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Santrauka
Nėra vieningos nuomonės, pagal kokį echokardio-
grafijos rodmenį geriausiai vertinti pacientų atsaką į 
skysčių terapiją perioperaciniu laikotarpiu. Šio tyrimo 
tikslas – įvertinti tikslinės transtorakalinės echokar-
diografijos (TTE) prieinamumą pooperaciniu laiko-
tarpiu bei nustatyti tinkamus TTE rodmenis, siekiant 
prognozuoti atsaką į skysčių terapiją pacientams po 
didžiųjų pilvo operacijų.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 
Kauno klinikų Anesteziologijos skyriuje atliktas 
prospektyvinis tyrimas. Tyrimo laikotarpiu nuo 2016 
m. gegužės 1 dienos iki gruodžio 31 dienos pagal 
įtraukimo kriterijus identifikuoti 45 pacientai, tačiau 
vėliau į tyrimą buvo įtraukta 40 pacientų, kuriems 
atliktos didžiosios pilvo operacijos ir  nustatytas su-
mažėjęs arterinis kraujospūdis pooperaciniu laiko-
tarpiu. Tikslinis echokardiografinis ištyrimas buvo 
atliekamas prieš 500 ml kristaloidų infuziją ir iškart 
po jos. Teigiamu atsaku į skysčių terapiją laikytas 
sistolinio tūrio (ST) padidėjimas mažiausiai 15 proc.
Tik 3 (6,7 proc.) pacientams iš 45 buvo išgauti ne-
tinkami vertinimui echokardiografijos vaizdai. At-
sako į skysčių terapiją vertinimas pagal klinikinius 
požymius yra mažiau tikslus lyginant su tikslinės 
echokardiografijos duomenimis (p=0,034). Kairiojo 
skilvelio išstūmimo trakto (KSIT) greičio ir laiko 
integralo (angl. velocity time integral, VTI) kinta-
mumas daugiau nei 10 proc. kvėpavimo ciklo metu 
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susijęs su teigiamu atsaku į skysčių terapiją (plotas po 
ROC kreive 0,881). Mitralinės E bangos dydis, E/A 
bangų santykis ir apatinės tuščiosios venos (ATV) 
indeksas leidžia prognozuoti spontaniškai kvėpuo-
jančių pacientų atsaką į skysčių terapiją (p=0,006; 
p<0,001; p<0,001). Šio tyrimo duomenimis, širdies 
indeksas (ŠI) yra netinkamas rodiklis prognozuoti 
atsaką į skysčių terapiją (p=0,214).
Daugumai pacientų po didžiųjų pilvo operacijų buvo 
gauti geros kokybės echokardiografiniai vaizdai. Di-
desnis nei 10 proc. KSIT VTI kintamumas sponta-
niškai kvėpuojantiems pacientams turėjo didžiausią 
jautrumą ir specifiškumą palyginus su kitais para-
metrais, naudotais identifikuoti atsakančius į skysčių 
terapiją pacientus pagal TTTE protokolo duomenis.

Įvadas
Skysčių skyrimas perioperaciniu laikotarpiu kelia daug 

diskusijų. Nuolat pasirodo duomenų apie skirtingas skys-
čių skyrimo strategijas bei su jomis susijusias pooperacines 
komplikacijas. Vieni autoriai teigia, jog liberalioji skysčių 
terapija lemia dažnesnes pooperacines komplikacijas nei 
ribota skysčių terapija [1], tačiau kitų rezultatai priešingi [2]. 
Kita vertus, liberalios ir ribotos skysčių skyrimo strategijos 
apibrėžimai skirtinguose medicinos centruose gali skirtis.

Individualus skysčių terapijos parinkimas ir tęstinis 
išplėstinis monitoravimas turėtų būti vienas pooperacinės 
priežiūros tikslų. Deja, vis dar ieškoma optimalaus būdo 
įvertinti pacientų atsaką į skysčių terapiją. Nors centrinės 
hemodinamikos stebėsenos „auksiniu standartu“ laikoma 
plaučių arterijos kateterizacija [3], šis metodas yra bran-
gus, invazinis ir susijęs su didesne komplikacijų rizika, to-
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dėl netaikomas rutininei pacientų stebėsenai. Metaanalizės 
duomenimis [4], echokardiografiniai sistolinio tūrio (toliau 
– ST) ir širdies debito (toliau – ŠD) matavimai koreliuoja 
su „auksiniu standartu“ laikomos boliusinės termodiliuci-
jos matavimais. Tikslinė transtorokalinė echokardiografija 
(toliau – TTTE) atsako į specifinius klausimus, iškylančius 
atliekant diferencinę diagnostiką [5], suteikia vertingos in-
formacijos pasirenkant gydymo taktiką [6–9] ir leidžia atlikti 
tęstinę išplėstinę stebėseną bei planuoti skysčių skyrimą 
perioperaciniu laikotarpiu. 

