Journal of Medical Sciences. Nov 30, 2021 - Volume 9 | Issue 7. Electronic - ISSN: 2345-0592

Medical Sciences 2021 Vol. 9 (7), p. 85-90, https://doi.org/10.53453/ms.2021.11.11

Hemolysis following a mitral valve prosthesis surgery:
etiology, diagnosis and treatment
Domas Grigoravičius1
1

Vilnius University, Faculty of Medicine, Vilnius, Lithuania

Abstract
Introduction: anemia caused by heart valve prostheses is not a common but significant type of hemolytic
anemia, despite the lack of information on this complication in the literature. There is no clear pathogenesis
of the etiology of this condition. The primary mechanism of hemolytic anemia after valve replacement
surgery is regurgitation due to valve leakage. Aim: this work aims to review the literature on the etiology,
diagnosis, and treatment of valve-induced hemolytic anemia. Literature search strategy: the literature
search was conducted using the PubMed and Google Scholar databases. The following keywords and their
combinations were used: "hemolysis," "valve replacement," "treatment," "diagnosis," "surgery".
Conclusions: the diagnosis of hemolytic anemia caused by valve prostheses is problematic because it can
be an early and late postoperative complication, and the condition must be differentiated from other possible
causes of hemolysis even after the detection of hemolytic markers. Medication is sufficient to treat mild
hemolytic anemia caused by valve prostheses, but surgical treatment and replacement of a defective valve
are the most common.
Keywords: valve replacement; hemolytic anemia; postoperative complication.
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Santrauka
Įvadas: širdies vožtuvų protezų sukelta anemija nėra dažna, tačiau reikšminga hemolizinės anemijos rūšis,
nepaisant to, jog trūksta informacijos apie šią komplikaciją literatūroje. Nėra aiškios šios būklės etiologijos
patogenezės. Manoma, jog pagrindinis hemolizinės anemijos po vožtuvų protezavimo operacijos
pasireiškimo mechanizmas - dėl vožtuvo nesandarumo atsiradusi regurgitacija. Tikslas: šio darbo tikslas
yra apžvelgti literatūroje esančią informaciją apie vožtuvų sukeltos hemolizinės anemijos etiologiją,
diagnostiką ir gydymą. Literatūros paieškos strategija: literatūros paieškai buvo naudojama PubMed ir
Google Scholar duomenų bazės. Paieška buvo atliekama pasitelkiant šiuos raktinius žodžius ir jų derinius:
„hemolysis“, „valve replacement“, „treatment“, „diagnosis“, „surgery“. Išvados: vožtuvų protezų
sukeltos hemolizinės anemijos diagnostika sudėtinga, nes tai gali būti ir ankstyva, ir vėlyva pooperacinė
komplikacija, be to, net ir nustačius hemolizės žymenis reikia būklę diferencijuoti nuo kitų galimų
hemolizės priežasčių. Vožtuvų protezų sukeltai lengvai hemolizinei anemijai gydyti pakanka
medikamentinio gydymo, tačiau dažniausiai taikomas operacinis gydymas ir keičiamas defektyvus
vožtuvas.
Raktiniai žodžiai: širdies vožtuvų protezai; hemolizinė anemija; pooperacinė komplikacija.
Įvadas
Hemolizė – tai eritrocitų suardymas dar prieš

Hemolizinę anemiją paprastai apibūdina trys

jiems subręstant. Ši būklė gali atsirasti tiek dėl

kriterijai: nepatikslinta anemija, padaugėjusi

įgimtų priežasčių: vidinės membranos defektų,

raudonųjų

kraujo

nenormalus hemoglobino, eritrocitų fermentų

čiulpuose

(padidėjęs

defektų ir pan., tiek dėl įgytų: mechaninių

kraujyje)

ir

eritrocitų pažeidimų. Taip pat hemolizė gali būti

destrukcijos

laboratoriniai

rodikliai

ekstravaskulinė (pvz.: autoimuninė hemolizinė

(padidėjusios

nekonjunguoto

bilirubino,

anemija, paveldima sferocitozė ir kt.), nes

laktatdehidrogenazės

eritrocitai sunaikinami blužnyje ir kituose

kraujyje,

retikuloendoteliniuose

koncentracija kraujyje). (1)

