0,2 μg/kg/min.)
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diuretikų deriniais: kilpiniai diuretikai (furozemidas, torazemidas) de-
rinami su tiazidiniais diuretikais ar natriurezinėmis mineralokortikoidų 
receptorių antagonistų dozėmis.

6. Vazodilatatoriai – antra dažniausiai skiriama vaistų grupė ŪŠN simpto-
mams mažinti. Jie veiksmingi ligoniams, kuriems yra hipertenzinis ŪŠN, 
reikėtų vengti jais gydyti ligonius, kurių AKS mažesnis nei 90 mmHg ar 
yra simptominė hipotenzija. Labai atsargiai gydyti ligonius, kuriems yra 
didelė aortos ar dviburio vožtuvų stenozė. Vazodilatatoriai mažina prieš-
krūvį, pokrūvį, gerina periferinę kraujotaką. Dažniausias nepageidauja-
mas jų poveikis yra hipotenzija, galvos skausmas, o nitroprusido – ir 
izocianato toksiškumas. Dozavimas pateiktas III.14.2 lentelėje.

 ● Nitratai. Iki hospitalizavimo jie gali būti vartojami po liežuviu. Jų trū-
kumas – greitai priprantama, veiksmingiausi tik pirmąsias 24–48 val. 
Labai svarbu stebėti AKS. Infuziją reikia sulėtinti, jei sistolinis AKS 
sumažėja iki 90–100 mmHg, ir sustabdyti, jei jis toliau mažėja. Pagei-
dautina sumažinti vidutinį AKS 10 mmHg.

 ● Natrio nitroprusidas. 
 ● Nesiritidas – rekombinantinis žmogaus smegenų peptidas (BNP). 

Jis yra venų, arterijų ir vainikinių arterijų vazodilatatorius, sumažina 
prieškrūvį, ir pokrūvį. 

7.	 Inotropiniai	vaistai. Jų skiriama ligoniams, kuriems dėl labai sumažėju-
sio minutinio širdies tūrio sutrinka gyvybiškai svarbių organų perfuzija, 
dažniausiai hipotenziniam ŪŠN gydyti. Jei hipotenzinio ŪŠN priežas-
tis – hipovolemija, pirmiausia reikia koreguoti ją, nepradėti gydyti ino-
tropiniais vaistais. Pasirinktinis inotropinis vaistas yra dobutaminas. Jei 
hipoperfuzijos priežastis yra beta adrenoreceptorių blokada, pirmenybė 
teikiama levosimendanui, o ne dobutaminui. Inotropiniai vaistai, pasižy-
mintys adrenerginiu poveikiu, gali sukelti sinusinę tachikardiją, skatinti 
miokardo išemiją ir aritmijas, todėl būtina EKG stebėsena.

8.	 Periferinių	arterijų	vazokonstrikciniu	poveikiu pasižyminčių vaistų 
(norepinefrinas, didesnės dopamino dozės (>5 μg/kg/min.) skiriama, kai 
yra didelė hipotenzija, kardiogeninis šokas. Jų poveikio tikslas – padi-
dinti AKS ir perskirstyti kraują į gyvybiškai svarbius organus, tačiau 
tai vyksta kairiojo skilvelio pokrūvio didėjimo sąskaita. Norepinefrinas 
šiuo atveju yra pasirinktinis vaistas (mažiau nepageidaujamų reiškinių ir 
mažesnis mirštamumas, lyginant su dopaminu). Vaistai ir dozės pateikti 
III.14.3 lentelėje.
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9. Antikoaguliantai (heparinas, mažos molekulinės masės heparinai) ski-
riami tromboembolinių komplikacijų profilaktikai (jei pacientas nevar-
tojo geriamųjų antikoaguliantų).

10.	 ritmo	sutrikimų	gydymas. Prieširdžių virpėjimui ar plazdėjimui nu-
traukti taikoma kardioversija arba į veną leidžiama amjodarono. Širdies 
susitraukimų dažniui retinti – į veną leidžiama digoksino, amjodarono, 
kai kuriais atvejais (t. y. esant tik šiek tiek sumažėjusiai kairiojo skilve-
lio sistolinei funkcijai) beta adrenoreceptorių blokatorių.

11.	 mechaniniai	kraujotaką	palaikantys	prietaisai	ir	širdies	transplan
tacija. Mechaniniai širdies prietaisai (intraaortinė balioninė kontrapul-
sacija, skilvelių prietaisai) naudojami, kai nebeveiksmingas gydymas 
vaistais, o tikimasi širdies funkcijos pagerėjimo arba laukiama trans-
plantacijos. Intraaortinė balioninė kontrapulsacija (III.14.2 pav.) atlie-
kama išpučiant 30–50 ml balionėlį, įkištą į krūtininę aortą pro šlaunies 
arteriją. Balionas, išpučiamas diastolės metu, didina diastolinį aortos 
spaudimą ir gerina vainikinę kraujotaką, o subliūkšdamas sistolės metu, 
sumažina pokrūvį ir palengvina kraujo išstūmimą iš kairiojo skilvelio. 
Intraaortinės balioninės kontrapulsacijos kontraindikacijos yra aortos 
atsisluoksniavimas ir didelis aortos vožtuvo nesandarumas.

12.	 Profilaktika. Svarbu laiku ir tinkamai gydyti širdies ligas, kad jos nesi-
komplikuotų ŪŠN.

III.14.2	pav.	aortos	kontrapulsacija:	a)	diastolė	–	išpūstas	balionas	pagerina	
vainikinių	arterijų	kraujotaką,	B)	sistolė	–	balionas	subliūkšta	ir	sumažina	kairiojo	

skilvelio	pokrūvį

Balionas 
subliūškęs

Balionas 
išsipūtęs

A B



438 I I I  SKYRIUS

Prognozė
Prognozė labai priklauso nuo ŪŠN kilmės ir patofiziologinio mechanizmo, 
bet yra bloga. Per pirmuosius 2 mėn. miršta 9,6 proc. ligonių, o pakartotinai 
hospitalizuojami ar miršta 35 proc. ligonių. Labai bloga ŪŠN, kurį sukelia 
ūminis miokardo infarktas, prognozė – mirštamumas siekia 50 proc. per 
12 mėnesių. 

Prie blogos prognozės požymių priskiriama didelis pleištinis plaučių kapi-
liarų slėgis (≥16 mm Hg), mažas sistolinis AKS, hiponatremija, anemija, 
padidėjusi troponino I koncentracija ir gydant išliekanti padidėjusi plazmos 
BNP koncentracija, padidėję kairiojo skilvelio matmenys, mažas maksima-
lus deguonies suvartojimas, inkstų funkcijos nepakankamumas. 

Pagrindiniai	ypatumai	nėščiosioms
Ūminis ŠN dažniausiai ištinka tarp 32 ir 34 nėštumo savaitės, kai labiausiai 
padidėja cirkuliuojančio kraujo tūris ir minutinis širdies tūris. Kiti du pavo-
jingi tarpsniai yra gimdymo laikotarpis (didelė fizinė įtampa) ir laikotarpis 
po gimdymo (padidėja tūris cirkuliuojančio kraujo, sugrįžusio iš placentos 
po gimdos susitraukimo). ŪŠN nėštumo metu galimas, kai moteris jau serga 
širdies liga ir dėl nėštumo sukeliamų būklių: hipertenzijos (preeklampsija, 
eklampsija), peripartinės kardiomiopatijos. ŪŠN nėštumo metu gydomas 
remiantis bendraisiais principais, vengiama vaistų, veikiančių teratogeniš-
kai (pvz., varfarino).

krauJOtakOs	IŠnYkImas	 
(ŠIrDIEs	sustOJImas)

Kraujotakos išnykimą gali lemti šie mechanizmai:
 ● Skilvelių virpėjimas, plazdėjimas ar tachikardija;
 ● Asistolija;
 ● Elektromechaninė disociacija.

Pagrindinės kraujotakos išnykimo	priežastys:
 ● Struktūriniai (organiniai) pokyčiai: išeminė širdies liga (miokardo in-

farktas, išeminė kardiomiopatija, vainikinių arterijų anomalijos), hiper-
trofinė ir dilatacinė kardiomiopatija, uždegimo ir infiltracijos procesai 
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(miokarditas, neinfekcinės uždegimo ligos, infiltraciniai procesai), vož-
tuvų patologija, elektrofiziologinė patologija (Volvo-Parkinsono-Vaito 
sindromas, ilgo Q–T sindromas, laidžiosios sistemos patologija), plaučių 
arterijos embolija ir kt.

 ● Funkciniai veiksniai: medžiagų apykaitos sutrikimai (sutrikusi elektrolitų 
pusiausvyra, hipoksemija), vaistų poveikis (proaritminis vaistų poveikis, 
toksinis vaistų poveikis, vaistų tarpusavio sąveika), vainikinės kraujotakos 
kitimas (grįžtamoji išemija, reperfuzija po buvusios išemijos) ir kt.

