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KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ DIAGNOStIKOS IStORIJA LIetUVOJe

D. Triponienė
Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinika, Kraujagyslių chirurgijos centras

Angiologinės diagnostikos pradžia lietuvoje siejasi su Vilniaus medicinos draugijos (Vmd), įkurtos 
1805 m. gruodžio 12 d., veikla. Vmd archyvai išlikę Vilniaus universiteto (Vu) bibliotekos rankraščių 
skyriuje. 

r.T. laennec’as 1816 metais išrado stetoskopą, o 1819-aisiais įdiegė į praktiką, aprašė beveik visus 
auskultacinius fenomenus. 

Širdies ir kraujagyslių auskultacija Vu klinikoje įdiegta 1822 metais, o r.T. laennec’as išrinktas 
Vmd garbės nariu. pirmąją disertaciją apie auskultaciją lietuvoje ir carinėje rusijoje 1824 metais Vu 
apgynė Vilniaus gydytojas J. očapovskis. moderni diagnostika leido Vilniaus chirurgams atlikti miego 
ir klubinių arterijų aneurizmų, redukuotos kraujo apytakos, arterijų perrišimo operacijas. Vu bibliotekoje 
yra išlikusios J. domerio, V. pelikano, s. Czernowskio, J. Šimkevičiaus, A. Velko angiologijos srities 
disertacijos. 

V. rentgenas 1895 metais atrado spindulius, vėliau pavadintus jo vardu. praėjus 5 mėn. po atradimo, 
1896 m. sausio 23 d. nepaprastajame Vmd posėdyje gyd. A. geršūnas skaitė pranešimą apie rentgeno 
spindulius ir pademonstravo plaštakos su įstrigusia adata rentgenogramą. pirmąjį rentgeno kabinetą 
Vilniuje 1896 metais atidarė gyd. F. dembovskis. 

pirmieji angiografinius tyrimus lietuvoje pradėjo B.Zacharinas (1887–1954) ir V. paprockas (1909–
1976). V. paprockas 1942 m. „medicinos“ žurnale paskelbė straipsnį „Arteriografija kaip diagnostikos 
priemonė“ ir pademonstravo angiogramas. 

Angiografijos tobulinimo seka tokia: A. dirsė 1959 metais Šv. Jokūbo ligoninėje atliko vienmomentinę 
angiografiją (nekeičiant kasečių), 1964 metais iii Vilniaus miesto ligoninėje V. Triponis – dvimomentinę 
angiografiją (savo sukonstruotu kasečių keitikliu). Jis 1965 metais įdiegė elektroangiografijos metodą 
ir atrado kraštinį efektą. Tsrs išradimų komitetas 1967 metais šį metodą pripažino išradimu. pirmąjį 
širdies zondavimą ir angiokardiografiją 1966 m. iii Vilniaus miesto ligoninėje atliko V. Triponis. Nuo 
1970 metų Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje (Vmul) aparatu „elema – schönander“ e. Kosinsko 
vadovaujami gydytojai atliko visus moderniausius angiografinius tyrimus. ultragarsinė diagnostika 
pradėta Kaune. Kauno politechnikos institute 1964 metais sukurtas pirmasis diagnostinis ultragarso 
aparatas lietuvoje – „eCH – 5“. Kauno medicinos institute 1971–1974 metais atlikti pirmieji vaisiaus 
intrauterininiai tyrimai. Šis tyrimas 1974 metais buvo pradėtas Vmul Akušerijos ir ginekologijos 
katedroje. Vilniuje, onkologijos institute, 1975 metais atlikta krūtų echoskopija. 1980 metais ultragarso 
aparatas „Aloka“ įrengtas Kaune ir Vmul. pirmąjį kompiuterinės tomografijos tyrimą lietuvoje atliko 
K. dobrovolskis 1985 m. kovo mėn. santariškių klinikose. Kaune kompiuterinės tomografijos tyrimas 
atliktas 1985 m. pabaigoje. magnetinio branduolinio rezonanso era lietuvoje prasidėjo 1996 m. 

Angiologinės diagnostikos raida lietuvoje neatsiliko nuo Vakarų europos. Kraujagyslių operacijos, 
atliktos senojo Vilniaus universiteto klinikose, rodo aukštą diagnostikos ir chirurginės technikos lygį.
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ReCURReNt VARICOSe VeINS FOLLOWING tHe LONG AND SHORt 
SAPHeNOUS’VeIN SURGeRY

Juergen H. Weber 
Hamburg

surgery of the varicose veins (long and short saphenous veins and their side branches) by crossectomy 
and stripping of the trunc and ligation of perforating veins being associated, means a standard procedure 
since many years. 

However world-wide there is a tendency of so-called “recurrence” of about 20 %. This would be 
non-acceptable in all other areas of vascular surgery. 

reviewing 200 patients (men 20 %, women 80 %), having been diagnosed pre-surgically with clinical 
signs of “recurrence”, we have found the involvement of the long saphenous vein in 90 % and the short 
saphenous vein in 10 %. The mean age was 53.4 years. 

The phlebographic diagnosis was made by means of the “ascending leg phlebography” (including 
fluoroscopy and VAlsAlVA’s manoeuver) and by “varicography”. And the hemodynamics have been 
studied by direct venous pressure measurements (“phlehodynamometry”) within one session. 

long saphenous vein: The orifice was persisting in 9.4 %, mayor parts of the trunc in 15.6 % and a 
combination of persisting orifice and parts of the trunc in 75 %. A so called “inguinal bed” was found in 
57.8 % and dodd’s perforator in 15.5 %, a junction of the saphenous trunc and the anterior accessoric 
vein in 35.5 % as upper parts of the insufficiency. And as lower point of insufficiency the following 
perforators have been found entangeled: Cockett ii (46 %), iii (36 %). soleus and gastrocnemian point 
(45 %), Cockett i (13.3 %). 

short saphenous vein: orifice and central side branches (95%), trunk (sub and epifascially persisting 
(50%), correlation to a recurrent long saphenous vein insufficiency (25%) and involvement of the 
gastrocnemian point (may’s perforator, 45%). 

pressure measurements have shown no chronic venous insufficiency (30 %), stage i (45 %), 11 (15 %) 
with the persistent, short saphenous vein, where as stage 0 was found (31 %), i (23.3 %), ii (18.3 %) 
and iii (22.2 %) studying the persisting long saphenous vein. 

it is evident that the persistency depends from an insufficient presurgical diagnostic approach and 
an insufficient surgical technique, missing and releasing parts of the orifice of the trunc and transfascial 
perforating veins during primary varicose syndrome.
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CONGeNItAL VASCULAR MALFORMAtIONS: tHe PeRSISteNCe OF 
MARGINAL AND eMBRYONAL VeINS

Juergen H. Weber, N. Doffinger 
Hamburg

Background: in about 18 % of cases with congenital vascular malformations we find a perspective 
of an atypical truncular vein located along the outside of the leg, frequently extended from the dorsal 
foot up to the bottom. in presence of a normally developed system of the deep collecting veins of the 
lower limb and within the pelvic outflow we are talking about a persisting marginal vein (mV). Hypoplasia 
or even aplasia of the main deep veins in contrary defines the persisting em-bryonal vein (eV). Already in 
childhood these truncular dysplastic veins tend to develop varicose enlargement, causing severe reflux 
of a huge volume of blood - even more when being associated with av-fistulas (46 %). in consequence a 
rapidly growing chronic venous insufficiency will guide to additional injuries. 

patients and results: We have analysed 97 patients showing a persisting mV (n: 92) within a total 
of 102 legs. A persistent embryonal vein (eV) was seen 10 times within this clientel The persisting 
truncular veins, associated with phlebectasias and typical clinical symptoms have been examined in 
a diagnostic “step-by-step” procedure, mainly phlebographically (ascending leg phlebography and 
varicography), including direct venous blood pressure measurements (phlebodynamometry) and - if 
needed - by arteriography, showing av-shunting fistulae in 46 % of cases. CT and mri were consulted 
for the exact therapy planning (frequently initially offered as a noninvasive, however, inadequate key 
of diagnostic). Actually now these techniques cannot replace pre-operatively the angiographic imaging 
techniques. 

Conclusions: The analysis of clinical, morphologic and functional signs, guiding to a specific therapy-
relevant classification of mV’s and eV’s will be presented. And a specific strategy of surgical repair, 
interventional treatment of av-fistulas and conservative compressive follow-up treatment attempting 
palliative recompensation of the diseased venous outflow will be discussed also.
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DOeS MAGNetIC ReSONANCe ANGIOGRAPHY IMPROVe tHe ReMOte 
ReSULtS AFteR DIStAL ARteRY GRAFtING?

Velicka L1, Trumpickas M1, Monastyreckiene E2, Kaupas R2, Norkus A3

Clinic of cardiovascular surgery of Kaunas medical university1,
Clinic of radiology of Kaunas medical university2,
Institute of Endocrinology of Kaunas University of Medicine3 

The aim of study: To evaluate influence of magnetic resonance angiography (mrA) on the remote 
results of cumulative graft patency and limb salvage after distal artery grafting. 

methods and materials: The study included patients with diabetes mellitus and critical leg ischemia 
who during the period of January 2001 – August 2003 69 patients were treated in the department of 
vascular surgery who underwent 73 distal leg artery grafting operations corresponded to the criteria 
of the . patients in whom digital subtraction angiography detected arterial runoff suitable for distal 
artery grafting, were included into the mrA (-) group. in the presence of arterial runoff unsuitable for 
distal artery grafting, magnetic resonance angiography (mrA) was performed. patients in whom mrA 
detected arterial runoff suitable for distal artery grafting were included into the mrA (+) group. The 
median of the duration of dm was 13 years, minimal duration being 0 years, and maximal - 30 years; 
the lower quartile was 7 years, and the upper one was 22 years. All patients underwent distal artery 
grafting performed by one surgeon. in total, 73 operations were performed, of which in 4 patients 
operations in both legs (at different time) were performed: 26 operations were performed for mrA (+) 
patients group and 47 operations for mrA (-) patients group. The number of operations performed in 
males was 30 (53.8 %), and in females - 33 (35.2 %). mean age of the studied patients was 70.8±8.3 
years. mean age in males was – 69.2±8.2 years, and in females – 72.8±8.0. 

results: during the observation cumulative graft patency in mrA (+) and mrA (-) study groups was 
respectively 100 % and 89 %, 100 % and 83 %, 84 % and 83 %. Kaplan-meier probability of cumulative 
graft patency does not statistically significantly differ (log-rank p=0.17). probability of limb salvage 
comparing mrA (+) and mrA (-) groups was respectively, 100 % and 89 %, 100 % and 83 %, 100 % and 
79 %. in mrA (+) group Kaplan-meier probability of limb salvage was statistically significantly better 
(p=0.04 of log - rank test). 

Conclusions: The magnetic resonance angiography improved limb salvage, but not affected 
cumulative graft patency.
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DVIGUBO SKeNAVIMO ReIKŠMė, NUStAtANt PeRIFeRINIŲ ARteRIJŲ 
OKLIUzINĘ LIGĄ

V. Zabulis, V. Triponis, G. Vilkevičius, N. Misonis
Vilniaus universiteto ligoninė, Santariškių klinikos, Vilniaus miesto universitetinė ligoninė

dArBo TiKslAs. 
Įvertinti dvigubo skenavimo – kaip vienintelio priešoperacinio tyrimo – patikimumą šlaunies ir 

pakinklio arterijų šuntavimo operacijoms pagal intraoperacinius radinius ir pooperacinius gydymo 
rezultatus, lyginant su ligoniais, kuriems analogiškos operacijos darytos po angiografinio tyrimo.

TYrimo medžiAgA ir meTodAi. 
studijoje dalyvavo 120 ligonių, 2002–2006 metais operuotų Kraujagyslių chirurgijos skyriuje 

dėl šlaunies ir pakinklio arterijų aterosklerozės. Visiems operuotiems ligoniams prieš operaciją buvo 
protarpinio šlubčiojimo (claudicatio intermittens) pobūdžio skausmai kojose. Visais operacijų atvejais 
buvo suformuoti šuntai tarp šlaunies ir pakinklio arterijų. 

reZulTATAi. 
Abiejose tiriamosiose grupėse nebuvo esminio skirtumo pagal atsistačiusius pulsus, kulkšnies – 

žasto indekso, simptominės būklės pakitimus bei užakusius šuntus po arterijų rekonstrukcinių operacijų. 
Abiejose tiriamosiose grupėse buvo matomi žymiai dažnesni „blogų“ išeičių atvejai, kai buvo panaudotas 
sintetinis kraujagyslių protezas, palyginti su tais atvejais, kai buvo įsiūta autovena.

iŠVAdos.
1.  dvigubu skenavimu galima remtis kaip vieninteliu diagnostiniu metodu prieš šlaunies ir pakinklio 

arterijų šuntavimo operacijas.
2.  Angiografinis tyrimas neturėtų būti laikomas „auksiniu“ tyrimo metodu prieš šlaunies ir pakinklio 

arterijų rekonstrukcines operacijas.
3.  ligonio poodinė vena turėtų būti pirmo pasirinkimo medžiaga šlaunies ir pakinklio arterijų 

rekonstrukcinėms operacijoms, atliekamoms ligoniams su protarpiniu šlubčiojimu.
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PAVIRŠINėS ŠLAUNIeS ARteRIJOS PtA IR ŠUNtAVIMO RezULtAtŲ 
PALYGINIMAS

A. Drobnys, N. Markevičius, G. Apanavičius, A. Grigaliūnas, V. Triponis
Vilniaus miesto universitetinė ligoninė

dArBo TiKslAs. 
palyginti paviršinės šlaunies arterijos perkutaninės transliuminalinės angioplastikos (pTA) ir 

šuntavimo virš kelio sąnario rezultatus, esant geram distaliniam segmentui.
TYrimo medžiAgA ir meTodAi. 
Tyrimo metu tirti ligoniai gydyti Vilniaus miesto universitetinės ligoninės i kraujagyslių chirurgijos 

skyriuje 2000–2005 metais. Jiems buvo atlikta paviršinės šlaunies arterijos perkutaninė transliuminalinė 
angioplastika arba šuntas virš kelio sąnario. Tyrimui atrinkti ligoniai, kurių paviršinės šlaunies arterijos 
aterosklerozinis pažeidimas atitiko B tipą pagal TAsC, o angiografiškai pildėsi ne mažiau kaip dvi 
blauzdos arterijos. Tiriamieji suskirstyti į 2 grupes: pTA (23 ligoniai) ir šuntas (40 ligonių). ligoniai kviesti 
pakartotinai siekiant įvertinti revaskuliarizacijos rezultatus.

reZulTATAi. 
pagal statistiką geresni rezultatai buvo tarp ligonių, kuriems buvo atliktas šuntavimas. 
iŠVAdA. 
Nors yra įvairių nuomonių, kokią taktiką pasirinkti esant B tipo ateroskleroziniam šlaunies arterijos 

pažeidimui, tyrimas rodo, kad geresnių rezultatų galima tikėtis atliekant šuntavimą, o ne pTA.
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GALŪNėS IŠSAUGOJIMO GALIMYBėS, AtLIeKANt A. DORSALIS PeDIS 
ŠUNtAVIMĄ

D. Triponienė, A. Navickienė, V. Triponis, E. Janušauskas
Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos, Kraujagyslių chirurgijos centras

pėdos arterijų šuntavimo operacijos atliekamos tik dėl galūnės kritinės išemijos. Jų tikslas – išsaugoti 
galūnes segantiesiems cukriniu diabetu ir šia liga nesergantiems ligoniams. 

dArBo TiKslAs. 
Įvertinti pėdos arterijų šuntavimo rezultatus ir nustatyti veiksnius, darančius įtaką artimiems 

operacijų rezultatams.
medžiAgA ir meTodAi. 
darbas atliktas 1998 m. sausio 1 d. – 2006 m. gruodžio 31 d. Vu Kraujagyslių chirurgijos centre. 

Autovenos šuntavimo operacijos į a. dorsalis pedis (Adp) atliktos 161 ligoniui. gangrena buvo 93, 
ramybės skausmai – 68 ligoniams. Amžiaus vidurkis – 67,0 (44–91) metai. Vyrų buvo 96, moterų 
– 65. ii tipo cukriniu diabetu sirgo 120 ligonių. Kiti ženklūs rizikos faktoriai buvo: išeminė širdies liga, 
hipertenzija, rūkymas. Visiems ligoniams, išskyrus 2 (mažoji poodžio vena), panaudota didžioji poodžio 
vena, 4 ligoniams atliktos dviejų segmentų rekonstrukcijos, 3 ligoniams prieš šuntavimą atlikta pTA: 
šlaunies arterijos – dviems, blauzdos arterijų – vienam ligoniui. pakartotinas šuntavimas atliktas 1 
ligoniui. iš pakinklio arterijos kraujotaka paleista 120, iš šlaunies arterijos – 27, iš blauzdos arterijų – 5, 
iš ankščiau atliktų autovenos šuntų – 9 ligoniams.

reZulTATAi. 
Artimu pooperaciniu laikotarpiu šuntai veikė 140 (86,9 proc.) ligonių. Trombozė nustatyta 21 ligoniui. 

