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Santrauka. Kognityvinių funkcijų sutrikimai po kardiochirurgijos operacijų, literatūros
duomenimis, pasireiškia iki 80 proc. ligonių ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu. Didesnei
daliai ligonių šios komplikacijos išlieka ir vėlesniu pooperaciniu laikotarpiu.

Tyrimo tikslas. Įvertinti pažintinės veiklos sutrikimų dažnį po izoliuotų aortos vainikinių jungčių
suformavimo operacijų, atliktų dirbtinės kraujo apytakos sąlygomis, ir įvertinti rizikos veiksnius,
kurie turi įtakos perioperacinei centrinės nervų sistemos disfunkcijai.

Į perspektyvųjį tyrimą įtraukti 86 ligoniai (63 vyrai ir 23 moterys; amžiaus vidurkis 66,1±6,7
metų), kuriems diagnozuota išeminė širdies liga ir kuriems būtina chirurginė revaskulizacija.
Duomenys surinkti naudojant šio straipsnio autorių parengtą protokolą.  Kognityvinėms funkcijoms
įvertinti naudotas  SDM testas (angl.  Symbol Digit Modalities Test) kartu su Euro QOL testu.
Testai buvo atliekami dieną iki aortos vainikinių jungčių suformavimo operacijos, 5–7-ąją
pooperacinę dieną ir praėjus mėnesiui po operacijos.

Rezultatai. Kognityvinių funkcijų sutrikimas 5–7 pooperacinę dieną diagnozuotas 59 ligoniams
(68,6 proc.), 19 iš jų (22,1 proc.) minėti sutrikimai išliko ir praėjus mėnesiui po operacijos. Tarp
ligonių, kuriems pasireiškė pooperacinis pažintinės veiklos sutrikimas, dažnesni buvo smegenų
kraujotakos sutrikimo epizodai anamnezėje (p<0,05), dažniau nustatyta žema kairiojo širdies
skilvelio išstūmimo frakcija (KSIF) mažiau 35  proc. (p<0,05), kairės vainikinės arterijos kamieno
susiaurėjimas daugiau 50 proc. (p<0,05).

 Išvados. Įvairaus sunkumo pažintinės veiklos sutrikimai po izoliuotų aortos vainikinių jungčių
suformavimo operacijų, atliktų dirbtinės kraujo apytakos sąlygomis, tai komplikacija ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu pasireiškianti 68,6 proc. ligonių ir daugiau kaip 20 proc. išliekanti
praėjus mėnesiui po operacijos.
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Įvadas
Perioperacinės anestezijos, chirurgijos ir organų

apsaugos metodų pažanga sąlygojo reikšmingą mirš-
tamumo po kardiochirurgijos operacijų sumažėjimą,
tačiau įvairių centrinės nervų sistemos (CNS) kompli-
kacijų dažnis per pastaruosius 15 metų mažai pakito.
Kognityvinės funkcijos (atmintis, jutimai, dėmesys,
nuotaika, kalba) sutrikimų dažnis po širdies chirurgi-
jos operacijų, perspektyviųjų tyrimų duomenimis, svy-
ruoja nuo 33 iki 83 proc. (1–4) ir priklauso nuo naudotų
neuropsichologinių testų, kada jie atliekami periopera-
ciniu laikotarpiu iki išrašymo iš ligoninės, taip pat nuo
sutrikimų, kurie vertinami kaip patologiniai, sunkumo.
Vyresnio amžiaus ligoniai, kuriems nustatoma dauginių
įvairių organų sistemų pakitimų, turi žymiai  didesnę
pooperacinės CNS disfunkcijos riziką (5).

Daugeliui ligonių kognityvinės veiklos pablogėji-
mas kliniškai atrodo laikinas, tačiau didesnei jų daliai
šie sutrikimai išlieka ir vėlesniu pooperaciniu laiko-
tarpiu: 20–50 proc. – po šešių savaičių, 10–30 proc.
po šešių mėnesių, 42 proc. – po penkerių metų (4, 6–
8). Šių komplikacijų klinikinė reikšmė bei jų įtaka li-
gonių gyvenimo kokybei (9, 10) buvo nagrinėta kelio-
se studijose, tačiau patikimų rezultatų kol kas nėra.