Dažniausia kraujotakos išnykimo priežastis – ūminis miokardo infarktas: 
apie 40 proc. visų po širdies sustojimo atgaivintų pacientų nustatomas ūmi-
nis miokardo infarktas, o 6–8 proc. juo sergančių kyla hemodinamiškai 
reikšminga skilvelinė tachikardija ar skilvelių virpėjimas. Skilvelių virpė-
jimas, sukeltas nekomplikuoto miokardo infarkto, vadinamas pirminiu, o 
atsiradus kitoms miokardo infarkto komplikacijoms (plaučių edemai, kar-
diogeniniam šokui ir kt.) – antriniu. 

ankstyvuoju vadinamas skilvelių virpėjimas, kilęs per pirmąsias 48 ūmi-
nio miokardo infarkto valandas, o vėlyvuoju – praėjus 48 val. ir daugiau 
valandų nuo miokardo infarkto pradžios. 

Blogesnė prognozė yra antrinio ir vėlyvojo skilvelių virpėjimo.

Diagnostika
 ● nėra	kraujotakos – neapčiuopiamas miego arterijos pulsas. Kraujota-

kos išnykimą, čiuopiant miego arterijos pulsą, reikia nustatyti per 10 sek.
 ● nėra	sąmonės – ligonis nereaguoja kalbinamas ar purtomas. Sąmonės 

netenkama po 10–15 sek. sustojus kraujotakai.
 ● nėra	kvėpavimo – nematyti krūtinės ląstos judesių, susijusių su kvėpa-

vimu, nesigirdi kvėpavimo, nejaučiama iškvepiamo oro srovės. Kvėpa-
vimas visiškai sustoja po 2 min. išnykus kraujotakai.

 ● akių	vyzdžių	reakcija padeda nustatyti kraujotakos išnykimo trukmę: 
vyzdžiai nereaguoja į šviesą, po 30–45 sek. pradeda plėstis, o po 2 min. 
nuo kraujotakos išnykimo pradžios išsiplečia maksimaliai.

kraujotakos	 išnykimo	mechanizmas	nustatomas	EkG. Pagal tolesnio 
gydymo taktiką skiriami šie mecanizmai:

 ● Ritmas, kuriam nutraukti taikomas gydymas elektros impulsu:
• Skilvelių virpėjimas – išplitę, įvairios formos, trukmės, amplitudės, 

neritmiški kompleksai, kurių dažnis yra 300–500 per min. (III.14.3 
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A, B pav.). Gali būti stambiabangis ir smulkiabangis (dažnai atsparus 
defibriliacijai).

• Skilvelinė tachikardija nesant pulso bangos – išplitę, ritmiški, netu-
rintys P dantelių QRS kompleksai, kurių dažnis yra 200 per min. ir 
daugiau (III.14.3 C pav.).

 ● Ritmas, kuriam nutraukti netaikomas gydymas elektros impulsu:
• Asistolija:

 ◦ visos širdies asistolija – tiesi linija;
 ◦ skilvelių asistolija – užrašomi tik P danteliai, nėra QRS kompleksų.

• Elektrinis aktyvumas be pulso (anksčiau vadinta elektromechanine 
disociacija) – užrašoma elektrinė širdies veikla (sinusinis ritmas arba 
kitas ritmas, pvz., prieširdžių virpėjimas ar plazdėjimas), tačiau nėra 
miego arterijos pulso, t. y. išnykusi kontrakcinė miokardo funkcija. 
Šį kraujotakos išnykimo mechanizmą gali lemti grįžtamieji veiksniai, 
kurie nurodomi kaip 4 „H“ (hipoksija, hipovolemija, hipo-, hiper-
kalemija ir kiti medžiagų apykaitos sutrikimai, hipotermija) ir 4 „T“ 
(pneumotoraksas, širdies tamponada, intoksikacijos, tromboemboli-
ja – vainikinių arterijų trombozė ir plaučių arterijos embolija).

III.14	pav.	kraujotakos	išnykimo	mechanizmai:	a)	stambiabangis	skilvelių	
virpėjimas;	B)	smulkiabangis	skilvelių	virpėjimas;	C)	skilvelinė	tachikardija

A

B

C
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Gydymas
Kraujotakos išnykimo gydymas (gaivinimas) esti pradinis ir specializuotas. 

Pradinis	 gaivinimas – tai kvėpavimo takų atvėrimas, dirbtinis kvėpavi-
mas bei krūtinės ląstos paspaudimai, defibriliacija ir svetimkūnio šalinimas 
iš kvėpavimo takų. Atliekant krūtinės ląstos paspaudimus gaivintojas deda 
delną krūtinės centre, kita plaštaka – ant jo. Rekomenduojamas paspaudimų 
greitis – 100–120 k./min., o jų santykis su įpūtimais – 30 : 2. 

specializuotas	 gaivinimas – tai kraujotakos ir kvėpavimo atkūrimas 
specia liomis priemonėmis ir įranga.

 ● Elektrinė	 širdies	 defibriliacija sukelia vienkartę visų širdies raume-
ninių skaidulų depoliarizaciją, todėl širdies ritmui pradeda vadovauti 
sinusinis mazgas arba ektopiniai židiniai, ir atsinaujina širdies veikla. 
Defibriliacija dažniausiai atliekama per krūtinės ląstą, o tiesiogiai – tik 
tada, jei krūtinės ląsta yra atverta operuojant. Naudojamas nesinchroni-
zuotas impulsas. Defibriliuojant dvifaziu aparatu, pirmojo impulso re-
komenduojama energija yra 150 J, antrojo ir paskesnių – 150–360 J. Jei 
naudojamas vienfazis defibriliatorius, rekomenduojama pirmojo ir kitų 
impulsų energija – 360 J. Po defibriliacijos rekomenduojama tuoj pat 
atnaujinti gaivinimą, o ritmą ir pulsą vertinti tik po 2 min. Elektrinių de-
fibriliacijų skaičius išnykusios kraujotakos laikotarpiu neribojamas. De-
fibriliuojama pavieniais impulsais, impulsų serijos nerekomenduojamos.

 ● Elektrinė	 širdies	 stimuliacija atliekama kraujotakai išnykus dėl asis-
tolijos tik tais atvejais, kai EKG užrašomi P danteliai. Elektrinė širdies 
stimuliacija nerekomenduojama, jei yra tikroji asistolija. Elektriniai im-
pulsai dirgina širdies raumenį ir sukelia širdies susitraukimus. 

 ● Išorinė	 (transtorakalinė)	 elektrinė	 širdies	 stimuliacija atliekama 
elektrodus uždėjus ant krūtinės ląstos (katodas dedamas kairėje krūtin-
kaulio pusėje taip, kad jo centras būtų ties širdies viršūnės projekcija, 
anodas – dešinėje krūtinkaulio pusėje.

 ● Vidinė	(endokardinė) elektrinė širdies stimuliacija – elektrodas įkiša-
mas į dešinįjį skilvelį. Išorinė stimuliacija atliekama 50–100 mA (dau-
giausiai iki 200 mA) impulsu, endokardinė – iki 20 mA impulsu.

Vaistai. Gaivinant vaistų švirkščiama į veną ar į kaulų čiulpus. Po vaisto 
sušvirkštimo reikia į veną sušvirkšti 20 ml natrio chlorido 0,9 proc. tirpa-
lo ir 10–20 sek. pakelti paciento ranką. Sušvirkštus vaistų, spaudinėjama 
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krūtinės ląsta, kad vaistas patektų į kraujotaką. Vaistas pradeda veikti po 
1–2 minučių.

Intraveniniai vaistai, skiriami išnykus kraujotakai: 
 ● Vazopresoriai:

• Epinefrinas – 1 mg kas 3–5 min. švirkščiamas visais kraujotakos iš-
nykimo atvejais; klinikiniais tyrimais nepatvirtinta, kad vazopresinas 
pranašesnis už epinefriną, todėl pastarasis lieka pirmaeilis vaistas 
kraujotakos išnykimo atveju.

• Vazopresinas – 40 V vienkartinė dozė. 
 ● Antiaritminiai vaistai:

• Amjodaronas – jei po trečios defibriliacijos tebėra skilvelių virpėji-
mas ar tachikardija, skiriama smūginė 300 mg dozė į veną (skiedžia-
ma gliukozės 5 proc. tirpalu iki 20 ml). Kartotiniam ar atspariam (po 
penktos defibriliacijos) skilvelių virpėjimui ar tachikardijai gydyti 
galima kartoti 150 mg smūginę dozę, vėliau skiriama 900 mg/24 val. 
infuzija. 

• Lidokainas – 100 mg (1–1,5 mg/kg), jei reikia – pakartotinė 50 mg 
smūginė dozė, tačiau suminė dozė neturi viršyti 3 mg/kg per pirmą-
ją valandą; skiriamas skilvelių virpėjimo ar skilvelinės tachikardijos 
atvejais, jei neturima amjodarono. Nerekomenduojama skirti, jei jau 
sušvirkšta amjodarono.

• Magnio sulfatas – neskiriamas rutiniškai visais kraujotakos išnykimo 
atvejais. 2 g (4 ml (8 mmol) MgSO4 50 proc. tirpalo) sušvirkščiama į 
veną per 1–2 min., galima kartoti po 10–15 min.; skiriamas atsparaus 
defibriliacijai skilvelių virpėjimo ir skilvelinių tachiaritmijų atveju, 
jei galima hipomagnezemija, taip pat dvikryptės skilvelinės tachikar-
dijos (pranc. torsades	de	pointes), intoksikacijos digoksinu atvejais.