Artimu pooperaciniu laikotarpiu atlikta 10 galūnių amputacijų: 9 – blauzdos, 1 – šlaunies. Vienuolika 
ligonių išrašyti iš ligoninės su pagerėjusia pėdos kraujotaka, neveikiant šuntui. Nekroziniai pėdos audiniai 
pašalinti ir pirštų amputacijos atliktos 36 ligoniams tos pačios operacijos metu. operacinės žaizdos 
pirminiu būdu sugijo 142 ligoniams. devyniolikai ligonių žaizdos gijo antriniu būdu. iš ligoninės šuntams 
veikiant išrašyti 104 (86,7 proc.) cukriniu diabetu sergantys ligoniai. Kai buvo tik blauzdos arterijų 
okliuzija, šuntai veikė 36 (87,8 proc.) ligoniams. didžiausią įtaką šunto trombozei artimu periodu turėjo 
angiografiškai nustatytas nefunkcionuojantis pėdos lankas.

iŠVAdA. 
Autovenos šuntas yra patikima, kraujotaką atkurianti operacija ligoniams, kurie neturi jokio 

distalinio segmento, išskyrus a. dorsalis pedis. Ji išsaugo galūnes ligoniams, sergantiems diabetu arba 
aterosklerozine periferine arterijų liga.
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FeMOROPOPLItINėS ReKONStRUKCINėS OPeRACIJOS KLAIPėDOS 
JŪRININKŲ LIGONINėJe 1995–2006 MetAIS

R. Gutauskas, L. Jarašūnas, R. Petrutis, D. Skirutis
Klaipėdos jūrininkų ligoninė

Klaipėdos jūrininkų ligoninėje 1995–2006 metais atliktos 1297 femoropoplitinės rekonstrukcinės 
operacijos. operavome 1082 vyrus ir 215 moterų. daugiausia pacientų 60–70 ir 70–80 metų amžiaus 
grupėse. 

dauguma pacientų sirgo protarpiniu šlubavimu (521), pregangrena (500) ir gangrena (276). Vienam 
trečdaliui ligonių anksčiau buvo atliktos femoropoplitinės ar aortofemoralinės rekonstrukcijos. stebėti 
susirgimo rizikos faktoriai: rūkymas – 54,23 proc., cukraligė – 11,56 proc., širdies ligos – 15,89 proc., 
galvos smegenų išeminės ligos – 10,11 proc., plaučių ligos – 38,34 proc., hipertenzija – 6,55 proc. 

Angiografijos metu 576 atvejais a. poplitea praeinama virš kelio sąnario, 306 atvejais žemiau kelio 
sąnario. Blauzdos arterijų okliuzija ar stenozė stebėta 402 pacientams. 

operacijų metu atlikdavome autovenos šuntus virš kelio sąnario, ar žemiau kelio sąnario, šuntus 
kraujagyslių protezais virš kelio ar žemiau jo, kombinuotus šuntus ar trumpus šuntus autovena ar 
protezu. 

rezultatus vertinome kaip gerus, vidutiniškus ir blogus. po operacijos atsistatė pulsas a. poplitea 
86,6 proc. ligonių, vienoje ar keliose blauzdos arterijose – 10,2 proc. ligonių. geri rezultatai: išnyko 
klaudikaciniai skausmai, nuolatiniai skausmai, sugijo opos ir išnyko gangrena – 86,03 proc. ligonių. Blogi 
rezultatai: išliko nuolatiniai skausmai, opos ir gangrena, atlikta amputacijų, mirė – 7,53 proc. Artimų 
pooperacinių šuntų trombozių 43 atvejai (protezai trombavosi 27,91 proc. atvejų, autovenos 72,09 proc. 
atvejų).
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AUtOVeNŲ IR KRAUJAGYSLėS PROtezŲ FUNKCIONAVIMAS KRItINėS 
GALŪNIŲ IŠeMIJOS SĄLYGOMIS PO ŠLAUNIeS IR PAKINKLIO ARteRIJŲ 
OPeRACIJŲ

R. Vaitkevičius
Vilniaus universiteto Kraujagyslių chirurgijos centras, Vilniaus m. universitetinė ligoninė

ĮžANgA. 
Šlaunies ir pakinklio arterijų šuntavimas – viena dažniausių arterijų rekonstrukcinių operacijų. didžioji 

poodžio vena kaip medžiaga šuntui nuo seno yra laikoma auksiniu standartu. Vis dėl to kai kurie autoriai jungtims 
virš kelio sąnario rekomenduoja naudoti sintetinius kraujagyslių protezus, tvirtindami, jog šie funkcionuoja lygiai 
taip pat gerai ar bent jau panašiai, o poodžio venas saugoti vainikinių arterijų ar šuntų į blauzdos arterijas 
operacijoms.

TYrimo TiKslAs. 
palyginti šlaunies ir pakinklio virš kelio sąnario šuntavimų autovenos transplantatais ir kraujagyslės protezais 

rezultatus ir įvertinti cukrinio diabeto įtaką.

TYrimo medžiAgA. 
Tirti 162 šuntavimo atvejai, atlikti dėl kritinės galūnės išemijos nuo 2003-01-01 iki 2005-03-01. Vyrų 

ir moterų santykis – 3,8:1. rūkančiųjų buvo 71 (43,8 proc.), sergančių cukralige – 39 (24,1 proc.), arterine 
hipertenzija – 94 (58,0 proc.). Širdies veiklos sutrikimai stebėti 87 (53,7 proc.) atvejais, dar 9 (5,6 proc.) ligoniai 
anksčiau buvo sirgę miokardo infarktu. Hipercholesterolemija buvo rasta 45 (35,4 proc.) atvejais. operacijos 
padarytos 155 ligoniams. Amžiaus vidurkis 67±9,9 m. stebėjimo trukmė – 436 dienos. Šuntų funkcionavimas, 
galūnių išsaugojimas ir pacientų išgyvenamumas (palyginti Kaplan-meier metodu).

reZulTATAi. 
Autovenos šuntų pirminis funkcionavimas po 1 metų buvo 81,6±5,3 proc., po 2 metų – 81,6±5,3 proc., 

protezo – po 1 metų – 68,7±5,7 proc., po 2 metų – 45,0±6,9 proc., p=0,002. Nuolatinių skausmų stadijoje 
operuotiems ligoniams autovenų pirminis funkcionavimas po 1 ir 2 metų buvo 86,8±5,5 proc., o protezų – 
atitinkamai 63,4±6,9 proc. ir 43,3±7,9 proc., p=0,002. Nuotėkio baseinui esant ≥7,5 balo, autovenų pirminis 
funkcionavimas po 1 ir 2 metų – 88,5±7,6 proc., protezų – atitinkamai 66,5±11,3 proc. ir 25,9±12,3 proc., 
p=0,002. 

galūnių išsaugojimas: šuntavimų autovena po 1 metų – 89,2±3,9 proc., po 2 metų – 85,2±5,5 proc., 
šuntavimų protezu – atitinkamai 89,5±3,8 proc. ir 84,9±4,8 proc., p=0,82. 

pacientų išgyvenamumas: šuntavimų autovena po 1 metų – 80,7±4,8 proc., po 2 metų – 61,7±7,5 proc., 
šuntavimų protezu – atitinkamai 88,7±3,8 proc. ir 76,0±5,8 proc., p=0,16. 

Cukralige sergančių ligonių pirminis šuntų funkcionavimas po 1 metų – 79,6±7,5 proc., po 2 metų – 
73,3±4,6 proc., nesirgusiųjų – atitinkamai 73,3±4,6 proc. ir 53,6±6,2 proc., p=0,07; galūnių išsaugojimas: po 
1 metų – 84,1±6,6 proc., po 2 metų – 84,1±6,6 proc., nesirgusiųjų – atitinkamai 90,9±2,9 proc. ir 85,3±4,2 
proc., p=0,73; pacientų išgyvenamumas: po 1 metų – 82,4±6,5 proc., po 2 metų – 68,0±9,4 proc., nesirgusiųjų 
– atitinkamai 86,6±3,3 proc. ir 69,3±5,5 proc., p=0,88.

iŠVAdos.
1.  gydant kritinę galūnių išemiją šlaunies ir pakinklio arterijų šuntavimo operacijomis autovena turi būti 

laikoma pirmiausiai pasirinktina medžiaga.
2.  Cukrinis diabetas neturėtų sulaikyti kraujagyslių chirurgų nuo kritinės galūnės išemijos gydymo 

šuntavimu virš kelio sąnario tiek autovena, tiek ir kraujagyslės protezu.
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AUtOVeNOS IN SItU AtLIKIMO teCHNINIAI YPAtUMAI 

N. Bičkauskas, N. Markevičius, G. Apanavičius
Vilniaus miesto universitetinė ligoninė

2006–2007 metais Vilniaus miesto universitetinės ligoninės (Vmul) i chirurgijos skyriuje ta pati 
chirurgų brigada atliko 17 autovenos šuntų in situ standartine technika. 

operuotų ligonių amžiaus vidurkis 61,9 metų (nuo 50 iki 84 metų). Tarp jų: 13 vyrų ir 4 moterys. 13 
operuotų ligonių skundėsi ramybės skausmais, po 2 klaudikacija ir trofikos sutrikimais pėdoje. Atlikta 8 
femoropoplitiniai šuntai, 7 femorotibialiniai, 1 femoropedalinis ir 1 popliteopedalinis šuntai. proksimalinei 
anastomozei buvo naudojama: 12 atvejų – gilioji šlaunies arterija, 4 atvejais – paviršinė šlaunies arterija, 
1 atveju – pakinklio arterija. Nuo 2006 metų naudojama standartizuota operacijos atlikimo technika, 
tikrinant ultragarsu nutekėjimą autovena tuo pat metu klipuojant šakas daugumoje standartinių padėčių 
(vidutiniškai 4), preliminariai modeliuojant šuntą, atjungus medialinę didžiosios poodžio venos šaką. 

Turėjome 1 ūmią trombozę dėl blogo nutekėjimo į pėdą (blauzdos amputaciją). smulkios venos šakos 
nefunkcionavo jau antrąją parą. Šiuo metu likę šuntai funkcionuoja (stebėjimas 1–15 mėnesių). 

iŠVAdA. 
Autovenos in situ technika yra tinkama įvairių apatinės galūnės baseinų revaskuliarizacijai.
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PeRIFeRINIŲ PSeUDOANeURIzMŲ GYDYMO tAKtIKA VUL SK

I. Gudgalytė, N. Misonis, M. Gutauskas, S. Tvarionavičius, R. Breivis, V. Zabulis, R. Dagilaitis
Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos

dArBo TiKslAs. 
išanalizuoti vietines komplikacijas (periferines pseudoaneurizmas ir arteriovenines fistules) po 

intervencinių procedūrų Vilniaus universiteto ligoninėje santariškių klinikose (Vul sK). 
Komplikacijos po intervencinių procedūrų – hematomos, pseudoaneurizmos, arterioveninės fistulės, 

kraujavimas iš punkcijos vietos, arterijos užsikimšimas, venos užsikimšimas (trombozė). priežastys 
– neteisinga punkcijos technika, blogai užspausta punkcijos vieta po procedūros, per mažas svoris po 
procedūros ant punkcijos vietos, per trumpai laikomas svoris, stambaus sudėjimo pacientai (sunkiai 
užsispaudžia arterija), antikoaguliantų vartojimas procedūros metu, krešumo sistemos sutrikimas, 
jungiamojo audinio defektai (nepakankama fibroblastų funkcija), lytis (moterims 3–4 kartus dažniau), 
didelis introdiuserių skersmuo (9F ir >), “lack of a closure device”. periferinių pseudoaneurizmų 
diagnostika: ultragarsinis kirkšnies kraujagyslių skenavimas, auskultacija. Komplikacijos: 
pseudoaneurizmos didėdamos spaudžia aplinkinius audinius, gali plyšti, skatina infekcijos, odos nekrozės, 
kompresinės neuropatijos išsivystymą. gydymo principai: nevartojant antikoaguliantų, mažo skersmens 
pseudoaneurizmos (iki 1 cm) gali užsitrombuoti savaime per 2–4 savaites. Kitais atvejais galimi trys 
gydymo būdai: 1. operacinis; 2. konservatyvusis, kai nedidelė arba iš dalies trombuota aneurizma gali 
būti užspaudžiama selektyviai ultragarsiniu davikliu; 3. kontroliuojant ultragarsu trombino injekcija į 
aneurizmos maišą (FdA nepatvirtinta, Vul sK ši gydymo procedūra netaikoma). 

TYrimo medžiAgA. 
ligoniai, kuriems Vul sK 2005–2006 metais dėl širdies kraujagyslių patologijos buvo atliktos 

intervencinės procedūros.
TYrimo meTodAi. 
Auskultacija, ultragarsinis kirkšnies kraujagyslių skenavimas. 
reZulTATAi. 
dėl širdies kraujagyslių patologijos atlikus intervencines procedūras 48 ligoniams diagnozuotos 

periferinės pseudoaneurizmos, kurios buvo selektyviai užspaudžiamos ultragarsiniu davikliu (14) ir 
gydytos chirurginiu būdu (34) (arterijos defekto užsiuvimas, autovenosplastika). 

iŠVAdos. 
1.  periferinės pseudoaneurizmos pasitaikė 0,2 proc. ligonių, kuriems atliktos intervencinės 

procedūros.
2.  30 proc. pseudoaneurizmos sėkmingai gydytos konservatyviai (užspaudžiant selektyviai 

ultragarsiniu davikliu), kitoms taikytas chirurginis gydymas.
3.  Arterioveninės fistulės gydytos tik chirurginiu būdu.
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PAKINKLIO ANeURIzMOS OPeRACINIS GYDYMAS

M. Sučila
Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinika

dArBo TiKslAs. 
Tyrimo tikslas parodyti tikslios diagnozės svarbą, kad būtų išvengta klaidų, vertinant galūnės audinių 

kraujotakos sutrikimą ir pasirenkant gydymo metodą, kai ligonis serga pakinklio arterijos aneurizma.
TYrimo meTodAi. 
Kraujotakos sutrikimas galūnėje ir indikacijos operacijai buvo nustatomos laikantis Trans Atlantic 

inter-society Consensus i-ii nurodymų: anamnezė, klinikiniai požymiai, išemijos lygis, kulkšnies indeksas, 
angiografija bei dvikryptis ultragarsinis tyrimas. ligonius prieš operaciją tyrė kardiologas ir juos vertino 
rizikos balų pagal detsk’y sistemą, pritaikytą sergantiesiems kraujagyslių ligomis. (10 balų – žymi rizikos 
grupė ir 20 balų – labai žymi rizika). Vertinami artimo pooperacinio gydymo rezultatai: kraujotakos 
atkūrimas, pakartotinos pakinklio ir blauzdos srities arterijų trombozės ir galūnių amputacijų dažnis.

TYrimo medžiAgA. 
retrospektyvinio tyrimo metu ištirti 11 ligonių, kurie operuoti Vu Kraujagyslių chirurgijos centre 

2004–2006 metais dėl nuolatinių išeminių skausmų kojoje, įvykus pakinklio arterijos aneurizmos 
trombozei, plyšus ar susidarius netikrai aneurizmai. Tyrime dalyvavo 3 (27,2 proc.) moterys ir 8 (72,8 
proc.) vyrai nuo 32 iki 82 metų (vidurkis – 64 metai). Tyrimo objektas buvo dvi ligonių grupės: i – ligoniai 
su ūmiai sutrikusia kraujotaka ir plyšusia pakinklio aneurizma ir ii – su kritine galūnės audinių išemija ar 
susidariusia netikra aneurizma. operuoti 6 (54,5 proc.) i grupės ir 5 (45,5 proc.) ii grupės ligoniai.

TYrimo reZulTATAi. 
operavome 14 ligonių, sergančių pakinklio arterijos aneurizma. operuojant galūnę, kraujotaka 

abiejose ligonių grupėse buvo atkurta 8 (72,8 proc.) ligoniams. pooperacinis laikotarpis 3 (27,2 proc.) 
ligoniams komplikavosi į retrombozę, pareikalavusią pakartotinių operacijų. Jos buvo nesėkmingos ir 
ligoniams atliktos galūnių amputacijos. operuojant paaiškėjo, kad iš 11 ligonių 3 (27,3 proc.) pakinklio 
srities aneurizmos buvo nebylios ir buvo klaidingai įvertintos ikioperaciniu laikotarpiu. 

dvikryptis ultragarsinis kraujotakos įvertinimas patikslino 2 (18,2 proc.) ligonių diagnozę ir kartu 
suteikė papildomos informacijos, kad yra abipusė pakinklio arterijos aneurizma su praplėstomis šlaunies 
bei klubo arterijomis. 

Vadovaujantis detsk’y vertės balų sistema, esant ūminiam kraujotakos sutrikimui, 4 (66,6 proc.) iš 
6 gydytų ligonių vertinti kaip žymios ir labai žymios operacinės rizikos ligoniai. Histologiniais tyrimais 
nustatyta, kad visais atvejais aneurizma yra trombuota. Arterijų sienelės padengtos trombinėmis 
masėmis ir fibrinu. Arterijų intimoje stebimi fibromuskuliniai pakitimai su kalcifikacijos židiniais, vietomis 
cholesterolio sankaupos.

iŠVAdos.
1.  operacijos metodas pasirenkamas pagal arterinės kraujotakos tyrimo rezultatus ir galūnės 

audinių išemijos lygį.
2.  Ūminės galūnės audinių išemijos chirurginis gydymas, sergant pakinklio arterijos aneurizma, yra 

sudėtingas, dažnai lydimas pakartotinės arterijų trombozės bei galūnės amputacijos.
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LėtINIO PAVIRŠINėS ŠLAUNIeS ARteRIJOS UŽAKIMO GYDYMO SUBINtIMINe 
ANGIOPLAStIKA RezULtAtŲ ĮVeRtINIMAS

N. Aleksynas, R. Kaupas, A. Antuševas
KMUK Kardiochirurgijos klinika

dArBo TiKslAs. 
Įvertinti subintiminės angioplastikos rezultatus, gydant lėtinius paviršinės šlaunies arterijos užakimus 

ir palyginti juos su šuntavimo ir pTA taikymo rezultatais.
TYrimo medžiAgA ir meTodAi. 
per 48 mėnesius Kauno medicinos universiteto klinikose 71 ligoniui dėl lėtinio paviršinės šlaunies 

arterijos užakimo buvo atlikta 73 subintiminės angioplastikos. gauti rezultatai palyginti su šuntavimo ir 
pTA rezultatais.

reZulTATAi. 
gydant subintimine angioplastika buvo gauta: techninė sėkmė – 87,7 proc., simptominis pagerėjimas 

– 90,4 proc., kulkšnies žasto indekso kitimo vidurkis – 0,55 (0,23), jo porinis t kriterijus <0,001, 
pirminis praeinamumas po 1, 6, 12, 24, 36 mėn. atitinkamai – 84,9, 71,2, 68,5, 67,1, 65,8 proc., 
pirminis asistuotas praeinamumas po 1, 6, 12, 24, 36 mėn. atitinkamai – 84,9, 83,6, 71,2, 68,5, 67,1 
proc. mirčių ir gydytos kojos amputacijų, susijusių su subintiminės angioplastikos procedūra, nebuvo. 
Komplikacijų buvo 8,2 proc.

iŠVAdA. 
subintiminė paviršinės šlaunies arterijos angioplastika yra mažai invazyvus endovaskulinis arterijų 

užakimo gydymo metodas su didele technine sėkme, mažu komplikacijų dažniu bei gerais ankstyvaisiais 
rezultatais ir nesėkmės atveju neužkertantis kelio sėkmingai angiochirurginei operacijai.
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KRAUJAGYSLIŲ DISPLAzIJŲ DIFeReNCINė DIAGNOStIKA

B. Vaišnytė1, V. Triponis2, S. Ščerbinskas1, A. Grigaliūnas1, D. Jucytė1, L. Mickevičienė1, V. Silickas1

VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė1, Vilniaus universiteto Kraujagyslių chirurgijos centras2

ĮVAdAs. 
Kraujagyslių displazijų išplitimo dažnis yra nuo 1,2 proc. iki 1,5 proc. visų gyventojų. Šie įgimti 

kraujagyslių defektai turi būti diagnozuojami kuo ankstesniame jų pasireiškimo periode. Kraujagyslių 
displazijas reikia skirti tiek nuo hemangiomų, kurių kilmė, vystymasis ir gydymo taktika yra visiškai 
skirtinga, tiek diferencijuoti tarpusavyje. remiantis „Hamburgo klasifikacija“, yra skiriamos 5 pagrindinės 
kraujagyslių displazijų grupės pagal vyraujančią patologiją: arterinės, veninės, arterioveninės, limfinės ir 
mišriosios.