Šio tyrimo tikslai – įvertinti echokardiografinės stebėse-
nos naudą ir nustatyti skirtingų TTTE rodiklių diagnostines 
vertes kontroliuojant pooperacinę skysčių terapiją.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Prospektyvinis tyrimas atliktas LSMU Anesteziologijos 

klinikoje nuo 2016 m. gegužės 1 dienos iki gruodžio 31 
dienos. Tyrimui vykdyti gautas Bioetikos centro leidimas 
Nr. BE-2–4.

Pacientų įtraukimo kriterijai: amžius – ≥18 metų; sutiki-
mas dalyvauti tyrime; pacientai, kuriems numatyta didžioji 
pilvo operacija (skrandžio rezekcija, gastrektomija, kepenų 
rezekcija, kasos–dvylikapirštės žarnos rezekcija, gaubtinės–
tiesiosios žarnos operacija); per pirmąją valandą po operaci-
jos sumažėjęs vidutinis arterinis kraujospūdis (daugiau nei 
30 proc. nuo pradinio). 

Pacientų neįtraukimo kriterijai: nėštumas; prieširdžių vir-
pėjimas; sunki kardiovaskulinė patologija arba inkstų funk-
cijos sutrikimas; prasta echokardiografijos vaizdo kokybė.

Surinkti tiriamųjų demografiniai duomenys: amžius, lytis, 
kūno masės indeksas, ASA klasė. Pirmąją valandą po opera-
cijos registruoti šie klinikiniai požymiai: širdies susitraukimų 
dažnis (toliau – ŠSD) k./min., arterinis kraujospūdis (toliau 
– AKS) mmHg, vidurinis arterinis kraujospūdis (toliau – 
VAKS) mmHg, kvėpavimo dažnis (toliau – KD) k./min., 
valandinė diurezė ml/kg/val. Baziniu arteriniu kraujospūdžiu 
laikytas dieną prieš operaciją išmatuotas AKS. Klinikiniu 
teigiamu atsaku į skysčių terapiją laikytas sistolinio krau-
jospūdžio (toliau – SKS) padidėjimas daugiau nei 10 mmHg 
po skysčių skyrimo [10].

Visiems pacientams pooperacinis skausmas malšintas 
pagal LSMUL KK Anesteziologijos klinikos protokolą. Po-
operacinį skausmą pacientai vertino pagal vizualinę skausmo 
skalę (angl. visual analog scales, toliau – VAS)  nuo 0 iki 10 
(0 – nėra skausmo, 1–3 – silpnas skausmas, 4–6 – vidutinis 
skausmas, 7–10 – stiprus skausmas) [11,12].

Tikslinės transtorokalinės echokardiografijos proto-
kolas. Echokardiografija atlikta per pirmąją valandą po pilvo 
operacijos, pacientui gulint ant nugaros. Visiems pacientams 
buvo išgauti šie standartiniai TTTE vaizdai: pošonkauli-
nis keturių širdies ertmių, viršūninis keturių širdies ertmių, 
priekrūtinkaulinės ilgosios ašies ir apatinės tuščiosios venos 
(toliau – ATV) vaizdai.

Rodikliai Visi pacientai
(N=40)

Vaizdo kokybė
P reikšmėNeišgautas vaiz-

das arba prasta 
vaizdo kokybė

Vidutinė arba 
gera kokybė

ATV (pošonkaulinis vaizdas)
ATV (transhepatinis vaizdas)

40 (100 proc.) 7 (14,3 proc.) 33 (85,7 proc.)
7 (100 proc.)

0,046

Viršūninis keturių širdies ertmių 
vaizdas

40 (100 proc.) 0 40 (100 proc.) >0,05

Priekrūtinkaulinės ilgosios ir 
trumposios ašies vaizdas

40 (100 proc.) 0 40 (100 proc.)