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
Į perspektyvųjį tyrimą įtraukti 86 ligoniai (63 vyrai

ir 23 moterys; amžiaus vidurkis – 66,1±6,7 metų), ku-
riems buvo diagnozuota išeminė širdies liga (IŠL), kai
jau būtina chirurginė revaskulizacija. Visi ligoniai buvo
operuoti Kauno medicinos universiteto Širdies centro
Kardiochirurgijos klinikoje, atlikta izoliuota aortos
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vainikinių jungčių suformavimo operacija (AVJSO).
Ligonių tyrimų duomenys analizuoti naudojant šio
straipsnio autorių parengtą perspektyviojo tyrimo pro-
tokolą (11). Kognityvinių funkcijų įvertinimui buvo
taikomas SDM testas (angl. Symbol Digit Modalities
Test) kartu su Euro QOL testu, skirtu gyvenimo koky-
bei įvertinti.

Iki operacijos atliktų testų rezultatai buvo pagrin-
das pažintinės veiklos sutrikimams vertinti pooperaci-
niu laikotarpiu. Pirmasis pooperacinis tyrimas atliktas
5–7 pooperacinę dieną, kai ligoniai kardiochirurgijos
klinikoje pradėdavo savarankiškai aktyviai judėti, su-
mažėdavo analgetikų, raminamųjų ir kitų CNS veikian-
čių medikamentų skyrimas. Kitas neuropsichologinis iš-
tyrimas buvo atliekamas Druskininkų „Dainavos“ rea-
bilitacijos ligoninėje, vidutiniškai 28 dieną po operacijos.

Statistinė analizė
Statistinei duomenų analizei naudotas programi-

nis paketas „Statistica 5.0“. Vertinant kognityvinių tes-
tų rezultatus, statistiškai reikšmingu laikytas skirtu-
mas, kai pooperacinio tyrimo rezultatai skyrėsi nuo
priešoperacinio daugiau kaip vienu standartiniu nuo-
krypiu (>1 SD). Tai atitinka apie 20 proc. skirtumą
tarp testų rezultatų. Analizuojant pooperacinio kogni-
tyvinių funkcijų sutrikimo rizikos veiksnius, taikytas
Stjudento (t) kriterijus (kiekybinių kintamųjų vidurkių
skirtumams palyginti) ir chi kvadrato (χ2) kriterijus
(kokybinių duomenų statistinei analizei). Duomenys
reikšmingai skyrėsi, kai p<0,05. Skaitinės duomenų
charakteristikos pateikiamos kaip vidurkis plius/minus
standartinis nuokrypis.

Rezultatai
Vertinant atliktų testų rezultatus, statistiškai reikš-

mingas kognityvinių funkcijų sutrikimas 5–7 poope-

racinę dieną nustatytas 59 ligoniams (68,6 proc.), 19
iš jų (22,1 proc.) minėti sutrikimai išliko ir praėjus
mėnesiui po operacijos.

Išanalizavus ikioperacinio ir dviejų pooperacinių
testų rezultatų vidurkius, gauti tokie duomenys (testo
rezultatai pateikiami kaip bendras testo atsakymų
skaičius / teisingų atsakymų skaičius) (1 pav.).

Skirtumas tarp ikioperacinio ir 5–7 pooperacinės
dienos tyrimų rezultatų buvo statistiškai reikšmingas
(p<0,05). Be kognityvinių funkcijų vertintas ir gyve-
nimo kokybės indeksas pagal Euro QOL. Šio tyrimo
metu, kai ligonis vertina savo sveikatos būklę nuo 0
iki 100 balų pagal tam tikrą skalę, kur geriausia įma-
noma sveikatos būklė vertinama –100, o blogiausia
įmanoma – 0 balų, gauti rezultatai pateikiami antrame
paveiksle.

Rizikos veiksnių analizė pateikiama lentelėje, kur
pirma grupė – tai ligoniai, kuriems nustatyta poope-
racinė kognityvinė disfunkcija; antra grupė – tai ligo-
niai, kuriems pooperaciniu laikotarpiu kognityvinė
disfunkcija nepasireiškė.