TiKslAs. 
esamais šiuolaikiniais ištyrimo metodais įvertinti displazijų morfologinius bei funkcinius pokyčius ir 

nustatyti vyraujančią patologiją.
ligoNiAi ir meTodAi. 
ištirta ir gydyta 96 ligoniai. Amžius nuo 2 mėnesių. iki 70 metų. Vyrų – 35, moterų – 61. ligoniams 

atlikti tokie tyrimai: doplerometrija – 72, ultragarso dvigubas skenavimas – 89, flebografija – 41, 
arteriografija – 27, magnetinis branduolinis rezonansas – 4, kompiuterinė tomografija – 20, histologinis 
tyrimas – 13. Įvertinta kraujagyslių displazijų kilmė, lokalizacija, išplitimas, hemodinaminiai pokyčiai.

reZulTATAi. 
remiantis atliktais tyrimais, ligoniams diagnozuota tokia vyraujanti patologija: arterinė – 4, veninė – 62, 

arterioveninė – 20, limfinė – 7, mišri – 3. esant arterinei patologijai, daugiausia duomenų teikia arteriografija 
– 3 (75,0 proc.), (įgimtos aneurizmos stenozės, hipoplazijos). Veninė patologija geriausiai įvertinama ultragarso 
dvigubo skenavimo – 61 (93,8 proc.), flebografijos būdu – 38 (58,5 proc.), (venų hipoplazija, aplazija, 
aneurizmos), o esant ekstratrunkulinei veninei patologijai – magnetinio branduolinio rezonanso – 3 (4,0 proc.), 
kompiuterinės tomografijos būdu – 9 (13,9 proc.). Arterioveninių fistulių diagnostikoje pagrindinis vaidmuo 
tenka arteriografijai – 18 (90,0 proc.), ultragarso dvigubam skenavimui – 17 (85,0 proc.), doplerometrijai – 14 
(70,0 proc.). esant limfinei patologijai, ultragarso dvigubas skenavimas atliktas – 7 (100 proc.).

iŠVAdA. 
pritaikius minėtus diagnostikos metodus, galima diferencijuoti vyraujančią kraujagyslių displazijų 

patologiją ir, remiantis tuo, parinkti tinkamus gydymo metodus, jų kombinacijas bei etapus.
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ĮGIMtŲ ARteRIOVeNINIŲ FIStULIŲ APAtINIAMe ŽANDIKAULYJe GYDYMO 
ATVEJIS

M. Sodermann1, V. Triponis2, S. Ščerbinskas3, B. Vaišnytė3

Stokholmo universiteto Karolinskos klinika1, Vilniaus universiteto Kraujagyslių chirurgijos centras2, 
VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė3

Hiperdinaminės arterioveninės (A-V) fistulės pasireiškia ypatingai greita kraujotaka ir neretai 
komplikuojasi gyvybei pavojingu kraujavimu.

dArBo TiKslAs. 
pademonstruoti gana retą tokių fistulių apatiniame žandikaulyje atvejį ir analizuoti gydymo galimybes. 

Klinikinis atvejis: 18 metų vaikinas pateko į Vilniaus miesto universitetinę ligoninę (Vmul) kraujagyslių 
chirurgijos skyrių dėl ūmaus arterinio kraujavimo į burnos ertmę iš apatinio žandikaulio po stomatologinės 
procedūros. prieš tai Veido-žandikaulio chirurgijos skyriuje, bandant stabdyti kraujavimą, buvo perrišta a. 
carotis ext. dex. Tačiau tai efekto nedavė. Anamnezė: pigmentinė dėmė veide ties dešiniu apatiniu žandikauliu 
nuo gimimo. Vmul diagnozuota įgimtos hiperdinaminės arterioveninės fistulės apatinio žandikaulio srityje. 
Nesant galimybės prieiti per a. carotis ext. dex., bandymai embolizuoti A-V fistules per kitas šakas (a. 
maxillaris sin., a. lingualis sin.) duodavo tik trumpalaikį efektą. po pusės metų vėl pasikartojo grėsmingas 
kraujavimas. Tuomet tik tiesioginės apatinio žandikaulio punkcijos būdu, panaudojant Histocryl, per du 
kartus pavyko visiškai embolizuoti A-V fistulę. Kraujavimas daugiau nesikartojo. po vieno mėnesio ir po 
vienų metų atliktose kontrolinėse angiogramose A-V fistulės nefunkcionuoja. Tikėtina žandikaulio nekrozė 
neįvyko.
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KOJŲ VeNINIŲ tROFINIŲ OPŲ GYDYMAS CINKO ŽeLAtINOS tVARŠČIAIS

E. Kelbauskas, D. Venskutonis
Kauno medicinos universitetas, Bendrosios chirurgijos klinika

Nereta komplikacija kojų venų patologijoje yra blauzdos trofinė opa (To). Jai gydyti sugaištama daug 
laiko ir sunaudojama daug lėšų bei žmogiškųjų išteklių. gydymo metodikos ypač įvairios, o rezultatai 
ne visada palankūs. Šią patologiją gydo įvairių specialybių gydytojai: dermatologai, šeimos gydytojai, 
bendro profilio chirurgai, flebologai.

dArBo TiKslAs. 
Įrodyti kompresinės terapijos cinko želatinos tvarščio (CžT) panaudojimo galimybes ambulatorinėje 

chirurgijoje. CžT panaudojimo efektyvumas paremtas kompresinės terapijos veikimo principu, t.y. 
sumažinus blauzdos apimtį efektingiau veikia blauzdos raumenų siurblys, jo sistolės bei diastolės 
metu geriau cirkuliuoja veninis kraujas, išnyksta veninio kraujo ir limfos sąstovis, pagerėja audinių 
mikrocirkuliacija, užgyja trofinės opos. Įvairios kilmės venines To mes ambulatoriškai gydėme 30 ligonių. 
prieš tai visi ligoniai buvo gydomi įvairiais būdais kitose gydymosi įstaigose, tačiau nesėkmingai. gydymo 
metodika rėmėsi tuo, kad surinkus anamnezę, apžiūrėjus ligonį ir atlikus echoskopinį tyrimą, buvo 
diagnozuojama įvairios kilmės veninės trofinės opos. pasėlis iš opos nebuvo imamas, CžT buvo dedamas 
ant įvairaus pobūdžio opų. pagrindinis reikalavimas, kad opa būtų dėl venų patalogijos ir, pagulėjus 
ligoniui, ilgesnį laiką sumažėtų blauzdos tinimas. 

CžT sudėtis – standartinė, tvarščio padengimo plotas nuo kojų pirštų pagrindo iki pakinklio duobės, ant 
maksimaliai nesutinusios blauzdos. opų audinių defektai plombuojami atskirais CžT lopais, padengiamų 
sluoksnių skaičius 3–4. gydymo rėžimas – aktyvus – kuo daugiau vaikščioti. Jokių papildomų vaistų 
nebuvo skiriama. Tvarščiai buvo naudojami nuo savaitės iki kelių mėnesių. pakeitimo indikacija: permirkę 
tvarščiai ir nemalonūs jutimai opos srityje. 

mes gydėme 30 ligonių, sergančių veninės kilmės trofinėmis opomis: 10 vyrų (33,3 proc.) ir 20 
moterų (66,7 proc.), iki 50 metų: 2 vyrus ir 2 moteris (po 6,7 proc.), nuo 50 iki 60 metų: 1 vyrą (3,3 
proc.) ir 4 moteris (13,3 proc.), daugiau kaip 60 metų: 3 vyrus (10 proc.) ir 18 moterų (60 proc.). ligonių 
su opa dešiniojoje blauzdoje buvo 9 (30 proc.) ir su opa kairiojoje kojoje – 21 (70 proc.). opos priežastys 
buvo – kojų venų varikozė 9 ligoniams ir iš jų 4-iems ligoniams išsivystė po buvusių flebektomijų; giliųjų 
venų vožtuvų nesandarumas – 8 ligoniams ir potrombozinis sindromas – 13 ligonių. opos atsiradimo 
trukmė – nuo 6 savaičių iki 2 metų. Viena ligonė dar sirgo cukriniu diabetu. efektyvaus gydymo trukmė 
– nuo 14 dienų iki 1,5 metų, vidutiniškai 85 dienos. Vieno ligonio opų plotų matmenys svyravo nuo 1x5 
cm iki 20x15 cm ploto, tvarstis vidutiniškai vienam ligoniui buvo dėtas 4 kartus. geri rezultatai: opos 
sugijo 25 ligoniams (83,3 proc.), neaiškūs rezultatai 5 ligoniams (16,7 proc.).

iŠVAdA. 
CžT yra nebrangus, efektyvus ir patogus, mažai pavojingas kojų veninių To gydymo būdas.
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VeNINėS KRAUJOtAKOS PAKItIMAI, eSANt tROFINėMS OPOMS

G. Vilkevičius
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Kraujagyslių rekonstrukcinės ir endovaskulinės 

chirurgijos centras

TiKslAs. 
Yra paplitusi nuomonė, kad venines opas daugiausia sukelia giliųjų venų pakitimai. Vis dėlto atsiranda 

autorių, teigiančių, kad didžiausią įtaką opoms atsirasti turi poodinės sistemos pakitimai. darbo tikslas 
buvo nustatyti venų vožtuvų nepakankamumo išplitimą, sergant trofinėmis opomis.

meTodAi. 
ligoniai buvo tiriami dvigubo skenavimo būdu. Buvo tiriamos paviršinė, gilioji ir jungianti sistemos 

nuo kirkšnies iki pėdos. Buvo ištirtos 95 ligonių, sergančių veninės kilmės trofinėmis opomis, 98 kojos. 
reZulTATAi. 
67 proc. kojų buvo stebimi multisisteminiai pakitimai, 33 proc. kojų nustatyti pakitimai vienoje 

sistemoje. izoliuotas giliųjų venų vožtuvų nepakankamumas buvo stebimas 6 proc. atvejų, perforuojančių 
venų vožtuvų nepakankamumas – 3 proc. atvejų, poodinės sistemos nepakankamumas diagnozuotas 
24 proc. atvejų. Kombinuotas poodinės ir jungiančios veninės sistemos vožtuvų nepakankamumas 
diagnozuotas 47 proc. atvejų, poodinės, jungiančios ir giliosios veninės sistemos vožtuvų nepakankamumas 
nustatytas 20 proc. atvejų. Apibendrinant, izoliuotas poodinės sistemos vožtuvų nepakankamumas arba 
poodinės ir kitų sistemų (giliosios ir jungiančios) vožtuvų nepakankamumas buvo stebimas dažniausiai 
– 91 proc. atvejų. 

iŠVAdA. 
Šio tyrimo rezultatai parodė, kad dažniausiai venines opas sukelia multisisteminiai pakitimai. 

planuojant veninės opos operaciją, būtinas rutininis ir detalus poodinės, jungiančiosios ir giliosios veninės 
sistemos ištyrimas dvigubu skenavimu. Tai lemia chirurginio gydymo sėkmę.
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ŪMIOS KLUBINėS IR ŠLAUNIeS VeNŲ tROMBOzėS GYDYMO KAteteRINe 
tROMBOLIze IR ANtIKOAGULIANtAIS 7 MetŲ RezULtAtŲ ĮVeRtINIMAS

N. Markevičius, G. Apanavičius, N. Bičkauskas, S. Sudikas, V. Triponis
Vilniaus universiteto Kraujagyslių chirurgijos centras

Ūmios proksimalinės giliųjų venų trombozės (gVT) atokios komplikacijos – potrombozinio sindromo 
– gydymas yra viena aktualiausių šiuolaikinės medicinos problemų. Taikant naujus perspektyvius gydymo 
metodus galima sumažinti šio sindromo išsivystymo dažnį. Šiame darbe palygintas potrombozinio sindromo 
išsivystymo dažnis taikant skirtingus ūmios proksimalinės gVT gydymo metodus. 

Vilniaus universiteto Kraujagyslių chirurgijos klinikoje nuo 1998 iki 2006 metų stebėta 150 ligonių su ūmia 
proksimaline gVT. 60 ligonių taikyta kateterinė trombolizė (i grupė), 90 ligonių gydyti tik antikoaguliantais 
(ii grupė). gydymo rezultatai vertinti po 1, 3, 9 ir 12 mėn. atliekant dvigubą skenavimą, po 6 mėn. atliekant 
ascendentinę ir descendentinę venografijas. Kai praėjo 16 mėn. nuo buvusios ūmios gVT, atlikta visų ligonių 
apklausa, pateikiant jiems po 8 klausimus su susistemintais atsakymais. Klausimų turinys apibūdina gydytų 
ligonių sveikatos, darbingumo, gyvenimo kokybės pakitimus po persirgtos ūmios gVT. Taip pat dėl išsivysčiusio 
potrombozinio sindromo, kreipimosi į gydymo įstaigas bei gydymosi jose skaičių. Ši apklausa pakartota praėjus 
80 mėn. nuo gydymo pradžios. 

Atliekant dvigubą skenavimą po 12 mėn. nuo ūmios gVT i-oje grupėje giliųjų venų vožtuvų nepakankamumas 
išsivystė 18 proc. ligonių, ii-oje – 93 proc.. rekanalizacijos laipsnis i-oje grupėje siekė 99 proc., ii-oje – 77 proc. 
po 16 mėn. nuo persirgtos ūmios proksimalinės gVT buvo išsiųsta 150 anketų ir gauta 71 proc. atsakymų. po 
80 mėn. gauta 67 proc. savo sveikatos būklę teigiamai įvertino 56 proc. i grupės ligonių ir 11 proc. ii (po 80 
mėn. – 90 proc. ir 30 proc.). Jokių odos pakitimų kojoje, kurioje buvo trombuota gilioji vena, nenurodė 93 proc. 
i grupės ligonių ir 26 proc. ii (po 80 mėn. – 90 proc. ir 14 proc.). gyvenimo kokybė pablogėjo 7 proc. i grupės 
ligonių ir 47 proc. ii (po 80 mėn. – 4 proc. ir 69 proc.). darbingumą prarado 10 proc. i grupės ligonių ir 43 proc. 
ii (po 80 mėn. – 11 proc. ir 59 proc.). dėl besivystančio potrombozinio sindromo į gydytojus kreipėsi 5 proc. i 
grupės ligonių ir 45 proc. ii (po 80 mėn. – 4 proc. ir 84 proc.). stacionare potrombozinį sindromą gydė 3 proc. i 
grupės pacientų ir 44 proc. ii (po 80 mėn – 2 proc. ir 54 proc.). 

Kateterinės trombolizės taikymas, esant ūmiai proksimalinei gVT, daug efektyviau apsaugo nuo 
potrombozinio sindromo vystymosi negu gydymas tik antikoaguliantais. Tai ekonomiškai efektyvesnis 
metodas, kadangi jį pritaikius atokiame periode daug mažiau ligonių kreipiasi į gydymo įstaigas, gydosi 
stacionaruose. Taikant kateterinę trombolizę, daugiau ligonių išlaiko iki ligos buvusį darbingumą, gyvenimo 
kokybę ir komfortą.
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tROFINIŲ OPŲ CHIRURGINIO GYDYMO RezULtAtAI

I. Gudgalytė, G. Vilkevičius, V. Triponis, V. Zabulis, R. Dagilaitis 
Vilniaus Universitetinė Antakalnio ligoninė, Vilniaus Universiteto ligoninė Santariškių klinikos,
Vilniaus miesto universitetinė ligoninė

dArBo TiKslAs. 
Nustatyti racionalų kojų veninių opų gydymo būdą. Vilniaus universiteto Bendrosios ir kraujagyslių 

chirurgijos klinikoje 1999-06-01–2005-06-01 į atsitiktinių imčių, prospektyvinį tyrimą įtraukėme 130 
ligonių, sirgusių paviršine venų varikoze su perveriančių venų nepakankamumu ir trofine opa.

