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Santrauka. Ūminių koronarinių sindromų rekanalizacinio gydymo efektyvumui daugiausia
įtakos turi šie faktoriai: 1) laiko, 2) skubios pagalbos suteikimo, 3) rekanalizacinės strategijos
optimizavimo. Jų lyginamoji vertė miokardo reperfuzijai dar nenustatyta. Šio darbo tikslas:
1) nustatyti, kokiam procentui ligonių, sergančių ūminiais koronariniais sindromais, galima taikyti
rekanalizacinius metodus, 2) įvertinti šių metodų panaudojimo strateginių skirtumų (skubios ar
atidėtos angioplastikos ar stentavimo) poveikį kairiojo skilvelio funkcijos išsaugojimui.

Klinikinė medžiaga ir metodai. Išanalizuoti 4260 ligonių duomenys. Jiems atlikta 2990
koronarografijų, 1267 rekanalizacinės procedūros; jos atliktos 825 ligoniams, sirgusiems ūminiu
miokardo infarktu. Iš jų 248 ligonių būklė buvo stebima tris mėnesius, užrašyta kompiuterizuota
EKG, apskaičiuotas QRS indeksas (iki ir po rekanalizacijos, taip pat praėjus 24 val., 3–7 paroms
ir 3 mėn.). Echokardiografiškai ligoniai tirti: iki išrašant iš ligoninės ir po trijų mėnesių. Iš jų
120 ligonių atlikta skubi rekanalizacija, 128 ligoniams atidėta. Iš jų stentuota 20 ligonių.

Rezultatai. 66 proc. ligonių, sergančių ūminiais koronariniais sindromais, atlikta koro-
narografija, rekanalizacinis gydymas – 27,6–39,8 proc. ligonių. 45,6 proc. ligonių, sergančių
ūminiu miokardo infarktu, atlikta rekanalizacija, o sergantiems nestabiliąja krūtinės angina –
tik 11,7 proc. QRS indeksas stacionare po rekanalizacijos padidėjo visiems, išskyrus neskubiai
stentuotus (p nuo 0,05 iki 0,001). Kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija per tris mėnesius padidėjo
visų grupių ligoniams.

Išvados. Šiuo metu specializuotuose skyriuose koronarografija atliekama iki 65–70 proc.
ligonių, sergančių ūminiais koronariniais sindromais, o rekanalizacinis gydymas skiriamas 45
proc. sergančiųjų ūminiu miokardo infarktu. Invazinio gydymo strategijos ypatybės, išsaugant
miokardo funkciją, didelės įtakos neturi.

Adresas susirašinėjimui: E. Vaicekavičius, KMU Kardiologijos institutas,  Sukilėlių 17, 3007 Kaunas
El. paštas: invlab@kmu.lt

Įvadas
Šiuolaikinis ūminio koronarinio sindromo (ŪKS)

rekanalizacinio gydymo metodas, t. y. ankstyva medi-
kamentinė (trombolizė) ar mechaninė vainikinių arteri-
jų rekanalizacija išsaugo kairiojo skilvelio funkciją, pa-
lankiai veikia remodeliavimosi procesą ir miokardo
gyvybingumą (1, 2). Dėl to palengvėja klinikinė simp-
tomatika, poinfarktinė ligos eiga, sumažėja kompli-
kacijų skaičius, mirtingumas (3, 4), padidėja ligonių
darbingumas (5). Ypač efektyvus yra anksti pradėtas
rekanalizacinis gydymas, po kurio beveik normali-
zuojasi miokardo perfuzija. Statistiniai tyrimai rodo,
kad gerai atlikti rekanalizacijos gydymo metodai yra
daug efektyvesni už įprastą konservatyvų gydymą (6).
Viena svarbiausių problemų, siekiant kuo didesnio
rekanalizacinio gydymo efektyvumo, neskaitant minėto
laiko faktoriaus, yra skubios pagalbos suteikimo sun-

kumai, rekanalizacinio gydymo strategijos optimiza-
vimo klausimai, nuo kurių labai priklauso rekanaliza-
cijos kokybė (7, 8). Pagrindiniai strateginiai klausi-
mai yra dvejopo pobūdžio: ar adekvačiai rekanalizaci-
jai užtikrinti pakanka rekanalizuoti ir išplėsti okliuziją
(t. y. atlikti PVAA), ar būtina atlikti stentavimą (9), ar
racionalu atlikti pavėluotą rekanalizaciją, kai nėra ga-
limybių atlikti skubiai (8).