Sunkumai išgaunant pošonkaulinį vaizdą 
KMI (kg/m2)
<18,4
18,5-24,9
25-29,9
>30

-
20 (50 proc.)
8 (20 proc.)
12 (30 proc.)

-
3 (15 proc.)
2 (25 proc.)

2 (16,7 proc.)

-
17 (85 proc.)
6 (75 proc.)

10 (83,3 proc.)

0,817

Skausmo vertinimo skalė
Silpnas (1-3)
Vidutinis (4-6)
Stiprus (7-10)

4 (min 2, max 
6)

21 (52,5 proc.)
19 (47,5 proc.)

-

5 (min 4, max 6)
0

7 (36,8 proc.)
-

3 (min 1, max 
5)

21 (100 proc.)
12 (63,2 proc.)

-

0,002

1 lentelė. TTTE pritaikymas pooperaciniu periodu
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Transtorokalinė echokardiografija buvo vertinama dviejų 
tyrėjų. ST kintamumas tiriant tam pačiam tyrėjui buvo 2,5 
proc., tarp tyrėjų – 4 proc. Teigiamas atsakas į skysčių tera-
piją apibrėžtas kaip ST padidėjimas mažiausiai 15 proc. po 
500 ml kristaloidų skyrimo per 15 min. Skysčių skyrimas 
buvo nutraukiamas, jei ST nedidėjo. ST apskaičiuotas pagal 
kairiojo skilvelio išstūmimo trakto (toliau – KSIT) greičio 
ir laiko integralo (angl. velocity time integral, toliau - VTI) 
skerspjūvį: ST = KSIT skerspjūvis x VTI [13]. Matavimai 
atlikti prieš skysčių skyrimą ir iškart po jo. Pagal ST padi-
dėjimą pacientai suskirstyti į dvi grupes: atsakančius į skys-
čių terapiją ir neatsakančius. KSIT VTI ir KSIT skersmens 
matavimai atlikti du kartus, o tolesniems skaičiavimams 
naudotos jų vidutinės reikšmės.

Prieš skysčių skyrimą buvo registruojami šie duomenys: 
mitralinės E ir A bangos, E/A santykis, KSIT VTImax ir KSIT 

VTImin per keturis kvėpavimo ciklus bei ATVmax ir ATVmin 
skersmenys kvėpavimo ciklų metu. KSIT VTI kintamumas 
skaičiuotas pagal formulę: {(VTImax – VTImin)/ [(VTImax – 
VTImin)/2] x 100 proc.} [14]. VTImax – VTImin matavimai 
registruoti keturių kvėpavimo ciklų metu. ATV matavimai 
buvo atlikti M režimu, 1 cm žemiau kepenų venų susilie-
jimo [15]. ATV variacijos apskaičiuotos pagal formulę: ATV 
indeksas=(Dmax-Dmin)/Dmax. ATV indeksas procentais.

Skysčių skyrimas operacijos metu nuo tyrėjų nepriklausė. 
Po operacijos atlikus TTTE, skysčių skyrimo planas buvo 
persvarstytas. Atsakantys pacientai buvo stebimi toliau 
[16–18].

Statistika. Duomenys apdoroti naudojant statistinės ana-
lizės paketą SPSS 24.0. Duomenų pasiskirstymui palyginti 
naudoti Kruskalio-Valiso (Kruskal–Wallis) testai. Nomina-
linių kokybinių duomenų analizei naudotas neparametrinis 

Rodiklis Visi tiriamieji Atsakantys Neatsakantys P reikšmė

Pacientai 40 (100 proc.) 12 (27,5 proc.) 29 (72,5 proc.) -
Amžius 60,8 (56,9-64,78) 62 (57,22-66,78) 60,45 (55,2-65,68) 0,881
Lytis:    Vyrai
              Moterys

23 (57,5 proc.)
17 (42,5 proc.)

9
2

14
15

0,55

Kūno masės indeksas 27,29 (±6,38) 25,44 (±3,8) 28,07 (±7,1) 0,131
ASA klasė: II
                    III

16 (40 proc.)
24 (60 proc.)

3 (18,8 proc.)
8 (33,3 proc.)

13 (81,2 proc.)
16 (66,7 proc.)

