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Santrauka
Priešoperacinis širdies ir kraujagyslių sistemos bū-
klės optimizavimas yra svarbus viso perioperacinio 
periodo komponentas, kurio tikslas- pagerinti ben-
dras paciento baigtis ir išvengti galimų kardiovas-
kulinių komplikacijų perioperaciniu laikotarpiu. 
Žurnalo „Sveikatos mokslai“ 2013 m. Nr. 6(23) 
buvo aptarti svarbiausi anesteziologinės priežiūros 
aspektai pacientams, sergantiems ūminiu širdies ne-
pakankamumu, priešoperaciniu, intraoperaciniu ir 
pooperaciniu laikotarpiais, kai yra atliekamos ne 
širdies operacijos [1]. Šiame straipsnyje papildomai 
pateikiamos pacientų, sergančių ūminiu širdies ne-
pakankamumu, būklės optimizavimo medikamenti-
nėmis priemonėmis rekomendacijos priešoperaci-
niu laikotarpiu. 

Įvadas
Priešoperacinis širdies ir kraujagyslių sistemos būklės 

optimizavimas yra svarbus viso perioperacinio periodo 
komponentas, kurio tikslas- pagerinti bendras paciento 
baigtis ir išvengti galimų kardiovaskulinių komplikacijų 
perioperaciniu laikotarpiu. Šiuo laikotarpiu svarbu nusta-
tyti ir tinkamai gydyti širdies ir kraujagyslių sistemos ligas 
bei įvertinti kardiovaskulinę riziką [3].

Straipsnyje papildomai pateikiamos pacientų, sergan-
čių ŪŠN, būklės optimizavimo medikamentinėmis priemo-
nėmis rekomendacijos priešoperaciniu laikotarpiu.

Darbo tikslas - remiantis moksliniais straipsniais ir 
rekomendacijomis aptarti svarbiausius pacientų, sergančių 
ŪŠN, priešoperacinio būklės optimizavimo medikamenti-
nėmis priemonėmis aspektus.
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Darbo objektas ir metodai
Atlikta mokslinių straipsnių, rekomendacijų apžval-

ga. Remiantis apžvelgtomis publikacijomis, nagrinėjamos 
temos informacija susisteminta ir koncentruotai pateikta 
straipsnyje, nurodant rekomendacijų klases ir įrodymų ly-
gmenis.

Angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai 
(AKFI), angiotenzino receptorių blokatoriai (ARB). 
AKFI ir ARB turi teigiamą poveikį kardiovaskulinei ir kitų 
organų, pavyzdžiui, inkstų, funkcijai, kas lemia miokardo 
išemijos ir kairio skilvelio disfunkcijos mažėjimą, jų skyri-
mas perioperaciniu laikotarpiu sumažina kardiovaskulinių 
įvykių pooperaciniu periodu dažnį [2, 4]. Tačiau, remiantis 
2009 m. publikuotomis ir šiuo metu galiojančiomis priešo-
peracinio vertinimo gairėmis (D. Poldermans ir bendraau-
toriai), rekomenduojama apsvarstyti laikiną (24 val.) AKFI 
nutraukimą prieš operaciją dėl kraujospūdžio nestabilumo 
(perioperacinės hipotenzijos) grėsmės (IIa, C), o po ope-
racijos jų skyrimas turi būti atnaujintas. Hemodinamiš-
kai stabiliems pacientams, kuriems yra nustatyta kairiojo 
skilvelio sistolinė disfunkcija, AKFI ar ARB skyrimas pe-
rioperaciniu periodu turėtų būti tęsiamas, kai planuojama 
didelės rizikos operacija (I, C), ir jų tęsimas turėtų būti ap-
svarstytas, planuojant mažos ar vidutinės rizikos operaciją 
(IIa, C) [2].

Diuretikai. Sergantiems ŠN pacientams diuretikai tu-
rėtų būti tęsiami iki operacijos dienos, tęsiant intraveniškai 
perioperaciniu laikotarpiu ir peroraliai, kai atsiranda tam 
galimybė (I, C) [2]. Būtinas atidus skysčių gavimo ir išsky-
rimo monitoravimas [2].

