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Santrauka. Tyrimo tikslas. Įvertinti veiksnius, turinčius įtakos prieširdžių virpėjimo gydymo
rezultatams, esant sinusinio mazgo silpnumo sindromui, implantavus pastovų elektrokardiostimu-
liatorių.

Metodika ir rezultatai. Atlikus 163 pacientų, sergančių sinusinio mazgo silpnumo sindromu ir
dėl to implantavus elektrokardiostimuliatorių, duomenų statistinę analizę, nustatyta, kad, padidėjus
kairiajam arba dešiniajam prieširdžiui 1 cm, prieširdžių virpėjimo pasikartojimo tikimybė padidėjo
2,8 ir 2,5 karto, atitinkamai (p=0,001). Sustorėjus tarpskilvelinei pertvarai, prieširdžių virpėjimo
pasikartojimo tikimybė padidėjo 2,5 karto (p=0,007). Esant II laipsnio mitralinio vožtuvo
nesandarumui, prieširdžių virpėjimo pasikartojimo tikimybė padidėjo 2,73 karto palyginus su
0–I laipsnio mitralinio vožtuvo nesandarumu (p=0,029). Prieširdžių virpėjimo gydymo rezultatams
neturėjo įtakos pacientų amžius, lytis, prieširdžių virpėjimo simptomų trukmė, kitos širdies
struktūrinės ligos, gretutinės ligos.

Išvados. Pacientams, sergantiems sinusinio mazgo silpnumo sindromu, implantavus pastovų
elektrokardiostimuliatorių, prieširdžių virpėjimo gydymo veiksmingumas priklauso nuo kairiojo
ir dešiniojo prieširdžių padidėjimo, sustorėjusios tarpskilvelinės pertvaros ir mitralinio vožtuvo
nesandarumo laipsnio. Echokardiografijos duomenų įvertinimas prieš elektrokardiostimulia-
toriaus implantavimą turi prognostinę reikšmę sinusinio ritmo palaikymo efektyvumui numatyti.

Įvadas
Prieširdžių virpėjimas (PV) – vienas dažniausių

širdies ritmo sutrikimų, kuris pasireiškia 0,4–0,9 proc.
visų suaugusiųjų (1, 2). Šis skaičius priklauso nuo am-
žiaus: vyresniems kaip 60 metų žmonėms kiekvieną
dešimtmetį šis skaičius dukart didesnis, vyresniems
kaip 80 metų – sudaro 6–10 proc. (2, 3). PV dažnai
būna susijęs su širdies ir kraujagyslių liga bei metabo-
liniais sutrikimais (3). Ilgėjant gyvenimo trukmei ir
daugėjant ligonių, sergančių struktūrinėmis širdies li-
gomis, PV taip pat dažnėja.

PV didina sergamumą širdies ir kraujagyslių ligo-
mis, gali sąlygoti širdies nepakankamumą, tromboem-
bolines komplikacijas. Sergančiųjų širdies ir krauja-

gyslių ligomis mirštamumas, esant PV, padidėja du
kartus. Insulto rizika ligoniams, sergantiems PV ir ne-
gaunantiems adekvataus gydymo antikoaguliantais,
padidėja penkis kartus (4).

Gydant PV, siekiama atkurti ir išlaikyti sinusinį
ritmą, kontroliuoti širdies susitraukimų dažnį norint
apsaugoti pacientą nuo širdies nepakankamumo ir
tromboembolinių komplikacijų.

 PV dažniausiai gydomas IA, IC, III klasės (pagal
Vaughan-Williams klasifikaciją) antiaritminiais vais-
tais (AAV). PV gydymas AAV nepakankamai apsaugo
nuo PV atkryčių: 3–6 mėn. PV nesikartoja tik 50 proc.
ligonių, o metus – 25 proc. ligonių (3, 5, 6). Be to,
AAV gali sukelti nepageidaujamus poveikius. Kadangi



170

Medicina (Kaunas) 2009; 45(3)

PV patofiziologijoje dalyvauja keletas veiksnių, taip
pat daug veiksnių turi reikšmės PV etiologijai ir pa-
leidžiamajam mechanizmui, todėl gydymui taikomi
ir nemedikamentiniai būdai, tarp jų elektrinė širdies
stimuliacija (7–10).