Šio darbo tikslas – nustatyti, kokiam ligonių, su-
sirgusių ŪKS ir patekusių į specializuotus staciona-
rus, skaičiui galima taikyti rekanalizacinio gydymo
metodus ir palyginti skubios ir atidėtos PVAA, atliktos
ligoniams, sergantiems ŪMI, ankstyvuosius ir vėles-
nius rezultatus, panaudojus skirtingus rekanalizacinio
gydymo metodus, t. y. PVAA ir stenavimą bei nustatyti
klinikinės eigos ir kairiojo skilvelio funkcijos skirtumus
po šių metodų panaudojimo.
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Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodika
Išanalizavome 4260 ligonių, gydytų 1999–2001

metais Kauno medicinos universiteto klinikų Kardio-
logijos klinikoje dėl ŪKS, duomenis. Jiems atlikta 2990
koronarografijų. Rekanalizacinis gydymas skirtas 1267
ligoniams. Rekanalizacinio gydymo metodai panaudoti
825 ligoniams, sergantiems ŪMI. Iš pastarųjų 248
ligoniai buvo sirgę ūminiu MI, ištirti papildomai, už-
rašyta kompiuterizuota 12-kos derivacijų EKG iki re-
kanalizacinio gydymo, po jo praėjus 24 val., 3–7 pa-
roms ir 3 mėnesiams. Iš šių EKG duomenų buvo
įvertintas miokardo reperfuzijos efektyvumas pagal
suminės ST segmento normalizavimosi poslinkius, o
miokardo pažeidimo zona ir jos pobūdis – pagal QRS
indeksą, apskaičiuotą pagal R. H. Selvester ir G. S.
Wagner pasiūlytą bei N. B. Hindman papildytą 32 balų
kiekybinės analizės metodiką. Be to, šiems ligoniams
atvykus, po rekanalizacinio gydymo ir prieš išrašant
iš ligoninės, taip pat po trijų mėnesių buvo registruo-
jama echokardiograma. Visi papildomai tirti ligoniai
pagal rekanalizacinio gydymo strategijos skirtumus
suskirstyti į 2 grupes:

Pirmos grupės ligoniams (n=114) PVAA atlikta
skubos tvarka, iki 12 valandų nuo ŪMI pradžios (pir-
minė PVAA).

Antros grupės ligoniams (n=114) PVAA atlikta
vėliau, išlikus išemijos reiškiniams (atidėta PVAA).

Analogiškai sudarytos dvi grupės ligonių, kuriems
1999–2001 metais atliktas skubus ar atidėtas vainikinių
arterijų stentavimas (20 ligonių). Indikacijos stentavi-
mui pagrįstos remiantis koronarografijos vaizdu. Pa-
grindinės ir absoliučios indikacijos: 1) didelio laipsnio

vainikinių arterijų disekacija, gresianti ar pasireiškusi
vainikinės arterijos okliuzija; 2) didelio laipsnio vaini-
kinės arterijos susiaurėjimas per pirmąsias 10 minučių
po PVAA, sukeliantis ne mažesnę kaip 25 proc. spin-
džio stenozę.

Neįtraukėme ligonių, kuriems diagnozuota vožtuvų
ar širdies raumens patologija intraskilvelinio laidumo
sutrikimai.

Rezultatai
Rekanalizacinio gydymo metodų panaudojimas

ŪKS gydyti. Norėdami įvertinti, kokią vietą kardiolo-
gijos klinikoje užima rekanalizacinio gydymo metodai
gydant įvairias IŠL formas, išanalizavome kardiolo-
gijos skyriuose gydomų ligonių profilį ir skaičių. Ana-
lizuojant, kokiai daliai sergančiųjų ūminiais koronari-
niais sindromais buvo taikomi invaziniai diagnostikos
ir rekanalizacinio gydymo metodai, paaiškėjo, kad
atliekamų koronarografijų skaičius kasmet nežymiai
auga. Jų atlikta: 1999 metais – 1004, 2000 metais –
954, 2001 metais – 1032. Tačiau rekanalizacinio gydy-
mo procedūrų skaičius sparčiau augo nepriklausomai
nuo ligonių skaičiaus. Remiantis pateiktais duome-
nimis, ligoniams, sergantiems ūminiais koronariniais
sindromais, koronarografijų atlikta nemažai, t. y. dau-
giau kaip 66 procentų. 1999–2001 metais koronaro-
grafijų atlikta 66,1, 76,4 ir 69,2 proc. šių pacientų, o
rekanalizacinio gydymo procedūrų pacientams, ku-
riems atlikta koronografija, buvo atitinkamai – 27,6,
39,8 ir 37,5 proc. (pav.).