β adrenoblokatoriai (BAB). Perioperaciniu laikotar-
piu skiriami siekiant sumažinti deguonies sunaudojimą 
miokarde mažinant širdies susitraukimų dažnį (ŠSD), kas 
lemia pailgėjusį diastolės prisipildymo periodą ir sumažė-
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jusį miokardo kontraktiliškumą [5]. Randomizuoti tyrimai, 
į kuriuos buvo įtraukti didelės rizikos pacientai, kohortinės 
studijos ir metaanalizės rodo, jog perioperacinė β-blokada 
sumažina širdinės mirties ir miokardo infarkto (MI) dažnį 
klinikinių rizikos veiksnių turintiems pacientams, kuriems 
atliekamos didelės rizikos operacijos [2]. Remiantis priešo-
peracinio vertinimo gairėmis (D. Poldermans ir bendraau-
toriai), BAB yra rekomenduojami pacientams, sergantiems 
išemine širdies liga (IŠL), arba miokardo išemiją nustačius 
atliekant krūvio testus (I, B), taip pat pacientams, kuriems 
planuojamos didelės rizikos operacijos (I, B). Planuojant 
vidutinės rizikos operacijas, šių medikamentų skyrimas 
turėtų būti apsvarstytas (IIa, B). BAB dozė turi būti titruo-
jama, todėl gydymas jais pradedamas nuo 30 iki 7 dienų 
prieš operaciją, siekiant ŠSD palaikyti 60-70 k./min. ri-
bose, sistolinį kraujo spaudimą- >100 mmHg. Periopera-
cinis BAB skyrimas didelėmis dozėmis be titravimo yra 
nerekomenduojamas (III, A). Gydymas BAB visada turėtų 
būti tęsiamas pacientams, kurie juos jau vartoja dėl IŠL, 
aritmijos ar hipertenzijos (I, C). Nežiūrint perioperacinės 
β-blokados, pacientams, kuriems nustatoma ryški išemija 
atliekant krūvio testus, išlieka didelė perioperacinių širdi-
nių komplikacijų rizika. Randomizuoti tyrimai, į kuriuos 
buvo įtraukti mažos rizikos pacientai, ir kohortinės studi-
jos rodo, jog perioperacinė β-blokada nesumažina širdinių 
komplikacijų rizikos pacientams, neturintiems klinikinių 
rizikos veiksnių. Be to, bradikardija ir hipotenzija gali būti 
žalingos pacientams, sergantiems ateroskleroze dėl galimo 
insulto. Taigi, pacientams, kuriems planuojamos mažos ri-
zikos operacijos ir kurie neturi klinikinių rizikos veiksnių, 
BAB skyrimas nerekomenduojamas (III, B), o pacientams, 
turintiems klinikinių rizikos veiksnių, šių medikamentų 
skyrimą reikėtų apsvarstyti (IIb, B). BAB tęsimas pacien-
tams, jau vartojantiems šiuos medikamentus dėl lėtinio ŠN 
esant sistolinei disfunkcijai, visada turėtų būti apsvarstytas 
(IIa, C) [2]. 

Statinai. Plačiai vartojami pacientų, sergančių IŠL arba 
turinčių riziką ja sirgti, dėl cholesterolio koncentraciją ma-
žinančio veikimo bei pleotropinio poveikio, pasireiškian-
čio trombocitų agregacijos ir adhezijos slopinimu, endote-
lio funkcijos gerinimu, uždegimo slopinimu, oksidacinio 
streso ir kraujo krešumo veiksnių koncentracijos mažini-
mu. Visa tai sąlygoja padidėjusį aterosklerozinės plokštelės 
stabilumą, apsaugo nuo MI [6, 7]. Pacientams, sergantiems 
ne širdies vainikinių arterijų ateroskleroze (pvz., miego ar-
terijų, periferinių arterijų, aortos), taip pat turėtų būti ski-
riama statinų terapija antrinei profilaktikai, nepriklausomai 
nuo ne širdies operacijos [2, 12]. Remiantis priešoperacinio 
vertinimo gairėmis (D. Poldermans ir bendraautoriai, 2009 
m.), statinai rekomenduojami didelės chirurginės rizikos 

pacientams, jų skyrimą pradedant tarp 30 dienų ir mažiau-
siai 1 savaitės prieš operaciją (I, B) bei tęsiant perioperaci-
niu laikotarpiu (I, C) [2]. Apimti periodą, einantį tuojau pat 
po operacijos, kuomet peroralinis vartojimas negalimas, 
rekomenduojami ilgo pusinio eliminacijos laiko statinai- 
atorvastatinas (t1/2 14 val.), rozuvastatinas (t1/2 19 val.) arba 
pailginto atsipalaidavimo fluvastatinas [2].