Gydant PV, mėginama derinti gydymą vaistais ir
elektrofiziologinius būdus, t. y. skirti „hibridinę tera-
piją“. Taikant „hibridinę terapiją“, galima veiksmin-
giau gydyti PV (11, 12). Nuolatinė elektrinė priešir-
džių stimuliacija, esant sinusinio mazgo (SM) disfunk-
cijai ir kartu vartojant AAV, apsaugo nuo simptominės
bradikardijos ir nuo PV atkryčių. Tačiau PV pasi-
kartojimų dažnis priklauso ir nuo kitų veiksnių.

Šio tyrimo tikslas – nustatyti veiksnius, turinčius
įtakos pirmųjų vienerių metų PV gydymo veiksmin-
gumui ir prognozei pacientams, kuriems SM disfunk-
cija koreguota nuolatiniu elektrokardiostimuliatoriu-
mi (EKS).

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodika
Išanalizuoti ir įvertinti 163 ligonių, sergančių pa-

roksizminiu ar persistentiniu PV, kuriems dėl SM dis-
funkcijos 1996–2001 m. Vilniaus universiteto ligoni-
nės Santariškių klinikų Kardiologijos klinikoje buvo
implantuotas nuolatinis EKS, duomenys.

Anamnezės, klinikinio bei objektyvaus tyrimo duo-
menys buvo surinkti iš ambulatorinių kortelių, stacio-
naro ligos istorijų ir kompiuterinės ligonių duomenų
bazės. Ligoniai stebėti ambulatoriškai.

Visiems ligoniams prieš EKS implantavimą ir po
jo buvo vertinama: elektrokardiograma, PV paroksiz-
mų pasikartojimo dažnis iki operacijos ir po jos (PV
paroksizmai nesikartoja, PV paroksizmai suretėja, PV
paroksizmų pasikartojimo dažnis nekinta, PV tampa
lėtiniu), I ir III klasės AAV efektyvumas, echokar-
diografiniai rodmenys.

Tyrimui atrinkti ligoniai, kuriems PV iki operacijos
buvo vieną kartą ar daugiau per mėnesį. Gydymo
rezultatai vertinti praėjus vieneriems metams po nuo-
latinio EKS implantavimo. PV paroksizmų suretėji-
mas vertintas atsižvelgiant į PV epizodų dažnį, buvusį
prieš EKS implantavimo operaciją. 50 proc. sumažė-
jusį PV paroksizmų pasikartojimo dažnį po EKS
implantavimo vadinome PV paroksizmų suretėjimu.
Gydymo rezultatai teigiami, kai buvo išnykę PV pa-
roksizmai, iš dalies teigiami – suretėję PV paroksizmai
implantavus EKS ir vartojant antiaritminius vaistus
arba jų nevartojant. Neigiami gydymo rezultatai, kai
PV paroksizmų pasikartojimo dažnis nepakitęs arba
PV perėjęs į lėtinę formą.

Iki EKS implantavimo ir vėliau ligoniai buvo gy-
domi I klasės (chinidinu – 600–1500 mg per parą;

propafenonu – 450–900 mg per parą; flekainidu –
200–300 mg per parą) arba III klasės (amiodaronu –
200–400 mg per parą; sotaloliu – 240–320 mg per
parą) AAV.