TYrimo meTodAi. 
Anamnezės duomenys (ligoniai buvo apklausiami anketiniu būdu), klinikiniai tyrimai (ligonių 

blauzdos opos buvo vertinamos pagal CeAp klasifikacijoje pateiktus opų požymius). Visiems ligoniams 
arterinė ir veninė kraujotaka vertinta doplerio aparatu. doplerio aparatu nustatytas veninis refliuksas 
buvo patvirtintas dvigubu skenavimu. Tam tikslui naudotas ultragarsinis aparatas logiQ 500 pro su 
mechaniniais 5,0 ir 7,5 mHz dažnio linijiniais davikliais. Taikyti gydymo būdai – Kraujagyslių chirurgijos 
klinikoje veninės opos buvo gydomos kompleksiškai – chirurginis radikalus antirefliuksinis gydymas, 
kompresinė terapija, lokalus opos gydymas.

dArBo reZulTATAi. 
ištirta 40 vyrų (30,8 proc.) ir 90 moterų (69,2 proc.), kurie buvo gydyti dėl veninės opos Vilniaus 

universitetinės Antakalnio ligoninės Kraujagyslių chirurgijos skyriuje. pacientų amžius svyravo nuo 35 
iki 85 metų, bendras amžiaus vidurkis buvo 63 ± 1,03 metų. Vidutinės išlaidos opai gydyti iš paciento 
,,kišenės“ per mėnesį 98,96±4,94 lt. lėtinio veninio nepakankamumo sukeliami simptomai pacientus 
vargina apie 26±0,84 metus. lėtiniu veniniu kojų nepakankamumu ir trofine opa tiriamieji serga 
6,47±0,55 metų. dauguma apklaustųjų (98,5 proc.) opai gydyti vartojo citotoksines medžiagas, kurios 
stabdo opos gijimą. Blauzdos opų dydis buvo apie 3,68±2,26 cm. opų dydis priklausė nuo jų trukmės – 
gauti statistiškai patikimi duomenys (p=0,001). 96 (67,1 proc.) pacientams buvo nustatytas didžiosios 
poodinės venos vožtuvų nepakankamumas, 15 (10,5 proc.) – mažosios poodinės venos, 16 (11,2 proc.) – 
abiejų poodinių kamienų refliuksas. 131 paciento buvo nepakankama perveriančių venų funkcija. praėjus 
3 mėnesiams po operacijos, 115 (80,4 proc.) opų užgijo, 28 (19,6 proc.) – neužgijo. praėjus 6 mėnesiams 
ir 12 mėnesių po gydymo, 128 (89,5 proc.) opos užgijo ir tik 15 (10,5 proc.) – neužgijo. praėjus 24 
mėnesiams po gydymo: 135 (94,4 proc.) opos buvo užgijusios, 3 (2,1 proc.) – recidyvavo.

iŠVAdos.
1.  dauguma ligonių, turinčių venines opas, priklauso žemesniam socialiniam sluoksniui. Tiriamųjų 

pajamos yra per mažos kokybiškai slaugai užtikrinti.
2.  Taikant neracionalius gydymo būdus, opų gydymas trunka vidutiniškai 6,47±0,55 metus.
3.  Tiriamuoju laikotarpiu dauguma apklaustųjų opai gydyti vartojo citotoksines medžiagas, kurios 

stabdo opos gijimą. Venų chirurgija ir kompresinė terapija buvo taikoma mažiau kaip trečdaliui ligonių.
4.  Tyrimas ultragarsu leidžia tiksliai nustatyti refliukso priežastį, todėl turi būti pagrindiniu tyrimu 

prieš pasirenkant antirefliuksinį gydymą.
5.  po taikyto etiopatogenezinio ir fiziologinio gydymo ligonių išlaidos gerokai sumažėjo ir sudarė 

vidutiniškai 28,01±2,45 lt.
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KRAUJAVIMŲ IŠ DUBeNS ORGANŲ eNDOVASKULINė DIAGNOStIKA IR 
GYDYMAS

E. Vaicekavičius, R. Kaupas, A. Pranculis
KMU Radiologijos klinika, Intervencinės radiologijos skyrius, KMU Kardiologijos Institutas

dArBo TiKslAs. 
išanalizuoti endovaskulinių intervencijų (ei) stacionaro rezultatus, gautus diagnozuojant ir gydant 

kraujavimus iš dubens. 
dArBo meTodiKA. 
išanalizuoti 12 ligonių, kuriems buvo atlikta 18 ei, stacionarinio laikotarpio duomenis. ei buvo atliktos 

dėl pooperacinio kraujavimo iš šlapimo pūslės (n=1) ir gimdos (n=3), dėl kraujavimų iš piktybinių dubens 
(n=2), gimdos ir makšties (n=6) navikų. dažniausiai buvo naudojamas 6F dydžio kateteris, su kuriuo 
buvo atliekamas pasirenkamasis (superselekcinis) kateterizavimas, prieš tai atlikus angiografinę židinio 
lokalizacijos diagnostiką. Tais atvejais, kai kraujavimas buvo nepakankamai intensyvus, perkutaniniam 
embolizavimui (pe) buvo parenkama arterija, kuri kitų tyrimų duomenimis buvo įtarta kraujavimo 
priežastimi. pe buvo naudojamos nesirezorbuojančios polivinilo alkoholio dalelės (pVA) 250–500 μm 
skersmens. 

reZulTATAi. 
Kraujavimas iš gimdos kaklelio sustabdytas 4 ligonėms. dviem iš jų kraujavimas pasikartojo po 

vienpusės embolizacijos, tačiau po abipusės embolizacijos visiškai sustojo. du pooperaciniai kraujavimai 
iš konizuoto kaklelio bigės ir iš makšties buvo sustabdyti embolizavus a. pudenda. Kraujavimas iš gimdos 
buvo intensyvesnis, tačiau sėkmingai pagydytas iš abiejų pusių embolizuojant a. uterina. Nepavyko 
kraujavimo sustabdyti tik vienu atveju, kai buvo embolizuota tik vienos pusės a. uterina, kadangi kitos 
pusės arterijos nepavyko kateterizuoti. dviem ligonėms kraujavimas buvo stabdytas dviem etapais. Vienai 
pacientei dėl labai intensyvaus kraujavimo pe nesuspėta pradėti. pasitaikė viena techninio pobūdžio 
komplikacija, kai kateterizavimo metu nulūžo kateterio galiukas ir įstrigo vienoje dešinės vidinės klubinės 
arterijos šakoje. Kadangi kateteris įstrigo planuoto embolizavimo zonoje, nuo tolimesnio svetimkūnio 
šalinimo buvo atsisakyta. iš viso pasitaikė 5,5 proc. nesėkmingų procedūrų ir 5,5 proc. komplikacijų.

iŠVAdA. 
dubens arterijų angiografija ir embolizavimas sudaro sąlygas saugiai ir efektyviai sustabdyti įvairaus 

intensyvumo dubens organų kraujavimą, sukeliamą traumų, auglių ir įvairių kraujagyslių anomalijų, o 
komplikacijų ir techninių nesėkmių būna nedaug. 
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KRŪtINėS AORtOS NUSILeIDŽIANČIOS DALIeS tRAUMINIŲ 
SUŽALOJIMŲ eNDOVASKULINIS GYDYMAS

A. Raudonaitis, C. Kyriakides
Barts and The London NHS Trust, Londonas

dArBo TiKslAs. 
Krūtinės aortos trauminis sužalojimas yra potencialiai mirtina būsena, lemianti 75–90 proc. mirčių 

traumos metu. Yra pranešimų, kad tokių krūtinės aortos traumų, beveik visada susijusių su daugybinėmis 
traumomis, endovaskulinis gydymas yra efektyvus ir rezultatai būna geri. darbo tikslas buvo įvertinti 
krūtinės aortos trauminių sužalojimų endovaskulinio gydymo galimybes ir saugumą mūsų institucijoje. 

TYrimo medžiAgA ir meTodAi. 
Vienuolika ligonių (8 vyrai ir 3 moterys) su trauminiais krūtinės aortos sužalojimais per 24 val. po 

traumos buvo gydyti universitetinėje ligoninėje nuo 2001 m. spalio iki 2005 m. lapkričio mėn. ligonių 
amžiaus vidurkis 34 metai (16–66 metai). dešimt ligonių krūtinės aortos traumą patyrė per avarija 1 
krisdamas iš 6 m aukščio. Atlikus kompiuterinę tomografinę angiogramą 5 ligoniams buvo nustatytas 
dalinis krūtinės aortos plyšimas, 4 nustatyta trauminė pseudoaneurizma, 2 trauminė aortos disekacija. 
Visi ligoniai buvo patyrę daugybines traumas. Trauminiams aortos sužalojimų gydymams buvo naudojami 
rinkoje esantys 3 firmų gaminami endovaskuliniai stentai. Talent lps (medtronic) stentas panaudotas 4 
ligoniams, excluder (Wl gore) – 5, relay (Bolton medical) – 2. Vidutinė operacijų trukmė 90 min.

reZulTATAi. 
endovaskulinio stento įterpimas techniškai sėkmingas buvo visais atvejais. proksimalios stento dalies 

nesandarumo nebuvo. Nei vienu atveju nebuvo pereita prie atviros krūtinės aortos sužalojimo operacijos. 
Aortos sužalojimo pašalinimui 8 ligoniams prireikė 1 stento, 3 ligoniams – 2, o 1 reikėjo 4 stentų tam, kad 
būtų pašalintas netikras aortos spindis iš kraujotakos. optimaliai ir patikimai stento fiksacijai užtikrinti 5 
ligoniams reikėjo kairiąją poraktikaulinę arteriją iš dalies ar visiškai uždengti stentu. Nei vienam ligoniui 
neišsivystė rankos išemija. Trims prireikė papildomų chirurginių intervencijų dėl komplikacijų. Vienam 
atlikta sternotomija, kylančios aortos tomija, kad būtų pašalintas proksimaliai migravęs nepakankamai 
išsiskleidęs stentas ir dviem prireikė klubo – šlaunies arterijų šuntų dėl jatrogeninio klubo arterijos 
sužalojimo stento mechanizmu. pooperacinių komplikacijų, susijusių su stentavimu, nebuvo. Nė vienas 
ligonis nemirė. Komplikacijų, susijusių su intervencija, vidutiniu 14 mėn. stebėjimo laikotarpiu (nuo 1 iki 
42 mėn.) nebuvo. 

iŠVAdA. 
Krūtinės aortos sužalojimo gydymas panaudojant endovaskulinius stentus yra įmanomas, efektyvus, 

saugus būdas, užtikrinantis gerus artimus rezultatus, ir yra pasirinktinas ligonių, ypač su mišriomis 
traumomis, atviram chirurginiam gydymui.



29

PANeVėŽIO LIGONINėJe 2005–2007 M. AtLIKtŲ KOJŲ PeRKUtANINėS 
ANGIOPLAStIKOS StACIONARO IR AtOKIeJI RezULtAtAI

A. Pranculis, L. Lidžiūtė, A. Milašauskas
Panevėžio ligoninė

dArBo TiKslAs. 
išanalizuoti 2005–2007m. panevėžio ligoninėje atliktų perkutaninių angioplastikų stacionaro ir 

atokiuosius rezultatus, komplikacijas.
dArBo meTodAi. 
2005–2007 metais panevėžio ligoninėje buvo atlikta 103 angioplastikos. Visi ligoniai gydėsi 

panevėžio ligoninės Angiochirurgijos skyriuje. Angioplastikos buvo atliktos įprastiniais metodais: 
anterogradiškai arba retrogradiškai punktuojant bendrąją šlaunies arteriją.

reZulTATAi. 
iš 103 ligonių, kuriems buvo atliekamos angioplastikos, 7 (6,8 proc.) jos buvo nesėkmingos. iš 96 

sėkmingai atliktų angioplastikų: bendrinės ir išorinės klubinių arterijų angioplastikos buvo atliktos 37 
(38,5 proc.) ligoniams, 50 (52,1 proc.) ligonių buvo atliktos paviršinės šlaunies arterijos angioplastikos, 6 
(6,3 proc.) ligoniams – blauzdos arterijų angioplastikos, 3 (3,1 proc.) – sėkmingos šunto angioplastikos. 
5 ligoniams buvo atliktas klubinių arterijų stentavimas, dėl plėsto segmento disekacijos. iš 96 ligonių, 
kuriems techniškai sėkmingai buvo atliktos angioplastikos, 3 ligonių būklė nepagerėjo. Vertinant 
atokiuosius 2 metų rezultatus, tik 1 ligoniui buvo atlikta pakartotina angiografija dėl plėsto segmento 
okliuzijos. Komplikacijos po atliktų angioplastikų buvo: blauzdos arterijų okliuzija (1 ligoniui), didelės 
hematomos punkcijos vietoje (4 ligoniams). 

iŠVAdA. 
perkutaninė balioninė angioplastika yra efektyvus ir saugus gydymo metodas galūnių išeminiams 

pakitimams gydyti.
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PIRMOJI DIALIzINIŲ ARteRINIŲ/VeNINIŲ FIStULIŲ ANGIOGRAFINIO 
ĮVeRtINIMO IR eNDOVASKULINIO GYDYMO PAtIRtIS 

R. Kaupas1, S. Kybartienė2

KMU Radiologijos klinika, Intervencinės radiologijos skyrius1 , KMU Nefrologijos klinika2

dArBo TiKslAs. 
Įvertinti lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu sergančių ligonių dializinių fistulių angiografinio 

ištyrimo aspektus: pažeidimo pobūdį, jo išplitimą ir atliktos perkutaninės transliuminalinės angioplastikos 
(pTA) efektyvumą.

meTodiKA. 
retrospektyviai analizuoti 8 ligonių, gydytų Kmu Nefrologijos klinikoje 2006–2007 m., duomenys. 

Jie buvo nuolat dializuojami per suformuotą a/v fistulę ir dėl įtariamos jos stenozės (trombozės) buvo 
atlikta angiografija bei, esant galimybei, pTA. Vertinta lytis, amžius, fistulės amžius ir jos pažeidimo 
pobūdis bei pTA efektyvumas.

reZulTATAi. 
Tirti ir gydyti 4 vyrai ir 4 moterys. Jų amžiaus vidurkis buvo 63 metai (nuo 43 iki 79 metų). 6 

fistulės buvo dilbyje, o 2 – žaste. Vidutinis fistulės amžius buvo 14 mėnesių (nuo 2 iki 27 mėnesių). 
Kliniškai fistulės stenozė įtarta 7/8 (87,5 proc.) ligonių, o okliuzija 1/8. Angiografiškai patvirtintos 5/7 
(71 proc.) stenozių (2 ligoniams rasta okliuzija). Vienas pažeidimas diagnozuotas tik 25 proc. (2/8) atvejų, 
o daugybiniai – 75 proc. (6/8) ligonių. dažniausiai nustatėme proksimalinio venos segmento susiaurėjimą 
– 62,5 proc. (n=5) atvejų. Fistulės pTA atliktos 6 ligoniams (5 iš jų diagnozuotos stenozės ir 1 okliuzija). 
iš viso gydyta 13 pažeidimų arba vidutiniškai 2,16 pažeidimo vienos procedūros metu. pTA techniškai 
pavyko visiems ligoniams, o klinikinis efektas (visiškai funkcionuojanti fistulė) pasiektas 5/6 arba 83,3 
proc. ligonių. periprocedūrinių komplikacijų neįvyko.

iŠVAdos.
1.  Angiografija yra tiksliausias dializinių a/v fistulių įvertinimo metodas.
2.  dominuoja daugybiniai fistulių ir aplinkinių kraujagyslių pažeidimai.
3.  perkutaninė angioplastika yra saugus ir efektyvus a/v fistulių susiaurėjimų gydymo metodas.
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PIRMOJI PAtIRtIS, GYDANt eNDOVASKULINIU BŪDU, AORtOS LANKO 
ŠAKŲ PAtOLOGIJĄ

V. Bilkis, N. Misonis, M. Gutauskas, G. Vilkevičius, V. Zabulis
VUL Santariškių klinikos Kardiologijos centras, Kraujagyslių rekonstrukcinės ir endovaskulinės 

chirurgijos centras

dArBo TiKslAi. 
Įvertinti: 1) endovaskulinio gydymo indikacijas ir kontraindikacijas; 2) periprocedūrines komplikacijas; 

3) atokiuosius rezultatus.
medžiAgA ir meTodAi.
2006 11 01 – 2007 02 28 endovaskuliniu būdu bandyta gydyti 17 ligonių. iš jų: atlikta 6 vidinės 

miego arterijos stentavimai, 3 – slankstelinių arterijų angioplastika ir stentavimas, 1 – pamatinės arterijos 
stentavimas, 4 – poraktikalinių arterijų stentavimai, 1 – brachiocefalinio kamieno stentavimas. 12 ligonių 
sirgo sunkia gretutine patologija: išreikšta koronarine širdies liga, ryškiu kairiojo skilvelio funkcijos 
nepakankamumu, onkologinėmis ligomis, pilvo aortos okliuzija, 2 pacientai nebuvo tinkami operaciniam 
gydymui dėl anatominių ypatumų (trumpas storas kaklas, aukštas miego arterijų išsišakojimas). 
Techniškai sėkmingai pavyko 14 procedūrų. 2 procedūros nepavyko dėl anatominių ypatumų (dešiniosios 
bendrosios miego arterijos žiotys buvo užpakalinėje – apatinėje brachiocefalinio kamieno dalyje ir kairės 
slankstelinės arterijos žiotys išėjo iš poraktikaulinės arterijos stenozės krašto), 1 procedūra nepavyko, 
nes nerekanalizuota okliuzijos vieta. procedūrų metu reikšmingų komplikacijų nebuvo: 3 ligoniams 
stebėta bradikardija – koreguota atropino injekcija, 1 atveju stebėta spaudimo sumažėjimas – atsistatė 
po infuzoterapijos. Vidutinis procedūros laikas 45 min. Vidutinis lovadienis po procedūros – 1,8 dienos. 
praėjus 1 mėn. kai buvo atlikta procedūra, restenozės požymių ultragarsu tirtiems ligoniams – nestebėta. 
po 3 mėn. tirti 4 ligoniai – be restenozės požymių.

iŠVAdos.
1.  endovaskulinis gydymas aortos lanko šakų patologijos atveju indikuotinas, esant sunkiai 

gretutinei patologijai, arba, kai negalimas operacinis gydymas.
2.  Tai saugus gydymo būdas su maža poprocedūrinių komplikacijų tikimybe.
3.  gydant endovaskuliniu būdu sutrumpėja lovadieniai, pacientams sukeliamas mažesnis 

diskomfortas.
4.  problema – nėra atokiųjų rezultatų, pasaulyje kol kas neatlikta studijų, kuriose būtų palyginti 

atokieji stentavimo ir chirurginio gydymo rezultatai.
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BLAUzDOS ARteRIJŲ PeRKUtANINė tRANSLIUMINALINė 
ANGIOPLAStIKA GYDANt KRItINĘ KOJŲ IŠeMIJĄ 