0,425

Vizualinė skausmo skalė 3 (1 - 6) 4 (3-5) 3 (1-6) 0,72

Širdies susitraukimų dažnis 71 (±12) 70 (± 13) 71 (± 12) 0,633
VAKS (mmHg) 63,4 (±7,21) 62,9 (± 7,91) 63,6 (±7,02) 0,78
Kvėpavimo dažnis 14 (± 2) 13 (± 1,6) 14 (± 2,5) 0,254
Diurezė (ml/kg/h) 1,03 (±0,51) 0,75 (± 0,34) 1,25 (± 0,38) <0,001
VTI max 22,1 2 (±4,32) 20,69 (± 4,54) 22,73 (± 4,16) 0,198
VTI min 20,48 (±4,45) 17,57 (± 4,25) 21,59 (± 4,07) 0,018
VTI kintamumas (proc.) 8,13 (±5,82) 14 (± 5,9) 6,48 (± 12,9) <0,001
Mitralinės E bangos greitis (cm/s) 84,43 (±18,17) 72,14 (± 14,5) 89,7 (± 17,2) 0,004

∆ E (cm/s) 4,63 (±4,98) 9,28 (±5,9) 2,64 (±2,84) 0,003

E/A ratio 1,022 (±0,18) 0,87 (± 0,096) 1,086 (± 0,16) <0,001
∆ E/A 0,065 (±0,067) 0,07 (±0,02) 0,04 (±0,008) 0,001
Apatinės tuščiosios venos indeksas (proc.) 28,1 (± 16,6) 32,29  (± 13,48) 11,03 (± 12,24) <0,001
Širdies indeksas (L/min/m2) 3,21 (± 0,98) 2,89 (± 1,06) 3,35 (± 0,94) 0,214
Infuzinė terapija operacinėje (ml) 1825 (± 792) 2167 (± 961) 1678 (± 676) 0,13

Planuota skysčių terapija po operacijos 
(prieš TTTE (ml))

1550 (± 563) 1500 (± 522) 1678 (± 564) 0,344

Skysčių terapijos apimtis po operacijos (po 
TTTE (ml))

1176 (±599) 1629 (±120) 982 (±106) 0,01

2 lentelė. Atsakančių ir neatsakančių pacientų grupių palyginimas
VAKS – vidurinis arterinis kraujospūdis; VTI –greičio ir laiko integralas (angl.velocity time integral). 
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χ2 testas. Dviejų imčių pasiskirstymui palyginti naudotas 
Mano Vitney (Mann–Whitney) U testas. Visuose testuose 
pasirinktas 0,05 reikšmingumo lygmuo. E ir A mitralinių 
bangų slenkstinę vertę, E/A santykį, KSIT VTI kintamumą, 
širdies indeksą ir ATV variacijas nustatėme pagal grafiko 
kreivę, atvaizduojančią jautrumo ir specifiškumo ryšį (angl. 
receiver operating characteristic curve (toliau – ROC). Plotą 
po kreive (angl. the area under the curve (toliau – AUC) 
laikome klinikiškai reikšmingu, jei jis yra didesnis nei 0,7. 
Nustatant atsako į skysčių terapiją sėkmės dažnį skirtingais 
metodais naudotas Kochrano Q testas. 

Atsakančių ir neatsakančių pacientų grupėse turėjo būti 
mažiausiai po 6 pacientus, kad galėtume nustatyti statistiškai 
reikšmingą vidutinių VTI kintamumo reikšmių skirtumą, kai 
alfa=0,05 ir testo galia=0,8.

Rezultatai
Tyrimo laikotarpiu didelės apimties operacija buvo nu-

matyta 45 pacientams. 5 pacientai nebuvo įtraukti į tyrimą 
dėl šių priežasčių: vienas – dėl širdies laidžiosios sistemos 
sutrikimų, vienas – dėl prieširdžių virpėjimo, kiti – dėl in-
terpretacijai nepakankamos vaizdų kokybės. 

Tyrime dalyvavo 40 pacientų – 23 (57,5 proc.) vyrai ir 

17 (42,5 proc.) moterų, kuriems nustatyta hipotenzija po-
operaciniu laikotarpiu. Vidutinis pacientų amžius buvo 60,8 
(56,9–64,78) metai. 16-os (40 proc.) pacientų fizinė būklė 
buvo įvertinta kaip atitinkanti II ASA klasę ir 24 (60 proc.) 
pacientų – III ASA klasę. Prieš tyrimą gauta VAS mediana 
buvo 3 (min 2, max 7).