Visiems ligoniams, prieš implantuojant EKS, buvo
įvertinti echokardiografiniai rodikliai: kairiojo skil-
velio (KS) diastolinis diametras, KS išstūmimo frak-
cija (IF), tarpskilvelinės pertvaros, KS užpakalinės
sienos diastoliniai diametrai, kairiojo prieširdžio (KP)
ir dešiniojo prieširdžio (DP) dydžiai, mitralinio vož-
tuvo (MV) nesandarumo laipsnis. Prieširdžių dydžiai
buvo vertinami matuojant kiekvieno jų viršūninį-ba-
zinį (ilgąjį) ir šoninį-vidinį (trumpąjį) matmenis sis-
tolės metu viršūniniame keturių širdies ertmių vaizde.
Echokardiografija atlikta 1–3 mėn. prieš EKS implan-
tavimą.

Statistinė analizė. Duomenys buvo kaupiami „Mic-
rosoft Excel 97“ lentelėse ir analizuojami naudojant
duomenų statistinės analizės SAS ir SPSS.10.0 prog-
ramas. Lentelėse kiekybiniai kintamieji aprašyti kaip
vidurkis ± vidutinis kvadratinis nuokrypis. Grupių
ligoniams požymių dažnis apskaičiuotas procentais.

Hipotezės apie skirtumą tarp kintamojo vidurkių
dviejose grupėse tikrintos taikant nepriklausomų imčių
Stjudento (t) kriterijų; tų pačių žmonių dviejų charak-
teristikų vidurkiai buvo lyginami taikant priklausomų
imčių Stjudento (t) kriterijų. Duomenų skirtumas sta-
tistiškai reikšmingas, kai p<0,05.

Analizuojant procedūrų rezultatų priklausomumą
nuo echokardiografinio tyrimo duomenų, amžiaus bei
įvairių kokybinių parametrų, taikyti paprastosios ir
daugialypės logistinės regresijos modeliai. Kai buvo
analizuojamas rezultatų priklausomumas nuo vieno
dvireikšmio kintamojo, apskaičiuoti galimybių santy-
kiai ir taikyti Mantel-Haenszel bei chi kvadrato (χ2)
testo nepriklausomumo kriterijai.

Kai tolydieji kintamieji netenkino pasiskirstymo
normališkumo sąlygos, buvo taikomas neparametrinis
metodas – Wilcoxon-Mann-Whitney rangų sumų kri-
terijus nepriklausomoms imtims.

Rezultatai
Išanalizuoti 163 ligonių duomenys: 67 (41,1 proc.)

vyrų ir 96 moterų (58,9 proc.), kuriems esant SM
disfunkcijai ir PV, buvo implantuotas EKS. Vidutinis
tiriamųjų amžius – 68,5±8,5 metų. PV simptomų
trukmė iki EKS implantavimo operacijos buvo nuo 1
iki 20 metų, vidurkis – 5,7±4,6 metų. Struktūrinė šir-
dies liga buvo diagnozuota visiems 163 ligoniams (li-
gonių charakteristika pagal vertintus kriterijus patei-
kiama 1 lentelėje).

Audrius Aidietis, Jūratė Barysienė, Germanas Marinskis ir kt.
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Antiagregantai arba netiesioginio veikimo anti-
koaguliantai buvo skiriami atsižvelgiant į tromboem-
bolinių komplikacijų rizikos laipsnį, remiantis Euro-
pos kardiologų draugijos PV diagnostikos ir gydymo
rekomendacijomis. Po operacijos 77/163 (47,2 proc.)
ligoniams skirtas aspirinas, 59/163 (36,2 proc.) ligo-
niams – varfarinas. Antiagregantų ar antikoaguliantų
neskirta 27/163 (16,6 proc.) ligoniams. PV gydymo

rezultatai vertinti po vienerių metų, implantavus nuo-
latinį EKS.