 ● Kiti vaistai:
• Kalcio chloridas – 10 ml 10 proc. tirpalo, jeigu reikia – kartojama 

po 10 min.; skiriamas, jeigu kraujotaka išnyko esant hiperkalemijai, 
hipokalcemijai, perdozavus kalcio kanalų blokatorių.

• Natrio hidrokarbonatas – rutiniškai gaivinimo metu jo nerekomen-
duojama skirti. Vartojamas tik gyvybei pavojingos ar kraujotakos 
išnykimą sukėlusios hiperkalemijos atveju ir perdozavus triciklinių 
antidepresantų. Rekomenduojama dozė – 50 ml 8,4 proc. tirpalo 
(50 mmol) ar 1 mmol/kg. Ją galima kartoti atsižvelgiant į šarmų ir 
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rūgščių pusiausvyros tyrimo rezultatus. Natrio hidrokarbonatas nesu-
derinamas su kalcio druskomis, nes susidaro kalcio karbonato nuosėdų.

• Fibrinolizė – gali būti skiriama, kai įrodyta ar įtariama, kad kraujota-
kos išnykimo priežastis yra ūminė plaučių arterijos embolija. Tokiu 
atveju reanimacinė pagalba turėtų būti tęsiama dar bent 60–90 min.

• Skysčiai – jei įtariama hipovolemija, rekomenduojama skirti krista-
loidų: Ringerio, Hartmano, natrio chlorido 0,9 proc. tirpalų, vengti 
gliukozės tirpalo.

kraujotakos	 grąžinimo	 taktika.	 Skubią reanimacinę pagalbą teikiantis 
personalas turi kokybiškai gaivinti tol, kol atnešamas ir paruošiamas nau-
doti elektrinis širdies defibriliatorius. Defibriliacija neturi būti atidedama il-
giau, nei trunka įvertinti širdies ritmą ir įkrauti defibriliatorių. Net 5–10 sek. 
pauzės mažina defibriliacijos impulso veiksmingumą.

skilvelių	virpėjimas	ar	skilvelinė	tachikardija:
 ● Elektrinė širdies defibriliacija vienu impulsu.
 ● 2 min. tęsiamas gaivinimas (krūtinės ląstos paspaudimai ir dirbtinis kvė-

pavimas santykiu 30 : 2); net jei defibriliacija yra veiksminga ir skilvelių 
virpėjimas ar skilvelinė tachikardija nutrūksta, reikia laiko kraujotakai 
atsinaujinti, todėl pirmąsias 2 min. dažniausiai pulsas neužčiuopiamas. 
Be to, tęsiamas gaivinimas nedidina skilvelių virpėjimo pasikartojimo 
rizikos.

 ● Jei skilvelių virpėjimas ar skilvelinė tachikardija tęsiasi:
• antra defibriliacija (dvifaziu 150–360 J impulsu);
• 2 min. tęsiami krūtinės ląstos paspaudimai ir dirbtinis kvėpavimas; 
• jei ir toliau tęsiasi – trečia defibriliacija (dvifaziu 150–360 J impulsu);
• kateterizavus veną ar kaulų čiulpus, per kitas 2 min. tęsiant krūtinės 

ląstos paspaudimus ir dirbtinį kvėpavimą sušvirkščiama 1 mg epinef-
rino ir 300 mg amjodarono; 

• po 2 min. krūtinės ląstos paspaudimų ir dirbtinio kvėpavimo defibri-
liacijos kartojamos, jeigu skilvelių virpėjimas ar skilvelinė tachikar-
dija tebesitęsia;

• epinefrino 1 mg dozė kartojama kas 3–5 min., t. y. kas antrą kardio-
pulmoninio gaivinimo ciklą.

Jeigu nėra poveikio, šia seka veiksmai kartojami, kol atkuriama širdies 
veikl a arba įsitikinama reanimacijos priemonių neveiksmingumu.
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asistolija	ar	elektrinis	aktyvumas	be	pulso:
 ● Krūtinės ląstos paspaudimai ir dirbtinis kvėpavimas santykiu 30 : 2.
 ● Nenutraukiant gaivinimo patikrinama, ar taisyklingai pritvirtinti elektrodai.
 ● Po 2 min. įvertinamas širdies ritmas. Jei asistolija tęsiasi, nedelsiant at-

naujinami gaivinimo veiksmai. Jei registruojama elektrinė širdies veikla, 
bandoma užčiuopti pulsą. Jei pulso nėra ar kyla abejonių dėl jo buvimo, 
tęsiamas kardiopulmoninis gaivinimas.

 ● Punktavus veną ar kaulų čiulpus, iškart sušvirkščiama 1 mg epinefrino.
 ● Jei asistolija tebesitęsia – epinefrino 1 mg dozė kartojama kas 3–5 min. ir 

tęsiami krūtinės ląstos paspaudimai ir dirbtinis kvėpavimas.

Kai nustatoma asistolija, labai svarbu įvertinti, ar EKG yra P danteliai, nes 
tokiu atveju gali būti veiksminga elektrinė širdies stimuliacija. Kai asistolija 
yra tikroji, elektrinė širdies stimuliacija nepadeda.

Visada, kai yra asistolija ir elektrinė veikla be pulso arba atsparus skilve-
lių virpėjimas ar skilvelinė tachikardija, svarbu įvertinti ir koreguoti grįžta-
muosius veiksnius (4 „H“ ir 4 „T“).

Prognozė

Prognozė priklauso nuo kraujotakos išnykimo trukmės, laiko nuo kraujota-
kos išnykimo iki reanimacinės pagalbos bei jos kokybės, kraujotakos išny-
kimą sukėlusios priežasties ir mechanizmo. Jeigu yra skilvelių virpėjimas, 
kraujotaką pavyksta atkurti daugeliu atvejų (95–100 proc. ligonių, patyru-
sių pirminį skilvelių virpėjimą), o esant elektriniam aktyvumui be pulso – 
tik pavieniais atvejais.

Diagnozių	formulavimo	pavyzdžiai

Ūminis širdies nepakankamumas: širdies astma, II f. k. (Kilipo).
Insufficientia	cordis	acuta:	asthma	cardiale,	cl.	f.	II	(Killip).

Ūminis širdies nepakankamumas: plaučių edema, III f. k. (Kilipo).
Insufficientia	cordis	acuta:	oedema	pulmonum,	cl.	f.	III	(Killip).

Ūminis širdies nepakankamumas: kardiogeninis šokas, IV f. k. (Kilipo). 
Insufficientia	cordis	acuta:	schock	cardiogenes,	cl.	f.	IV	(Killip).	

Ūminis dešiniojo skilvelio nepakankamumas. 
Insufficientia	ventriculi	dextri	cordis	acuta.
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R.	Kubilius,	E.	Tamulevičiūtė-Prascienė
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Kardiologinės reabilitacijos etapai:
 ● I	 etapas	– ūminės ar paūmėju-

sios ligos gydymo ligoninėje 
laikotarpiu;

 ● II	 etapas – specializuotoje 
stacio narinėje gydymo įstaigoje 
arba ambulatoriškai.

Ūminės ligos periodu, nesant kon-
traindikacijų, reabilitacija pradeda-

ma pirmosiomis hospitalizavimo 
dienomis – tai I	etapo	reabilitacija. 
Po gydymo stacionare pacientai gali 
būti siunčiami ambulatorinės arba 
stacionarinės II	 etapo	medicininės 
reabilitacijos. Siunčiamas į reabi-
litaciją pacientas turi būti kliniškai 
ištirtas, jam skirtas optimalus medi-
kamentinis gydymas, taikytos visos 

IV. 	ŠIrDIEs	LIGOmIs	  
sErGanČIŲ	PaCIEntŲ	rEaBILItaCIJa

Raimondas	Kubil ius , 	Eglė 	Tamulevičiūtė-Prascienė

Kardiologinė reabilitacija – tai kompleksas įvairių priemo-
nių, taikomų pacientui, sergančiam širdies ir kraujagyslių 
ligomis (ŠKL). Skiriamos dvi didelės šių priemonių grupės:
•	 Fizinis	treniravimas – didinamas paciento fizinis pajė-

gumas, skatinamas jo fizinis aktyvumas.
•	 mokymas, kaip šalinti keičiamuosius ŠKL rizikos veiks-

nius, ir pagalba tai padaryti, taip pat geros psichoemoci-
nės būklės ir adekvačios reakcijos į ligą užtikrinimas. 

Struktūrizuotu mokymu ir fiziniu treniravimu grindžiama 
kardiologinė reabilitacija veiksmingai mažina mirtingumą 
ir ligotumą, hospitalizavimo dažnumą, gerina pacientų fi-
zinį pajėgumą, gyvenimo kokybę bei vėlyvąsias baigtis. 

Š I R D I E S  L I G O M I S  
S E R G A N č I Ų  PA C I E N T Ų  R E A B I L I TA C I J A

karDIOLOGInės	rEaBILItaCIJOs	 
EtaPaI	Ir	uŽDaVInIaI
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reikalingos intervencinio gydymo priemonės. Tam tikrais atvejais pacientas 
gali būti siunčiamas į kardiologinę reabilitaciją numatomoms kitoms gydo-
mosioms procedūroms ar operaciniam gydymui paruošti.

Kardiologinės reabilitacijos uždaviniai:
 ● Mokyti apie keičiamuosius ŠKL rizikos veiksnius (rūkymas, nutukimas, 

dislipidemija, nepakankamas fizinis aktyvumas, arterinė hipertenzija, 
cukrinis diabetas) ir juos šalinti. 

