PRACE ORYGINALNE

Krzysztof BARTU
Jerzy SADOWSKI
Bogus³aw KAPELAK
Karol WIERZBICKI
Jacek MYÆ
Stanis³aw BARTU
Krzysztof OLE
Janusz KONSTANTY-KALANDYK
Grzegorz FILIP

Klinika Chirurgii Serca Naczyñ
i Transplantologii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego
Dodatkowe s³owa kluczowe:
zastawki bezstentowe
zastawka biologiczna
zastawka aortalna
niewydolnoæ serca
Additional key words:
stentless valves
biological valve
aortic valve
circulatory insufficiency

Adres do korespondencji:
Dr n. med. Krzysztof Bartu
Klinika Chirurgii Serca Naczyñ
i Transplantologii CMUJ
Pr¹dnicka 80, 31-202 Kraków
Tel: 126143075
Fax: 124233900
e-mail: krzysztofbartus@gmail.com

Przegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 6

Prospektywna ocena zmiany wydolnoci serca
u pacjentów z wszczepion¹ bezstentow¹,
biologiczn¹ zastawk¹ aortaln¹ wykonan¹
z osierdzia koñskiego
Prospective assessment of circulatory sufficiency
of the patients after 3F equine pericardial stentless
bioprosthesis replacement
Wprowadzenie: W leczeniu ciê¿kiej
wady zastawki aortalnej maj¹ zastosowanie coraz bardziej zaawansowane
technologicznie protezy. Do najnowszych nale¿y bezstentowa zastawka
biologiczna wykonana z osierdzia koñskiego. Cele: Celem pracy by³a prospektywna ocena zmian w zakresie
wydolnoci serca u pacjentów poddanych wymianie zastawki aortalnej z
u¿yciem bezstentowej, biologicznej
zastawki 3F (ATS- Medtronic, Inc, Minneapolis, USA) wykonanej z osierdzia
koñskiego. Pacjenci i metody: Do badania w³¹czono 45 pacjentów (10 kobiet i 35 mê¿czyzn) w wieku od 23 do
78 lat, rednio 54 lat (± SD 12,7) zakwalifikowanych do zabiegu wymiany zastawki aortalnej. Pacjentów poddano
obserwacji przez okres 1 roku od operacji wymiany zastawki aortalnej. Zabiegi wymiany zastawki wykonano w
znieczuleniu ogólnym, ze sternotomii
rodkowej. Ocena wyników klinicznych zastosowanego leczenia zosta³a
dokonana poprzez ocenê zmiany stanu wydolnoci serca w klasyfikacji
New York Heart Association (NYHA).
Wyniki: Przed planowan¹ operacj¹
wymiany zastawki aortalnej trzech
chorych by³o w klasie niewydolnoci
serca II wg NYHA, 35 w klasie III i 7 w
klasie IV. ¯aden pacjent nie by³ operowany w klasie I NYHA. W okresie 3-6
miesiêcy po operacji trzydziestu czterech pacjentów (79%) by³o w klasie I
NYHA, dziewiêciu (21%) w klasie II. W
okresie 11-14 miesiêcy po operacji trzydziestu trzech pacjentów (80,4%) by³o
w klasie I, omiu (19,5%) w klasie II wg
NYHA. ¯aden pacjent w obserwacji nie
spe³nia³ kryteriów Klasy III i IV wg
NYHA (ró¿nice pomiêdzy okresami
obserwacji istotne statystycznie
p<0,001). Wnioski: W rocznej obserwacji klinicznej po wszczepieniu badanej
zastawki aortalnej stwierdzono poprawê stopnia wydolnoci serca w klasyfikacji NYHA.

