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Santrauka
Mechaninio aortos vožtuvo trombozė yra pavojinga 
komplikacija. Pacientams, kuriems atliktas mechaninio 
vožtuvo protezavimas, būtina ilgalaikė antikoaguliantų 
terapija, tačiau net ir esant pakankamai antikoaguliaci-
jai, gali pasireikšti vožtuvo trombozė. Aprašomas 48 
metų moters, patekusios į ligoninę dėl dusulio minima-
laus krūvio metu ir gerokai sumažėjusios fizinio krūvio 
tolerancijos, klinikinis atvejis. Dėl reumatinės širdies 
ligos pacientei prieš keletą metų buvo atliktas aortos ir 
mitralinio vožtuvo mechaninis protezavimas, ji vartojo 
varfariną pagal terapines normas. Echokardiografijos 
metu buvo pastebėta aortos vožtuvo protezo obstrukcija 
ir sunki triburio vožtuvo regurgitacija. Pacientei numatyta 
aortos šaknies ir triburio vožtuvo protezavimo operacija.

Įvadas
Kasmet Europoje širdies vožtuvų liga diagnozuojama 

daugiau kaip 13 milijonų žmonių, o aortos vožtuvo (AV) 
pažaida yra dažniausiai pasitaikanti [1]. Chirurginis AV pro-
tezavimas arba transkateterinė AV implantacija yra pagrin-
diniai šios ligos gydymo būdai [2]. Mechaninį protezą reko-
menduojama rinktis pacientams, jaunesniems nei 60 metų ir 
galintiems vartoti antikoaguliantus [3]. Implantavus mechaninį 
vožtuvą, pacientams kyla didelė insulto ir protezuoto vožtuvo 
trombozės (PVT) rizika. Antikoaguliantų vartojimas mažina 
PVT riziką nuo 1,8  iki 0,4 procento [4]. Tyrimų duomeni-
mis, PVT pasitaiko ir pacientams, tinkamai vartojantiems 
antikoaguliantus [5]. Straipsnyje pristatoma mechaninio AV 
trombozė, kai pacientės INR atitiko terapines normas.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir pristatyti mechaninio 
AV trombozės atvejį, kreipiant dėmesį į rizikos veiksnių ir 
klinikinių požymių svarbą, norint kuo anksčiau diagnozuoti 
PVT.

Klinikinis atvejis
Į Kauno klinikų Kardiologijos kliniką kreipėsi 48 metų 

moteris dėl dusulio minimalaus fizinio krūvio metu bei 
sumažėjusios fizinio krūvio tolerancijos. Per pastaruosius 
mėnesius dusulys ir širdies nepakankamumo (ŠN) simptomai 
progresavo. 1999 m. pacientei diagnozuota reumatinė liga ir 
atliktas mechaninis AV ir mitralinio vožtuvo (MV) protezavi-
mas, nuo to laiko ji vartojo varfariną pagal terapines normas. 
Transtorakalinės echokardiografijos (TTE) metu pastebėta 
sunki triburio vožtuvo (TV) regurgitacija. Siekiant patikslinti 
diagnozę, ištirti mechaninių protezų  ir TV funkciją, buvo 
nuspręsta pacientę stacionarizuoti. Apžiūros metu ŠSD 83 k./
min, AKS 120/70 mmHg, išklausomi normalūs mechaniniai 
vožtuvų tonai, II0 sistolinis ūžesys širdies viršūnėje, AV ir 
Erbo taške. Laboratorinių tyrimų rezultatai: INR 3,1, aPTT 
45,1s, PT 80,6s, šiek tiek padidėjęs NT-proBNP 344,9 ng/l. 
Atliekant TTE, buvo rasta sumažėjusi išstūmio frakcija - 50 
%, padidėjęs Vmax per AV - 3,2 m/s ir Gvid. - 40,96 mmHg 
bei I0 intraprotezinė regurgitacija. Stebėta reumatinė TV 
pažaida. Atlikus krūtinės ląstos rentgenogramą, nustatyta 
saiki veninė stazė. TTE buvo kartota dinamikoje - Vmax. 
siekė 3,8-4 m/s ir buvo įvertintas kaip protezo disfunkcija 
(1 pav.).

Pacientės būklė blogėjo, todėl širdies komandos kon-
siliume buvo nuspręsta atlikti aortos šaknies ir TV proteza-
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vimo operaciją, esant AV protezo disfunkcijai ir sunkiai TV 
regurgitacijai.

Diskusija
Klinikinė paciento būklė, esant PVT, gali būti įvairi − 

nuo lengvo dusulio iki sunkaus kvėpavimo nepakankamumo 
ir greito ŠN progresavimo. Staigus Gvid. padidėjimas TTE 
metu rodo vožtuvo obstrukciją [6]. Gydant PVT, svarbi-
ausia fibrinolizė ir chirurginė intervencija. Sergantiesiems 
reumatinėmis širdies ligomis paprastai impantuojami mecha-
niniai vožtuvai dėl jų ilgaamžiškumo ir mažesnio kartotinių 
operacijų skaičiaus. Šiems pacientams visą gyvenimą reikia 
vartoti antikoaguliantus. Ilgalaikis antikoaguliantų vartojimas 
susijęs su kraujavimo rizika, todėl būtina atidžiai stebėti INR. 
Šios aplinkybės sunkina pacientų su mechaniniais protezais 
gyvenimą, todėl netinkamas antikoaguliacinis gydymas yra 
pagrindinė PVT išsivystymo priežastis.  Metaanalizė, kurioje 
dalyvavo 1005 pacientai, parodė, kad net 61 proc. tiriamųjų, 
kuriems nustatyta PVT, tinkamai vartojo antikoaguliantus, 
todėl jų PVT priežastis lieka neaiški [7]. Tam tikrais atvejais 
INR gali būti klaidingai padidėjęs. Padidėjęs INR nustatomas 
pacientams, turintiems krešėjimo faktorių trūkumą, kepenų 
funkcijos sutrikimą ar vitamino K trūkumą [8].

Išvados
1. Nepaisant optimalios INR vertės, rizika pasireikšti 

PVT išlieka. 
2. PVT diagnozė grindžiama klinikinio tyrimo, fluoros-

kopijos ir echokardiografijos duomenimis. 
3. Fibrinolizinė ir chirurginė intervencija yra pagrindiniai 

PVT gydymo metodai.
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Summary 
Mechanical aortic valve thrombosis is a dangerous compli-

cation. Patients who underwent mechanical prosthesis need long-
term anticoagulation to prevent valve thrombosis. Despite that, even 
people with adequate anticoagulant therapy might have prosthetic 
valve thrombosis. We describe a case report of a 48 years old wo-
man admitted to the hospital because of shortness of breath during 
minimal exertion and significantly reduced exercise tolerance. Due 
to rheumatic heart disease the patient underwent aortic and mitral 
mechanical prosthesis years before and has been using warfarin in 
therapeutic norms. During echocardiography aortic prosthesis obs-
truction and severe tricuspid valve regurgitation were observed. The 
patient was scheduled for aortic root and TV prosthesis surgery.
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