 ● Užtikrinti gerą psichoemocinę būklę ir adekvačią reakciją į ligą.
 ● Didinti fizinį pajėgumą.
 ● Gerinti gyvenimo kokybę.
 ● Sulėtinti ligos progresavimą.
 ● Grąžinti darbingumą ir gerinti socialinę adaptaciją.
 ● Mažinti mirties nuo ŠKL bei visų priežasčių ir kartotinio hospitalizavi-

mo dažnumą. 

Pats reabilitacijos procesas yra sudėtingas ir kompleksinis, jame dalyvauja 
įvairių specialistų reabilitacijos	komanda (gydytojas kardiologas ar fizi-
nės medicinos bei reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, 
psichologas, socialinis darbuotojas, slaugytojas, dietologas). Komandinis 
reabilitacijos specialistų darbas užtikrina holistinį ir visapusišką paciento 
problemų sprendimą.  

karDIOLOGInės	rEaBILItaCIJOs	turInYs
I	reabilitacijos	etapas:

 ● Motyvavimas keisti gyvenseną ir pradinis mokymas, kaip tai daryti.
 ● Palankaus paciento ir jo artimųjų požiūrio į ligą bei gyvensenos keitimą 

formavimas, ŠKL rizikos veiksnių šalinimas.
 ● Psichinės ir emocinės reakcijos į ligą, atliktas intervencines gydomąsias 

procedūras, operaciją ir kt. mažinimas.
 ● Mažo intensyvumo fizinės treniruotės. 
 ● Paciento rengimas II etapo reabilitacijai.

Vidutinė reabilitacijos trukmė – 3–5 dienos, kai ligos eiga nekomplikuota.

II	reabilitacijos	etapas.	Pagrindiniai II etapo kardiologinės reabilitacijos 
struktūriniai elementai ir keliami tikslai priklauso nuo vyraujančios patolo-
gijos ir gali skirtis. 
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Ligonio,	sergančio	nekomplikuotos	eigos	ūminės	išemijos	
sindromu,	kuriam	atlikta	intervencinė	gydomoji	procedūra,	

reabilitacijos	planas	
1.  Paciento klinikinės būklės įvertinimas: 

• Rekomenduojama išsiaiškinti paciento ligos anamnezę, rizikos veiks-
nius, turėjusius įtakos išeminei širdies ligai (IŠL) išsivystyti, įvertinti 
klinikinę ligos eigą (komplikuota ar ne).

• Arterijų punkcijos vietos, per kurią atlikta intervencinė diagnostinė 
ar gydomoji procedūra, pooperacinių žaizdų apžiūra ir įvertinimas, 
galūnių arterinės kraujotakos įvertinimas.

• Fizinio pajėgumo įvertinimas atliekant fizinio krūvio mėginį, kad 
būtų sudaryta saugi ir efektyvi fizinio treniravimo programa. 

2.  Fizinio pajėgumo vertinimas ir rekomendacijos:
• Jeigu fizinis pajėgumas yra didesnis nei 5 metabolinio ekvivalento 

vienetai (MET), krūvio metu neatsiranda širdies nepakankamumo 
(ŠN) simptomų (dusulio, krūtinės anginos) – pacientas gali atlikti ir 
vykdyti iki susirgimo įprastas fizines veiklas. Kitu atveju fizinis akty-
vumas turi neviršyti 50 proc. nustatyto maksimalaus širdies susitrau-
kimų dažnio (ŠSD), krūvis turi būti didinamas laipsniškai.

• Norint užtikrinti rekomenduojamą fizinį aktyvumą, pacientui siūlo-
ma rinktis iš jam žinomų ir mėgstamų veiklų: vaikščiojimą, lipimą 
laiptais, važinėjimą dviračiu, buities darbus, namų aplinkos tvarkymą 
didinant kasdienį aktyvumą ir specialisto prižiūrimam atlikti aerobi-
nius pratimus.

• Submaksimalaus fizinio krūvio mėginys veloergometru / bėgtakiu 
gali būti atliekamas per 4 savaites arba maksimalaus pajėgumo – pra-
ėjus 4–7 savaites po ūminės išemijos sindromo.

3. Fizinis treniravimas:
• Parenkamos mažo–vidutinio intensyvumo aerobinio treniravimo pro-

gramos arba mišrios programos: aerobinis treniravimas ir pasiprieši-
nimo pratimai (santykis – 70 ir 30 proc.).

• Mažos rizikos pacientams rekomenduojamos bent 2 ar 3 aerobinių 
pratimų treniruotės per savaitę, trunkančios 30–60 min. 55–70 proc. 
maksimalaus krūvio (≥1500 kcal/sav.). 

• Vidutinės ir didelės rizikos pacientams rekomenduojama individuali 
programa, kuri pradedama nuo mažesnio nei 50 proc. maksimalaus 



450 IV SKYRIUS

krūvio, pasipriešinimo pratimai bent 1 val./sav., 10–15 pakartojimų 
per vieną užsiėmimą iki vidutinio nuovargio.

• Programų intensyvumas parenkamas individualiai pagal procentinę 
dalį nuo maksimalaus ŠSD, maksimalaus VO2 arba vieno kartojimo 
maksimalaus svorio (angl. one repetition maximum).

4.  Mitybos ir dietos reguliavimas, antsvorio mažinimo svarba:
• Kalorijų suvartojimas turi būti reguliuojamas atsižvelgiant į energijos 

sąnaudas (fizinį aktyvumą), kad būtų pasiektas ir palaikomas norma-
lus KMI.

• Rekomenduojama mažo kiekio cholesterolio ir sočiųjų riebalų dieta.
5.  Svorio kontrolė:

• ŠKL pacientams, kurių svoris yra normalus, rekomenduojama jį pa-
laikyti ir vengti svorio prieaugio. Patariama per kiekvieną apsilanky-
mą paskatinti pacientą kontroliuoti savo svorį išlaikant pusiausvyrą 
tarp fizinio aktyvumo ir suvartojamų kalorijų skaičiaus. Jeigu moters 
juosmens apimtis yra 80 cm ir daugiau, o vyro 94 cm ir daugiau, rei-
kia skatinti keisti gyvenseną ir, esant būtinumui, – apsvarstyti gydy-
mo galimybes.

6.  Lipidų kontrolė:
• Rekomenduojamas gydymas statinais atsižvelgiant į lipidų koncen-

traciją kraujyje. Siektina mažo tankio lipoproteinų cholesterolio kon-
centracija – ≥1,8 mmol/l.

7.  Arterinio kraujo spaudimo (AKS) stebėsena: 
• Siektinas AKS – mažiau nei 140/90 mmHg.

8.  Metimas rūkyti: 
• Rekomenduojamas struktūrizuotos pagalbos teikimas. 

9.  Psichosocialinių rizikos veiksnių koregavimas:
• Rekomenduojamos multimodalinės elgesio koregavimo priemonės. 

Ligonio,	sergančio	širdies	nepakankamumu,	
reabilitacijos	planas	

Fiziniu treniravimu grindžiama kardiologinė reabilitacija sumažina ŠN ser-
gančių ligonių mirtingumą nuo visų priežasčių, kartotinio hospitalizavimo 
dažnumą ir gerina gyvenimo kokybę (IV.1.1 lentelė). Svarbu fizinio aktyvu-
mo tęstinumas, o fizinio krūvio intensyvumas turi būti paskirtas individualiai 
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atsižvelgiant į taikomų priemonių veiksmingumą ir saugumą. Aerobinių 
treniruočių dviratiniu treniruokliu, bėgtakiu nauda mokslo įrodymais pa-
grįsta geriausiai, tačiau naudingi gali būti ir ištvermės bei jėgos pratimai ar 
jų deriniai. 

Prieš skiriant bet kokią fizinio treniravimo programą, reikia įvertinti kliniki-
nį paciento stabilumą ir funkcinį pajėgumą.

1. Paciento klinikinės būklės įvertinimas:
• Hemodinamika ir skysčių pusiausvyra, ŠN simptomai ir požymiai. 
• Išsekimo požymiai: sumažėjusi raumenų masė, raumenų jėga, ištvermė.
• Rekomenduojama atlikti 6 minučių ėjimo mėginį fizinio krūvio tole-

ravimui ir funkciniam pajėgumui įvertinti.

IV.1.1	lentelė.	Fizinio	treniravimo	nauda	ŠkL	sergantiems	ligoniams

Organų sistema / funkcija Palankūs pokyčiai

Širdies ir kraujagyslių sistema

Gerėja kraujotaka didžiajame kraujo apytakos rate ir plaučių 
parenchiminėse kraujagyslėse.
Didėja maksimalus ir submaksimalus fizinis pajėgumas.
Mažėja anaerobinė medžiagų apykaita.
Didėja širdies išstumiamo kraujo tūris.
Mažėja sisteminis periferinis pasipriešinimas.
Mažėja spaudimas dešiniosiose širdies ertmėse.

Plaučių funkcija
Mažėja minutinė ventiliacija.
Mažėja minutinės ventiliacijos ir iškvepiamojo anglies 
dioksido santykis, dusulys.