Introduction: During years more
and more advanced Technologies are
used for treatment of severe aortic stenosis. One of them is equine pericardial stentless bioprothesis. Aim of the
study: the aim of the study was prospective assessment of circulatory
sufficiency of the patients after 3F
equine
pericardial
stentless
bioprothesis replacement (ATSMedtronic, Inc, Minneapolis, USA).
Patients and methods: Patients qualified to valve replacement were qualified to the study. The procedures were
performed in general anesthesia and
medial thoracothomy. The New York
Heart Association (NYHA) scale was
analyzed to estimate clinical results of
the procedures. Results: 45 patients
(10 women and 35 men) aged 23-78
(mean 54 (± SD 12.7) were included into
the study. Patients were observed during one-year follow up (FU). At the
baseline three pts had NYHA II stage,
35 - III and 7 - IV. There was no pts in
NYHA I stage. After 3-6 months FU 34
pts were at NYHA I stage (79%) and 9
at NYHA II. After 11-14 FU 33 pts were
at NYHA I (80.4%) and 8 NYHA II
(19.5%). There was no pts at NYHA IV
during 12 months FU (differences between observational periods statistically significant p<0.001). Conclusions: During one-year FU after equine
pericardial stentless bioprothesis implantation the improvement of NYHA
grade was observed.
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Wprowadzenie
Liczba chorych, którzy s¹ kwalifikowani do operacyjnego leczenia wad lewego
ujcia têtniczego jest znaczna, a w ostatnich latach obserwuje siê stopniowy ich
wzrost [4,25]. Jest to najprawdopodobniej
spowodowane znacznie lepsz¹ rozpoznawalnoci¹ wad zastawkowych, poprzez
wiêksz¹ dostêpnoæ do badania echokardiograficznego, oraz wyd³u¿eniem siê redniego czasu ¿ycia w spo³eczeñstwie
[5,14,24,26]. Szczególnym zainteresowaniem zarówno chirurgów jak i pacjentów ciesz¹ siê w ostatnich kilkunastu latach bioprotezy bezstentowe. Jest to spowodowane ich niekwestionowanymi zaletami oraz
znacz¹c¹ popraw¹ trwa³oci, jaka dokona³a siê w ostatnich dziesiêcioleciach.
Cele
Celem pracy by³a prospektywna ocena
zmian w zakresie wydolnoci serca u pacjentów poddanych wymianie zastawki aortalnej
z u¿yciem bezstentowej, biologicznej zastawki 3F (ATS - Medtronic, Inc, Minneapolis,
USA) wykonanej z osierdzia koñskiego.
Pacjenci i metody

Do badania zakwalifikowano pacjentów spe³niaj¹cych nastêpuj¹ce kryteria: Pacjenci obu p³ci, wieku 18 90 lat, zakwalifikowani do operacji wymiany zastawki
aortalnej, poinformowani o badaniu i wyra¿aj¹cy pisemn¹ zgodê na przeprowadzenie badania. Na przeprowadzenie niniejszego badania uzyskano równie¿ zgodê
Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagielloñskiego.
W celu wykluczenia wp³ywu innych czynników na
wyniki niniejszego badania zastosowano nastêpuj¹ce
czynniki wykluczaj¹ce pacjentów z badania. Zostali wykluczeni pacjenci wymagaj¹cy wymiany wiêcej ni¿ jednej zastawki podczas operacji, pacjenci z aktywnym
zapaleniem wsierdzia, pacjenci w ciê¿kim stanie ogólnym przed operacj¹ (wynikaj¹cym z innej przyczyny ni¿
zwê¿enie zastawki), chorzy dializowani i wszyscy pacjenci operowani w trybie pilnym. Dodatkowo z przyczyn
etyczno-prawnych nie w³¹czano do badania pacjentów
w wieku poni¿ej 18 lat, lub niewyra¿aj¹cych zgody na
przeprowadzenie badania.
Zastosowana w niniejszym badaniu bezstentowa
biologiczna zastawka 3F wykonana jest z osierdzia koñskiego. Zastawka sk³ada siê z trzech p³atków wyciêtych
przy pomocy lasera i zszytych w ten sposób, aby nadany kszta³t odpowiada³ tubularnemu. Przechowywana jest
w roztworze glutaraldehydu. Z jednej strony (nap³ywowej) zastawka posiada poliestrowy piercieñ, u³atwiaj¹cy przyszycie zastawki do piercienia aortalnego pacjenta, z drugiej za (odp³ywowej) 3 poliestrowe podk³adki
w miejscach spoide³, które przyszyte do ciany aorty podtrzymuj¹ p³atki zastawki we w³aciwej pozycji [8]. Badan¹ zastawkê przedstawia rycina 1.
Wszystkie operacje wykonano drog¹ sternotomii
rodkowej. Pacjenci byli operowani w hipotermii ogólnej 28 oC, z wykorzystaniem kr¹¿enia pozaustrojowego
i z u¿yciem kardiopleginy krystalicznej, podawanej do
opuszki aorty, lub bezporednio do ujæ têtnic wieñcowych. We wszystkich przypadkach wykonano czêciow¹, poprzeczn¹ aortotomiê (oko³o 70% obwodu aorty).
Ze wzglêdu na koniecznoæ przyszycia spoide³ zastawki do ciany aorty, aortotomiê wykonywano znacznie
wy¿ej ni¿ w przypadku wszczepiania tradycyjnej zastawki
aortalnej.
Czêæ nap³ywow¹ wszystkich zastawek wszyto
technik¹ jednego szwu ci¹g³ego z u¿yciem szwu Prolene 4/0, co znacznie przyspieszy³o proces wszczepiania
zastawek w porównaniu do typowej techniki 20-25
szwów pojedynczych, wykorzystywanej w innych orodkach. Szew ci¹g³y by³ we wszystkich przypadkach wyk³uwany na zewn¹trz ciany aorty i wi¹zany na podk³adce teflonowej, celem unikniêcia uszkodzenia p³atków
przez ostre koñcówki szwu.
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W czêci odp³ywowej zastawek dokonano przyszycia wszystkich trzech spoide³ zastawki do ciany aorty z
u¿yciem trzech szwów na ka¿de ze spoide³ z wykorzystaniem podk³adek teflonowych od zewnêtrznej strony
ciany aorty. Dla symetrycznej orientacji p³atków i podk³adek u¿ywano dostarczonego z zastawk¹ uchwytu,
który wskazywa³ chirurgowi w³aciwe miejsca przyszycia podk³adek do ciany aorty.
Wszyscy zakwalifikowani do badania chorzy zostali poddani badaniu w okresie przedoperacyjnym, pooperacyjnym przed wypisem ze szpitala, oraz kontrolnym badaniom w odstêpach czasowych, 3-6 miesiêcy oraz 1114 miesiêcy od operacji.
Przed planowan¹ operacj¹, po 3-6 oraz 11-14 miesi¹cach oceniano stan wydolnoci serca za pomoc¹ klasyfikacji New York Heart Association (NYHA). Klasyfikacja ta jest przyjêta przez ESC i AHA do oceny stopnia
wydolnoci serca [4,25,26]. U wszystkich chorych wykonywano badania echokardiograficzne ze szczególnym
uwzglêdnieniem gradientu przezzastawkowego na ka¿dym etapie leczenia i kontroli chorych, co stanowi przedmiot osobnego opracowania [3].