Tinkami viršūninio ir priekrūtinkaulinės ilgosios ašies 
vaizdai buvo gauti visiems 40 (100 proc.) pacientų. Informa-
tyvūs pošonkaulinio lango ATV vaizdai buvo gauti 33 (82,5 
proc.) pacientams, o 7-iems (17,5 proc.) likusiems pacien-
tams buvo naudotas transhepatinis akustinis langas. Pras-
tesnė pošonkaulinės padėties echoskopijos vaizdų kokybė 
(p=0,046) buvo susijusi su didesniu pooperaciniu skausmu 
(p=0,002). 21 pacientas (52,5 proc.) nurodė jaučiantis švelnų 
skausmą (1–3 balai), visų šių pacientų vaizdų kokybė buvo 
pakankama tolesnei analizei. 19 (47,5 proc.) pacientų jautė 
vidutinį skausmą (4–6 balai), 7-iems iš jų (36,8 proc.) nepa-
vyko išgauti pošonkaulinės padėties vaizdų. Didesnis kūno 
masės indeksas (toliau – KMI) neturėjo reikšmingos įtakos 
išgaunant pošonkaulinės padėties vaizdus (p=0,817). 3 iš 7 
pacientų, kuriems vaizdai šioje padėtyje nebuvo gauti, KMI 
buvo  normalus, likusių pacientų KMI didesnis nei 25 kg/m2. 
Duomenys apie vaizdų kokybę ir sunkumus juos išgaunant 

1 pav.  Echokardiografijos duomenų sprendimus priimančiojo ypatybių (angl. receiver operator 
characteristic (ROC)) kreivės, apibūdinančios atsaką į skysčių terapiją
Plotas po kreive (angl. area under the curve) laikytas kliniškai reikšmingu jei jo reikšmė didesnė nei 0,7.
Plotai po ROC kreive:
Mitralinės E bangos greitis – 0,78 (95% PI 0,619 – 0,941, p=0,006);
E/A santykis -  0,868 (95% PI 0,755 – 0,98, p<0,001);
Širdies indeksas – 0,622 (95% PI 0,424 – 0,82, p=0,82);
VTI variability (%) – 0,881 (95% PI 0,744 – 1,0, p<0,001);
ATV indeksas (%) – 0,878 (95% PI 0,768 – 0,988, p<0,001).
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pateikti 1 lentelėje. 
Po skysčių skyrimo 12-ai pacientų (30 proc.) ST padidėjo 

daugiau nei 15 proc., o sistolinio AKS padidėjimas daugiau 
nei 10 mmHg nustatytas 6-iems (15 proc.) pacientams. Atsa-
kančių ir neatsakančių pacientų grupių palyginimas pateiktas 
2-oje lentelėje. Išplėstinio hemodinamikos monitoravimo – 
TTTE duomenimis nustatėme reikšmingai daugiau pacientų, 
kuriems bus teigiamas atsakas į skysčius nei remdamiesi tik 
klinikiniais požymiais (p=0,034).

KSIT VTI kintamumas kvėpavimo ciklo metu buvo reikš-
mingai didesnis tarp pacientų, kuriems tikėtinas teigiamas 
atsakas į skysčius, lyginant su tais, kuriems atsako nesitikime 
– atitinkamai 14 proc. (±5,9) ir 6,48 proc. (±12,9), p<0,001. 

Pagal ROC kreivės analizę AUC buvo 0,881 (95 proc., 
širdies indeksas (toliau – ŠI) 0,744 – 1,0, p<0,001, geriausia 
ribinė vertė – 10 proc. su 83,3 proc. jautrumu ir 85,7 proc. 
specifiškumu. Mitralinės E bangos greitis atsakančiųjų į 
skysčių terapiją buvo 72,14 cm/s (±14,5), o neatsakančiųjų 
– 89,7 cm/s (±17.2). ROC kreivės analizė parodė, kad AUC 
buvo 0,78 (95 proc. ŠI 0,619 – 0,941, p=0,006), geriausia 
ribinė vertė – 78,5 su 75 proc. jautrumu ir 82,1 proc. specifiš-
kumu. Mitralinės E bangos padidėjimas po skysčių skyrimo 
buvo didesnis atsakančiųjų nei neatsakančiųjų, atitinkamai 
9,28 cm/s (±5,9) ir 2,64 cm/s (±2,84) (p=0,003). E bangos 
padidėjimas daugiau nei 4 cm/s susijęs su teigiamu atsaku 