Kalcio kanalų blokatoriai (KKB). Nors ŠSD maži-
nantys KKB nėra indikuotini pacientams, sergantiems ŠN, 
esant sistolinei disfunkcijai, jų, būtent diltiazemo, skyri-
mą prieš ne širdies operaciją reikėtų apsvarstyti, kai yra 
kontraindikacijų tęsti ar naujai paskirti BAB (IIb, C) [2]. 

ŠSD kontroliuojančio KKB kombinacija su digoksinu yra 
labiau efektyvi nei vienų KKB skyrimas [10]. Tačiau ruti-
ninis KKB naudojimas, siekiant sumažinti perioperacinių 
kardiovaskulinių komplikacijų riziką, nerekomenduojamas 
(III, C) [2].

Nitratai. Nitroglicerino skyrimas perioperaciniu lai-
kotarpiu, siekiant išvengti nepageidaujamos išemijos, gali 
būti apsvarstytas (IIb, B) [2]. Buvo atliktas tyrimas, kurio 
metu perioperaciniu laikotarpiu paskyrus intraveninį nitro-
gliceriną pacientams, sergantiems stabilia krūtinės angina, 
sumažėjo miokardo išemija, tačiau MI ir širdinės mirties 
dažnis nepakito [8]. Vėliau buvo atliktas kitas panašus 
tyrimas, kuris parodė, jog perioperacinis nitroglicerino 
skyrimas įtakos miokardo išemijai, MI ir širdinės mirties 
dažniui įtakos neturėjo [9]. Be to, nitroglicerino vartoji-
mas perioperaciniu laikotarpiu gali didinti hemodinaminio 
nestabilumo riziką: sumažėjus prieškrūviui, gali išryškėti 
tachikardija ir hipotenzija [2].

Ivabradinas. Tai specifinis inhibitorius, veikiantis si-
noatrialiniame mazge ir mažinantis ŠSD, nepriklausomai 
nuo simpatinio aktyvumo. Jis nedaro poveikio kraujos-
pūdžiui ar miokardo kontraktiliškumui. Perioperaciniu 
laikotarpiu ivabradino skyrimas galėtų būti apsvarstytas 
tik esant kontraindikacijoms skirti BAB [2]. Gydant ŠN, 
ivabradino skyrimas galimas pacientams (esant sinusiniam 
širdies ritmui), kurių širdies išmetimo frakcija (IF) ≤35%, 
ŠSD ≥70 k./min. ir yra besitęsiantys ŠN simptomai (II-IV 
NYHA klasės), nežiūrint gydymo įrodymais pagrįstomis 
BAB dozėmis, AKFI (arba ARB) ir mineralkortikoidų re-
ceptorių antagonistais (MRA) (arba ARB) (IIa, B), arba ne-
toleruojantiems BAB, bet šie pacientai taip pat turėtų gauti 
AKFI (arba ARB) ir MRA (arba ARB) (IIb, C) [10]. Ta-
čiau, remiantis 2013 m. EHD/EKD Arterinės hipertenzijos 
diagnostikos ir gydymo gairėmis, nerekomenduojama skir-
ti dviejų vaistų, blokuojančių renino- angiotenzino- aldos-
terono sistemą (III, A) [14]. Remiantis ONTARGET tyrimo 
rezultatais, gydant AKFI ir ARB kombinacija, reikšmingai 
padaugėjo galutinės stadijos inkstų funkcijos nepakanka-
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mumo atvejų [15]. Šio tyrimo rezultatus patvirtino ir ALTI-
TUDE tyrimas, kuriame 2 tipo cukriniu diabetu sergantys 
asmenys buvo gydomi AKFI ar ARB pridedant aliskireną. 
Tyrimas nutrauktas anksčiau laiko dėl dažnesnio galutinės 
stadijos inkstų funkcijos nepakankamumo ir insulto [16].

Mineralkortikoidų receptorių antagonistai (spiro-
nolaktonas ar eplerenonas). Daugėja įrodymų, jog šie 
medikamentai mažina mirštamumą ir sergamumą pacientų, 
sergančių lėtiniu ŠN, esant sumažėjusiai širdies IF, bei pa-
cientų, sergančių ŠN, esant sumažėjusiai IF, ankstyvuoju 
laikotarpiu po MI, kartu gaunant standartinį gydymą AKFI 
arba ARB ir BAB [11]. Tačiau jų skyrimas perioperaciniu 
periodu nėra griežtai apibrėžtas.