Wyniki
Badaniem objêto 45 pacjentów, którym
zosta³y wszczepione biologiczne, bezstentowe zastawki 3 F firmy ATS- Medtronic. W
badanej grupie by³o 10 kobiet i 35 mê¿czyzn
w wieku od 23 do 78 lat, rednio 54 lat (±
SD 12,7). Pacjentów poddano obserwacji
przez okres 1 roku od operacji wymiany zastawki aortalnej.
U wszystkich poddanych obserwacji w
niniejszym badaniu pacjentów stwierdzono
przed planowan¹ operacj¹ szereg chorób
wspó³istniej¹cych - tabela I.
Trzech chorych by³o w klasie niewydolnoci serca II wg NYHA, 35 w klasie III i 7 w
klasie IV. ¯aden pacjent nie by³ operowany
w klasie I NYHA. Wzrost pacjentów wynosi³
od 153 cm do 188 cm, rednio 170,4 cm
(±SD = 8,3), a waga od 57 kg do 115 kg,
rednio 76,9 kg (±SD = 11,9).
Zastawkê dwup³atkow¹ w lewym ujciu
têtniczym stwierdzono u 2 chorych (4,4%)
chorobê reumatyczn¹ u 3 pacjentów (6,6%)
a zmiany degneracyjne u 40 chorych
(88,8%). U dwóch pacjentów, u których podstawow¹ etiologi¹ by³a wrodzona zastawka
dwup³atkowa wspó³istnia³ proces reumatyczny. Nie odnotowano innych przyczyn powstania wady w badanej grupie chorych.
Z poród 45 pacjentów poddanych operacji wszczepienia zastawki 3F, trzech otrzyma³o zastawkê rozmiaru 23 mm, szeciu 25
mm, trzynastu 27 mm oraz dwudziestu
trzech 29 mm.
Tylko jeden pacjent wymaga³ równoczesnego wykonania pomostowania aortalnowieñcowego. Nie wykonano operacji towarzysz¹cej u ¿adnego z pozosta³ych 44 chorych.
Przed planowan¹ operacj¹ wymiany
zastawki aortalnej trzech chorych by³o w klasie niewydolnoci serca II wg NYHA, 35 w
klasie III i 7 w klasie IV. ¯aden pacjent nie
by³ operowany w klasie I NYHA.
W kontroli pooperacyjnej poprawê stanu ogólnego ocenian¹ w skali niewydolnoci serca NYHA odnotowano u wszystkich
pacjentów.
W okresie 3-6 miesiêcy po operacji trzydziestu czterech pacjentów (79%) by³o w
klasie I NYHA, dziewiêciu (21%) w klasie II,
¿aden pacjent nie spe³nia³ kryteriów Klasy
III i IV wg NYHA.
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Tabela I
Choroby wspó³istniej¹ce w badanej grupie
pacjentów.
Concomitant diseases in enrolled patients