D. Triponienė, A. Navickienė, S. Ščerbinskas, A. Grigaliūnas
Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinika, Kraujagyslių chirurgijos centras 

dArBo TiKslAs. 
Įvertinti blauzdos arterijų perkutaninės transliuminalinės angioplastikos (pTA) rezultatus kritinės 

išemijos atvejais, kai blauzdos arterijų rekonstrukcijos atlikti negalima.
medžiAgA ir meTodAi. 
Kraujagyslių chirurgijos centre 2004–2006 metais blauzdos arterijų pTA atlikta 42 ligoniams. Visi 

ligoniai buvo kritinės išemijos stadijos. dvidešimt dviem buvo ramybės skausmai, 20 – gangrena arba 
opos. ligonių amžiaus vidurkis – 72 m. (60–86), 26 vyrai, 16 moterų. Antro tipo cukriniu diabetu sirgo 
30, išemine širdies liga – 36, hipertenzija – 27 ligoniai; 4 ligoniai buvo persirgę insultą, 3 – diagnozuotas 
inkstų nepakankamumas. Vienas ligonis buvo dializuojamas. Visiems ligoniams buvo atliktas angiografinis 
tyrimas, kurio metu konstatuotos blauzdos arterijų stenozės su užakusiu distaliniu segmentu. Atlikti 
rekonstrukcinių operacijų nebuvo galima, todėl pasirinktas pTA metodas. Buvo plečiami 2–4 cm ilgio 
labiausiai susiaurėję blauzdos arterijų segmentai. pTA buvo atliekama naudojant selektyvines arba 
super–selektyvines kateterines sistemas su angioplastiniu balionu. Atlikus dilataciją buvo atliekamos 
kontrolinės angiogramos. 

pTA atlikta: a. peronea – 12, a. tibialis anterior (ATA) – 9, a. tibialis posterior (ATp) – 7, ATA ir ATp – 2, 
ATA ir a. poplitea (Ap) – 3, ATp ir Ap – 3, ATA ir a. femoralis superficialis AFs) – 5. dviem ligoniams 
nepavyko išplėsti arterijų dėl didelės, išplitusios arterijų kalcinozės.

reZulTATAi. 
Kontrolinės angiogramos parodė, kad 39 ligoniams padidėjęs arterijos spindis. po procedūros 10 

ligonių atliktos mažosios amputacijos ar nekrektomijos, 1 ligoniui atlikta blauzdos amputacija. išrašant 
iš ligoninės, 39 ligonių kraujotaka buvo pagerėjusi. pulsai atsirado 28, žasto/kulkšnies indeksas pagerėjo 
18, kapiliarinė kraujotaka pagerėjo 11 ligonių.

iŠVAdA. 
Kritinės išemijos atvejais pTA pagerina kojų arterinę kraujotaką ir gali išgelbėti galūnę nuo 

amputacijos.
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CUKRINIU DIABetU SeRGANČIŲ LIGONIŲ KOJŲ ARteRIJŲ 
AteROSKLeROzINIO PAŽeIDIMO YPAtUMAI IR eNDOVASKULINIO GYDYMO 
REZULTATAI

R. Kaupas1, L. Velička2

KMU Radiologijos klinika, Intervencinės radiologijos skyrius1, 
KMU Kardiochirurgijos klinika, Angiochirurgijos skyrius2

dArBo TiKslAs. 
Įvertinti cukriniu diabetu sergančių ligonių kojų kraujagyslių pažeidimo pobūdį, jo išplitimą, lokalizaciją, 

lyties įtaką ir atliktos perkutaninės transliuminalinės angioplastikos (pTA) efektyvumą.
meTodiKA. 
Chronologiškai išanalizuoti 160 ligonių, gydytų KmuK 2001–2004 m., duomenys. Jie sirgo 

komplikuotu 2 tipo cukriniu diabetu ir dėl kojų arterijų aterosklerozės visiems buvo atlikta angiografija bei 
pTA. Vertinta lytis, amžius, pažeidimo lokalizacija ir pobūdis, pTA efektyvumas ir komplikacijų skaičius. 

reZulTATAi. 
Tarp ligonių buvo 90 vyrų, kurių amžiaus vidurkis – 64,96 ± 9,11 m., ir 70 moterų, jų amžiaus 

vidurkis – 70,44 ± 8,83 m. (p<0.05). Nustatėme, kad vyrams viena arterija pakenkta 57,45 proc. 
(54/90) atvejų, o moterims – 41,89 proc. (31/70), dvi ir daugiau – 42,55 proc. (40/90) vyrų, ir – 58,11 
proc. (43/70) moterų (p<0,05). Atliktos 168 pTA. Vienos procedūros metu gydytų pažeidimų skaičius 
vyrams buvo 1,44, o moterims – 1,57 (p>0,05). pTA buvo kliniškai sėkminga 87,1 proc. ligonių 
(n=139). Komplikacijos po procedūros nustatytos 2,2 proc. (n=2) vyrų ir 1,4 proc. (n=1) moterų.

iŠVAdos.
1.  gydytos moterys buvo vyresnės ir joms arterijų pažeidimas buvo labiau išplitęs.
2.  sėkmingai atliktoms pTA ir komplikacijų dažniui lytis neturėjo įtakos.
3.  perkutaninė transliuminalinė angioplastika yra saugus ir efektyvus cukriniu diabetu sergančių 

ligonių kojų arterijų aterosklerozinio pažeidimo gydymo metodas.
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SLANKSteLINIŲ ARteRIJŲ CHIRURGIJA IR JOS PADėtIS LIetUVOJe

E. Barkauskas, P. Pauliukas, K. Laurikėnas
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Neuroangiochirurgijos centras

slankstelinių arterijų operacijos yra sudėtingesnės, o ligonių atranka operacijoms – sunkesnė. Todėl 
chirurgiškai gydant ligonius su vertebrobazilinės kraujotakos nepakankamumu, kyla nemažai problemų.

dArBo TiKslAs. 
Apžvelgti ir apibendrinti slankstelinių arterijų chirurgijos padėtį lietuvoje, įvertinti šios chirurgijos 

savitumus ir operacijų rezultatus, išnagrinėti chirurginio gydymo metu kylančias problemas: chirurginio 
gydymo indikacijų parinkimą, optimalios operacijų technikos pritaikymą, Vilizijaus rato būklės reikšmę 
operacijų rezultatams.

TYrimo medžiAgA ir meTodAi. 
darbe apžvelgiama 1968–2007 metais atliktų per 2000 slankstelinių arterijų operacijų patirtis. 

Tobulėjant vertebrobazilinės kraujotakos nepakankamumo diagnostikos ir operacinio gydymo metodams 
buvo nagrinėjamos atskiros ligonių grupės įvairiais minėto laikotarpio periodais. per visą tyrimo laikotarpį 
tirta įvairi slankstelinių arterijų hemodinamiškai reikšminga patologija: aterosklerozinės stenozės, arterijų 
perlinkimai ir kilpos, ekstravazalinės stenozės ir arterijų anomalijos. 

daugumos ligonių neurologinę būklę kartu vertino neurologai ir angiochirurgai. slankstelinių bei 
smegenų arterijų kraujotakos kitimai buvo nustatomi panaudojant ultragarsinius dvigubo skenavimo 
ir transkranijinės doplerometrijos, angiografijos, galvos smegenų KT arba mr angiografijos tyrimų 
duomenis.

reZulTATAi. 
slankstelinių arterijų chirurginio gydymo rezultatai įvairiais tyrimo laikotarpiais svyravo. slankstelinių 

arterijų kraujotakos atkūrimo prasme, priklausomai nuo operacijos metodo ir technikos, geri artimi 
pooperaciniai rezultatai gauti 99,7–91,7 proc. ligonių, o neurologinė būklė, priklausomai nuo pooperacinio 
laikotarpio trukmės, pagerėjo 89,5–79,8 proc. ligonių. ligonių mirštamumas po slankstelinių arterijų 
operacijų 1982–1995 m. svyravo tarp 0,8 ir 1,4 proc. per pastaruosius 6 metus mirštamumas nesiekė 
1 proc., o 2006 m. po operacijų niekas nemirė.

iŠVAdos.
1.  lietuvoje slankstelinių arterijų chirurgija gerai išvystyta. operacijų rezultatai neprastesni negu 

kitose pasaulio klinikose.
2.  Teisingai parinktų ir operuotų ligonių kraujotakos atkūrimo operacijų rezultatai yra geresni už 

ilgą bevaisį konservatyvųjį gydymą.
3.  Šalyje yra chirurgų, gerai įsisavinusių slankstelinių arterijų operacijų techniką, grupė.
4.  plintant naujoms technologijoms ir metodams (KT angiografijos, Bmr angiografijos, naujos 

kartos ultragarsinių ir angiografinių aparatų) lietuvoje, gerėja ir ateityje gerės ligonių atranka slankstelinių 
arterijų operacijoms.
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VIRŠUtINIŲ GALŪNIŲ KRAUJOtAKOS NePAKANKAMUMAS. 
DIFeReNCINė DIAGNOStIKA. NeCHIRURGINIO GYDYMO GALIMYBėS

S. Korsakas
Kantonsspital Luzern, Angiology

Viršutinių galūnių kraujotakos nepakankamumas pasižymi didele klinikinių simptomų įvairove. daug 
ligų turi ir panašių simptomų, iš kurių vienas dažniausių yra raynaud fenomenas, kuris sunkina tyrimą, 
ieškant ligos priežasties. Kruopštus anamnezės surinkimas ir geras klinikinis ištyrimas dažnai padeda 
išvengti brangiai kainuojančių ar invazinių tyrimų. Tiksli, greitai nustatyta diagnozė ir laiku pradėtas 
gydymas padeda išvengti sunkiai pagydomų komplikacijų. 
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AR VIeNMOMeNtINėS KAKLO IR ŠIRDIeS KRAUJAGYSLIŲ OPeRACIJOS 
YRA SAUGIOS?

D. Inčiūra, R. Benetis, Š. Kinduris, E. Ereminienė
Kauno medicinos universiteto Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika

dArBo TiKslAs. 
Nustatyti vienmomentinių aortos vainikinių jungčių suformavimo ir miego arterijų endarterktomijų 

operacijų įtaką bendriems pooperaciniams rezultatams, pacientų išgyvenamumui bei vėlyvam insultui 
lyginant vien tik su izoliuotomis širdies operacijomis.

TYrimo medžiAgA ir meTodAi. 
KmuK Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje per pastaruosius penkerius metus atliktos 

49 vienmomentinės miokardo revaskuliarizacijos ir miego arterijų endarterektomijų operacijos. 
reZulTATAi. 
palyginti su ligoniais, kuriems buvo atliktos izoliuotos širdies operacijos, kompleksinėje miego arterijų 

pažeidimo grupėje pacientai buvo vyresni (69,9 m. (6,54) prieš 65,46 m. (9,60), p < 0,01), daugiau sirgo 
cukriniu diabetu (16 (32,7 proc.) prieš 14 (16,7 proc.), p < 0,05) bei periferinių kraujagyslių ateroskleroze 
(16 (32,7 proc.) prieš 8 (9,5 proc.), p < 0,01). Vienmomentinių operacijų trukmė (254,39 (76,21) 
min. prieš 217,50 min. (65,66), p < 0,01) bei kompleksiškai operuotų ligonių hospitalizacijos laikas 
(34,98 paros (14,78) prieš 26,79 paros (15,37), p < 0,01) buvo ilgesni. Nežiūrint, kad kompleksiškai 
operuotiems ligoniams nustatyti reikšmingi operacinės rizikos veiksniai, tarp ligonių su miego ir širdies 
arterijų pažeidimais pooperacinių komplikacijų dažnis bei mirštamumas labai nesiskyrė, palyginti su 
kontroline ligonių grupe, kuriems buvo atliktos tik širdies operacijos. Vienmomentiškai operuotų ligonių 
išgyvenamumo bei vėlyvo insulto tikimybė nesiskiria nuo izoliuotų širdies operacijų stebėjimo laikotarpiu 
iki 62 mėnesių. 

iŠVAdA. 
Kompleksinės išeminės širdies ligos ir kaklo kraujagyslių vienmomentinės operacijos rezultatai 

nesiskiria nuo izoliuotos miokardo revaskuliarizacijos operacijų rezultatų, todėl jas saugu vienmomentiškai 
atlikti.
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ANGIOCHIRURGO PAtIRtIeS IR AtLIKtŲ VIDINėS MIeGO ARteRIJOS 
eNDARteReKtOMIJŲ SKAIČIAUS ĮtAKA OPeRACIJOS RezULtAtAMS

A. Meškauskienė, E. Barkauskas, K. Laurikėnas 
Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos, Neuroangiochirurgijos centras

Šiuo metu pasaulyje populiariausia arterijų rekonstrukcinė operacija yra vidinės miego arterijos 
endarterektomija. Jai sėkmingai atlikti reikia ypatingai didelio meistriškumo, nes net dėl nedidelės 
techninės klaidos gali kilti komplikacijų, kurios neretai baigiasi ligonio mirtimi arba galvos smegenų 
insultu. 

dArBo TiKslAs. 
Nustatyti angiochirurgo darbo stažo ir atliktų vidinės miego arterijos enderterektomijų skaičiaus 

įtaką operacijos rezultatams.
meTodAi ir ligoNiAi. 
iš anksto kaupti kompiuterių duomenų bazėje ligonių, kuriems 1995–2006 metais buvo padaryta 

vidinės miego arterijos endarterektomija dėl didelio laipsnio simptominės ir nesimptominės vidinės miego 
arterijos stenozės, duomenys. Vertinome operacijos komplikacijas: mirtis ir naujus insultus. per minėtą 
laikotarpį dvylika angiochirurgų atliko 790 miego arterijų endarterektomijų. rezultatus vertinome pagal 
angiochirurgo darbo stažo trukmę ir pagal vidutiniškai atliktų per metus operacijų skaičių, suskirstydami 
chirurgus į 3 kategorijas: mažai operuojantys, kai atliko ≤ 5 operacijas per metus, vidutiniškai, kai padarė 
6–10 miego arterijų endarterektomijų per metus, ir daug operuojantys, kai operacijų skaičius viršydavo 
10 miego arterijų endarterektomijų per metus.

reZulTATAi. 
Kasmet vidutiniškai buvo padaryta po 66 vidinės miego arterijos endarterektomijas, o kiekvienas 

angiochirurgas vidutiniškai atliko 6 operacijas per metus (nuo 1 iki 38 operacijų per metus). ligoniai, 
kuriuos operavo mažą patirtį turintys angiochirurgai (≤5m darbo stažas), komplikacijų patyrė gerokai 
daugiau nei ligoniai, operuoti angiochirurgų, kurių stažas buvo daugiau kaip 10 metų ar daugiau kaip 
20 metų (atitinkamai 11,1 proc., 4,9 proc., 3,3 proc.). mirčių taip pat buvo žymiai mažiau, kai operavo 
angiochirurgai, turintys didelę darbo patirtį (3,7 proc. vs 1,5 proc.). Komplikacijos įvyko 9 proc. ligonių, 
iš jų 3,4 proc. ligonių mirė, kai operavo retai šias operacijas atliekantis chirurgas (≤5 miego arterijų 
operacijų per metus). Tuo tarpu, kai operavo angiochirurgai, kurie atliko daugiau kaip 10 miego arterijų 
operacijų per metus, tai ne tik mirčių (1,8 proc.), bet ir insultų buvo gerokai mažiau (6,7 proc. vs 2,7 
proc.). Nesimptominių ligonių komplikacijų skaičius buvo didelis, kai juos operavo retai miego arterijos 
endarterektomiją atliekantys chirurgai ir mažai skyrėsi nuo simptominių ligonių komplikacijų skaičiaus.

iŠVAdA. 
didėjant angiochirurgo patyrimui ir atliktų operacijų skaičiui, kur kas gerėja vidinės miego arterijos 

endarterektomijos rezultatai.
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ŪMINėS GALVOS SMeGeNŲ IŠeMIJOS CHRURGINIS GYDYMAS

A. Mackevičius, E. Barkauskas, K. Laurikėnas, T. Baltrūnas, A.Meškauskienė
Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika, Neuroangiochirurgijos centras, 
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Angiochirurgijos skyrius

dArBo TiKslAs. 
retrospektyviai įvertinti ūmios galvos smegenų išemijos chirurginio gydymo Vilniaus greitosios 

pagalbos universitetinės ligoninės (Vgpul) rezultatus.
dArBo meTodAi. 
Atrinkti ligoniai, kuriems 1998–2006 metais Vgpul ūminiu galvos smegenų išemijos periodu 

atliktos vidinių miego arterijų (VmA) endarterektomijos. Į tyrimą pateko pacientai, kuriems diagnozuota 
progresuojanti, banguojanti, stabili negerėjanti insultų eiga arba crescendo psip. Į tyrimą įtraukti 58 
ligoniai.

dArBo reZulTATAi. 
55 proc. (32) pacientų kraujagyslių patologija prieš operaciją nustatyta dvigubu skenavimu ir 

angiografiniu tyrimu, 38 proc. (22) – tik dvigubu skenavimu, 7 proc. (4) – tik angiografiniu tyrimu. 13 
(22 proc.) pacientų buvo vienos pusės VmA kritinė stenozė, o kitos okliuzija, 8 (14 proc.) – abiejų pusių 
kritinė stenozė, vienam (2 proc.) abiejų pusių VmA okliuzija. 