į skysčių terapiją (91,7 proc. jautrumas, 78,6 proc. specifiš-
kumas, AUC po ROC kreive buvo 0,893 (95 proc. ŠI 0,794 
– 0,992, p<0,001). Panašūs ir A/E bangų santykio rezultatai: 
vidutinis E/A santykis atsakančiųjų buvo 0,87 (SD 0,096), 
o neatsakančiųjų – 1,086 (±0,16), AUC – 0,868 (95 proc. 
ŠI 0,755 – 0,98, p<0,001), geriausia ribinė vertė – 0,913 su 
75 proc. jautrumu ir 89,3 proc. specifiškumu. E/A santykio 
padidėjimas po skysčių boliuso buvo didesnis atsakančiųjų 
nei neatsakančiųjų – atitinkamai 0,07 (±0,02) ir 0,04 (±0,008) 
(p=0,001). AUC po ROC kreive buvo 0,878 (95 proc. ŠI 
0,76 – 0,995, p<0,001). E/A santykio padidėjimas daugiau 
nei 0,07 prognozuoja atsaką į skysčių terapiją su 83,3 proc. 
jautrumu ir 85,7 proc. specifiškumu.

Nors atsakančiųjų į skysčių terapiją ŠI buvo mažesnis 
(2,89 l/min./m2 (±1,06) nei neatsakančiųjų (3,35 l/min./m2 
(±0,94), šis skirtumas nebuvo reikšmingas (p=0,214). Pagal 
ROC analizę, AUC buvo 0,622 (95 proc. ŠI 0,424 – 0,82, 
p=0,82). ŠI netinka prognozuoti atsakui į skysčių terapiją.

ATV kintamumas buvo reikšmingai didesnis atsakan-
tiems (32,29 proc. (±13,48), nei neatsakantiems (11,03 proc. 
(±12,24) (p<0,001). ATV kintamumo indekso AUC po ROC 
kreive buvo 0,878 (95 proc. ŠI 0,768 – 0,988, p<0,001), 
geriausia ribinė vertė – 26,6 proc. su 75 proc. jautrumu ir 
82,8 proc. specifiškumu.

ROC analizės rezultatai pavaizduoti 1 paveiksle. Indi-

2 pav. Individualios echokardiografijos duomenų vertės po smūginio 500 ml kristaloidų skyrimo
KSIT VTI kintamumas buvo matuojamas per keturis kvėpavimo ciklus. ∆VTI apskaičiuotas kaip skirtumas tarp VTImax ir VTImin ir išreikštas procentais. E ir A bangų 
greičiais laikyti didžiausi greičiai per mitralinį vožtuvą. ATV kintamumo indeksas nustatytas remiantis formule: ATV indeksas = (Dmax-Dmin)/Dmax ir išreikštas procentais.
NA – neatsakantys į skysčių terapiją; A – atsakantys į skysčių terapiją.
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vidualios šių rodiklių vertės atsakantiems ir neatsakantiems 
pavaizduotos 2 paveiksle. 

Diskusija
Hemodinamikos monitoravimo „aukso standartu“ vi-

suotinai laikoma plaučių arterijos kateterizacija. Deja, šis 
metodas dėl anksčiau minėtų apribojimų netaikomas rutininei 
pacientų stebėsenai. Tam naudojamas neinvazinis tyrimas – 
echokardiografija [19]. Viena pagrindinių problemų, nors ji 
atrodytų banali, yra echokardiografijos vaizdų vizualizacija 
bei kokybė [20]. Vaizdai, gauti viršūninėje priekrūtinkau-
linėje trumpojoje ir ilgojoje ašyse, buvo informatyvūs ir 
tinkami interpretacijai, bet ne visais atvejais pavyko gauti po-
šonkaulinį vaizdą. Informatyvus pošonkaulinis vaizdas buvo 
gautas 35 (87,5 proc.) pacientams. 7 (30,4 proc.) pacientams 
nepavyko išgauti ATV vaizdo pošonkaulinės ilgosios ašies 
padėtyje. Nepaisant to, ATV matavimus atlikome visiems pa-
cientams, reikalingus vaizdus gavę per kepenų akustinį langą. 
Nors ATV matavimams buvo panaudoti skirtingi akustiniai 
langai, tai neturėjo įtakos ATV diametro reikšmėms. Visais 
atvejais ATV diametras matuotas M režimu 2–3 cm nuo 
dešiniojo prieširdžio [16–18,21]. Pagrindinės nekokybiško 
pošonkaulinės padėties vaizdo priežastys – pooperacinis 
skausmas ir žaizdų tvarsčiai.