PV nesikartojo arba suretėjo 109 (66,9 proc.) ligo-
niams (A grupė). PV pasikartojimų dažnis nekito ar
PV perėjo į lėtinę formą 54 (33,1 proc.) ligoniams (B
grupė). Nevartojant AAV, PV nesikartojo 27/163 (16,6
proc.) ligoniams, o vartojant AAV – 44/163 (27 proc.).
Vartojant AAV, PV suretėjo 38/163 (23,3 proc.) ligo-
niams. PV dažnis, implantavus EKS, išliko toks pat
26/163 (15,9 proc.) ligoniams. 10/163 (6,1 proc.) ligo-
nių atlikta AV mazgo radiodažninė abliacija (RDA)
dėl neefektyvios širdies susitraukimų dažnio kontrolės
vaistais. 28/163 (17,2 proc.) tiriamiesiems išsivystė
lėtinis PV (1 pav.).

Įvertinus PV gydymo ir tyrimų rezultatus, Stju-
dento (t) testas parodė reikšmingą gautų PV gydymo
rezultatų ryšį su padidėjusiais ilguoju KP (p=0,0001),
trumpuoju KP (p=0,032), ilguoju DP (p=0,001) bei
trumpuoju DP matmenimis (p=0,022). Taikant Wil-
coxon-Mann-Whitney kriterijų, nustatytas reikšmin-
gas ir statistiškai reikšmingas sustorėjusios tarpskil-
velinės pertvaros (TSP) ryšys su gautais PV gydymo
rezultatais (p=0,024) (2 lentelė).

Lyginant dvi ligonių grupes, kuriems, implantavus
EKS, nesikartojo arba suretėjo PV bei kuriems PV
paroksizmai išliko arba PV tapo lėtiniu, statistiškai
reikšmingai skyrėsi prieširdžių ilgieji bei trumpieji
matmenys.

Atlikus duomenų analizę logistinės regresijos

1 lentelė. Pacientų pasiskirstymas pagal vertintus
kriterijus

               Kriterijus Ligonių
skaičius (proc.)

Lytis (vyrai) 67 (41,1)
Vartoti I arba III klasės AAV iki 111 (68,1)operacijos
KS IF <50 proc. 37 (22,7)
Padidėjęs KS dd 38 (23,3)
Padidėjęs KP 111 (68,0)
Padidėjęs DP 133 (81,6)
Padidėję abu prieširdžiai 117 (71,8)
Sustorėjusi tarpskilvelinė pertvara 82 (50,3)
I laipsnio MV nesandarumas 95 (58,3)
II laipsnio MV nesandarumas 24 (14,7)

AAV – antiaritminiai vaistai, KS – kairysis skilvelis,
IF – išstūmimo frakcija, dd – diastolinis diametras, KP –
kairysis prieširdis, DP – dešinysis prieširdis, MV –
mitralinis vožtuvas.

1 pav. PV gydymo rezultatai implantavus EKS sergančiajam sinusinio mazgo silpnumo sindromu
AAV – antiaritminiai vaistai, AV – atrioventrikulinis, PV – prieširdžių virpėjimas,

RDA – radiodažninė abliacija, EKS – elektrokardiostimuliatorius.

Iš viso
163

A grupė
109 pacientai
(66,9 proc.)

B grupė
54 pacientai
(33,1 proc.)

PV nesikartojo
nevartojant AAV

27

PV nesikartojo/suretėjo
vartojant AAV

82
PV dažnis nekito

26
Lėtinis PV

28

PV nesikartojo
44

PV suretėjo
82

AV mazgo
RDA+EKS

5

AV mazgo
RDA+EKS

5

Besikartojančiam prieširdžių virpėjimui įtakos turintys veiksniai
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metodu, nustatyta, kad iki EKS implantavimo ope-
racijos:
1. Ilgajam KP matmeniui padidėjus 1 cm, PV pasi-

kartojimo tikimybė padidėjo 2,7 karto.
2. Trumpajam KP matmeniui padidėjus 1 cm, PV pa-