Buvo atlikta 61 (91 proc.) VmA endarterektomija, 1 (1,5 proc.) embolektomija, 2 (3 proc.) šuntavimo 
operacijos, 3 (4,5 proc.) a. vertebralis rekonstrukcijos. 24 proc. (14) pacientų operuoti per 24 val. 
nuo simptomų pradžios, 50 proc. (29) pacientų išoperuoti praėjus vienai parai – vienai savaitei nuo 
simptomų pradžios. operacijų rezultatai buvo puikūs (išnyko neurologinė simptomatika) – 14 proc. (8), 
geri – 57 proc. (33), be pokyčio – 12 proc. (7), blogi (paryškėjo neurologinė simptomatika) – 12 proc. 
(7), mirtis ištiko 3 atvejais – 5 proc. Teigiamai pooperacinei neurologinei dinamikai įtakos turėjo didesni 
modifikuotos rankin skalės balai prieš operaciją (spearman r= 0,3 p<0,5), vidinio šunto naudojimas 
(r= 0,4 p<0,5) ir kt

iŠVAdos.
1.  Ūminės smegenų išemijos gydymas, chirurginiu būdu atkuriant kraujotaką, yra vienas iš galimų 

gydymo variantų.
2.  Neigiami rezultatai nustatyti 17 proc. pacientų.
3.  Teigiamai pooperacinei neurologinei dinamikai turėjo įtakos didesni modifikuotos rankin skalės 

balai prieš operaciją, vidinio šunto naudojimas.
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tRANSKRANIJINėS DOPLeROMetRIJOS MONItORAVIMO RezULtAtAI 
MIeGO ARteRIJŲ eNDARteReKtOMIJOS MetU

A. Mackevičius, E. Barkauskas, K. Laurikėnas, A. Grigaitis, R. Peldžius
Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika, Neuroangiochirurgijos centras, 
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Angiochirurgijos skyrius

TiKslAs. 
išanalizuoti transkranijinės doplerometrijos (TCd) operacinio monitoravimo rezultatus.  
meTodAi.
Tirti 108 pacientai, kuriems Vgpul Angiochirurgijos skyriuje, taikant TCd monitoravimą, atliktos 

109 vidinės miego arterijos (VmA) endarterektomijos. pacientai, remiantis TCd rezultatais (pradiniu 
kraujotakos lygiu, jos kritimo procentu po perspaudimo), suskirstyti į 5 rizikos grupes:

• iA – kompensuota kraujotaka, greičio kritimas perspaudus VmA <50 % ir ne žemiau kaip 20 cm/s;
• iB – kompensuota, greičio kritimas ≥50 proc. ar žemiau kaip 20 cm/s;
• iiA – subkompensuota, greičio kritimas <50 proc. ir ne žemiau kaip 20 cm/s;
• iiB – subkompensuota, greičio kritimas ≥50 proc. ar žemiau kaip 20 cm/s;
• iii – dekompensuota kraujotaka. 
reZulTATAi. 
monitoruojant vidurinę smegenų arteriją (VsA), VmA endarterektomijos atliktos 84 vyrams (77,78 

proc.) ir 24 moterims (22,22 proc.); amžius 45–80 metų, vidurkis 64,8 metų. Nagrinėjant kraujotakos 
pokyčius po VmA perspaudimo, esminių skirtumų tarp lyčių bei amžiaus grupėse nenustatyta. 

po operacijos neurologinė simptomatika pagilėjo 8 pacientams (7,3 proc.). Šioje grupėje, palyginti su 
grupe ligonių, kuriems neurologinė simptomatika regresavo ar nepakito, dažniau nustatyta postenotinė 
(atitinkamai 75 proc. ir 50,5 proc.), rečiau – kolateralinė (12,5 proc. ir 17 proc.) bei kompensuota (62,5 
proc. ir 69,3 proc. kraujotaka. po VmA perspaudimo kraujotaka dažniau virsdavo nepakankama (50 proc. 
ir 43,6 proc.) ir/arba sumažėdavo daugiau nei 50 proc. (57,17 proc. ir 35,9 proc.). 

iA grupėje dažnesnis neurologinės simptomatikos progresavimas nustatytas pogrupyje, kur šuntas 
naudotas (su šuntu 2/5, be – 0/46, X2=19,151, p<0,001). Nagrinėjant iB ir iiA grupių duomenis, 
statistiškai patikimo skirtumo negauta (iB:3/23 ir 0/1, X2=0,149, p>0,05; iiA:0/8 ir 1/7, X2=0,163, 
p>0,05), o iiB grupėje tarp šunto panaudojimo ir neurologinės simptomatikos progresavimo stebima 
jau atvirkštinė priklausomybė (atitinkamai 1/17 ir 1/1, x2=8,471, p<0,005). iii grupėje simptomai 
nepagilėjo nei vienam iš pacientų (atitinkamai 0/5 ir 0/3). 

iŠVAdos.
1.  TCd monitoravimas gali padėti pasirenkant operacinę taktiką, atrenkant pacientus, kuriems dėl 

gresiančios smegenų hipoperfuzijos perspaudus VmA, būtinas šunto panaudojimas.
2.  Teisingas TCd rezultatų vertinimas gali apsaugoti nuo pooperacinių išeminių komplikacijų.
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PILVO AORtOS ANeURIzMŲ CHIRURGINIS GYDYMAS

A. Antuševas, R. Putelis, A. Jakutis, D. Inčiūra, D. Abromaitis, S. Urbonavičius, L. Velička
Kauno medicinos universiteto klinikos, Angiochirurgijos skyrius 

Nuo 1996 m. sausio mėn. iki 2006 m. gruodžio mėn. Kauno medicinos universiteto klinikų 
Angiochirurgijos skyriuje dėl pilvo aortos aneurizmų (pAA) buvo operuoti 176 ligoniai. 

107 (60,7 proc.) ligoniai operuoti planine tvarka, 69 ligoniai (39,3 proc.) esant plyšusiai pAA. 
operuotų ligonių amžiaus vidurkis – 71,8 metai. plyšusių pAA grupėje 12 ligonių operuota kitose lietuvos 
ligoninėse. Aortos vienvamzdis kraujagyslės protezas įterptas 16 (9,0 proc.) ligonių. 

Aortos bifurkacinis kraujagyslės protezas, formuojant jungtis su klubo arterijomis, panaudotas 83 
(47,1 proc.) atvejais. 72 (40,8 proc.) ligoniams distalinės jungtys suformuotos su šlaunies arterijomis. 
Apatinė pasaito arterija buvo reimplantuota 18 (9,2 proc.) ligonių. 

penkiais atvejais operacijos metu rastos infekuotos pilvo aortos aneurizmos. Tais atvejais buvo 
perrišta pilvo aorta ir suformuoti aksilobifemoraliniai šuntai. po planinių operacijų mirė 18 (10,2 proc.) 
ligonių. pagrindinė mirties priežastis – po planinių pAA operacijų prasidėjo širdies, plaučių ir inkstų ligos. 
protezo infekcija diagnozuota dviem ligoniams. 

po skubių pAA operacijų mirė 35 (52 proc.) ligoniai. mirties priežastys: hemoraginis šokas, širdies 
nepakankamumas ir lėtinė obstrukcinė plaučių liga (lopl).
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VeIKSNIAI, DARANtYS ĮtAKĄ PLYŠUSIŲ PILVO AORtOS ANeURIzMŲ 
OPeRACINIO GYDYMO RezULtAtAMS

T. Janušauskas, V. Triponis, G. Versockienė, L. Vaitkevičiūtė
Vilniaus miesto universitetinė ligoninė, VU Kraujagyslių chirurgijos centras

TiKslAs. 
Įvertinti įvairių veiksnių įtaką pooperaciniams plyšusių pilvo aortos aneurizmų (pAA) gydymo 

rezultatams.
meTodAs. 
ligonių, operuotų Vu Kraujagyslių chirurgijos centre 1997–2006 metais, gydymo rezultatų analizė.
reZulTATAi. 
1997–2006 metais Vu Kraujagyslių chirurgijos centre operuoti 373 ligoniai dėl pilvo aortos 

aneurizmos. iš jų: 84 (22,5 proc.) operuoti dėl plyšusios pAA – 59 (70,2 proc.) vyrai ir 25 (29,8 proc.) 
moterys. Aortai rekonstruoti panaudoti 41 (48,8 proc.) vienvamzdis (mirė 16 [39 proc.]) ir 31 (36,9 proc.) 
bifurkacinis protezai (mirė 17 [54,8 proc.]) (p=0,182). operacijos metu arba artimu pooperaciniu periodu 
43 (51,2 proc.) ligoniai mirė – 26 (44,1 proc.) vyrai ir 17 (68 proc.) moterų (p=0,045). ligonių amžiaus 
vidurkis buvo 73,3 metų, o mirusių – 74,7 metų. po operacijos mirusių vyrų amžiaus vidurkis – 71,0 
metų, o moterų – 80,4 metų (p=0,001). 29 (34,5 proc.) pacientai buvo jaunesni nei 70 metų, o 55 (65,5 
proc.) – vyresni. 23 (27,4 proc.) ligoniai sirgo lopl, o 55 (65,5 proc.) – KŠl. prieš operaciją 54 (64,3 
proc.) pacientams hematokritas buvo <35 proc. (mirė 27 [50 proc.]), o 30 (35,7 proc.) – ≥35 proc. 
(mirė 14 [46,7 proc.]). prieš operaciją sistolinis AKs <90 mmHg buvo 26 (31 proc.) atvejais (mirė 16 
[61,5 proc.]), o >90 mmHg – 58 (69 proc.) atvejais (mirė 27 [46,6 proc.]). mirusių pacientų operacijos 
metu netekto kraujo kiekis vidutiniškai buvo 2568,4 ml, o pasveikusiųjų – 2175,6 ml (p=0,125). po 
operacijos mirusių ligonių operacijos metu atkurto kraujo tūrio deficitas vidutiniškai sudarė 629,7 ml, o 
pasveikusiųjų – 246,3 ml (p=0,0034).

iŠVAdos. 
pooperacinis moterų mirtingumas buvo didesnis nei vyrų. po operacijos mirusių moterų amžiaus 

vidurkis didesnis nei vyrų. mirtingumas po bifurkacinio protezavimo didesnis negu po rekonstrukcijos 
vienvamzdžiu protezu. po operacijos mirę pacientai jos metu nukraujavo daugiau nei pasveikusieji. 
Atkurto kraujo tūrio deficitas tarp po operacijos mirusiųjų buvo gerokai didesnis.
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PLANINIŲ PILVO AORtOS ANeURIzMŲ GYDYMO RezULtAtAI

T. Janušauskas, V. Triponis, G. Versockienė, L. Vaitkevičiūtė 
Vilniaus miesto universitetinė ligoninė, VU Kraujagyslių chirurgijos centras

TiKslAs ir meTodAs. 
ligonių, operuotų Vu Kraujagyslių chirurgijos centre 1997–2006 metais dėl pilvo aortos aneurizmų, 

gydymo rezultatų analizė.
reZulTATAi. 
1997–2006 metais Vu Kraujagyslių chirurgijos centre planine tvarka dėl pilvo aortos aneurizmos 

operuoti 289 ligoniai – 238 (82,4 proc.) vyrai ir 51 (17,6 proc.) moteris. Vyrų ir moterų santykis – 4,67:1. 
Vyrų amžiaus vidurkis buvo 67,6 metų, o moterų – 72,1 metų (p=0,0005). daugiausia ligonių vyrų (100 
[42,0 proc.]) buvo amžiaus grupėje nuo 60 iki 69 metų, o moterų (23 [45,1 proc.]) – amžiaus grupėje 
nuo 70 iki 79 metų. iki 70 metų amžiaus grupėje buvo 141 (59,2 proc.) vyras ir 18 (35,3 proc.) moterų 
(p=0,002), o 70 metų ir vyresnių pacientų amžiaus grupėje – 97 (40,8 proc.) vyrai bei 33 (64,7 proc.) 
moterys (p=0,002). Vyrų deTsKY balų vidurkis buvo 13,6, o moterų – 14,2 (p>0,05). ligonių, jaunesnių 
nei 70 metų, deTsKY balų vidurkis buvo 10,6, o 70 metų ir vyresnių amžiaus grupėje – 17,6 (p<0,05). 
rekonstrukcinei operacijai panaudoti 113 (39,1 proc.) vienvamzdžių ir 161 (55,7 proc.) bifurkacinis 
kraujagyslių protezas. po aortos rekonstrukcijos vienvamzdžiu protezu 25 (22,1 proc.) ligoniams, o po 
bifurkacinio aortos protezavimo – 59 (36,6 proc.) įvyko vienokių ar kitokių komplikacijų (p=0,010). po 
operacijos iš viso mirė 28 (9,7 proc.) ligoniai: 21 (8,8 proc.) vyras ir 7 (13,7 proc.) moterys (p=0,283). 
Amžiaus grupėje iki 60 metų mirė 2 (4,5 proc.) ligoniai, o 80 metų ir vyresnių – 7 (23,3 proc.) (p=0,015). 
mirusių ligonių deTsKY balų vidurkis buvo 19,6, o pasveikusiųjų – 13,1 (p=0,001). po rekonstrukcijos 
vienvamzdžiu aortos protezu mirė 9 (8,0 proc.) ligoniai, o po bifurkacinio protezavimo – 16 (9,9 proc.) 
(p=0,577). iš 87 (30,1 proc.) ligonių, anamnezėje persirgusių mi, mirė 13 (46,4 proc.) (p=0,048). iš 194 
(67,1 proc.) ligonių su lydinčia kardiologine patologija 24 (85,7 proc.) mirė (p=0,028).

iŠVAdos. 
operuotų moterų amžiaus vidurkis buvo didesnis nei vyrų. Amžiaus grupėje iki 70 metų vyrų buvo 

daugiau, tačiau 70 metų ir vyresnių ligonių grupėje daugiau buvo moterų. Vyrų ir moterų deTsKY balų 
vidurkis nesiskyrė. 70 metų ir vyresnių ligonių deTsKY balų vidurkis buvo didesnis nei pacientų iki 70 
metų amžiaus grupėje. po aortos protezavimo bifurkaciniu protezu komplikacijų buvo daugiau, nei po 
aortos rekonstrukcijos vienvamzdžiu protezu. Vyrų ir moterų pooperacinis mirtingumas labai nesiskyrė. 
iki 60 metų amžiaus grupėje ligonių mirtingumas buvo mažesnis nei 80 metų ir vyresnių ligonių. deTsKY 
balų vidurkis mirusiųjų buvo didesnis nei pasveikusiųjų. lydinčią patologiją turėjusių ligonių mirtingumas 
buvo didesnis, nei jos neturėjusiųjų ligonių.
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AORtOS III B DISeKACIJA. KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGO POŽIŪRIS

V. Triponis, D. Zakarkaitė
Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinika

gydant aortos iii B tipo disekaciją per pastaruosius 10 metų, įvyko esminių permainų: daugelis 
jų gydoma konservatyviai, dalis – stentavimu. Aortos ir arterijų operacijų vaidmuo vis dėlto išlieka 
svarbus. 

dArBo TiKslAs. 
išanalizuoti aortos iii B disekacijos konservatyvaus ir chirurginio gydymo rezultatus. 
medžiAgA ir meTodAs. 
gydytų ligonių skaičius – 32. Amžius – nuo 28 iki 86 (vidurkis 54,8).
priežAsTYs. 
Aterosklerozė 28 iš 32 (87,5 proc.), marfano sindromas – 2, medijos degeneracija be marfano 

sindromo požymių – 2 ligoniams. Abdominalinės aortos diametras atvykus: >4 cm – 5 ligoniams, >5 
cm – 2 ligoniams. Nusileidžiančiosios aortos diametras: >5 cm – 7 ligoniams, >7 cm – 4 ligoniams. 
Tyrimai: aortografija – 7, kompiuterinė tomografija – 3, krūtininė, pilvo ir stemplinė echoskopija – 32 
ligoniams. Konservatyviai gydyti 22, operuoti Širdies chirurgijos centre – 10, Kraujagyslių chirurgijos 
centre – 7 ligoniai. Kraujagyslių chirurgijos centre buvo atliktos šios operacijos: aortos protezavimas 
– 3, femorofemoralinis šuntas – 1, aortos protezavimas ir visceralinių arterijų revaskuliarizacija – 3 
ligoniams.

reZulTATAi. 
mirė neoperuoti – 6 (27,2 proc.), operuoti Širdies chirurgijos centre – 3 (30 proc.). iš operuotų 

Kraujagyslių chirurgijos centre nemirė nė vienas. praėjus 2 metams mirė 1 ligonis nuo krūtininės aortos 
plyšimo.

iŠVAdos.
1.  Aortos iii B tipo disekacijai diagnozuoti dažniausiai taikoma echoskopija, kur krūtininė ir 

stemplinė echoskopija užima svarbiausią vietą.
2.  galūnes ir organus išsaugančios kraujagyslių rekonstrukcijos yra saugios ir veiksmingos.
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ABDOMINALINėS AORtOS ANeURIzMŲ CHIRURGINIO GYDYMO 
RezULtAtAI IR YPAtUMAI KLAIPėDOS JŪRININKŲ LIGONINėJe

R. Gutauskas , L. Jarašūnas , R. Petrutis , D. Skirutis
Klaipėdos jūrininkų ligoninė

Klaipėdos jūrininkų ligoninėje 1994–2006 metais atlikta 150 abdominalinės aortos aneurizmos (AAA) 
operacijų. operavome 63 asimptomines aneurizmas, 33 simptomines ir 54 plyšusias. Tarp sergančiųjų 
asimptomine aneurizma mirė 1 ligonis (1,58 proc.), tarp simptomine aneurizma – 2 ligoniai (6,06 proc.), 
plyšusia – 22 ligoniai (40,7 proc.). dažniausios mirties priežastys – hemoraginis šokas, ūmus miokardo 
infarktas, plaučių komplikacijos, inkstų nepakankamumas. Nestebėjome priklausomumo tarp AAA dydžio, 
jos išplitimo laipsnio ir ligonių išgyvenamumo. 

pastaruoju metu AAA diagnostika apsiriboja dvigubo skenavimo ultragarsine echoskopija ir 
kompiuterizuota tomografija. operacijų metu taikome kombinuotą endotrachėjinę ir epidurinę nejautrą. 