Digoksinas. Digoksino skyrimas galimas pacientams 
(esant sinusiniam širdies ritmui), kurių širdies IF ≤45%, 
ir yra besitęsiantys ŠN simptomai (II-IV NYHA klasės), 
nežiūrint gydymo BAB, AKFI (arba ARB) ir MRA (arba 
ARB) (IIb, B), arba netoleruojantiems BAB, bet šie paci-
entai taip pat turėtų gauti AKFI (arba ARB) ir MRA (arba 
ARB) (IIb, B) [10]. Pacientams, sergantiems ŠN ir kartu 
esant prieširdžių virpėjimui, kontroliuoti ŠSD pirmiausiai 
pasirenkami BAB. Tačiau, jei BAB monoterapija neveiks-
minga, rekomenduojama pridėti digoksiną (I, B)- ši kom-
binacija yra labiau efektyvi nei vienų BAB skyrimas [10, 
13]. Digoksino skyrimas perioperaciniu laikotarpiu nėra 
griežtai apibrėžtas.

Aspirinas. Šio vaisto tęsimas perioperaciniu periodu 
turi būti apsvarstytas pacientams, jau gydomiems aspirinu 
(IIa, B), o vartojimas nutrauktas tais atvejais, kai sunku pa-
laikyti hemostazę operacijos metu (IIa, B), t.y., kai krauja-
vimo operacijos metu rizika yra didesnė nei galima širdinė 
nauda [2].

Apibendrinimas
Priešoperacinis širdies ir kraujagyslių sistemos op-

timizavimas medikamentinėmis priemonėmis pagerina 
paciento baigtis ir padeda išvengti galimų perioperacinių 
kardiovaskulinių komplikacijų, tokių kaip MI, širdinė mir-
tis. Svarbu pasirinkti tinkamą vaistą ir tinkamą jo skyrimo 
taktiką bei įvertinti galimos naudos ir rizikos santykį. 

Plačiai diskutuojama dėl tam tikrų vaistų, tokių kaip 
AKFI, BAB, skyrimo priešoperaciniu laikotarpiu taktikos. 
2009m. publikuotose ir šiuo metu galiojančiose priešope-
racinio vertinimo gairėse (D.Poldermans ir bendraautoriai) 
pateikiamos perioperacinio medikamentų skyrimo reko-
mendacijos. Remiantis šiomis gairėmis, rekomenduojama 
apsvarstyti laikiną (24 val.) AKFI nutraukimą prieš ope-
raciją dėl kraujospūdžio nestabilumo (perioperacinės hi-
potenzijos) grėsmės, atnaujinant jų skyrimą po operacijos. 
Gydymas BAB visada turėtų būti tęsiamas pacientams, 
kurie juos jau vartoja dėl IŠL, aritmijos ar hipertenzijos. 
Naujai skiriant BAB, jų dozė turi būti titruojama, todėl 
gydymas jais, kaip ir gydymas statinais, pradedamas nuo 
30 iki 7 dienų prieš operaciją. Esant kontraindikacijų tęs-
ti ar naujai paskirti BAB, galima apsvarstyti KKB (diltia-
zemo) skyrimą. Pacientams, vartojantiems diuretikus, šių 
vaistų skyrimas perioperaciniu periodu turėtų būti tęsiamas 
intraveniškai ir peroraliai (atsiradus galimybei). Pacien-
tams, vartojantiems aspiriną, jo tęsimą rekomenduojama 
nutraukti tik tais atvejais, kai kraujavimo operacijos metu 
rizika yra didesnė nei galima širdinė nauda [2].
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PREOPERATIVE MEDICATION OPTIMIZATION OF 
PATIENTS‘ WITH ACUTE HEART FAILURE 

L. Mockutė, G. Bakšytė, A. Macas 
Key words: anaesthesia, acute heart failure, preoperative period.
Summary
Preoperative cardiovascular management is an essential 

component of overall perioperative period. The aim of the 
preoperative optimization of patients‘ state is to improve patients‘ 
outcomes and to avoid cardiovascular complications in the 
perioperative period. In the last number of the journal (‘Health 
Sciences‘, 2013; 23(6): 88-93), the most important aspects of 
the anaesthesiological care for patients with acute heart failure 
in preoperative, intraoperative and postoperative periods in non 
cardial surgery were reviewed. In this article recommendations 
for preoperative medication optimization of patients‘ with acute 
heart failure are given. 
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