sikartojimo tikimybė padidėjo 1,8 karto.
3. Ilgajam DP matmeniui padidėjus 1 cm, PV pasi-

kartojimo tikimybė padidėjo 2,3 karto.
4. Trumpajam DP matmeniui padidėjus 1 cm, PV pa-

sikartojimo tikimybė padidėjo 1,8 karto.
Padidėję kairiojo ir dešiniojo prieširdžio abu mat-

menys turėjo ryšį su gautais rezultatais, todėl atliktas
chi kvadrato (χ2) testas, kuris parodė statistiškai reikš-
mingą KP padidėjimo ryšį su PV gydymo rezultatais,
p=0,001 (3 lentelė).

Daugumai ligonių, kuriems KP buvo nepadidėjęs,
PV nesikartojo arba suretėjo – 40 iš 52 (76,9 proc.).

PV paroksizmai išliko arba perėjo į lėtinį PV – 12 iš
52 (23,1 proc.) ligonių, p=0,001. 26,5 proc. (18/68)
ligonių,  kuriems iki EKS implantavimo buvo
nustatytas I° KP padidėjimas, PV paroksizmai išliko/
perėjo į lėtinę formą, o kuriems buvo II° KP padi-
dėjimas – 55,8 proc. (24/43). Chi kvadrato (χ2) testas
parodė reikšmingą ir statistiškai reikšmingą II° KP
padidėjimo ryšį su PV gydymo rezultatais (p=0,0001).
Ligoniams, kuriems nustatytas II° KP padidėjimas,
PV pasikartojimo tikimybė yra 4,4 karto didesnė nei
tiems, kuriems KP nepadidėjęs arba yra padidėjęs I°
(GS=4,35; p=0,0001). Vertinant padidėjusio ilgojo KP
matmens ryšį su rezultatais, pagal jautrumo ir speci-
fiškumo kitimą buvo sudaryta ROC kreivė (2 pav.).
Gautos ROC kreivės plotas – 0,67. Taškas „ilgasis
KP matmuo = 5,55 cm“ rodo 0,65 jautrumą ir 0,58
specifiškumą. Tai reiškia, kad 65 proc. ligonių, kurių

2 lentelė. Echokardiografinių rodiklių ir PV gydymo rezultatų ryšys

Standartinis Vidurkio
            Parametras (cm) Vidurkis nuokrypis standartinė p

paklaida
TSP storis diastolėje

PV nesikartojo/suretėjo 1,11 0,179 1,706–2,092 0,024
PVP išliko/perėjo į lėtinį PV 1,163 0,1509

Ilgasis KP matmuo
PV nesikartojo/suretėjo 5,395 0,622 5,907–9,853 0,0001
PVP išliko/perėjo į lėtinį PV 5,810 0,710

Trumpasis KP matmuo
PV nesikartojo/suretėjo 4,667 0,580 5,510–9,658 0,032
PVP išliko/perėjo į lėtinį PV 4,892 0,696

Ilgasis DP matmuo
PV nesikartojo/suretėjo 4,856 0,661 6,279–10,104 0,001
PVP išliko/perėjo į lėtinį PV 5,258 0,750

Trumpasis DP matmuo
    PV nesikartojo/suretėjo 4,208 0,618 5,864–9,898 0,022

PVP išliko/perėjo į lėtinį PV 4,462 0,714

TSP – tarpskilvelinė pertvara, PV – prieširdžių virpėjimas, PVP – prieširdžių virpėjimo paroksizmai,
KP – kairysis prieširdis, DP – dešinysis prieširdis.