intravaskulinė

hemolizė,

audiniuose,
nulemta

ir

kūnelių

gamyba

retikuliocitų

raudonųjų

(LDH)

sumažėjusi

kaulų
skaičius

kraujo

kūnelių

koncentracijos
haptoglobino

ABO

Širdies vožtuvų protezų sukelta anemija nėra

nesuderinto kraujo perpylimo, diseminuotos

dažna, tačiau reikšminga hemolizinės anemijos

intravaskulinės koaguliopatijos, trombozinės

rūšis. Nepaisant to, jog trūksta informacijos apie

trombocitopeninės purpuros, širdies vožtuvų

šią komplikaciją literatūroje, būklės valdymui

protezavimo ir kt.

svarbi greita ir tiksli jos diagnozė. (2)
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Literatūros paieškos strategija

gaminimo

Literatūros paieškai buvo naudojama PubMed

komplikacijos atvejų sumažėjo (5) (6), tačiau

duomenų

atliekama

išlieka nemažai atvejų aprašymų, analizuojančių

pasitelkiant šiuos raktinius žodžius ir jų

įvairius klinikinius ir ne klinikinius CPHA

derinius: „hemolysis“, „valve replacement“,

pasireiškimus. (7–9)

„treatment“,

Į

Nėra

ir

patogenezės.

apžvalgą
klinikiniai

bazė.

Paieška

„diagnosis“,

įtraukti
atvejai,

buvo

„surgery“.

moksliniai

tyrimai

aprašantys

suaugusiųjų

aiškios

šios

todėl

šios

būklės

etiologijos

jog

pagrindinis

Manoma,

hemolizinės anemijos po vožtuvų protezavimo

populiaciją.
Hemolizinės

technologijos,

operacijos pasireiškimo mechanizmas - dėl
anemijos

etiologija

ir

vožtuvo nesandarumo atsiradusi regurgitacija

predisponuojantys faktoriai

(angl.

paravalvular

leak).

(10)

Vožtuvo

regurgitacija gali atsirasti dėl siūlės išsiskyrimo,
Pirmą kartą hemolizinė anemija, susijusi su

kurį gali nulemti didelis žiedo sukalkėjimas,

širdies protezais (angl. Cardiac prosthesis-

endokardito, ilgalaikio steroidų vartojimo ar

related hemolytic anemia (CPHA)), buvo

netinkamos chirurginės technikos pasirinkimo.

aprašyta 1950-1960 metais. (3,4) Žinoma, nuo

(1)

to laiko labai pasikeitė vožtuvų protezų
1 lentelė. Kitos, su širdies chirurgija susijusios, hemolizės priežastys (1):
Širdies intervencija
Chirurginis aortos ir mitralinių vožtuvų pakeitimas

Hemolizės priežastis
Vožtuvo regurgitacija, struktūrinis širdies pablogėjimas,
paciento – protezo neatitikimas, endokarditas, vožtuvo
(atvaro) trombozė

Chirurginis mitralinio vožtuvo pakeitimas

Žiedo

plyšimas,

vožtuvo

regurgitacija,

laisvai

plaukiojančios chordos hiperdinaminiame kairiajame
skilvelyje, siūlių medžiagos išsikišimas
Transkateterinis aortos vožtuvo pakeitimas

Vožtuvo regurgitacija, paciento - protezo neatitikimas,
padidėjęs raudonųjų kraujo ląstelių šlyties įtempimas
sinusuose dėl likusio natūralaus vožtuvo plyšimo ir
baliono sukelto endotelio atsisluoksniavimo.

Transkateterinis mitralinio vožtuvo pakeitimas

Vožtuvo regurgitacija

Chirurginis kairiojo skilvelio pagalbinio prietaiso

Siurblio trombozė, su perpylimu susijusi hemolizė,

implantavimas

kaniulių pasislinkimas ar jų netinkama padėtis, dehidracija
→ kairiojo skilvelio per mažas prisipildymas → padidėjęs
įleidimo greitis

Perkutaninis kairiojo skilvelio pagalbinio prietaiso

Su siurbliu susijęs šlyties įtempimas (angl.: shear stress),

implantavimas

netinkama prietaiso padėtis, prietaiso veikimo sutrikimas.