Neurohormoninė sistema

Mažėja simpatinės nervų sistemos aktyvumas.
Gerėja chronotropinis veikimas ir širdies ritmo variabilumas. 
Mažėja širdies susitraukimų dažnis ramybėje.
Mažėja citokinų ir neurohormonų aktyvumas.

Endotelio funkcija
Gerėja endotelio funkcija. 
Mažėja trombocitų agregacija.

Griaučių raumenų sistema
Didėja raumenų jėga ir masė – gerėja raumenų kraujotaka ir 
didėja kapiliarų tankis.
Didėja oksidacinis pajėgumas ir mitochondrijų tankis.

Psichosocialinis 
funkcionavimas

Gerėja gyvenimo pilnatvė ir savijauta. 

Kiti rodikliai

Mažėja kūno masė.
Teigiamai veikiama lipidų, glikemijos apykaita, didėja 
audinių jautrumas insulinui.
Gerėja arterinės hipertenzijos ir išeminės širdies ligos eiga.
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• Fizinio krūvio mėginys siekiant maksimalaus ŠSD (idealiu atveju 
spiroergometrija). Rekomenduojamas nedidelio intensyvumo proto-
kolas, kai krūvis didinamas 5–10 W/min., atliekant tyrimą veloergo-
metru arba bėgtakiu pagal Briuso (Bruce), Noteno (Naughton) proto-
kolus.

2. Fizinio aktyvumo rekomendacijos:
• Vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas 30 min. per dieną, ilginant 

treniruočių trukmę iki 60 min. per dieną. 
3. Fizinis treniravimas:

• Intensyvinamos aerobinės treniruotės:
 ◦ Pradinė stadija (1–2 savaitės): mažo intensyvumo pratimai (40–

50 proc. maksimalaus VO2), ilginant trukmę nuo 15 iki 30 min., 2 
ar 3 kartus per savaitę, maksimalų pajėgumą vertinant pagal Borgo 
skalę ir klinikinę paciento būklę.

 ◦ Stiprinimo stadija: laipsniškas treniruotės intensyvumo didinimas 
(50, 60, 70–80 proc. maksimalaus VO2) – pirminis tikslas, treni-
ruotės trukmės ilginimas – antrinis tikslas.

 ◦ Mišrios jėgos ir pasipriešinimo, aerobinių pratimų ir kvėpavimo 
raumenų mankštos programos.

• ŠN sergantiems pacientams naudinga kvėpavimo raumenų mankšta: 
20–30 min. per dieną 3–5 d. per savaitę, pradedant 30–35 proc. pajė-
gumu ir stiprinant pratimus kas 7–10 dienas. 

4. Mitybos reguliavimas:
• Sumažintas skysčių kiekis (<1,5 l/d., karštomis dienomis – 2 l/d.).
• Sumažintas druskos kiekis.

5. Svorio kontrolė:
• Pacientas turi svertis kas dieną, kad būtų laiku pastebėtas svorio didėji-

mas dėl skysčio kaupimosi (>1,5 kg per 24 val. arba >2,0 kg per 2 d.).
• Sergant vidutiniu–sunkiu ŠN mažinti svorį nerekomenduojama. 

6. Lipidų kontrolė – statinų skiriama tik nustačius aterosklerozinę ŠKL. 
7. Metimas rūkyti. 
8. Psichologinė pagalba atpažinti ir koreguoti depresijos simptomus.

FIZInIO	PaJėGumO	VErtInImas
Fizinio pajėgumo nustatymas kardiologinės reabilitacijos pradžioje ir pa-
baigoje yra labai svarbi klinikinio įvertinimo dalis, padeda objektyvizuoti 
fizinį pajėgumą bei hemodinamikos reakciją.
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Įvertinamas AKS ir ŠSD prisitaikymas prie maksimalaus ar submaksima-
laus krūvio, ritmo variabilumas ir atitinkamai apskaičiuojamos reikiamos 
ŠSD, kuriuo dažnai remiamasi sudarant treniravimo programas, ribos. Nu-
statyti fizinį pajėgumą būtina ir labai svarbu tiek gydytojui, sudarančiam 
reabilitacijos planą, tiek pačiam pacientui, jo šeimos nariams, kad suvoktų, 
koks yra jo fizinis ir funkcinis pajėgumas.

Metodai, kuriais gali būti vertinamas fizinis pajėgumas: 
 ● 6	minučių	ėjimo	mėginys – vertinama hemodinamikos reakcija į nedi-

delį fizinį krūvį. Mėginio metu matuojamas atstumas metrais, kurį pacie-
ntas gali nueiti per 6 minutes. Mėginio pradžioje ir pabaigoje išmatuoja-
mas ŠSD, AKS, dusulys pagal Borgo skalę, kiti atsiradę simptomai. 

 ● ŠSD nustatymas, kuris yra objektyvus, lengvai pamatuojamas ir valdo-
mas, pacientui aiškus rodiklis fiziniam krūviui reguliuoti kardiologinės 
reabilitacijos metu. Tam pasitelkiama karvoneno	formulė, pagal kurią 
nustatoma tikslinė treniruojamojo ŠSD reikšmė:

Maksimalus ŠSD - ramybės ŠSD = ŠSD rezervas.

ŠSD rezervas x 0,6 + ramybės ŠSD = treniruojamojo ŠSD viršutinė riba.  

 ● Instrumentiniai tyrimai: veloergometrija, spiroergometrija (IV.1.2 lentelė).
Veloergometrija fizinis pajėgumas tiriamas dažniausiai. Mėginys padeda 
įvertinti maksimalų ŠSD (k./min.), pasiektą fizinį krūvį (W), AKS krūvio 
metu ir nustatyti individualų treniravimosi krūvį. 

IV.1.2	lentelė.	krūvio	mėginių	rezultatų	vertinimas	

Standartinis krūvio mėginys Spiroergometrija

•	 Fizinio krūvio mėginio trukmė, pasiektas krūvis (W) ir MET
•	 Išprovokuotos išemijos priepuolis
•	 Krūvio nutraukimo priežastis
•	 ŠSD, AKS ramybėje, kiekvienos stadijos metu, 

maksimalaus krūvio ir atsigavimo metu
•	 Išemijos slenkstis: ŠSD, dviguba sandauga ir pasiektas 

krūvis MV, EKG pokyčiai
•	 Fizinio krūvio išprovokuoti ritmo ir laidumo sutrikimai 

•	 Standartinio krūvio mėginio 
rezultatai ir:
•	 maksimalus VO

2
 krūvio 

metu
•	 VO

2
 ir ŠSD pasiekus AS

•	 O
2
 kinetika atsigavimo 

tarpsniu

AS – anaerobinis slenkstis, AKS – arterinis kraujo spaudimas, EKG – elektrokardiograma, MET – 
metabolinis deguonies suvartojimo ekvivalentas, MV – minutinė ventiliacija, ŠSD – širdies susitrau-
kimų dažnis.
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Jeigu mėginio metu pastebima klinikinių ar elektrokardiografinių išemijos 
požymių, sudarant treniravimo programą į tai būtina atsižvelgti ir parinkti 
mažesnio intensyvumo programą. 
Fizinio	krūvio	mėginio	metu	vertinami	rodikliai:
1.  Fizinis pajėgumas: 

• Krūvio dydis, trukmė ir mėginio nutraukimo priežastys.
2.  ŠSD:

• Krūvio metu pasireiškus išemijos požymiams ar aritmijoms, AKS  
reak   cijai, labai svarbu fiksuoti esamą ŠSD, nes per vėlesnį treniravi-
mą tikslinis ŠSD dėl paciento saugumo turi būti bent 10 proc. mažes-
nis už maksimalų buvusįjį.

• Chronotropinis atsakas krūvio metu:
 ◦ adekvatus (normalus), kai pasiektas maksimalus ŠSD yra didesnis 

nei 85 proc. numatyto submaksimalaus ŠSD dydžio nevartojan-
tiems beta adrenoreceptorių blokatorių (BAB) ir didesnis nei 60 
proc. vartojantiems BAB;

 ◦ neadekvatus, kai nepasiekiami prieš tai nurodytieji rezultatai.
3.  AKS:

• Normalu, jeigu sistolinis AKS didėja 10 mmHg sulig kiekvienu MET, 
o diastolinis nekinta ar kinta nedaug. Taip pat yra normalu, jeigu sisto-
linis AKS maksimalaus krūvio metu sumažėja mažiau nei 15 mmHg.

• Hipertenzinis atsakas, jeigu sistolinis AKS viršija 250 mmHg arba 
diastolinis AKS viršija 120 mmHg.

• Nepakankamas, jeigu sistolinis AKS padidėja mažiau nei 30 mmHg.
Krūvio mėginys gali būti	atliekamas	tik	stabilios	klinikinės	būklės	ŠKL 
ligoniams.
Stabilios būklės požymiai:

 ● Ilgiau kaip 4 dienas nevartota intraveninių vaistų;
 ● Stabili krūtinės angina;
 ● Normalizuota arterinė hipertenzija; 
 ● Nėra hipotenzijos, simptomų ramybėje; 
 ● Stabili skysčių pusiausvyra (nereikia didinti diuretiko dozės daugiau nei 

1 k. per savaitę); 
 ● Stabilizuota inkstų funkcija (kreatinino kiekis); 
 ● Normalus arba beveik normalus elektrolitų kiekis;
 ● Jei atliktas 6 minučių ėjimo mėginys, nueitas didesnis nei 150 m atstumas. 