Taigi atskirais metais net iki 76 proc. pacientų, ser-
gančių ūminiais koronariniais sindromais, buvo atlie-
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kama koronarografija. Likę 25–30 proc. pacientų buvo
tiriami ir gydomi konservatyviai dėl jų nesutikimo
atlikti procedūrą, kontraindikacijų arba dėl mažos
kardiovaskulinių komplikacijų rizikos (labai maža MI
pažeidimo zona, eiga be komplikacijų, nepatologinis
fizinio krūvio mėginys).

Daugiau kaip trečdaliui pacientų po koronarogra-
fijos atlikome PVAA; jos dažnis nuo 27,6 proc. 1999
m. padidėjo iki 37–39,8 proc. 2000–2001 metais. Sten-
tavimo procedūrų skaičius dėl ekonominių priežasčių
buvo keliskart mažesnis, tačiau taip pat kasmet augo.

Svarbu pabrėžti, kad ligoniams, sergantiems ŪMI,
rekanalizacinis gydymas taikytas – 825 iš 1808 (45,6
proc.), o sergantiems nestabilia krūtinės angina – tik
11,7 proc. Dominuojančią rekanalizacinio gydymo
procedūrų ŪMI grupėje dalį sudaro skubos tvarka
atliekamos koronarografijos ir pirminės PVAA – iki
12 val. nuo ŪMI pradžios, arba vėliau.

Rekanalizacinio gydymo strategijos įtaka PVAA ir
stentavimo rezultatams, EKG ir echokardiografijos
poslinkių duomenimis. Visų keturių grupių amžiaus
vidurkis buvo beveik vienodas (1 lentelė). EKG stadija
atvykus statistiškai patikimai buvo mažesnė už vėliau
rekanalizuotų ligonių. Pradinis QRS indeksas ir kai-
riojo skilvelio išstūmimo frakcija ligonių grupėse sta-
tistiškai patikimai nesiskyrė.

QRS indeksas stacionare iki rekanalizacijos ir po
jos patikimai sumažėjo tik neskubiai stentuotų ligonių
(2 lentelė) palyginus su tais, kuriems angioplastika at-
likta skubiai ar neskubiai. Toje vienintelėje neskubiai
stentuotų grupėje QRS indeksas dar stacionare suma-
žėjo, o visose kitose grupėse jis padidėjo (p nuo 0,05 iki
0,001) arba turėjo tendenciją padidėti. Per tris mėnesius
po rekanalizacijos QRS indeksas sumažėjo tik ligonių,
kuriems angioplastika skubiai atlikta (3 lentelė).

Kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija per tris mėne-
sius padidėjo skubiai ir vėliau balionėliu rekanalizuotų
ligonių, o to neužfiksuota po stentavimo.

Rezultatų aptarimas
Rekanalizacinio gydymo procedūrų skaičius ligo-

niams, sergantiems ūminiais koronariniais sindromais
per pastarąjį laikotarpį sparčiai augo ir pastebima
akivaizdi rekanalizacinio gydymo intensyvinimo ten-
dencija specializuotuose kardiologijos skyriuose. Pa-
stebėta, kad per pastaruosius trejus metus padaugėjo
specializuotame stacionare gydomų ligonių, sergančių
ūminiais koronariniais sindromais, skaičius. Dar prieš
trejus metus, mūsų duomenimis, koronarografija buvo
atlikta tik 36,4–44,2 proc. visų sirgusiųjų ūminiais ko-
ronariniais sindromais, o PVAA – 17,4 proc. šių ligo-
nių (10). Per pastaruosius trejus metus buvo atlikta

1 lentelė. Pradiniai ikirekanalizaciniai ligonių, sergančių ŪMI, klinikiniai, EKG ir
echoskopiniai duomenys

                       Skubi PVAA                              Atidėta PVAA

be stento (n=114) stentuojant (n=6) be stento (n=114) stentuojant (n=14)

1. Amžius (m.) 58,2±10,6 54,5±9,5 58,9±10,7 57,6±15,1
2. EKG stadija 1,7±0,8 1,8±0,7 2,6±1,2* 2,7±1,4*
3. Echo IF 40±7,4 33,8±7,2 43,4±8,4 44,1±7,2
4. QRS indeksas 2,6±2,5 3,3±2,1 2,5±2,4 2±1,8

Pateikiami duomenys yra aritmetinis vidurkis ± SD, P>0,05 nepateikiami.

