
83

Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu                                                        Adresas susirašinėti: Kotryna Druteikaitė, el.p. kotryna.druteikaite@gmail.com

SVEIKATOS MOKSLAI / 
HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2023, 33 tomas, Nr.1, p. 83-84    
DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2023.020 APŽVALGA / REVIEW

Raktažodžiai: mitralinio vožtuvo protezas, mitralinis 
vožtuvas.

Santrauka 
Didėjant sergamumui širdies vožtuvų ligomis, didėja 
širdies vožtuvų protezų implantavimo intervencijų 
poreikis. Vožtuvų protezai gali būti mechaniniai ir bi-
ologiniai, abu turi privalumų ir rizikų. Vožtuvo implanta-
vimas gali reikšmingai pagerinti pacientų, turinčių sunkią 
širdies vožtuvų ydą, išgyvenamumą.  Biologiniai pro-
tezai susiję su dažnesnėmis kartotinėmis operacijomis dėl 
struktūrinių vožtuvo pakitimų, o mechaninius protezus 
turintys pacientai visą likusį gyvenimą turi gerti antiko-
aguliantus,  kurie  didina  tromboembolinių  įvykių ir 
kraujavimo riziką.

Įvadas
Išsivysčiusiose šalyse mitralinio vožtuvo nesandarumas 

(MVN) yra antra pagal dažnį indikacija vožtuvo keitimo 
operacijai, paveikusi 9,3 proc. >75 metų žmonių populiaci-
jos [1]. Chirurginis mitralinio vožtuvo (MV) protezavimas, 
korekcija bei perkateterinis MV implantavimas yra pagrin-
diniai MVN gydymo būdai, kurių pasirinkimas priklauso nuo 
paciento amžiaus, numanomo išgyvenamumo bei tinkamumo 
antikoaguliantų vartojimui [2]. Kadangi ligos paplitimas 
didėja, svarbu kiekvienam pacientui individualiai nustatyti 
tinkamiausią intervenciją.

Tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą apie mi-
tralinio vožtuvo protezavimo indikacijas bei vožtuvų protezų 
tipus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas atliktas remiantis moksliniais straipsniais ir kita 

moksline literatūra, rasta medicinos duomenų bazėse UpTo-
Date  ir  PubMed. Paieška atlikta  naudojantis  raktažodžiais ir 
jų deriniais: protezuotas mitralinis vožtuvas, mechaninis mi-
tralinio vožtuvo protezas, biologinis mitralinio vožtuvo pro-
tezas, perkateterinis mitralinio vožtuvo implantavimas (angl. 

prosthetic mitral valve, mechanical mitral valve, biopros-
thetic mitral valve, transcatheter mitral valve replacement).

Tyrimo rezultatai 
Indikacijos mitralinio vožtuvo keitimo operacijai ir 

rizikos veiksniai. Remiantis Amerikos kardiologų draugijos  
ir Amerikos širdies asociacijos paskelbtomis širdies vožtuvų 
ligų gairėmis (2020), MV keitimo operacija  indikuotina 
esant simptominiam sunkiam esencialiniam MVN, kai kai-
riojo skilvelio išmetimo frakcija (KSIF) yra daugiau nei 30 
proc.,  ar asimptominiam sunkiam esencialiniam sergančiųjų 
lėtinėmis ligomis MVN, kai KSIF 30-60 proc., arba kairiojo 
skilvelio galinis sistolinis dydis bent 40 mm. Esant antrin-
iam MVN, vožtuvo keitimo operacija  indikuotina, kai nėra 
ženklios kairiojo skilvelio disfunkcijos arba simptomatika 
išlieka nepaisant optimalaus medikamentinio gydymo. MV 
keitimas rekomenduojamas ir pacientams, turintiems viduti-
nio sunkumo ar sunkią MV stenozę. Kai vožtuvo anga ≤1,5 
cm2, o simptomai priskiriami Niujorko širdies asociacijos 
III-IV funkcinei klasei, perkutaninė balioninė mitralinė  ar 
atviroji  komisūrotomija kontraindikuotina [3]. Pagrindiniai 
rizikos veiksniai, susiję su trombozės išsivystymu, skirs-
tomi į hemodinaminius (sumažėjęs kraujo tėkmės greitis per 
mitralinį vožtuvą esant prieširdžių virpėjimui), hemostatinius 
(audinių pažaida), paviršiaus (protezo malpozicija, vožtuvo 
pažaida) [4]. 