Asmens parengimas procedūrai ir saugumo priemonės tokios pačios kaip 
atliekant krūvio mėginį be kvėpavimo funkcijos tyrimo.
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Indikacijos	nutraukti	fizinio	krūvio	pajėgumo	tyrimą:
 ● Elektrokardiogramoje (EKG) ST segmento pokyčiai, ritmo laidumo su-

trikimai; 
 ● AKS sumažėjimas daugiau kaip 20 mmHg nuo pradinio dydžio;
 ● Paciento nusiskundimai: prasidėjęs stiprus dusulys, krūtinės angina ar 

kojų skausmas.

spiroergometrija	 yra auksinis standartas širdies ir kvėpavimo sistemos 
funkciniam bei fiziniam pajėgumui nustatyti visiems ŠKL, ypač ŠN, ser-
gantiems pacientams, siunčiamiems į kardiologinę reabilitaciją. Šį tyrimą 
atlikti sudėtingiau, reikia papildomų žinių bei laiko sąnaudų, todėl daugu-
moje reabilitacijos ligoninių atliekamas įprastinis fizinio krūvio mėginys 
(veloergometru, bėgtakiu), ypač IŠL sergantiems pacientams, kurių KSIF 
nedaug sumažėjusi ar normali. 

Tinkamai atliktu fizinio krūvio mėginiu laikomas toks, kurio metu pasie-
kiamos numatytosios (predikcinės) ŠSD, maksimalaus VO2, ir kitų rodiklių 
reikšmės (jos apskaičiuojamos pagal atitinkamo amžiaus pacientų grupes, 
IV.1.3 lentelė). Kitas labai svarbus dalykas, į kurį būtina atsižvelgti atlie-
kant fizinio krūvio mėginius, – vaistų, ypač BAB, vartojimas. Dėl pastarųjų 
chronotropinio poveikio treniruojantis ne visada įmanoma pasiekti tiksli-
nius dydžius. Todėl BAB vartojantiems pacientams krūvio mėginį reko-
menduojama atlikti antroje dienos pusėse, kai vaistų poveikis silpnesnis, – 
taip širdies ir kraujagyslių sistemos atsakas bus įvertintas objektyviau. 

IV.1.3	lentelė.	Fizinio	pajėgumo	grupės	pagal	maksimalų	VO2	(ml/kg/min.)	 
(pagal Amerikos širdies asociaciją, 1972) 

Lytis, amžius Mažas Patenkinamas Vidutinis Geras Didelis

Vyrai, 20–29 m. ≤24 25–33 34–42 43–52 ≥53
Moterys, 20–29 m. ≤13 24–30 31–37 38–48 ≥49
Vyrai, 30–39 m. ≤22 23–30 31–38 39–48 ≥49
Moterys, 30–39 m. ≤19 20–27 28–33 34–44 ≥45
Vyrai, 40–49 m. ≤19 20–26 27–35 36–44 ≥45
Moterys, 40–49 m. ≤16 17–23 25–30 31–41 ≥42
Vyrai, 50–59 m. ≤17 18–24 25–33 34–42 ≥43
Moterys, 50–59 m. ≤14 15–20 23–28 28–37 ≥38
Vyrai, 60–69 m. ≤15 16–22 23–30 31–40 ≥41
Moterys, 60–69 m. ≤12 13–17 18–23 24–34 ≥35
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Atliekant spiroergometriją, vertinama:
 ● Fizinis pajėgumas vatais (W).
 ● Hemodinamikos rodikliai (ŠSD, AKS) ŠSD anaerobinio slenksčio sąly-

gomis, ŠSD maksimalaus VO2 įsotinimo sąlygomis, deguonies pulsas, 
dvigubos sandaugos rodiklis ar širdies minutinis tūris.

 ● Plaučių veiklos efektyvumo rodikliai: ventiliuojamasis plaučių tūris, 
efektyvaus kvėpuojamojo tūrio rodiklis (VD / VT) ir plaučių aerobi-
nio darbo bei anglies dioksido išsiskyrimo rodikliai (MV / VO2 ir MV / 
VCO2), deguonies suvartojimo (VO2, VCO2, MET) ir kraujo dujų apy-
kaitos santykis RQ (VCO2 / VO2).

 ● Maksimalus VO2 suvartojimas bei VO2 pasiekus anaerobinį slenkstį.
 ● Išvestiniai rodikliai (PETO2, PETCO2) (IV.1.4 lentelė).

IV.1.4	lentelė.	Pagrindiniai	ramybės	būklės	spirometrijos	rodikliai	sergant	ŠkL

Rodikliai Reikšmė Norma

MV (l/min.) Plaučių minutinė ventiliacija. Matuojamas iškvepiamojo oro tūris 7,0–10,0
RR (k./min.) Kvėpavimo dažnis 12–17
VO

2
 (l/min.) Įkvepiamojo oro pasisavinamo deguonies tūris litrais 0,20–0,30

VO
2
 (ml/kg/min.)

Įkvepiamojo oro pasisavinamo deguonies tūris mililitrais 
kilogramui kūno masės

(žr. VI.1.3 
lentelę)

VCO
2
 (l/min.) Iškvepiamojo oro anglies dioksido tūris 0,25–0,35

MV / VO
2

Deguonies ventiliacinis ekvivalentas. Rodo, kiek deguonies 
organizmas geba pasisavinti iš minutinės ventiliacijos oro 
tūrio

15–25

MV / VCO
2

Anglies dioksido ventiliacinis ekvivalentas. Rodo, kiek 
anglies dioksido išskiriama iš minutinės ventiliacijos oro 
tūrio

15–25

RQ (VCO
2 
/ VO

2
)

Dujų apykaitos santykis, kvėpavimo koeficientas (angl. 
Respiratory quotent). Jei RQ <1, energijos gamyba 
vyksta aerobinėmis sąlygomis. Jei RQ >1, peržengiamas 
anaerobinis slenkstis ir prasideda energijos gamyba 
anaerobinėmis sąlygomis (be deguonies)

0,8–0,9

MET
Metaboliniai deguonies suvartojimo vienetai. 1 MET lygus 
3,5 ml/kg/min. deguonies, reikalingo ramybės būklės 
bazinei medžiagų apykaitai (energijos suvartojimas sėdint)

O
2 
/ ŠSD (ml/k./min.)

Deguonies pulsas. Rodo, kiek deguonies organizmas geba 
pasisavinti iš širdies minutinio tūrio

4,0–8,0

PETO
2
 (mm Hg) Įkvepiamojo oro parcialinis deguonies slėgis 90–120

PETCO
2
 (mmHg) Iškvepiamojo oro parcialinis anglies dioksido slėgis 35–45
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Maksimalaus krūvio VO2 ne tik reikšmingas prognozinis ŠKL rodiklis, bet 
ir labai svarbus parametras fizinio treniravimo programos intensyvumui pa-
rinkti. maksimalus	VO2 fiksuojamas tada, kai, didinant fizinį krūvį, deguo-
nies suvartojimas nustoja didėti ir laikosi vienodas. anaerobinis	slenkstis	
(as)	 nustatomas neinvaziniu ventiliacijos kreivės metodu – tai santykis 
tarp pasisavinamo VO2 ir išskiriamo VCO2, kai didėjant krūviui (apkrovai) 
deguonies pasisavinimo (VO2) kreivė nustoja didėti ir nusistovi, o anglies 
dioksido išskyrimo (VCO2) didėja toliau, viršija deguonies suvartojimą ir 
kreivės susikerta. AS rodo didesnį nei 1 dujų apykaitos santykį (RQ, angl. 
Respiratory quotent). Sveikų asmenų AS siekia 40–50 proc. maksimalaus 
VO2, o sergant ŠKL, jau iš pat pačių ar nedidelio krūvio pradžioje galima 
anaerobinė apykaita ir didesnis nei 1 RQ. Anaerobinio slenksčio didėjimas 
treniruojantis gali būti puiki paskata pacientui siekti geresnių rezultatų, 
vykdyti sudarytą reabilitacijos planą ir jo laikytis grįžus namo.

Esant tokiems pat morfologiniams struktūriniams pokyčiams, organizmo 
funkcijų sutrikimai gali labai skirtis, kaip ir sutrikusių funkcijų kompensa-
vimo galimybės. Todėl, siunčiant reabilitacijos, būtina nurodyti ligos sun-
kumą, funkcijų sutrikimo laipsnį ir veiklos negalimumą arba negalią. 

Kiekvienam pacientui prieš pradedant fizinį treniravimą būtina įvertinti ri-
ziką – ji gali būti maža, vidutinė arba didelė (IV.1.5 lentelė).