Atsaką į skysčių terapiją galima vertinti įvairiais ultra-
garsiniais metodais [19,20,22–24]. Didesnis nei 15 proc. 
KSIT ir VTI kintamumas po skysčių paskyrimo yra plačiai 
naudojamas, specifiškas ir jautrus rodiklis [25]. Feissel ir 
kt. pastebėjo, kad aortos kraujotakos greičio (angl. aortic 
velocity) pokytis yra specifinis parametras, pagal kurį galime 
prognozuoti hemodinaminį atsaką į skysčių skyrimą pacien-
tams, kuriems nustatytas sepsinis šokas ir taikoma dirbtinė 
plaučių ventiliacija [24]. Panašūs rezultatai, kalbant apie 
kraujotakos greičio pokyčius per aortos vožtuvą nustatyti 
ir vaikams, kuriems taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija 
[26,27]. Deja, įvertinti KSIT VTI  pokyčius reikalingas 
papildomų skysčių skyrimas. Didesnis nei 12 proc. aortos 
kraujotakos kitimas kvėpavimo ciklų metu yra susijęs su tei-
giamu atsaku į skysčių terapiją spontaniškai kvėpuojantiems 
sveikiems savanoriams [14]. Deja, spontaninis kvėpavimas 
apriboja dinaminių rodiklių vertinimą. Spontaniškai kvė-
puojančių pacientų nuolatinis vidukrūtininio spaudimo kiti-
mas, kvėpavimo tūris ir dažnis skiriasi [28]. Be to, kartu su 
spontaninio kvėpavimo pastangomis susitraukinėja ir pilvo 
sienos raumenys. Atlikę tyrimą pastebėjome šį tą naujo ir 
netikėto, būtent: didesnis nei 10 proc. KSIT VTI kintamumas 
kvėpavimo ciklo metu su dideliu jautrumu ir specifiškumu 
buvo susijęs su spontaniškai kvėpuojančių pacientų teigiamu 
atsaku į skysčių terapiją po didžiųjų pilvo operacijų. Kaip 
jau minėjome, spontaninis kvėpavimas riboja dinaminių 

rodiklių vertinimą atsako į skysčių terapiją prognozavimui, 
tačiau šio tyrimo metu manome, kad kai kuriuos apribojimus 
pavyko minimalizuoti. Nors tiriamieji nebuvo prašomi keisti 
kvėpavimo būdo ir/ar dažnio, šis rodiklis buvo 14 (±2) kartų 
per minutę ir nesiskyrė tarp pacientų, kuriems nustatytas 
teigiamas atsakas į skysčius ir tų, kuriems atsako nebuvo. 
Gilus arba forsuotas kvėpavimas būtų galėjęs iškreipti rezul-
tatus. Po operacijos pacientų kvėpavimo judesiai būna labiau 
paviršiniai nei gilūs dėl pooperacinio skausmo, išliekančio 
nepaisant pastangų jį numalšinti. Be to, dėl šios būklės su-
mažėja pilvo sienos raumenų įtaka spontaniniam kvėpavi-
mui, taigi šiuo atveju eliminuojamas dar vienas dinaminių 
rodiklių vertinimo apribojimas. Kiekvienas tyrėjas atliko 
matavimus du kartus, kad būtų sumažinta klaidų tikimybė. 
Mūsų duomenimis, KSIT VTI kintamumas kvėpavimo ciklo 
metu yra naudingas rodiklis identifikuoti į skysčių terapiją 
atsakančius spontaniškai kvėpuojančius pacientus. Pagrin-
dinis šio rodiklio privalumas tas, kad mums nereikia skirti 
skysčių terapijos atsakui į ją įvertinti, o vertinimo trukmė 
siekia 4 kvėpavimo ciklus.