operacijos technika priklauso nuo klinikos, aneurizmos išplitimo laipsnio, arterijų aterosklerotinio 
pakenkimo. Tai arba ištisinis aortos protezas – 92 atvejai, ar bifurkacinis protezas – 37 atvejai, protezas 
su a. mesenterica implantacija – 6 atvejai, aksilobifemoralinis protezas – 2 atvejai ar kt. prieš keletą metų, 
operuodami ligonius su plyšusiomis aortos aneurizmomis, pradėjome taikyti atidėtos pilvo aponeurozės 
užsiuvimo techniką – 9 atvejai. Tuomet išvengiame padidėjusio intraabdominalinio spaudimo sukelto 
inkstų nepakankamumo. 

didėjanti chirurgų patirtis padeda išvengti operacinių komplikacijų, o geras darbo organizavimas, 
glaudus anesteziologų-reanimatologų ir chirurgų bendradarbiavimas – siekti geresnių pooperacinių 
rezultatų.
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StOROSIOS ŽARNOS ISCHeMIJOS RIzIKA IR PReVeNCIJA PILVO AORtOS 
ReKONStRUKCIJOS OPeRACIJŲ MetU

D. Abromaitis, A. Antuševas
KMUK Angiochirurgijos skyrius

TiKslAi: 
1)  įvertinti priešoperacinių, operacinių ir pooperacinių veiksnių reikšmę storosios žarnos ischemijos 

(ži) išsivystymui tiems pacientams, kuriems atliekama pilvo aortos rekonstrukcijos operacija, 
2)  atrinkti tuos pacientus, kuriems yra didelė ži išsivystymo rizika po pilvo aortos rekonstrukcijos 

operacijų.
meTodAi. 
Tyrimui buvo atrinkti 94 pacientai, sergantys aortos ir klubinių arterijų okliuzine liga (ol) ir 82 

– plyšusia ar neplyšusia pilvo aortos aneurizma (pAA). pagrindinis tyrimo akcentas – operacijos metu 
atliekamas arteria mesenterica inferior (Ami) atbulinio spaudimo matavimas, ir priklausomai nuo jo dydžio 
tos pačios operacijos metu atliekama arba neatliekama Ami rekonstrukcija, pagerinanti nusileidžiančios 
ir riestinės žarnos arterinę kraujotaką.

reZulTATAi. 
didžiausia ži rizika nustatyta tiems nestabilios hemodinamikos pAA sergantiems pacientams, 

kuriems veikianti Ami nerekonstruota (šansų santykis (Šs) – 19,711), kurių operacija tęsėsi daugiau 
kaip 3 valandas ir netekto per operaciją kraujo kiekis buvo daugiau 1,5 litro.

iŠVAdos.
1.  univariacinės analizės duomenys parodė, kad pAA operacijų metu ži išsivystymo riziką padidina 

tik aortos užspaudimo trukmė: Šs – 19,799; pi – [2,152 – 182,187+; p < 0,05. Taip pat ži rizika 
padidėja po bet kokio tipo pilvo aortos rekonstrukcijos operacijos, jei pooperaciniu laikotarpiu tęsiasi 
šokas: Šs – 9,571; pi – [1,781 – 51,432]; p = 0,008;

2.  didelė ži išsivystymo rizika yra tiems pacientams, kurie serga plyšusia pAA, jei operacija 
prasideda šoko sąlygomis, aortos užspaudimo trukmė yra daugiau kaip 1 valanda, netekto per operaciją 
kraujo kiekis – daugiau kaip 1,5 litro, operacijos trukmė – daugiau kaip 3 valandos, veikianti Ami 
nerekonstruojama, ir po operacijos tęsiasi šokas (p < 0,001). logistinis modelis: Šs – 19,711; pi 
– [3,05 – 127,49]; p = 0,002.
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KLINIKINIS AtVeJIS: ŽARNYNO IŠeMIJOS GYDYMO tAKtIKA

N. Misonis, V. Bilkis, M. Gutauskas, R. Breivis, V. Zabulis, G. Vilkevičius 
VUL Santariškių klinikos Kardiologijos angiologijos centras, Kraujagyslių rekonstrukcinės ir 

endovaskulinės chirurgijos centras

57 metų vyras atvyko dėl įtariamo ūmaus pilvo kraujotakos sutrikimo. Anamnezė: apie 2 mėn. jį 
pykino ir vargino pilvo skausmai po valgio, krito svoris. dabar apie 2 sav. pilvo skausmai – pastovūs. 
ligonį nuolat pykina ir po valgio jis vemia. 

Atvykusiajam nustatyta: pilvas skausmingas visame plote, peristaltika išklausoma, pilvaplėvės 
dirginimo reiškinių nestebima. laboratoriniai tyrimai: leukocitozė, eNg padidėjimas. pilvo aortos 
kraujagyslių dvigubas skenavimas: įtariama >75 proc. truncus celiacus stenozė, a. mesenterica superior 
okliuzija, a. mesenterica inferior >50 proc. stenozė. Atlikta aortografija – stebima a. mesenterica 
superior ir a. mesenterica inferior okliuzijos, trunkus celiacus >75 proc. stenozė, ryškios kolateralės į a. 
mesenterica superior. Atliktas truncus celiacus stentavimas 5,0 – 15 mm stentu. po procedūros išnyko 
pilvo skausmai, pykinimas, atsirado apetitas. 

gydymo metu sumažėjo leukocitozė, eNg. Atlikus pakartotinį dvigubą pilvo aortos šakų skenavimą, 
greitis truncus celiacus sumažėjo nuo 300 cm/s iki 125 cm/s. po 5 parų atliktas šuntavimas autovena iš 
aortos į a. mesenterica superior. pooperacinis periodas be komplikacijų. dar po 5 parų ligonis išleistas 
reabilitaciniam gydymui. 

KoNTrolė. 
po 1 mėn. – skausmų pilve nėra. Bendras kraujo tyrimas – norma. pilvo aortos šakų dvigubas 

skenavimas – stentas truncus celiacus be restenozės požymių, veikiantis šuntas į a. mesenterica 
superior.
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ARteRIOGRAFIJOS ReIKŠMė, NUStAtANt KOJŲ ARteRIJŲ OKLIUzINIUS 
SUSIRGIMUS*

A. Raitelaitis, E. Kelbauskas, S. Dagilis
KMU Bendrosios chirurgijos klinika

esant ūminiams ir lėtiniams kojų arterijų okliuziniams susirgimams, gydymo taktiką lemia tiksli kojų 
arterijų okliuzinių susirgimų diagnostika. Jei ligos simptomai nėra labai išreikšti, ilga distantio claudicato 
intermitens (dCi), galima pasikliauti ir neinvaziniais tyrimo metodais: echoskopija, linijine doplerometrija, 
tačiau galvojant apie operacinį gydymą, būtina žinoti kojų arterijų morfologinę struktūrą. Į šį klausimą 
gali atsakyti tik invazinis kontrastinis arterijų tyrimas – arteriografija.

dArBo TiKslAs. 
Įvertinti arteriografijos reikšmę, lyginant su neinvaziniais tyrimo metodais ir anatominiais arterijų 

pakitimais, rastais operacijų metu. 
meTodAi ir reZulTATAi. 
indikacijos retrogradinei ir antegradinei a. femoralis communis punkcijai pagal seldingerį buvo: 

kraujagyslių anatominiai pakitimai, kontrolė po nuosruvio operacinio suformavimo, angioplastika, 
stentavimas, aneurizmų, fistulių kontrolė, gydomoji embolizacija ir t. t. Kontraindikacijos: alergija jodui, 
inkstų disfunkcija, krešėjimo sutrikimas, didelis kraujospūdis. Visiems ligoniams prieš tyrimą buvo 
atliekama ir pilvo organų echoskopija. 2006 metais Kauno apskrities ligoninėje tyrėme 70 ligonių, iš jų 
20 moterų (28,6 proc.), 50 vyrų (71,4 proc.). Tai daugiausiai vyresnio amžiaus asmenys: iki 50 metų – 3 
ligoniai (4,3 proc.), nuo 51 iki 60 metų – 16 ligonių (20 proc.), nuo 61 iki 70 metų – 14 ligonių (18,6 
proc.), nuo 71 iki 85 metų ir vyresni – 40 ligonių (57,1 proc.). Visi sirgo gretutiniais susirgimais: išemine 
širdies liga, hipertonine liga, miokardo infarktu, patyrę insultą, taip pat sirgo cukriniu diabetu. lokalūs 
pakitimai: kojų opos ir pėdos bei pirštų pregangrena. Nė vienu atveju nebuvo atsisakyta arteriografinio 
tyrimo dėl esamų gretutinių susirgimų. 7 ligoniams prieš angiografinį tyrimą, linijinio doplerio tyrimo 
metu, rastas gradientas, kuris vėliau patvirtintas angiografiškai. remiantis angiografijos duomenimis: 
8 ligoniams nerasta distalinio segmento – gydyti konservatyviai, rekonstrukcinės operacijos negalimos, 
2 ligoniams atliktos skubios amputacijos, 2 ligoniams arterijų patologijų nerasta, likusiems arterinė 
magistralinė kraujotaka atkurta (3 ligoniams atliktos embolektomijos, 9 ligoniams atliktos jungtys 
panaudojant autoveną arba kraujagyslinį protezą, 6 ligoniams endarterektomija). geri rezultatai buvo 53 
ligoniams. Vienas ligonis mirė po angiografijos dėl gretutinių susirgimų, nesulaukęs operacijos. Vidutinis 
gulėjimo laikas stacionare – 11 d. po angiografijos vienintelė komplikacija – nedidelė lokali hematoma.

iŠVAdA. 
Angiografija mažai pavojingas, informatyviausias, būtinas priešoperacinis kojų arterijų ligų tyrimas.

* liet. kalba netaisyta
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BetARPIAI IR AtOKIeJI CHIRURGINIO IR KONSeRVAtYVAUS PėDOS 
KRAUJOtAKOS SUtRIKIMO GYDYMO RezULtAtAI

J. Lazutkienė
J. Lazutkienės įmonė 

dArBo TiKslAs. 
Įvertinti po chirurginės intervencijos ir konservatyviojo gydymo rezultatus ankstyvuoju it tolimuoju 

gydymo periodu dėl pėdos lėtinės išemijos. stebėjimo objektas: 47 ligoniai su lėtine pėdos išemija. 
stebėjimo terminas nuo 1984 m. iki 2006 m. iš stebėtų 47 ligonių – 11 moterų ir 36 vyrai. pagal 
amžių: 22 m. – 1 vyras, 24 m. – 1 vyras; 36 m. – 2 vyrai, 1 moteris; 38 m. – 1 moteris; 43 m. – 4 
vyrai, 3 moterys; 47 m. – 3 vyrai; 53 m. – 5 vyrai, 2 moterys; 59 m. – 6 vyrai, 1 moteris; 60 m. – 3 
vyrai; 65 m. – 2 vyrai; 75 m .– 4 vyrai, 1 moteris; 77 m. – 1 moteris; 78 m. – 2 vyrai; 80 m. – 2 
vyrai; 83 m. – 1 vyras, 1 moteris. 9 moterys ir 30 vyrų rūkydavo nuo paauglystės. Nerūkė 2 moterys 
ir 6 vyrai. 8 moterys ir 13 vyrų sirgo 2 tipo cukriniu diabetu, 1 jaunuolis sirgo įgimtu 1 tipo diabetu su 
daugybiniais angiopatiniais pakitimais. 1 jaunuolis kariuomenėje nušalo pėdas. 8 moterys ir 27 vyrai 
turėjo pirminę ilgai besitęsiančią hipertoninę ligą (10–45 m.). 31 ligonis turėjo aterosklerotinių pakitimų 
ir kitose kraujagyslėse: tinklainės, smegenų, koronaruose, žarnyno ir galūnių. 13 ligonių operuoti, iš jų 3 
moterys ir 10 vyrų. moterys – 75, 77 ir 83 metų. Vyrai: 53 m. – 1, 59 m. – 3, 60 m. – 2, 65 m. – 1, 75 
m. – 2, 78 m. – 1. Atliktos rekonstrukcinės operacijos, distaliniai šuntai žemiau kulkšnelio ir apatiniame 
blauzdos trečdalyje: į a. tibialis posterior – 4; į a. tibialis anterior – 6; į aa. tibialium anterior et posterior 
– 2; 1 šuntas paleistas į interossea blauzdoje, nes tik ši viena kraujagyslė buvo. 5 pacientai buvo operuoti 
pakartotinai, bandant atkurti kraujotaką 1–2 kartus. iš viso atlikta 20 operacijų. prieš operaciją 12 
ligonių atliktos angiogramos, 1 ligonis operuotas remiantis doplerio metodu ir kraujagyslių revizija. 
priešoperaciniu periodu koagulograma buvo normali. pooperaciniu periodu atliekama antiagregantinė 
terapija, mikrocirkuliaciją gerinanti terapija.

reZulTATAi. 
po operacijos šuntai pulsavo visiems ligoniams iki 4 val. – 3 ligoniams; 1 parą – 2; 3 paras – 1; 1 savaitę 

– 1; iki 1 mėn. – 4; iki 0,5 m. – 3; iki 3 m. – 5; iki 6 m. – 1 ligoniui. Atokiuoju periodu 9 ligoniams atliktos 
amputacijos: pirštų – 6, pėdos – 7, blauzdos – 4; 4 ligoniams kojos išliko dėl kraujotakos kompensacijos 
pagerėjus mikrocirkuliacijai, nors šuntai ir užako. 34 ligoniai buvo gydomi konservatyviaisiais gydymo 
metodais (8 moterys ir 26 vyrai). 5 moterims ir 23 vyrams atlikta angiograma, 3 moterims ir 3 
vyrams – tik doplerometrija. operacinio gydymo atsisakyta 15 vyrų ir 3 moterims dėl blogo distalinio 
segmento, kiti atvejai – ligoniai nesutiko operuotis. Jie buvo gydomi medikamentais: plečiančiaisiais, 
antiagregantais, vitaminais, medžiagų apykaitą reguliuojančiaisiais, nuskausminamaisiais, masažais, 
fizioterapinėmis procedūromis, ergoterapija (tausojantis vaikščiojimas), lazerio terapija, homeopatiniais 
vaistais, antihomotoksine terapija, refleksoterapija, elektroterapija ir vandens terapija, bei vandenilio 
peroksido terapija. medikamentinio gydymo kursas trūko 3–6 mėn. su pertraukomis 1–3 mėn. ir vėl 
kartojama, o ergoterapinis ir fizinis med. reabilitacijos gydymas yra nuolatinis – visą, žmogaus su šia 
patologija, gyvenimą.

KoNserVATYVioJo gYdYmo reZulTATAi. 
pirmais metais atlikta 7 amputacijos – 2 moterims ir 5 vyrams; trečiais metais dar 7 amputacijos – 3 
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moterims ir 4 vyrams, o likusieji – 3 moterys ir 17 vyrų išsaugojo savo gyvybingas pėdas iki gyvenimo 
pabaigos. iš jų kai kurie gyvena daugiau kaip 20 metų, taikant konservatyvųjį kompleksinį gydymą.

iŠVAdos.
1.  ligoniams, turintiems pakankamą distalinį pėdos baseiną, rekonstrukcinės operacijos iki 3–8 

metų leidžia sustabdyti pėdos išemiją, jei nėra išplitusių angiopatijų ir sudėtingų medžiagų apykaitos 
sutrikimų.

2.  ligoniams, kurie turi nepakankamą distalinį pėdos baseiną ir/ar rimtų angiopatinių pakitimų, 
operacinis gydymas tik trumpą laiką duoda gerų rezultatų, todėl jiems operacinis gydymas netinkamas.

3.  ligoniams, kuriems negalima buvo taikyti operacinio gydymo, gerų rezultatų buvo galima pasiekti 
taikant konservatyvųjį kompleksinį gydymą.
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DIFFeReNt eFFeCt OF BLOCKeRS OF CALCIUM-ACtIVAteD K+ CHANNeLS 
ON eNDOtHeLIAL CeLL CALCIUM IN INtACt ARteRIeS AND PRIMARY 
CULtURe

Stankevičius E., Mulvany M. J. & Simonsen U.
Dept. of Vascular Surgery, Kaunas University of Medicine, Dept. of Pharmacology, University of 

Aarhus

Atherosclerosis is a type of arteriosclerosis or hardening of the arteries. Atherosclerosis begins 
as an insidious process, and clinical manifestations of the disease do not become evident for 20 to 
40 years. Therefore, is off importance understanding of the signaling mechanisms could be involved 
in the development of the disease. The purpose of the present study was to investigate the role of 
calcium (Ca2+) for agonist-induced No release in the rat superior mesenteric artery and HuVeC. in the 
presence of indomethacin (3 μm), simultaneous measurements of the No concentration and relaxation 
were performed in intact arterial segments and primary cultures of HuVeC, and Ca2+ measured by use 
of FurA-2. Acetylcholine (ACh) increased the No concentration 11.3±1.9 nm and relaxed the arteries 
99.1±0.5 %. in Ca2+-free solution ACh did not increase No concentration. An inhibitor of the sr 
calcium-ATpase cyclopiazonic acid (CpA, 30 μm) induced a sustained increase in No concentration in 
the presence of Ca2+, but a transient increase in the absence of Ca2+. in the presence of a combination 
of blockers of K+Ca channels, apamin and charybdotoxin, ACh-induced increases in No concentration 
were blunted, and CpA only evoked transient increases. in everted arterial preparations, ACh and CpA 
increased FurA-2 ratio and relaxed arteries with endothelium, but these responses were absent in 
preparations without endothelium. Nifedipine did not change increases in FurA-2 ratio, but the presence 
of the blocker of store-operated Ca2+ channels, sKF-96365 (100 μm), blocked ACh and CpA-induced 
increases in FurA-2 ratio. The combination of apamin and charybdotoxin did not change ACh and CpA-
evoked increases in FurA-2 ratio. in HuVeC histamine (1 μm) increased the No concentration and 
intracellular Ca2+ by changing the FurA-2 ratio. The combination of apamin and charybdotoxin reduced 
histamine-evoked increases in No concentration and increase in Ca2+. The findings suggest that K+Ca 
channels are coupled to increased Ca2+ influx and formation of No in isolated endothelial cells, while 
K+Ca channels regulate No release without changing endothelial Ca2+ in intact arteries. 
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FLeBOtROMBOzĘ StIMULIUOJANtYS BLAUzDOS RAUMeNŲ PLYŠIMAI

J. Dauderys 
VšĮ Kauno apskrities ligoninė

dArBo TiKslAs. 
Tirta ir gydyta 15 ligonių su plyšusiais blauzdos raumenimis, atsiųstų su flebotrombozės diagnoze. 