IV.1.5	lentelė.	treniravimosi	rizikos	nustatymas	ŠkL	sergantiems	pacientams

Vertinami rodikliai Maža Vidutinė Didelė

ŠN f. kl. pagal NŠA I arba II III IV
Fizinis pajėgumas ≥7 MET <5 MET <5 MET
Miokardo išemija Nėra arba ≥7 MET <7 MET <5 MET
KSIF ≥50 proc. 40–49 proc. <40 proc.
AKS ir ŠSD pokytis Adekvačiai didėja Adekvačiai didėja Mažėja ar nedidėja 
Skilvelinės tachikardijos 
ramybės ar krūvio metu

Nėra Yra

EKG, AKS stebėsenos 
trukmė

6–12 sesijos ≥12 sesijų ≥12 sesijų

Paciento dalyvumas Dalyvus Tam tikri sunkumai Nedalyvus

AKS – arterinis kraujo spaudimas, EKG – elektrokardiografija, KSIF – kairiojo skilvelio išstūmio 
frakcija, MET – metabolinio ekvivalento vienetai,  ŠN f. kl. pagal NŠA – širdies nepakankamumo 
funkcinė klasė pagal Niujorko širdies asociaciją, ŠSD – širdies susitraukimų dažnis.
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karDIOLOGInIO	LIGOnIO	trEnIraVImas
Pagrindiniai	fizinio	treniravimo	(kineziterapijos)	tikslai:	

 ● Padidinti fizinį pajėgumą, ruožuotojų raumenų jėgą, kad būtų kompen-
suota pablogėjusi kairiojo skilvelio sistolinė funkcija ir sumažėjęs širdies 
minutinis tūris.

 ● Padėti pacientui suvokti savo kūną ir pojūčius treniruotės metu. Paaiš-
kinti treniruotės naudą, galimus šalutinius veiksnius, registruoti patiria-
mus subjektyvius ir objektyvius simptomus treniruotės metu, padėti juos 
pažinti ir įvertinti jų svarbą.

 ● Skatinant išlaikyti fizinį aktyvumą namuose, parinkti mėgstamą ir tinka-
mą pacientui fizinę veiklą, kurią jis galėtų tęsti po gydymo reabilitacijos 
ligoninėje. 

treniruočių	tipai	(IV.1.1 pav.):
 ● Aerobinės ištvermės treniruotės: 

• Treniruotės dviratiniu treniruokliu ar bėgtakiu – auksinis treniravimo 
standartas, nes galima tiksliai dozuoti krūvį, stebėti paciento būklę 
treniruočių metu, sudaryti įvairias treniruočių programas. Ištvermės 
treniruotėms priskiriamas ir vaikščiojimas (pvz., šiaurietiškas ėji-
mas), važiavimas dviračiu. Gero fizinio pajėgumo, mažos rizikos pa-
cientams gali būti rekomenduojamas bėgimas ar plaukimas. 

 ● Pasipriešinimo ir jėgos treniruotės:
• Pasipriešinimo ir jėgos treniruotės pradedamos II etapo reabilitacijoje, 

jau vykdant ištvermės treniruočių programą. Pasipriešinimo ir jėgos 
pratimams naudojamos elastinės juostos, nedidelio svorio svarmenys, 

IV.1.1	pav.	treniruočių	tipai

Anaerobinės medžiagų 
apykaitos slenkstis

Apšilimas Atvėsimas Apšilimas Atvėsimas

Anaerobinė intervalinė 
treniruotė

Nuolatinio, arba pastovaus, 
intensyvumo treniruotė



459IV.1.  ŠIrdIes lIgomIs sergančIų pacIentų reabIlItacIja

bet aukso standartu laikomi hidrauliniai treniruokliai įvairių raume-
nų grupėms, leidžiantys nustatyti reikiamą svorį 100 gramų tikslumu. 
Jėgos pratimai padidina aerobinių pratimų efektyvumą ir yra skiriami 
kaip papildomos treniruotės. 

• Prieš pradedant pasipriešinimo ir jėgos treniruotes, įvertinimas pa-
ciento fizinis pajėgumas – nustatomas vieno kartojimo maksimalus 
svoris, taip apskaičiuojama tiksli įvairių raumenų grupių jėga kilogra-
mais. Vieno kartojimo maksimalus svoris (angl. one repetition maxi-
mum) – tai svoris kilogramais, kurį pacientas gali išstūmti / iškelti ir 
nuleisti vieną kartą. 

• Šių treniruočių tikslas – sustiprinti raumenų jėgą bei ištvermę ir taip 
pagerinti koordinaciją, pusiausvyrą ir raumens metabolizmą. Seny-
vo amžiaus pacientų, ŠN sergančių pacientų raumenų jėga ir masė 
dažnai būna sumažėjusios, dėl to sutrinka jų aktyvumas, judrumas ir 
gebėjimas apsitarnauti. Didinant raumenų jėgą, gerinamas jų fizinis 
ir funkcinis pajėgumas, gyvenimo kokybė ir psichoemocinė būsena. 

 ● Papildomos treniruotės:
• Fizinis treniravimas, gerinantis paciento koordinacija, lankstumą, 

pusiausvyrą. Motyvacijai ir bendravimui grupiniuose užsiėmimuose 
pagerinti rekomenduojami komandiniai žaidimai, nesudėtingi judrieji 
žaidimai, kurių metu būtina užtikrinti visos grupės narių saugumą. 

Rengiant individualią fizinio treniravimo programą, sudaromas fizinio	tre
niravimo	„receptas“, kuriame smulkiai aprašomi šie dalykai:

 ● Treniravimo programa (aerobinis treniravimas, pasipriešinimo pratimai, 
lankstumo, koordinacijos gerinimas, kvėpuojamųjų raumenų mankšta ir kt.).

 ● Treniravimo metodika (nuolatinė ar intervalinė).
 ● Fizinio treniravimo intensyvumas (pagal procentinę dalį nuo maksima-

laus ŠSD, maksimalus VO2 arba vieno kartojimo maksimalaus svorio 
(angl. one repetition maximum). Treniruojamojo ŠSD tikslinis dydis 
yra 60–70 proc. ŠSD rezervo arba 60–70 proc. ŠSD esant maksimaliam 
VO2, arba pasiekus anaerobinį slenkstį, kai pacientui atliekama spiroer-
gometrija.

 ● Fizinio treniravimo trukmė (sesija – 30–60 min., tęsiant reguliarias ilga-
laikes 3–6 mėn. fizinio treniravimo programas).

 ● Fizinio treniravimo dažnumas (3–7 k. per savaitę).
 ● Treniravimo būdas priklauso nuo turimų priemonių bei galimybių (dvi-

ratinis treniruoklis, bėgtakis, šiaurietiškas ėjimas, pasipriešinimo prati-
mai ir elastiniai diržai).
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Fizinių treniruočių trukmė, intensyvumas, užsiėmimų dažnumas iš pradžių 
skiriami mažiausi ir palaipsniui didinami (IV.1.6 lentelė). Fizinį krūvį rei-
kėtų didinti pamažu, ypač jei pacientas pradėjo treniruotis po ilgo laiko, nes 
turi prisitaikyti visos organizmo sistemos. Širdies ir kraujagyslių bei griau-
čių raumenų sistemos prie fizinio krūvio prisitaiko gan greitai, o kaulinis 
audinys, sausgyslės, raiščiai, sąnariai – labai iš lėto. Krūvį galima didinti tik 
tuo atveju, jei hemodinamikos reakcija į jį yra adekvati, pacientas treniruo-
tės metu nejaučia diskomforto ir tinkamai vertina savo būklę. 

Pradinėje	stadijoje pacientas rengiamas fiziniam treniravimui, vertinimas 
jo pajėgumas, individualus atsakas, mažo intensyvumo fizinio treniravimo 
toleravimas. Šioje stadijoje gerėja paciento koordinacija, lankstumas, paties 
paciento suvokimas apie fizinių treniruočių intensyvumą. Išskirtinis dėme-
sys turi būti atkreiptas į anksčiau fiziškai neaktyvius ir vyresnio amžiaus 
pacientus. Pradinėje stadijoje fizinio treniravimo intensyvumas turi būti 
mažas, o užsiėmimų dažnumas priklauso nuo paciento fizinės būklės, tačiau 
apskritai neturi viršyti 4–6 pratimų per 1–2 savaites. 

stiprinimo	stadijoje toliau stiprinamas fizinis pajėgumas, kartu gerėja ko-
ordinacija, lankstumas, raumenų jėga ir ištvermė. Kiekvienos fizinio krūvio 
sesijos trukmė – 30–60 min. arba ji ilginama sulig kiekviena sesija.

Palaikymo stadijoje fizinio krūvio intensyvumas, trukmė taip pat palaips-
niui didinami, jeigu pacientas toleruoja. Šiame etape laiko turi būti skiriama 
ir paciento motyvavimui, drausmingumui ir dalyvumui tęsiant reguliarų fi-
zinį treniravimą namuose pasibaigus reabilitacijai. 

Per fizinį treniravimą labai svarbu stebėti ir paciento hemodinamikos ade-
kvatumą. Reakcija adekvati, kai kiekvienoje krūvio pakopoje ŠSD padidėja 
po 10–20 susitraukimų, sistolinis AKS padidėja po 8–20 mmHg, diastolinis 

IV.1.6	lentelė.	treniravimo	stadijos

Stadijos Apibūdinimas

Pradinė stadija
4–6 pratimai per 1–2 savaites
Trumpa pratimų trukmė (15–30 min.)
Mažas fizinių pratimų intensyvumas

Stiprinimo stadija
Palaipsniui ilginama fizinių pratimų trukmė (iki 30–60 min.) 
Palaipsniui didinamas intensyvumas 
Pasiekiamas tikslinis fizinis pajėgumas 

Palaikymo stadija Laipsniškai didinamas fizinių pratimų intensyvumas ir trukmė
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AKS iš pradžių truputį sumažėja (5–10 mmHg), vėliau šiek tiek padidė-
ja. Pacientui būtina pabrėžti ir didžiulę fizinio treniravimo svarbą fizinei ir 
psichikos sveikatai. Teigiamas fizinio treniravimo poveikis, kaip ir vaistų, 
reiškiasi tik tol, kol yra nuolatinis ir reguliarus. 