3 lentelė. Padidėjusio kairiojo prieširdžio ir PV gydymo rezultatų ryšys

                   Rezultatas KP nepadidėjęs I° KP padidėjimas II° KP padidėjimas Iš viso (n)

PV nesikartojo/suretėjo (n) 40 50 19 109
PVP išliko/perėjo į lėtinį PV (n) 12 18 24 54
Iš viso (n) 52 68 43 163

PV – prieširdžių virpėjimas, PVP – prieširdžių virpėjimo paroksizmai, KP – kairysis prieširdis,
n – ligonių skaičius, p=0,001.
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ilgasis KP matmuo >5,55 cm, PV po EKS implan-
tavimo operacijos kartosis. Kai ilgasis KP matmuo
<5,55 cm, 58 proc. ligonių PV po EKS implantavimo
operacijos nesikartos. Nustatytas statistiškai reikš-
mingas padidėjusio DP ryšys su PV gydymo rezulta-
tais (4 lentelė).

Daugumai ligonių, kuriems DP nebuvo padidėjęs,
PV nesikartojo arba suretėjo (27 iš 30; 90,0 proc.), o

PV paroksizmai kartojosi arba PV tapo lėtiniu – 3 iš
30 (10,0 proc.) ligonių, p=0,009.

Stjudento (t) kriterijaus testas parodė, kad KP ir
DP padidėjimas reikšmingai koreliuoja su PV gydymo
rezultatais, p=0,001 (5 lentelė).

KP ir DP padidėjimo analizė logistinės regresijos
metodu parodė, kad:
1. Padidėjus KP 1 cm, PV pasikartojimo rizika pa-

2 pav. ROC kreivė
– slenksčio taškas ir ilgasis kairiojo prieširdžio matmuo.

4 lentelė. Padidėjusio dešiniojo prieširdžio ir PV gydymo rezultatų ryšys

                   Rezultatas DP nepadidėjęs I° DP padidėjimas II° DP padidėjimas Iš viso (n)

PV nesikartojo/suretėjo (n) 27 75 7 109
PVP išliko/perėjo į lėtinį PV (n) 3 44 7 54
Iš viso (n) 30 119 14 163

PV – prieširdžių virpėjimas, PVP – prieširdžių virpėjimo paroksizmai, DP – dešinysis prieširdis,
n – ligonių skaičius.

5 lentelė. Prieširdžių dydžių ir PV gydymo rezultatų ryšys

        Prieširdžių dydis (cm) Vidurkis Standartinis Vidurkio
nuokrypis standartinė paklaida

KP dydis
PV nesikartoja/suretėjo 5,0306 0,5343 0,05071
PVP išliko/perėjo į lėtinį PV 5,3510 0,6074 0,08424

DP dydis
PV nesikartoja/suretėjo 4,5320 0,5723 0,5432
PVP išliko/perėjo į lėtinį PV 4,8596 0,6472 0,8975

PV – prieširdžių virpėjimas, PVP – prieširdžių virpėjimo paroksizmai, KP – kairysis prieširdis,
DP – dešinysis prieširdis.
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didėjo 2,8 karto.
2. Padidėjus DP 1 cm, PV pasikartojimo rizika pa-

didėjo 2,5 karto.
Chi kvadrato (χ2) testas parodė sustorėjusios TSP,

nustatytos iki EKS implantavimo, ir PV gydymo re-
zultatų reikšmingą bei statistiškai reikšmingą ryšį
(p=0,008) (6 lentelė).

PV paroksizmai kartojosi arba perėjo į lėtinę formą
34 iš 54 (62,9 proc.) ligonių, kuriems iki EKS im-
plantavimo buvo sustorėjusi TSP, ir 20 iš 54 (37,0
proc.) ligonių, kuriems TSP nebuvo sustorėjusi.

Atlikta analizė logistinės regresijos metodu parodė,
kad, sustorėjus TSP, PV pasikartojimo rizika padidėjo
2,5 karto (GS=2,5; p=0,007).

Chi kvadrato (χ2) testas parodė MV nesandarumo
(MVN) ir PV gydymo rezultatų statistiškai reikšmingą
ryšį (p=0,048) (7 lentelė).