Yra duomenų, įrodančių, kad sumažėjusi mitralinės E 
bangos ir E/A santykio reikšmė padeda prognozuoti atsaką 
į skysčių terapiją [16,29,30]. Mūsų duomenimis, pacientai 
gali būti identifikuojami kaip atsakantys į skysčių skyrimą, 
jei mitralinės E bangos greitis yra mažesnis nei 78,5 cm/s ir 
E/A santykis mažesnis nei 0,913. Kiti autoriai rekomenduoja 
laikyti atsaką teigiamu, kai mitralinės E bangos greitis yra 
mažesnis nei 70 ir E/A santykis mažesnis nei 0,8 [16,30]. 
Pastebėta, kad prognozuojant atsaką į skysčių terapiją su-
mažėjusio mitralinės E bangos greičio ir E/A santykio spe-
cifiškumas ir jautrumas yra dideli. Nepaisant to, yra keletas 
veiksnių, darančių įtaką mitralinės E bangos greičiui ir E/A 
santykiui. Įtekėjimo per dviburį vožtuvą greičiai kinta su am-
žiumi – senstant mitralinės E bangos greitis ir E/A santykis 
mažėja [23], todėl į paciento amžių turi būti atsižvelgiama. 
Be to, šie parametrai priklauso ir nuo širdies susitraukimų 
dažnio, ritmo, PR intervalo, širdies debito, dviburio vožtuvo 
žiedo dydžio ir kairiojo prieširdžio (toliau – KP) funkcijos. 
Pacientai su prieširdžių virpėjimu ar sunkiu širdies nepakan-
kamumu nebuvo įtraukti į tyrimą. Visi šie rodikliai didina 
klaidingai teigiamų rezultatų tikimybę, nors nenustatėme 
reikšmingo amžiaus, lyties ir širdies susitraukimų dažnio 
skirtumo tarp atsakančių ir neatsakančių. Gavome statistiškai 
reikšmingą mitralinės E bangos ir E/A santykio padidėjimą 
po skysčių skyrimo atsakantiems ir neatsakantiems pacien-
tams. Tai rodo, kad mitralinė E banga ir E/A santykis yra 
tinkami rodikliai nusakyti atsakui į skysčių terapiją paci-
entams, kurių kairiojo skilvelio atsipalaidavimo funkcija 
nėra sutrikusi. 

Kaip jau ne kartą minėjome, „auksinis standartas“ šir-



28

dies debito stebėsenai yra plaučių arterijos kateterizacija, 
tačiau neinvazinis metodas – echokardiografija – taip pat 
yra patikimas būdas [19]. Atlikus matavimus transpulmo-
nalinės termodiliucijos metodu pastebėta, kad ŠI reikšmin-
gai padidėja po smūginio skysčių paskyrimo [31]. Vienoje 
iš studijų nustatyta, kad ŠI išmatuotas echokardiografiškai 
buvo reikšmingai mažesnis atsakantiems į skysčių skyrimą 
pacientams nei tiems, kuriems teigiamo atsako nestebėta 
[14]. Mūsų tyrimas šių duomenų nepatvirtino. Nors mes 
pastebėjome, kad atsakančiųjų ŠI buvo mažesnis, tačiau šis 
skirtumas nebuvo reikšmingas. Galbūt skysčių trūkumas 
atsakantiems pacientams nebuvo pakankamai didelis, kad 
stebėtume statistiškai reikšmingą skirtumą. 

ATV kintamumo indeksas yra patikimas rodiklis įvertinti 
atsaką į skysčių terapiją pacientams, kuriems atliekama dirb-
tinė plaučių ventiliacija [22, 32]. Deja, spontaniškai kvėpuo-
jantiems pacientams ATV kintamumo indekso diagnostinė 
vertė tebėra diskutuotina. Pasak Muller ir kt. tyrėjų, didesnis 
nei 40 proc. ATV kintamumas siejamas su atsako į skysčių 
terapiją buvimu, tačiau mažesnis nei 40 proc. kitimamumas 
tebėra „pilkojoje zonoje“ ir turėtų būti vertinamas atsargiai 
[16, 18]. Kitas tyrimas patvirtina, kad mažesnis nei 36,5 proc. 
ATV kintamumas šoko būklės pacientams rodo adekvataus 
atsako į skysčių terapiją nebuvimą [17]. