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Santrauka
Aortos vožtuvo protezo trombozė yra labai pavojin-
ga būklė gyvybei, kuri reikalauja greitos diagnos-
tikos ir gydymo. Dažniausia jos priežastis – netei-
singas antikoaguliantų vartojimas. Ši ūmi būklė di-
agnozuojama remiantis klinika ir instrumentiniais 
tyrimais (transezofagine ar transtorakaline echosko-
pija), o gydymo taktika pasirenkama atsižvelgiant į  
paciento būklę, trombo dydį ir obstrukcijos laipsnį 
(trombolizė arba chirurginė intervencija).
Šiame straipsnyje pateikiamas klinikinis atvejis 
apie 80 metų moterį, kuri buvo hospitalizuota dėl 
stipraus, naujai atsiradusio dusulio ir stenokardinių 
skausmų krūtinėje. Atlikus transezofaginę echosko-
piją diagnozuota, kad įvyko aortos vožtuvo prote-
zo trombozė. Dėl įvykusio miokardo infarkto, esant 
didelei chirurginės intervencijos rizikai, buvo nu-
spręsta atlikti intraveninę trombolizę, kurios efektas 
buvo geras – trombas ištirpo.

Įvadas
Aortos vožtuvo stenozė – dažniausia įgyta širdies vož-

tuvų liga ir dažniausia vožtuvų protezavimo priežastis tiek 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, tiek Europoje [1]. Tarp 
vyresnių žmonių (>65 m.) aortos sklerozė nustatoma iki 
25 proc., tarp vyresnių nei 84 metų – 48 proc., o aortos 
stenozė – 8 proc. [2] Yra dvi pagrindinės aortos stenozės 
priežastys [3]: įgimtas dviburis aortos vožtuvas (~1–2 proc. 
populiacijos), kuriam kalcifikuojantis vystosi aortos vožtu-
vo stenozė, o vyresnio amžiaus žmonėms dažniausia aortos 
stenozės priežastis – degeneraciniai aortos vožtuvo paki-
timai [4, 5]. Kai aortos anga 1 cm2 arba mažiau (0,6 cm2), 
vidutinis gradientas per aortos vožtuvą 50 mmHg arba 
didesnis, vienintelis ir veiksmingiausias gydymo metodas 
– vožtuvo pakeitimo operacija [6-8]. Pacientams gali būti 

implantuojami mechaniniai (dažniausiai diskiniai, St. Jude) 
arba biologiniai protezai [9,10]. Pacientams implantavus 
mechaninį vožtuvą visą gyvenimą reikia vartoti varfariną 
bei periodiškai sekti INR, kuris turi būti palaikomas 2-3.

Pavojingiausios aortos vožtuvo protezo komplikacijos 
– protezo disfunkcija dėl  infekcijos, embolijos ar trombo-
zės [11]. Aortos vožtuvo protezo (AoVP) trombozė – reta, 
bet labai rimta vožtuvo pakeitimo komplikacija, susijusi su 
didele mirtingumo rizika. Jos dažnis 0,3-1,3% [12]. . Dau-
geliu atveju trombozės priežastis – nutrauktas ar nepakan-
kamas antikoaguliantų vartojimas po vožtuvo pakeitimo 
operacijos [13]. 

Šio straipsnio tikslas - atkreipti dėmesį į retai pasi-
taikančią, tačiau labai pavojingą gyvybei būklę, skiriant 
dėmesį jai atpažinti; klinikinėms būklėms, kurių metu ji 
dažniausiai pasireiškia bei gydymo būdams, priklausan-
tiems nuo paciento būklės,  trombo dydžio ir obstrukcijos 
laipsnio. 

Klinikinis atvejis
80 m. moteris 2013-09-18 pervežta iš  II lygio sveika-

tos priežiūros įstaigos ir skubos tvarka hospitalizuota į Vil-
niaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kardiolo-
ginės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių (VULSK 
KRITS).

Ligos anamnezė. Ligonės būklė pablogėjo 2013-09 pra-
džioje, kai kartojosi stenokardiniai skausmai ir naktimis, 
dėl dusulio atsirado priverstinė sėdima padėtis. 2013-09-16 
neteko sąmonės, buvo kviesta greitoji medicinos pagalba 
(GMP) ir hospitalizuota į II lygio sveikatos priežiūros įs-
taigą. Atvykus objektyviai – būklė sunki, ligonė sujaudin-
ta,  priverstinė sėdima padėtis. Lūpos, ausų kaušeliai cia-
noziški. Plaučiuose abipus girdimi sausi švilpiantys karka-
lai. Širdies veikla ritmiška, ŠŠD – 96 k./min., AKS 166/86 
mmHg. Taikytas gydymas heparinu, MMMH, diuretikais, 
antiišeminiais vaistais. 09-17 stebėtas PV paroksizmas - ri-
tmas atsistatė savaime. 09-18 būklei negerėjant pervežta į 
VULSK.
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Gyvenimo anamnezė: daugelį metų serga pirmine arteri-
ne hipertenzija (PAH), 2011 m. buvo diagnozuota aortos vož-
tuvo stenozė ir 2012-04-11 atliktas aortos vožtuvo protezavi-
mas, autovenos jungtis į priekinę tarpskilvelinę šaką (RIA).  

Anamnezėje atlikta apendektomija (1999 m.), chole-
cistektomija (2012 m.). Taip pat serga hipotiroze, vartoja 
levothyroxiną. 2009 m. diagnozuotas kochlearinis neuritas. 
Ambulatoriškai vartojo varfariną, nebivololį, perindoprilį 
su amlodipinu, trimetazidiną ir  klopidogrelį.

Būklė atvykus. Bendra būklė sunki. Hipersteninio kūno 
sudėjimo. Sąmoninga, kontaktiška. Pirštuose nedidelė cia-
nozė. Plaučiuose - vezikulinis alsavimas, išklausoma sausų 
švilpiančių ir drėgnų karkalų. Saturacija 89 proc. Širdies 
veikla ritmiška, išklausomas diastolinis ūžesys aortos klau-
symo taške. AKS 121/64 mmHg, ŠSD 75 k./min. Periferinė 
kraujotaka kompensuota, edemų nėra.

Kraujo tyrimuose buvo neutrofilinė leukocitozė, užde-
gimo žymens –CRB, kalio, fibrinogeno, gliukozės, tropi-
nino I, D-dimerų, širdies nepakankamumo žymens –BNP 
padidėjimas, o kraujo dujos (pCO2, pO2), INR buvo suma-
žėję (1 lentelė).

Taip pat buvo atlikti šie instrumentiniai tyrimai. 
Elektrokardiograma: sinusinis ritmas, širdies susitrau-

kimų dažnis 97 k./min, „-“ T I, aVL. Nėra R augimo V1-V3 
derivacijoje, PR 196 ms. QRS 95 ms. QTc 478 ms. 

Ultragarsinis širdies tyrimas: aortos vožtuvo dvivėrio 
protezo trombozė, ūmi protezo disfunkcija. III* (* rodo 
laipsnį) aortos vožtuvo nesandarumas. Išeminis kairiojo 
skilvelio pakenkimas, vidutiniškai sumažinta inotropija, IF 
35-40 proc. Plautinė hipertenzija (1,2 paveikslai).

Koronarografijos metu vizualiai matėsi judantis tik 1 
aortos vožtuvo protezo (AoVP) lapelis, aortos vožtuvo ne-
sandarumas III* . Kritinė AKJ į RIA stenozė. Buvo atlikta 
perkutaninė koronarinė intervencija, atliktas pirminis sten-
tavimas.

Krūtinės ląstos rentgenografijoje buvo stebimas plaučių 
edemos rentgenologinis vaizdas. Skysčio pleuros ertmėse 
nesimatė, širdis prasiplėtusi skersmenyje.

Pasikonsultuota su širdies chirurgu. Nuspręs-
ta,  kad dėl dirbtinio mechaninio aortos vožtuvo trom-

                            
Rodiklis                     Data   
(konc.)

09 -18 09- 19 09 -21 09 -24 

WBC (*10e9/l)   13,42 9,12 5,84 8,18
NEU (*10e9/l)   12,41 7,80 3,53 4,86
HgB (g/l)   126 126 205 149
Plt (*10e9/l)   185 175 133 224
Gliukozė (g/l) 11,33 9,33
CRB (mg/l) 44,4 36,1 0,5
K (mmol/l) 5,2 4,1 4,4
Na (mmol/l) 137 139 138
Cl (mmol/l) 98 97 98
Šlapalas (mmol/l) 20,4 13,8 
Kreatininas (mkmol/l) 151 134 98 
Troponinas I (mkg/l) 6,741
INR 1,78 1,97 1,82
D – dimerai (mkg/l) 305
Fibrinogenas (g/l) 4,15 3,43
APTT (s) 41,9 47,7
BNP (ng/l) 2697,7
ph 7,439 7,472
pCO2   33,6 38,2
pO2    49,2 61,1 
HCO3  22,4 27,6
Cholesterolis (mmol/l)  7,46
Trigliceridai (mmol/l)   2,43
DTL-Cholesterolis (mmol/l)   1,43 
MTL-Cholesterolis (mmol/l)   4,91 

1 lentelė. Kraujo tyrimų, atliktų VULSK, rodiklių dinamika

2 paveikslas. AoVP trombozė (AoVP spektras)

1 paveikslas. AoVP trombozė (4 kamerų vaizdas)
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bozės, kuri greičiausiai įvyko dėl  nepakankamos var-
farino antikoaguliacijos, šiuo metu operacijos (aortos 
vožtuvo pakartotinio protezavimo) rizika labai dide-
lė (dėl įvykusio priekinio viršūninio miokardo infark-
to). Todėl buvo nuspręsta atlikti intraveninę tromboli-
zę (sol. alteplaze 10 mg, tęsiant 90 mg per 90 min. į/v.) 
Tos pačios dienos vėlų vakarą pacientė nesiorientavo laike, 
vietoje, negalėjo tiksliai atsakyti į klausimus, tačiau aiškios 
židininės neurologinės simptomatikos nepastebėta. Buvo 
atlikta galvos smegenų kompiuterinė tomografija, kurioje 
ūmių pakitimų, hemoragijų nesimatė. Pasikonsultavus su 
neurologu,  buvo padaryta išvada -  ūmus galvos smegenų 
infarktas kairiajame VSA baseine su motorinės afazijos 
sindromu.

2013 – 09 -23 norint įvertinti trombolizės efektyvumą 
buvo nuspręsta atlikti transezofaginę echoskopiją, kurios 
išvada -  AoVP veikla nesutrikusi (3, 4 paveikslai).

Tą pačią dieną dėl pacientės emocijų labilumo buvo pa-

sitarta su psichiatru, kuris nusprendė, kad medikamentinio 
psichiatrinio gydymo šiuo metu nereikia.  

2013-09-24 esant stabiliai pacientės būklei, nesi-
kartojant skausmui krūtinės ląstoje, dinamikoje pakar-
tojus kardioechoskopiją: IF >55 proc., esant normaliai 
AoVP funkcijai, AoV I* nesandarumui, be segmenti-
nės kontrakcijos sutrikimų ligonė tolimesniam gydy-
mui pervežama į II lygio sveikatos priežiūros įstaigą. 
 

Diskusijos
Aortos vožtuvo protezo trombozę nėra visada lengva 

įtarti dėl įvairaus klinikinio pasireiškimo, paprastai priklau-
sančio nuo obstrukcijos laipsnio. Kliniškai trombozę rei-
kėtų įtarti atsiradus naujam dusuliui, ūžesiams, širdies ne-
pakankamumo simptomams kartu su plaučių edema. Taip 
pat  reikia atkreipti dėmesį, jeigu anksčiau pacientas buvo 
nutraukęs  varfarino vartojimą (2 lentelė), esant hiperkoa-
guliacinėm būklėm (nėštumas, karščiavimas, dehidratacija, 
hipovolemija, piktybinis auglys). Diagnozei nustatyti yra 
keli būdai.  Transtorakalinė echoskopija indukuotina paci-
entams įtarus vožtuvo protezo trombozę ir norint įvertinti 
hemodinaminį sunkumą. Transezofaginė echoskopija ir/ar 
fluoroskopija yra indukuotina pacientams įtarus vožtuvo 
protezo trombozę, norint įvertinti vožtuvo judesius ir obs-
trukcijos laipsnį [14].