Ligoniams, kuriems registruotas II° MVN, teigia-
mas PV gydymo rezultatas nustatytas rečiau (11 iš
109; 10,1 proc.) nei neigiamas (13 iš 54; 24,1 proc.).
Esant II° MVN, teigiamo PV gydymo rezultato tiki-
mybė sumažėjo 2,5 karto (GS=0,4064; 95 proc. PI
0,17–0,99; p=0,0443).

Analizė, atlikta logistinės regresijos metodu, paro-
dė, kad, esant II° MVN, PV pasikartojimo rizika pa-
didėjo 2,73 karto (GS=2,7; p=0,029) lyginant su pa-
cientais, kuriems nebuvo MVN ar jis I°.

Statistinė duomenų analizė, atlikus chi kvadrato
(χ2) testą nepatvirtino statistiškai reikšmingo ryšio tarp
amžiaus, lyties, PV trukmės iki EKS implantavimo,

struktūrinės širdies ligos ir PV gydymo rezultatų. Stju-
dento (t) testas neparodė padidėjusio KS diastolinio
diametro (p=0,078) bei sumažėjusios KS IF (p=0,061)
prieš EKS implantavimą ir PV gydymo rezultatų sta-
tistiškai reikšmingo ryšio.

Rezultatų aptarimas
Implantavus EKS, esant sinusinio mazgo silpnumo

sindromui ir skiriant AAV, t. y. taikant „hibridinę tera-
piją“, gautas geresnis PV gydomasis poveikis. Kitų
studijų duomenimis, implantavus EKS ir tęsiant gydy-
mą antiaritminiais vaistais, gydymo rezultatai panašūs.
Tačiau šiose studijose nebuvo grupės ligonių, nevar-
tojusių AAV (13–15). Gauti rezultatai nedaug skiriasi
nuo kitų tokio pobūdžio studijų rezultatų (16–18).

Atlikto tyrimo duomenys patvirtina epidemiolo-
ginių ir kitų studijų duomenis, kad, esant ryškiam
struktūriniam prieširdžių remodeliavimuisi, išlieka
didelė PV pasikartojimo tikimybė (1, 19–22).

KS hipertrofija (KSH) iki EKS implantavimo nu-
statyta 50,3 proc. (82/163) mūsų tiriamųjų. Visi ligo-
niai, kuriems buvo sustorėjusi TSP, sirgo arterine hi-
pertenzija (AH). Iki operacijos ir po jos šiems ligo-
niams buvo koreguojamas arterinis kraujospūdis (tiks-
linis <140/80 mm Hg). Taigi, manoma, kad PV pasi-
kartojimą po operacijos lėmė AH, komplikuota KSH.
Pacientams, kuriems nustatyta KSH, turėtų būti adek-
vačiai koreguojamas arterinis kraujospūdis siekiant
sumažinti KSH. Tai atitinka kitų epidemiologinių ir
klinikinių tyrimų duomenis (23, 24).

6 lentelė. Sustorėjusios tarpskilvelinės pertvaros ir PV gydymo rezultatų ryšys

                        Rezultatas TSP nesustorėjusi TSP sustorėjusi Iš viso (n)
PV nesikartojo/suretėjo (n) 61 48 109
PVP išliko/perėjo į lėtinį PV (n) 20 34 54
Iš viso (n) 81 82 163

PV – prieširdžių virpėjimas, PVP – prieširdžių virpėjimo paroksizmai, KP – kairysis prieširdis,
DP – dešinysis prieširdis, n – ligonių skaičius, p=0,008.