10 pacientų gydyta dėl plyšusios Cysta Baker, kuri stimuliavo flebotrombozę.
reZulTATAi. 
Blauzdos raumenys vyresnio amžiaus žmonėms gali įplyšti dėl nežymios, net nepastebėtos kojos 

traumos, pvz.: šokant per griovį, tvorelę, lipant į autobusą, pasistiepus, nikstelėjus čiurną ir kt. ligoniai 
į gydytoją kreipiasi tik sutinus ir ėmus skaudėti blauzdai. ligoniai pradėti gydyti nuo flebotrombozės 
nekonsultavus angiochirurgui. Šiems ligoniams nebuvo flebotrombozei būdingos blauzdos cyanozės, 
išryškėjusio venų tinklo. Įtempimas ir skausmai buvo ryškūs, teigiamas Homanso simptomas. skausmai 
sustiprėja ligoniui einant (pseudoklaudikacijos). diagnozė grįsta patikslinta anamneze, aprašytais 
simptomais ir 5 – 8-tą dieną išryškėjusia kulkšnelių srities mėlyne (nusileidusi subfascijinė hematoma). 
diagnozei labai svarbi echoskopija – nerandama flebotrombozės požymių, dažnai matomos subfascinės 
skysčio sankaupos. 

skyrus lovos režimą, ramybę, kompresinę terapiją, diklofenakų, ligoniai per 1–1,5 mėnesio pasveiko. 
panašūs simptomai buvo plyšus Cysta Baker. Buvo gonartrozės reiškiniai, 3 atvejais – fliuktacija, 

o punktuojant ištraukta gelsvo skysčio iš blauzdos. pašalinus Cysta Baker (2 ligoniams ir kelio 
sinovektomija) ligoniai pasveiko.

iŠVAdos.
1.  Blauzdos raumenų plyšimo ir trūkusios Cysta Baker simptomai panašūs į flebotrombozės, todėl dažna 

flebotrombozės hiperdiagnostika.
2.  diagnostiką palengvina išaiškinta trauma, echoskopijos duomenys ir išryškėjusi čiurnos hematoma.
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LėtINIO VeNINIO NePAKANKAMUMO SIMPtOMAI tARP NėŠČIŲJŲ

V. Triponis¹, D. Triponienė¹, R. Mekienė², D. Balsytė2

Vilniaus universiteto Kraujagyslių chirurgijos centras¹, Antakalnio poliklinikos Moterų konsultacija²

lėtinis veninis nepakankamumas (lVN) – veninės kraujotakos sutrikimas, kuriam atsirasti ar 
progresuoti nėštumas turi didelę reikšmę. Jo metu turėtų būti skiriama žymiai daugiau dėmesio moters 
venų būklei bei rizikos veiksniams, skatinantiems lVN progresavimą bei kitų komplikacijų atsiradimą.

TYrimo TiKslAs. 
Nustatyti lėtinio veninio nepakankamumo simptomų paplitimą tarp nėščiųjų bei paskatinti imtis 

profilaktinių priemonių.
TYrimo medžiAgA ir meTodAi. 
išanalizuota 100 anketų, kurias užpildė nėščiosios moterų konsultacijoje eilinių patikrinimų metu. 

pacientės parinktos atsitiktiniu būdu ir suskirstytos į grupes pagal nėštumo laiką anketos pildymo metu. 
Buvo vertinamas kojų skausmas, nuovargis, sunkumas, kojų edema bei jos pobūdis, venų varikozės, 
hemorojaus mazgų buvimas bei atsiradimo laikas. detalesnė anamnezė surinkta iš pacienčių, pažymėjusių 
ryškius venų ligos simptomus. 

reZulTATAi. 
i nėštumo trimestro metu anketą užpildė 26 (26 proc.), ii nėštumo trimestro metu – 34 (34 proc.), 

iii nėštumo trimestro metu – 40 (40 proc.) nėščiųjų. Nei vieno lVN požymio nenurodė 27 (27 proc.) 
moterys. Tarp i trimestro pacienčių tokių buvo 14 (54 proc.), ii – 10 (29 proc.), iii – 3 (8 proc.). 
Keturiasdešimt (40 proc.) nėščiųjų nurodė bent vieną nežymiai varginantį simptomą. i nėštumo trimestro 
metu nežymus kojų skausmas, nuovargis ar sunkumas vargino 8 (31 proc.), ii – 13 (38 proc.), iii – 19 
(47 proc.) nėščiųjų. Vieną ir daugiau vidutiniškai ar stipriai varginančių lVN požymių nurodė 33 (33 proc.) 
nėščiosios: i nėštumo trimestro metu – 4 (15 proc.), iš kurių vienai diagnozuota kairės kojos giliųjų venų 
trombozė, ii – 11 (32 proc.), iii – 18 (45 proc.). Kojų tinimą nurodė 34 (34 proc.) nėščios moterys: per 
i nėštumo trimestrą – 3 (12 proc.), ii – 13 (38 proc.), iii – 18 (45 proc.). Venų varikozė stebėta 16 (16 
proc.) nėščiųjų, iš kurių 4 (25 proc.) atsirado nėštumo metu. Hemorojumi sirgo 16 (16 proc.) nėščiųjų. 

iŠVAdA. 
didėjant nėštumo laikui, daugėja bei ryškėja lėtinio veninio nepakankamumo simptomai. Būtina 

atkreipti dėmesį į naujai atsirandančius bei stiprėjančius lėtinio veninio nepakankamumo simptomus, 
kuriais skundžiasi dauguma nėščiųjų, bei skirti atitinkamas profilaktines priemones.
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ReKONStRUKCINė ARteRIJŲ CHIRURGIJA VU KRAUJAGYSLIŲ 
CHIRURGIJOS CeNtRe, SeRGANtIeMS DIABetU

D. Triponienė, G. Versockienė, E. Janulionytė, S. Ščerbinskas, Ž. Visockienė, V. Triponis
Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinika, Kraujagyslių chirurgijos centras

Tarptautinės diabeto federacijos 2005 metų duomenimis, cukriniu diabetu (Cd) europoje serga 7,8 
proc. gyventojų, vyresnių kaip 60 metų žmonių – 19 proc. Keliami klausimai: kaip pratęsti tų ligonių 
gyvenimą, sumažinti invalidumą, organizuoti socialinę priežiūrą po chirurginio gydymo. Kraujagyslių 
chirurgai vis dažniau susiduria su labai didelės rizikos ligoniais, sergančiais Cd. 

dArBo TiKslAs. 
Nustatyti, kaip keičiasi sergančiųjų Cd ligonių ir jiems atliekamų rekonstrukcinių operacijų skaičius 

bei operacijų rezultatai per pastaruosius 15 metų.
medžiAgA ir meTodAi. 
Vilniaus universiteto Kraujagyslių chirurgijos centre 1991–2006 metais atlikta 1460 rekonstrukcinių 

arterijų operacijų ligoniams, sergantiesiems Cd. Tirti 3 laikotarpiai: i – 1991–1996 m., ii – 1997–2001 
m., iii – 2002–2006 m. Analizuota priešoperacinė ligonių būklė, rizikos veiksniai: išeminė širdies liga 
(iŠl), arterinė hipertenzija (AH), opaligė, inkstų ligos, antsvoris. Įvertintas gydymas iki operacijos. 
Analizuoti operacijų rezultatai. 

ligonių amžiaus vidurkis i, ii, iii laikotarpiais buvo: vyrų – 63,1 m., moterų – 64,5 m.; vyrų – 65,7 m., 
moterų – 66,7 m; vyrų – 64,5 m., moterų – 70,0 m. Vyrų ir moterų santykis išliko panašus, padaugėjo 
sergančių moterų. duomenys laikotarpiais: 1991–1996 m. – 84,7 proc. vyrų, 15,3 proc. moterų; 1997–
2001 m. – 75,5 proc. vyrų, 23,5 proc. moterų; 2002–2006 m. – 81,0 proc. vyrų, 18,9 proc. moterų.

reZulTATAi. 
i laikotarpiu operuota 517 ligonių, ii – 469 ligoniai, iii – 471 ligonis. Arterijų rekonstrukcinių 

operacijų skaičius sergančiųjų Cd sudarė laikotarpiais: i – 8,5 proc., ii – 21,7 proc., iii – 15,4 proc. visų 
rekonstrukcijų. 

rizikos faktorių i, ii, iii laikotarpiais buvo: iŠl – 61,3 proc., 66,5 proc., 68,8 proc., mi anamnezė – 21,1 
proc., 29,8 proc., 36,3 proc., koronarinių arterijų šuntavimo operacijų – 1,9 proc., 6,4 proc., 7 proc., AH – 62,3 
proc., 66,9 proc., 63,7 proc. skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opalige sirgo 14,6 proc., 7,7 proc., 5,1 
proc. inkstų nepakankamumas diagnozuotas 14,4 proc., 12,9 proc., 18,8 proc. ligonių. dializuojamų 
ligonių buvo 1,8 proc., 2,5 proc., 1,7 proc. Antsvoris nustatytas 85,7 proc. operuotųjų. 

Atliktos šių sričių operacijos:
operacija 1991–1996 1997–2001 2002–2006

Aortos–klubų 31 47 12

Šlaunies–pakinklio 288 152 199

Blauzdos arterijų 127 231 161

pėdos arterijų 71 74 67
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Artimu pooperaciniu laikotarpiu kraujotaka atkurta:
operacija 1991–1996 1997–2001 2002–2006

Aortos–klubų 93,0 proc. 99,0 proc. 95,0 proc.

Šlaunies–pakinklio 82,0 proc. 88,8 proc. 86,2 proc.

Blauzdos arterijų 78,0 proc. 76,0 proc. 74,0 proc.

pėdos arterijų 80,0 proc. 82,1 proc. 84,2 proc.

pakartotinų operacijų skaičius i, ii, iii laikotarpiais: 7,6 proc., 15,6 proc., 28,5 proc. Abiejų kojų 
arterijų rekonstrukcijos atliktos 14 proc. ligonių. Negydytų buvo 13,6 proc. ligonių, gydytų insulinu – 54,54 
proc. ligonių.

iŠVAdos. 
rekonstrukcinės operacijos sergantiems diabetu sudaro didelę dalį visų rekonstrukcinių operacijų. Jų 

skaičius per daugiau nei 15 metų lieka pastovus. rizikos veiksnių daugėja. pakartotinų operacijų dažnėja. 
Artimas revaskuliarizacijos rodiklis lieka pastovus.
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SIMULtANeOUS MeASUReMeNtS OF NO AND ReLAXAtION SHOW 
BLUNteD NItRIC OXIDe ReLeASe IN PULMONARY ARteRIeS DURING 
CHONIC HYPOXIA

Stankevičius E, Elmedal LB, Mulvany MJ, Simonsen U.
Dept. of Vascular Surgery, Kaunas University of Medicine, 
Dept. of Pharmacology, University of Aarhus

The aim of the present study was to investigate role of superoxide and NAdpH oxidase on the nitric 
oxide (No) formation in pulmonary hypertension. male Wistar rats were kept in normoxic or hypobaric 
hypoxic chamber for fourteen days. The hypoxic rats were treated with the superoxide dismutase mimetic, 
tempol, with NAd(p)H oxidase inhibitor, apocyanin, and the vehicle. right ventricle blood pressure was 
measured in vivo and measurements No concentration and wall tension were conducted in 3rd – 4th 
order segments of the main pulmonary arteries suspended in microvascular myographs for simultaneous 
measurements of tension and No by use of No sensitive microsensors. in tromboxane analogue, u49916 
(10-8), contracted arteries acetylcholine (ACh) 0.1 μm, 1 μm and 10 μm increased No concentration 
by, respectively, 0.9±0.7 nm, 2.2±0.1 nm, and 3.7±0.3 nm, and relaxed the preparations 21.9±3 
%, 65.7±3%, and 78.8±10%. in arteries from chronic hypoxic rats acetylcholine-evoked No release 
was reduced to, respectively, 0.5±0.3 nm, 1.6±0.2 nm, and 3.3±0.3 nm, while relaxations remained 
unchanged. Treatment with tempol increased release of No and relaxations to ACh, while apocyanin had 
no effect. Addition of the oxyhaemoglobin (10 μm) decreased the microsensor current by scavenging 
basally-released No. in arteries from the normoxic group basal No release was 3.7±0.7 nm. in chronic 
hypoxic rats basal No levels were decreased to 0.7±0.7 nm. Treatment with an inhibitor of NAdpH 
oxidase, apocyanin, restored basal release of No (6.5±0.5 nm), while a superoxide dimutase mimetic, 
tempol, had less pronounced effect on basal release of No (2.2±1 nm). inhibition of the Nos with 
AdmA (300 μm) blunted No release and relaxation to ACh and decreased basal release of No. The 
present study provides direct evidence suggesting both acetylcholine-evoked and basal No release are 
blunted in chronic hypoxic pulmonary hypertension probably as a consequence of increased formation of 
superoxide from NAd(p)H oxidase which leads to decreased bioavailability of No.
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VeNŲ VARIKOzė IR HIPeRtONIJA

J. Dauderys
VšĮ Kauno apskrities ligoninė

dArBo TiKslAs. 
išanalizuoti hipertonijos įtaką kojų venų varikozės (KVV) eigai ir komplikacijoms.
medžiAgA ir meTodAi. 
gydyta 11 412 ligonių KVV, iš jų 927 dar sirgo hipertonine liga (Hl), o 167 dar ir cukrinius diabetu, 

kojų ateroskleroze ar kita gretutine patologija. dar 72 ligoniams, nesergantiems KVV, konstatuotos 
hipertoninės kojų opos (martarelio sindromas).

reZulTATAi. 
Konstatuota, kad KVV lydint Hl: 1. labai pablogėja KVV eiga, greičiau atsiranda blauzdų induracija, 

hiperpigmentacija, išopėjimai, tromboflebitas. 2. Hl sąlygoti išopėjimai dažni net esant nedidelei 
nekomplikuotai KVV. 3. opos būna atipinės lokalizacijos (blauzdos išorė, užpakalinis paviršius arba pėda) 
dažnai dauginės, negilios, simetrinės ant abiejų kojų. 4. opos labai skausmingos ypač naktį, dažnai be 
hiperpigmentacijos ir uždegiminio volo aplink opą. 

Blauzdų induracija ir išopėjimai KVV dažniau komplikuoja, kai hipertonija piktybinė, diastolinis 
kraujospūdis stabilus virš 100 mmHg stulpelio, kai pacientės turi problemų su antsvoriu, pletoriškos, 
menopauzės laikotarpis. Tokias opas nepavyksta užgydyti kompresine terapija net lovos režimu. 
Apgydžius Hl būtina atlikti radikalią flebektomiją; po to būtina nuosekli Hl terapija neprileidžiant 
hipertonijos atkryčio, hipertoninių krizių. Hipertonijos atkryčiai dažnai lemia ir blauzdų opų recidyvą. 
gydymą komplikuoja cukrinis diabetas, kojų aterosklerozė ir kitos lydinčios ligos.

iŠVAdos.
1.  Venų varikozę lydinti hipertonija apsunkina ligos eigą, dažnai sukelia labai skausmingus, sunkiai 

išgydomus išopėjimus.
2.  Varikozės gydymą būtina derinti su adekvačia hipotenzine terapija, gerinti mikrocirkuliaciją.
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VeNA SAPHeNA MAGNA ANeURIzMŲ DIAGNOStIKOS IR GYDYMO SUNKUMAI

J. Dauderys, G. Grigas
Kauno apskrities ligoninė

dArBo TiKslAs. 
pagerinti vena saphena magna (V.s.m.) aneurizmų diagnostiką, parinkti motyvuotą gydymą.
medžiAgA ir meTodAi. 
1987–2006 m. maišo pavidalo v. saphena magna (V.s.m) aneurizmą kirkšnyje diagnozavome 64 

ligoniams (7 proc. gydytų dėl venų varikozės). 46 ligoniams nedidelė 2–4 cm skersmens aneurizma 
diagnozuota tik flebektomijos operacijos netu. stambios 5–6 cm skersmens aneurizmos 18 ligonių 
pastebėtos prieš operaciją, tačiau pirminė diagnozė 10 atvejų buvo klaidinga. Visi ligoniai operuoti.

reZulTATAi. 
diagnozuoti aneurizmas sunkino tai, kad ligoniai buvo nutukę, neryški kojos varikozė, aneurizmos 

trombozė, randai kirkšnies srityje (varikozės recidyvas). diagnozuojant labai svarbu kruopšti anamnezė, 
Švarco ir Hakenbrucho mėginiai, echoskopija, kuri būtina visais venų varikozės ir padarinių kirkšnyje 
atvejais. retsykiais indikuotina ascendentinė arba retrogradinė flebografija. Aneurizmos diferencijuotos 
su limfadenitu, lipoma, tumorų metastazėmis, paprasta ar įstrigusia femoraline išvarža. 4 ligoniai operuoti 
klaidingai diagnozavus hernia femoralis incarcerata. užsitrombavusi aneurizma šalinta dar 5 ligonėms. 
Vienu atveju flotuojantis trombas plito į v. femoralis. Aneurizmos šalintos ilgesniais nei 4–5 cm pjūviais, 
švelniai ir kruopščiai perrišant gausius intakus, užsiuvant plačias V.s.m. žiotis prie pat įtekėjimo.

iŠVAdos. 
1.  V.s.m. aneurizmos kirkšnyje – nereta, dažnai sunkiai diagnozuojama ir nelengvai pašalinama 

venų patologija.
2.  Venų aneurizmos gali spausti aplinkinius organus, trūkti ir sukelti pavojingą kraujosrūvą, 

užsitrombuoti ir sukelti giliųjų venų trombozę bei plaučių emboliją, todėl jas būtina pašalinti.
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