Ilgalaikio	fizinio	treniravimo	saugumas.	Reabilitacinis bei ilgalaikis fizi-
nis treniravimas yra saugus ŠKL sergantiems asmenims, nors jie priskiria-
mi didelės mirštamumo ir mirtingumo rizikos grupei. Kompleksines fizinio 
treniravimo priemones rekomenduojama ir saugu taikyti net tiems pacien-
tams, kurie naudojasi kairįjį skilvelį atstojančiais prietaisais ar laukia širdies 
transplantacijos. Ilgalaikio fizinio treniravimo sukelti centrinės ir periferi-
nės hemodinamikos pokyčiai mažina ŠN sergančių ligonių mirštamumą ir 
mirtingumą.

Pagrindiniai veiksniai, nuo kurių priklauso treniravimo saugumas, yra am-
žius, diagnozuota širdies liga ir treniravimo intensyvumas. Jei treniruočių 
metu ligonius stebi specialistai ir atliekama EKG stebėsena, nepageidau-
jamų įvykių pasitaiko mažai. Daugybės klinikinių tyrimų, kuriais vertin-
tas fizinio treniravimo saugumas, duomenimis, nepageidaujamo poveikio 
ir komplikacijų atvejų buvo itin mažai, reikšmingų skirtumų, lyginant su 
kontrolinėmis grupėmis, nenustatyta. Dažniausiai pasitaikę nepageidaujami 

IV.1.7	lentelė.	Galima	ir	negalima	fizinė	veikla	po	miokardo	infarkto	

Priimtina veikla
Energijos poreikis

Kcal/min. MET

Važiavimas dviračiu 3,9 3,2
Plaukiojimas baseine (vandens temperatūra 27–30° C) 3,0 2,5
Laisvalaikio žaidimai: badmintonas, tinklinis, stalo tenisas 2,8 2,3
Sodo darbai (žolės pjovimas žoliapjove, grėbimas, ravėjimas) 2,1–2,8 1,8–2,3
Žvejyba 4,4 3,7
Seksualinė veikla 6,5 5,0

Veikla, kurios nereikėtų imtis

Vengti statinių pratimų sulaikant kvėpavimą (pvz., vidutinių 
krūvių nešimas (16–40 kg) laiptais, plytų nešimas ir kt.)

8,5–8,8 7,1–7,3

Darbas kastuvu, laužtuvu ir kt. 8,8 7,3
Keisti automobilio ratus 7,5 7,0
Valyti sniegą, kasti griovį 9,4 7,8
Genėti medžius, nešti rąstus 8,8–12 7,3–10
Kabinti užuolaidas ir panašūs veiksmai 6,5 5,0
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reiškiniai: hipotenzija po krūvio, prieširdiniai ir skilveliniai ritmo sutriki-
mai, ŠN paūmėjimas. Treniravimo programų saugumas nepriklausė nuo 
vietos, kur buvo atliekamos treniruotės – sveikatos priežiūros įstaigoje ar 
namuose. 

Pacientus, kurie treniruojasi namie, būtina supažindinti su galima treniravi-
mosi rizika, ligos paūmėjimo požymiais, išmokyti atsargumo priemonių ir 
parinkti tinkamą treniravimosi intensyvumą (IV.1.7 lentelė). 

karDIOLOGInės	rEaBILItaCIJOs	VEIksmInGumO	
ĮVErtInImas

Rodikliai, į kuriuos atsižvelgiama vertinant reabilitacijos veiksmingumą: 
 ● Šalinami ŠKL rizikos veiksniai.
 ● Vykdomos sveikos gyvensenos ir mitybos rekomendacijos.
 ● Stabili psichoemocinė būklė.
 ● Fizinių treniruočių efektyvumo kriterijai:

• padidėjo maksimalaus VO2 reikšmė, sumažėjo ŠSD esant tam pačiam 
deguonies suvartojimui (ŠSD / VO2);

• padidėjo toleruojamas krūvis;
• padidėjo raumenų jėga;
• pagerėjo subjektyvus fizinio krūvio toleravimas;
• normalizavosi kraujotakos kinetika;
• pagerėjo judamojo aparato būklė (sausgyslių, raumenų, sąnarių).

Deguonies suvartojimas (maksimalus VO2) yra pagrindinis kardiopulmoninio 
pajėgumo rodiklis ir vienas stipriausių prognozės rodiklių sergant IŠL ir lėtiniu 
ŠN. Kardiologinės reabilitacijos metu VO2 padidėjus vienu ml/kg/min., mirš-
tamumas nuo ŠKL sumažėja 9–10 proc. 

ŠKL sergančių pacientų fizinis pajėgumas reabilitacijos metu padidėja 11–
36 proc. – priklauso nuo fizinio krūvio toleravimo, klinikinės būklės bei 
nuo parinktos treniravimo metodikos. Aišku, netreniruotiems, neaktyviai 
gyvenusiems pacientams pokytis būna didžiausias. Maksimalus VO2 ir VO2 
pasiekus anaerobinį slenkstį po kelių reabilitacijos savaičių gali padidėti 
nuo 7 iki 54 proc., bet vidutiniškai padidėja 20–30 proc. Kardiologinės rea-
bilitacijos tikslas – parinkti tokią individualią treniravimo programą, kad 
konkrečiam pacientui efektas būtų kuo didesnis. 
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Fiziniu treniravimu paremta kardiologinė reabilitacija nesumažina ŠN ser-
gančių pacientų mirtingumo nuo visų priežasčių, bet gerokai sumažina kar-
totinio hospitalizavimo dažnumą ir pagerina gyvenimo kokybę. Ilgalaikis 
reguliarus fizinis treniravimasis palankus ir ŠKL rizikos veiksnių (arterinės 
hipertenzijos, cukrinio diabeto, dislipidemijos, pilvinio nutukimo) atžvilgiu.

kLInIkInIs	atVEJIs
52 m. vyrui, vykdant ŠKL profilaktikos programą, nustatyta didelė 
IŠL pretestinė tikimybė ir atlikta daugiasluoksnė kompiuterinės to-
mografijos vainikinių arterijų angiografija (VAA). Nustatyta didelė 
priekinės tarpskilvelinės šakos kalcinozė, todėl pacientas siųstas pla-
ninės VAA. Angiografijos metu nustatytos hemodinamiškai reikšmin-
gos stenozės S6 ir S7 segmentuose ir atlikta ad hoc PVAI. Praėjus 1 
valandai po procedūros, pacientas pasiskundė stipriu skausmu už krū-
tinkaulio, prakaito pylimu, bendru silpnumu. Užrašytoje EKG buvo 
pakilęs ST segmentas V1–V4 derivacijose, todėl skubos tvarka kar-
tota VAA: rasta stento trombozė, pakartotas S6 ir S7 segmentų sten-
tavimas. Paciento būklė stabilizuota, tęstas medikamentinis gydymas, 
pradėtas I reabilitacijos etapas kardiologijos skyriuje. Baigus gydymą 
ligoninėje, pacientas siųstas II etapo reabilitacijos. Atvykusiam paci-
entui atliktas spiroergometrijos mėginys fiziniam pajėgumui nustatyti 
ir treniravimo programai sudaryti (IV.1.2 pav.).

Atsižvelgiant į mėginio rezultatus, sudaryta tokia fizinio treniravimo 
ir mokymo programa:
1. Aerobinės pastovaus krūvio treniruotės dviratiniu treniruokliu (ap-

šilimo ir atvėsimo metu minama 50 W galia, treniruotės metu ap-
krova didinama iki 90 W). Numatoma treniruotę intensyvinti iki 
maksimalaus krūvio – anaerobinio slenksčio ir ilginti trukmę iki 
30 minučių.

2. Jėgos treniruotės apatinėms galūnėms, kad sustiprėtų kojų raume-
nys, – 3 kartus per savaitę.

3. Šiaurietiško ėjimo užsiėmimai. 
4. Pagalba šalinant rizikos veiksnius (antsvoris, dislipidemija, lėtinis 

stresas darbe, arterinė hipertenzija).
5. Adekvatus medikamentinis gydymas.



464 IV SKYRIUS

LItEratūra

IV.1.2	pav.	miokardo	infarktą	su	st	segmento	pakilimu	persirgusio	52	metų	176	cm	
ūgio	ir	112	kg	svorio	vyro,	kurio	ksIF	–	40	proc.,	spiroergometrijos	rezultatas	–	

mažas	fizinis	pajėgumas

Rodiklis
Anaerobinis 

slenkstis
Maksimalus 
pajėgumas

Numatytasis 
dydis

Proc.

Galia (W) 132 170 181 94

VO
2
 max (ml/min./kg) 11,8 14,4 23,7 61

ŠSD (k./min.) 97 118 168 70
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Elektroninė mokymo knyga „Kardiologijos pagrindai studentams“ apima širdies 
ir kraujagyslių ligų sindrominę diag nostiką, chokardiografijos pagrindus, taip pat 
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