7 lentelė. Mitralinio vožtuvo  nesandarumo ir PV gydymo rezultatų ryšys

PV nesikartojo/ PVP išliko/ Iš viso p
MVN laipsnis suretėjo perėjo į lėtinį PV GS 95% PI (Mantel-

(n) (n) (n) Haenszel)

II° MVN 11 13 24 0,4064 0,17–0,99 0,0443

Nėra MVN ar I° MVN 98 41 140

Iš viso (n) 109 54 163

MVN – mitralinio vožtuvo nesandarumas, PV – prieširdžių virpėjimas, PVP – prieširdžių virpėjimo paroksizmai,
n – ligonių skaičius, GS – galimybių santykis, PI – pasikliautinieji intervalai.
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Bendrojoje populiacijoje pasikartojančio PV rizi-
kos veiksnys yra MV nesandarumas (20, 21, 24). MV
nesandarumo dydis turėjo didelę įtaką PV pasikarto-
jimo rizikai ir pacientams, kuriems, esant SM silp-
numui, buvo implantuotas nuolatinis EKS.

Analizuojant panašių studijų duomenis, nustatyta,
kad vienose studijose amžius ir struktūrinė širdies liga,
KS išstūmimo frakcija nurodomi kaip veiksniai, tu-
rintys įtakos PV atkryčiams, implantavus EKS ir esant
SM silpnumui (15, 18, 25), kitose – kad šie veiksniai
statistiškai reikšmingos įtakos PV gydymo veiksmin-
gumui po operacijos neturi (10, 14, 26). Šio tyrimo
metu statistiškai reikšmingo gautų rezultatų ryšio su
amžiumi ir struktūrine širdies liga nenustatyta galbūt
todėl, kad visų ligonių amžius nedaug skyrėsi ir buvo
nedidelis kiekviena struktūrine liga sergančiųjų skai-

čius. Be to, kiekviena diagnozuota struktūrinė širdies
liga buvo gydoma.

Išvados
Prieširdžių virpėjimo kartojimosi rizika, esant si-

nusinio mazgo disfunkcijai ir implantavus elektrokar-
diostimuliatorių, didėja:
• Kairiajam prieširdžiui padidėjus 1 cm, 2,8 karto,

o dešiniajam padidėjus 1 cm, 2,5 karto.
• Sustorėjus tarpskilvelinei pertvarai, 2,5 karto.
• Esant II° mitralinio vožtuvo nesandarumui, 2,7 karto.

Vertinant echokardiografinius parametrus pacien-
tams, kuriems implantuotas nuolatinis elektrokardio-
stimuliatorius esant sinusinio mazgo silpnumo sindro-
mui, galima prognozuoti sinusinio ritmo palaikymo
tikimybę ir parinkti tinkamą gydymo būdą.

Factors influencing development of atrial fibrillation after implantation of cardiac
pacemaker for sinus node dysfunction

Audrius Aidietis1, 2, Jūratė Barysienė2, Germanas Marinskis1, 2, Sigita Aidietienė1, 2,
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Summary. Objective. The aim of this study was to evaluate factors influencing the success of atrial
fibrillation treatment associated with the sick sinus syndrome after pacemaker implantation.

Methods and results. In 163 patients with sick sinus syndrome followed up after pacemaker implantation,
statistical analysis showed that the recurrence of atrial fibrillation increased 2.8 times and 2.5 times when the
left atrium or the right atrium, respectively, were increased by 1 cm (P=0.001). In addition, the recurrence of
atrial fibrillation increased 2.5 times when the interventricular septum was thickened (P=0.007). Probability
of atrial fibrillation recurrence was 2.73 times higher in the presence of grade II mitral regurgitation as compared
to absent or grade I mitral regurgitation (P=0.029).

The results of atrial fibrillation treatment did not significantly depend on age, gender, duration of atrial
fibrillation symptoms, other cardiac structural changes, and concomitant noncardiac diseases.

Conclusions. In patients with sick sinus syndrome, the effectiveness of atrial fibrillation treatment after
pacemaker implantation is influenced by enlargement of the left and the right atria, increased interventricular
septum thickness, and grade II mitral regurgitation. Evaluation of echocardiographic data before pacemaker
implantation has prognostic value for determining the probability of maintenance of sinus rhythm.
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