Širdies šunto uždarymas

Nepilnas uždarymas
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Diagnostika

• Pentoksifilinas. Šis vaistas veikia kraujo

Dažniausiai hemolizė po vožtuvų protezavimo

klampumą,

išsivysto vidutiniškai 58 metų žmonėms (40%

kraujagyslėse ir taip teigiamai kinta hemolizės

vyrams).

laboratoriniai

Vidutinis

laikas

iki

diagnozės

gerina

kraujo

rodikliai

tekėjimą

pacientams,

kurių

nustatymo būna apie 60 dienų. (11) Vis dėlto, ši

hemolizinės anemijos priežastis - skilvelių

komplikacija gali būti ir gana vėlyva ir

pagalbiniai prietaisai ar vožtuvų protezai. (17)

pastebima praėjus net 85 mėnesiams nuo širdies

• Eritropoetinas. Įrodyta, jog šis preparatas

vožtuvų protezavimo operacijos. (12) Todėl

gali sumažinti kraujo perpylimo dažnumą kai

norint nustatyti hemolizinės anemijos priežastį

kuriems pacientams su vožtuvų protezų sukelta

pacientui

hemolize. (18)

su

tipiniais

(padidėjęs

kraujo

LDH,

sumažėjęs/nesuskaičiuojamas
padidėjęs

retikulocitų

apsvarstyti

praėjusį

požymiais
bilirubinas,

• Antikoaguliantai. Antitrombozinės terapijos

haptoglobinas,

intensyvinimas yra pirmas rekomenduojamas

skaičius),
laiką

po

reikėtų

žingsnis valdant su skilvelių pagalbiniais

protezų

prietaisais susijusią hemolizę, kuri manoma, jog

implantavimo operacijos bei atmesti ir kitas

yra nulemta trombozės. (19)

galimas hemolizės priežastis: infekciją, vaistus,

Vis dėlto, dažniausias gydymas, išsivysčius

autoimuninę hemolizę (12).

hemolizei

Gydymas

chirurginis.

Pacientams,

kuriems

pasireiškia

po

vožtuvų

Taip

protezavimo

tiesiogiai

–

sprendžiama

lengva

hemolizę sukėlusi priežastis. Taip pat, gydytų

hemolizinės anemijos klinika, galima taikyti

chirurginiu būdu pacientų išeitys vertinant po 1,

medikamentinį gydymą.

5 ir 10 metų yra geresnės nei gydant tik ar vien

Dažniausiai hemolizinės anemijos gydymui

su medikamentais. (20) (21)

naudojami preparatai:

Išvada

• Folio rūgštis. Dėl padidėjusios eritropoezės,

Širdies vožtuvų protezų nulemta hemolizinė

hemolizės metu dažnai atsiranda folio rūgšties

anemija nėra dažna, bet kliniškai svarbi būklė,

trūkumas, kurį galima palaikyti geriamais

galinti lemti pacientų sveikatos sutrikimą ar

preparatais. (13)

mirtį. Efektyviam šios būklės valdymui svarbios

• Geležies preparatai ir kraujo perpylimas. Jei

žinios apie jos dažnį, etiologiją ir galimas

hemolizė stabili, gali užtekti geriamų geležies

gydymo strategijas. Todėl reikia tinkamai

preparatų, tačiau jei hemolizė sunki, kol bus

surinkti paciento anamnezę, įvertinti atliktas

atliktas chirurginis gydymas, gali prireikti

intervencijas, atmesti kitas galimas hemolizės

kraujo perpylimo. (1)

priežastis.

• Beta adrenoblokatoriai. Šie preparatai ypač
naudingi, kai hemolizė sukelta širdies vožtuvų
protezų, nes mažina kraujo spaudimą ir širdies
susitraukimų dažnį. Keliose retrospektyvinėse
studijoje

jie

ypač

pagerino

hemolizinės

anemijos kliniką. (14–16)
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