Atlikus univariacinę pooperacinės kognityvinės
disfunkcijos rizikos veiksnių analizę, nustatyta, kad
tarp ligonių, kuriems pasireiškė pooperacinis pažinti-
nės veiklos sutrikimas, dažnesni buvo smegenų krau-
jotakos sutrikimo epizodai anamnezėje (p<0,05), daž-
niau nustatyta žema kairiojo širdies skilvelio išstūmi-
mo frakcija (KSIF) mažiau 35 proc. (p<0,05), kairės
vainikinės arterijos kamieno susiaurėjimas daugiau 50
proc. (p<0,05).

Rezultatų aptarimas
Kognityviniai sutrikimai dažnai kliniškai nepasi-

reiškia arba įprastinės neurologinės apžiūros metu
nepastebimi, todėl daugelis ligonių dėl jų nesikreipia į
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gydytojus. Tačiau, įvairių centrų duomenimis, įrodyta,
kad pacientams po miokardo revaskulizacijos atlikus
išsamesnius tyrimus, kognityvinės funkcijos sutrikimų
nustatyta net iki 80–90 proc. (12). Šio tyrimo duome-
nimis, 68,6 proc. ligonių nustatyta pažintinės funkcijos
sutrikimų, ir tai atitinka literatūros duomenis bei rodo
pakankamą pasirinktų testų informuotumą.

Kognityvinių sutrikimų, kurie pasireiškia po AVJSO,
patogenezė skirstoma į dvi pagrindines grupes, t. y.
nulemtos: 1) ligonio individualumo, 2) chirurginės
intervencijos ypatybių (13). Pirmai grupei priskiriamas
vyresnis ligonio amžius, nes ir po didelių pilvo opera-
cijų (14) nustatoma sutrikimų, analogiškų kardiochi-
rurgijos operacijoms DKA sąlygomis. Be to, kitoje
studijoje (15) nurodoma, kad vyresnio amžiaus ligo-
niams atliekant įvairias ortopedines operacijas, nepri-
klausomai nuo anestezijos (visiškoji ar epidurinė)
pobūdžio, po 3 ir 6 mėnesių įvairaus sunkumo kogni-
tyvinių sutrikimų pasireiškia 14 proc. ir 5 proc. atvejų,

atitinkamai. Nemažai tyrėjų nurodo, kad didėja ligonių,
kuriems atliekama AVJSO, amžiaus vidurkis, daugelyje
šalių viršijantis 66 metus (16, 17), o tai gali turėti įtakos
kognityvinių sutrikimų skaičiaus padidėjimui poope-
raciniu laikotarpiu, nes šio amžiaus ligonių ateroskle-
rozinis kraujagyslių pažeidimas paprastai jau būna
dauginis. Šios studijos antroje grupėje ligonių vyravo
jaunesni ir aukštesnio išsimokslinimo ligoniai, todėl ma-
nome, kad toliau tęsiant tyrimą, jį tikslinga atlikti skirtin-
gose ligonių amžiaus ir išsimokslinimo ligonių grupėse.

Analizuojant chirurginės intervencijos įtaką kogni-
tyvinių sutrikimų atsiradimui, svarbiausias vaidmuo
skiriamas DKA bei chirurginiams veiksmams pradinėje
aortos dalyje. Tai paskatino atlikti  keletą kognityvinių
funkcijų tyrinėjimų, kai miokardo revaskulizacija  atlie-
kama ne DKA sąlygomis (10, 12, 18). Operacijos
atlikimo metodikos pasirinkimas ankstyvuoju poope-
raciniu laikotarpiu reikšmingo skirtumo kognityvinių
funkcijų sutrikimo dažniui neturėjo, tačiau vėliau iš-

1 lentelė. Įvairių rizikos veiksnių įtaka kognityvinei disfunkcijai rastis pooperaciniu laikotarpiu
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2 pav. Ligonių sveikatos būklės įsivertinimas balais Euro QOL testu perioperaciniu laikotarpiu