Klinikiniai duomenys

2 lentelė. QRS indekso kitimas stacionare iki rekanalizacijos ir po jos

                       Skubi PVAA                              Atidėta PVAA

be stento (n=114) stentuojant (n=6) be stento (n=114) stentuojant (n=14)

QRS atvykus 2,6±2,5 3,3±2,1 2,5±2,4 2±1,8
QRS išvykstant 3,6±2,4 4,8±4,1 3,0±2,2 1,4±1,6*
P 0,001 0,05

*P=0,048 yra QRS skirtumas tarp ligonių, išvykstančių be stento ir su stentu.

Klinikiniai duomenys
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nuo 66,1 iki 76,4 proc. šių diagnostinių procedūrų, o
rekanalizacinis gydymas taikytas apie 40 proc. pa-
cientų, kuriems atlikta koronarografija. Jeigu ligoniai
anksčiau kreiptųsi į gydytojus ir būtų išspręsti kai kurie
materialiniai techniniai klausimai, invaziškai gydomų
ligonių skaičių būtų galima dar padidinti.

Pradinis QRS indeksas, rodantis nekrozinio, o kartu
ir priblokšto miokardo plotą (11, 12), visose grupėse
tik atvykusių į stacionarą, nesiskyrė. QRS indeksas
po rekanalizacinio gydymo stacionare visiems ligo-
niams padidėjo dėl reperfuzinio pažeidimo, tačiau su-
mažėjo tik neskubiai stentuotų grupėje. Tai rodo ge-
resnius kairiojo skilvelio funkcijos išsaugojimo anks-
tyvuosius rezultatus po stentavimo (13). Per tris mė-
nesius po rekanalizacinio gydymo QRS sumažėjo taip
pat ir ligoniams, kuriems angioplastika skubiai atlik-
ta, tačiau tokio ryškaus vėlesnio sumažėjimo po stenta-
vimo nenustatyta. Tuo tarpu kairiojo skilvelio išstū-
mimo frakcija visose grupės per tris mėnesius padidė-
jo, tačiau patikimai skubiai stentuotų ligonių grupėje.
Todėl manome, kad iškart po stentavimo geriausiai
atsikuria kairiojo skilvelio funkcija, tačiau kuo toliau,
tuo šie funkcijos atsikūrimo pokyčiai vienodėja. Koro-

narografijos duomenimis, rasdavome savaiminę reka-
nalizaciją, kuri taip pat būna pakankamai efektyvi (14).
Todėl manome, kad vėlesnis rekanalizacinis gydymas
esant poinfarktinės išemijos simptomams, yra pakan-
kamai motyvuotas ŪMI gydymo metodas (14).

Išvados
1. Pastaraisiais metais specializuotuose skyriuose

apie 65–70 proc. ligonių, sergančių ūminiais korona-
riniais sindromais, atliekama koronarografija ir apie
40 proc. gydomi rekanalizacinio gydymo metodais.
Skubus rekanalizacinis gydymas skiriamas apie 45
proc. ligonių, sergančių ŪMI, o sergantiems nestabi-
liąja krūtinės angina – tik apie 12 proc.

2. Skubiai ir vėliau skiriamo rekanalizacinio gydy-
mo poveikis, išsaugant miokardo funkciją po MI, be-
veik vienodas, remiantis EKG ir echokardiografijos
duomenimis. Tai galima būtų paaiškinti ankstyva sa-
vaimine rekanalizacija intensyvaus konservatyvaus
gydymo fone.

3. Stentavimas, išsaugant miokardo funkciją, efek-
tyvesnis stacionariniu laikotarpiu, o vėliau abiejų re-
kanalizacinio gydymo metodų reikšmė panaši.

 3 lentelė. QRS indekso ir echoskopinės išstūmimo frakcijos kitimas per tris mėnesius po rekanalizacijos

                             Skubi PVAA                                 Atidėta PVAA

be stento (n=40) stentuojant (n=5) be stento (n=44) stentuojant (n=5)

QRS indeksas
išvykstant 5±2,3 5,4±4,3 2,3±2 1,6±1,7
po 3 mėn. 3,9±0,6 5±1,9 2,2±1,8 1,8±1,8
P 0,022

Echo IF
išvykstant 39,4±6 30±3,5 39,9±8,9 40,4±10
po 3 mėn. 41,9±7,3 38,4±5,2 43,5±6,8 45±3,1
P 0,04 0,008

Pateikiami duomenys yra aritmetinis vidurkis ± SD, P>0,05 nepateikiami.

Klinikiniai duomenys
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Summary. The comparative value of different factors of reperfusion technique and strategy in restoring of
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