Mechaninis mitralinio vožtuvo protezas. Mechani-
nio MV protezo pasirinkimas priklauso nuo paciento tin-
kamumo gydytis antikoaguliantais, kadangi vitamino K 
antagonistai turėtų būti skiriami visą gyvenimą po oper-
acijos. Svarbi nuolatinė INR kontrolė, reikšmę palaikant 
tarp 2-3, kuri susijusi su mažesne trombozės bei krauja-
vimo rizika [5]. Gydymas antikoaguliantais priklauso ir nuo 
vožtuvo protezo charakteristikos, tromboembolinių reiškinių, 
prieširdžių virpėjimo anamnezėje, kairiojo skilvelio dis-
funkcijos [6]. Šis protezas dažniau pasirenkamas, kai pa-
ciento amžius <50 metų, nes yra ilgaamžiškesnis.  Mecha-
ninis protezas siejamas su mažesne kartotinės operacijos 
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rizika, bet turi didesnę kraujavimo ir insulto riziką [7]. 
Biologinis mitralinio vožtuvo protezas. Šis protezas 

turėtų būti pirmo pasirinkimo, kai pacientas turi daug 
gretutinių ligų, didesnė kartotinų operacijų, prastesnė 
išgyvenamumo tikimybė. Bioprotezai rekomenduojami pa-
cientams >70 metų, tinka esant didesnei kraujavimo rizikai. 
Biologiniai vožtuvai laikui bėgant degeneruoja, tad mitralinio 
vožtuvo ydos gali atsinaujinti [8]. Bioprotezai sudaro 60-
70 proc. chirurgiškai implantuojamų vožtuvų ir siejami su 
didesne mirštamumo rizika, nei mechaniniai  [9].

Perkateterinis mitralinio vožtuvo implantavimas. Tai 
sudėtinga MV keitimo intervencinė procedūra, kurią sunkina 
MV dydis, anatomija bei grėsmė sukelti kairiojo skilvelio 
nutekamojo trakto obstrukciją [10]. Tai saugi alternatyva, 
esant sunkiam pirminiam MVN, kai operacija kontraindi-
kuotina dėl savo sudėtingumo (limituotas intrakardialinis 
manevringumas), bet vis dar kartais atliekama [11]. Detaliai 
vertinamas pacientų tinkamumas operacijai, tad net 60-70 
proc. kandidatų atmetama. Svarbu didinti šios procedūros 
prieinamumą, kadangi tobulėjant gydymo galimybėms, 
pacientų išgyvenamumas gerėja, o senstanti populiacija yra  
pažeidžiamesnė  atvirųjų  operacijų  metu [12].

Išvados
Lyginant su biologiniais, mechaniniai MV protezai kore-

liuoja su geresnėmis pacientų iki 70 metų gydymo baigtimis. 
Mechaninis protezas asocijuojamas su reikšmingai mažesniu 
pakartotinio hospitalizavimo ir operacijų skaičiumi, didesne 
kraujavimo rizika, kai kuriose amžiaus grupėse - insulto 
rizika.
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Summary 
As the prevalence of heart valve disease is increasing, demand 

for heart valve prosthesis is also growing. Valve prostheses might 
be mechanical and biologic, both types have advantages and risks. 
Biologic prosthetic valves are associated with higher reoperation 
risk due to the valve degeneration while mechanical valves require 
a lifelong anticoagulation, that enlarges the risk of thromboembo-
lic events and hemorrhage.
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