              Rizikos veiksniai I grupė (n=59) II grupė (n=27) p reikšmė

Amžius (m.) 67,4±4,7 66,8±7,3 p>0,05
Buvęs smegenų kraujotakos sutrikimas 10 (16,9 proc.) 2 (7,4 proc.) p<0,05
Buvęs MI 34 (57,6 proc.) 14 (51,9 proc.) p>0,05
Cukrinis diabetas 11 (18,6 proc.) 5 (18,5 proc.) p>0,05
Periferinių arterijų patologija 7 (11,9 proc.) 3 (11,1 proc.) p>0,05
Anksčiau daryta AVJSO 6 (10,2 proc.) 3 (11,1 proc.) p>0,05
KSIF<35  proc. 14 (23,7 proc.) 3 (11,1 proc.) p<0,05
KVAK stenozė >50 proc. 16 (27,1 proc.) 4 (14,8 proc.) p<0,05
Aortos užspaudimo trukmė (min.) 51,2±5,6 47,3±7,1 p>0,05
DKA trukmė (min.) 136,6±9,6 128,4±6,7 p>0,05

AVJSO – aortos vainikinių jungčių suformavimo operacija, DKA – dirbtinė kraujo apytaka, KSIF –
kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija, KVAK – kairės vainikinės arterijos kamienas, MI – miokardo infarktas.

Balai

MEDICINA (2004) 40 tomas, 1 priedas

Rimantas Benetis, Evaldas Girdauskas, Šarūnas Kinduris



33

ryškėjo, kad DKA veiksnių pašalinimas lemia mažesnį
sutrikimų skaičių.

Per trumpas ligonių stebėjimo laikotarpis (1 mėn.)
neleidžia spręsti apie kognityvinių funkcijų sutrikimo
išliekamumą vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu. Ty-
rinėjimai tęsiami, numatoma panaudoti išsamesnius
testų rinkinius ir atlikti juos vėliau, ambulatorinio ste-
bėjimo metu.

Išvados
1. Įvairaus sunkumo pažintinės veiklos sutrikimai

po izoliuotų aortos vainikinių jungčių suformavimo
operacijų, atliktų dirbtinės kraujo apytakos sąlygomis,
tai ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu pasireiškianti
komplikacija 68,6 proc. ligonių ir daugiau kaip 20 proc.
išliekanti praėjus mėnesiui po operacijos.

2. Rizikos veiksniai, kurie turi didelės įtakos poo-
peracinei centrinės nervų sistemos disfunkcijai: sme-
genų kraujotakos sutrikimo epizodai anamnezėje
(p<0,05), žema kairiojo širdies skilvelio išstūmimo frak-
cija mažiau 35 proc. (p<0,05), kairės vainikinės arteri-
jos kamieno susiaurėjimas daugiau 50 proc. (p<0,05).

Neuropsychological outcomes after coronary artery bypass grafting

Rimantas Benetis1, 2, Evaldas Girdauskas2, Šarūnas Kinduris1, 2
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Summary. Objective. Neuropsychological (cognitive) dysfunction has been described as an important
complication, affecting up to 80% of patients early after cardiac surgery. Also it has been shown that cognitive
abnormalities persist in a later postoperative follow up. The aim of our study was to determine incidence of
cognitive complications early after isolated coronary artery bypass grafting using cardiopulmonary bypass, and
to identify predictive factors, associated with perioperative cerebral dysfunction.

Material and methods. Eighty-six patients (63 men and 23 women; mean age 66.1±6.7 year) with identified
isolated coronary artery disease were enrolled into prospective study using Case Report data collection document.
Neuropsychological status was examined using Symbol Digit Modalities Test with additional Euro QOL test.
All tests were performed at baseline (1 day before operation), at the 5th to 7th postoperative day and one month
after operation.

Results. Neuropsychological dysfunction (as compared with baseline) occurred in 59 patients (68.6%) at the
5th–7th postoperative day and persisted in 19 patients (22.1%) after one month. Patients who suffered postoperative
cerebral dysfunction more often had history of prior cerebrovascular morbidity (p<0.05), poor left ventricular
ejection fraction (≤35%) (p<0.05) and higher incidence of left main coronary artery disease (p<0.05).

Conclusions. Cognitive dysfunction is still important complication after coronary artery bypass grafting
persisting during the early follow-up in some patients. Symbol Digit Modalities Test was sensitive instrument
for diagnostics of postoperative neuropsychological complications reasons.

Correspondence to Š. Kinduris, Clinic of Cardiosurgery, Kaunas University of Medicine Hospital, Eivenių 4, Kaunas
3007, Lithuania. E-mail: kinsar@one.lt
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