Tačiau ši diagnozė neretai nustatoma per vėlai arba 
tik autopsijos metu [15]. Ypač didelę protezuoto vožtuvo 
trombozės riziką turi pacientai su prieširdžių virpėjimu, 
praeityje turėję trombembolines komplikacijas, sergantys 
širdies nepakankamumu (IF<30), arterine hipertenzija, cu-
kriniu diabetu, dislipidemija, esant hiperkoaguliacinėms 
būklėms, rūkantiems [16,17].

Gydymas priklauso nuo paciento būklės, trombo dydžio 
ir obstrukcijos laipsnio [8]. Trombui nesukėlus obstrukci-
jos paprastai skiriama trumpas kursas heparino į veną ir 
kartojama transezofaginė echoskopija. Trombui neištirpus 
taktika priklauso nuo jo dydžio: esant mažam trombui atlie-
kama fibrinolizinė terapija, susidarius dideliam (>5-10 mm 
/ 0,8 cm2) arba mobiliam trombui taikomas operacinis gy-
dymas (trombektomija /vožtuvo pakeitimas). Trombui su-
kėlus obstrukciją taktika priklauso nuo paciento klinikinės 
būklės. Esant didelei rizikai atliekama trombolizė ir kar-
tojama transezofaginė echoskopija, nepasisekus ištirpdyti 
trombo sprendžiama dėl chirurginio gydymo. Tiek vienas, 
tiek kitas gydymo būdas turi savo trūkumus. Pagrindinės 
trombolizės komplikacijos – kraujavimas, sisteminė em-
bolizacija, pasikartojanti trombozė, chirurginio gydymo – 
aukšta rizika ir gali prireikti pakartotinai operuoti. Įvertinus 
paciento būklę ir nusprendus, kad  didelės chirurginės rizi-
kos nėra, paprastai gydoma operaciniu būdu (2 lentelė)[18].

3 paveikslas. Po trombolizės (4 kamerų vaizdas)

4 paveikslas. Po trombolizės (AoVP spektras)
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Išvados
Daugėja pacientų, kuriems protezuojami širdies vož-

tuvai. Aprašytas klinikinis atvejis parodė, kad reikia skirti 
didesnį ambulatorinį dėmesį pacientams po mechaninio 
vožtuvo keitimo operacijos. Svarbu periodiškai atlikti la-
boratorinius kraujo krešėjimo tyrimus (sekti INR), echo-
kardiografiją. Tai padėtų greičiau atpažinti ankstyvąsias ir 
vėlyvąsias protezuoto vožtuvo komplikacijas ir taip page-
rinti pacientų gyvenimo kokybę.
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THROMBOSIS OF AORTIC VALVE PROSTHESIS: 
A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
P. Šerpytis, D. Maskeliūnaitė, D. Zakarkaitė, G. Navickas, 

S. Glaveckaitė
Key words: aortic stenosis, prosthetic valve thrombosis, 

antithrombotic therapy.
Summary 
Thrombosis of aortic valve prosthesis is a life-threatening 

condition requiring urgent diagnosis and treatment. Inadequate 
anticoagulation  is the main cause of prosthesis thrombosis. 
Transthoracic and transoesophageal echocardiography represent the 
main diagnostic procedures and treatment depends on obstruction 
level, thrombus size and clinical status (fibrinolysis or surgical 
intervention).

 This case report presents 8o-year-old female hospitalized for 
new severe dyspnoea and anginal chest pain. Transoesophageal 
echocardiogram confirmed thrombosis of prosthetic aortic valve. 
Due to established myocardial infarction and high risk for surgical 
intervention it was elected to perform intravenous thrombolysis 
with good effect - thrombus breakdown. 
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Protezo 
trombogeniškumasa

Su pacientu susiję rizikos veiksniaib

Nėra ≥ 1
Mažas 2,5 3,0
Vidutinis 3,0 3,5
Didelis 3,5 4,0

2 lentelė. INR normos pacientams turintiems širdies vožtuvo pro-
tezą
a – pvz. St. Jude protezai priklauso mažo, o Starr-Edwards, Bjork-Shiley didelio 
trombogeniškumo vožtuvams.
b – mitralinio ar triburio vožtuvo pakeitimas, buvusi trombembolija, prieširdžių vir-
pėjimas, mitralio vožtuvo stenozė.