Schorzenie / choroba

Liczba

Dusznica bolesna

3

Choroba w ieñcow a

5

Nadcinienie

30

Nadcinienie P³ucne

3

CHF

1

Zaw a³ przeby ty

2

Hepatitis A

1

Hepatitis B

1

Ca Basocell.(przesz³)

1

Ca Recti (przesz³)

1

Kam ica pêcherzy k.

1

Zapalenie p³uc

1

Dy skopatia

1

Niew y dolnoæ nerek

1

Collitis ulcerosa

1

Anem ia

1

Choroba w rzodow a

1

Przeby ta grulica

1

C O PD

6

Hy poty reoza

1

Cukrzy ca

5

Hy perlipidem ia

3

TI A

2

Palacz Papierosów

12

M igotanie Przeds.

1

Astm a

1

W okresie 11-14 miesiêcy po operacji
trzydziestu trzech pacjentów (80,4%) by³o
w klasie I, omiu (19,5%) w klasie II wg
NYHA. ¯aden pacjent nie spe³nia³ kryteriów
Klasy III i IV wg NYHA.
W celu oceny istotnoci statystycznej
zmian w klasie NYHA w przebiegu pooperacyjnym w porównaniu do stanu przed operacyjnego wykonano test Kruskala-Wallisa
(ANOVA Kruskala-Wallisa).Uzyskany wynik
w jednoznaczny sposób pokazuje istnienie
istotnych statystycznie ró¿nic w klasach
NYHA pomiêdzy trzema terminami badañ.
H (2, N= 125) =100,2280 p =0,000.
Badanie echokardiograficzne z pomiarem przezastawkowego gradientu redniego i maksymalnego w badaniach kontrolnych
po zabiegu i obserwacji odleg³ej wykaza³o brak
statystycznie istotnych zmian w rocznej obserwacji pooperacyjnej w porównaniu do wartoci
bezporednio po zabiegu [3].
Dyskusja
Wci¹¿ poszukiwane s¹ nowe materia³y
mog¹ce zast¹piæ w³asn¹ tkankê pacjenta,
a ich ró¿norodnoæ i sposoby ich wykorzystania dowodz¹, ¿e nie uda³o siê znaleæ
idealnego materia³u do ich budowy [15,
18,19,21].
K. Bartu i wsp.

korzystne parametry hemodynamiczne, pozwalaj¹ mieæ nadziejê, ¿e nasi pacjenci bêd¹
mieli potencjalnie d³ugi okres prawid³owego funkcjonowania u¿ytej bioprotezy i wysoki komfort ¿ycia zwi¹zany brakiem koniecznoci stosowania leków przeciwkrzepliwych i czêstej kontroli.
Wnioski
1. W pooperacyjnej obserwacji klinicznej stwierdzono poprawê stopnia wydolnoci serca w klasyfikacji NYHA.
2. W rocznej pooperacyjnej obserwacji
klinicznej ¿aden pacjent nie spe³nia³ kryteriów klasy IIIi IV wg NYHA.
3. Uzyskane w tym badaniu wczesne
wyniki kliniczne s¹ obiecuj¹ce, jednak niezbêdna jest dalsza wieloletnia obserwacja.

Rycina 1
ródoperacyjne zdjêcie bezstentowej, biologicznej zastawki 3F ATS- Medtronic.
Intraoperative picture of the stentless, biological 3F ATS- Medtronic valve.

Niniejsze badanie jest prób¹ oceny klinicznej zastosowania bezstentowej, biologicznej zastawki wykonanej z osierdzia koñskiego w leczeniu nabytych wad lewego ujcia têtniczego u pacjentów poddanych operacji wymiany zastawki aortalnej. Jest te¿
prób¹ odpowiedzenia na pytanie, czy zastosowanie nowego, lepszego - od dostêpnych
obecnie - w badaniach in vitro, materia³u do
budowy zastawek biologicznych, bêdzie
skutkowa³o popraw¹ stanu ogólnego chorych, która bêdzie porównywalna do uzyskiwanych w innych dostêpnych obecnie zastawkach bezstentowych [13], oraz badanych zastawek wszczepianych równie¿ w
innych orodkach w Europie[9,10,16].
Iloæ stwierdzonych schorzeñ towarzysz¹cych u badanych chorych nie odbiega³a
znacz¹co od liczby chorób obserwowanych
w populacji pacjentów z aortaln¹ wad¹ serca [4,24,25].
Stan ogólny pacjentów w skali NYHA z
wszczepion¹ bioprotez¹ 3F uleg³ znacz¹cej poprawie u wszystkich pacjentów. Jest
to spowodowane przede wszystkim zlikwidowaniem przeszkody w postaci zwapnia³ej zastawki serca. Zmiana redniego i maksymalnego gradientu przez badan¹ zastawkê po zabiegu by³y znaczne. redni gradient
wynosi³ 8,6 mmHg a maksymalny 16,1
mmHg przy wypisie ze szpitala, a w dalszym
przebiegu rocznej obserwacji nie notowano
ich znacz¹cych zmian, co jest tematem
odrêbnego opracowania [3]. Wielkoci
redniej efektywnej powierzchni ujcia badanej zastawki wynosi³a w 30 dni od operacji a¿ 2,6 cm2 i nie uleg³a ona statystycznie istotnym zmianom w przebiegu pooperacyjnym [2].
Na uzyskanie dobrych wyników klinicznych i hemodynamicznych wp³yw mo¿e
mieæ równie¿ szereg cech zwi¹zanych bezporednio z zastosowan¹ w badaniu bioproPrzegl¹d Lekarski 2012 / 69 / 6

tez¹. Pierwsz¹ jest rodzaj materia³u, z jakiego jest wykonana zastawka. Osierdzie
koñskie w niektórych opracowaniach jest
okrelane jak nieco mocniejsze i cieñsze od
innych rodzajów osierdzia zwierzêcego [8].
Materia³ ten zosta³ równie¿ póniej wykorzystany w zastawce Cribier-Edwards, pierwszej na wiecie zastawce wszczepianej drog¹ przezskórn¹ [11,23].
Jak pokazuj¹ liczne badania wp³yw zastosowanego materia³u a w szczególnoci
metody jego obróbki, sterylizacji, przechowywania i prezerwacji z u¿yciem metod dekalcyfikacji, maj¹ decyduj¹cy wp³yw na wyniki wczesne oraz obserwowane w dalszej
obserwacji klinicznej, szczególnie odleg³ej
[1,12,17,20,22].
Zastawka dostêpna jest jedynie u jednego producenta (ATS-Medtronic, USA) z
powodu zastrze¿onej patentami technologii
obróbki osierdzia koñskiego.
Obecnie du¿o ³atwiejszym w obróbce i
lepiej poznanym materia³em jest osierdzie
wole, które jest z powodzeniem wykorzystywane do produkcji bioprotez takich jak np.
Edwards Perimount Magna [19,21,22].
Osierdzie wole jest nieco grubsze i mniej
wytrzyma³e od osierdzia koñskiego, jednak
z uwagi na dostêpnoæ, oraz iloæ badañ
klinicznych, wszczepianie zastawek wykonanych z tego materia³u jest obecnie uznane za standard postêpowania (ESC, AHA).
Uwa¿a siê powszechnie, ¿e zastawki wykonane z osierdzia wolego spe³niaj¹ swoj¹ rolê
wystarczaj¹co dobrze, a iloæ powik³añ i ich
trwa³oæ pozostaj¹ na akceptowalnym dla
pacjenta i chirurga poziomie [1,6,7,13].
Uzyskane wyniki wczesne pozwalaj¹
przypuszczaæ, ¿e w przysz³oci poddane w
tym badaniu zastawki mog¹ byæ potencjalnie bardziej trwa³e od stosowanych obecnie. U¿ycie nowoczesnego materia³u, tubularna budowa zastawki i zwi¹zane z tym
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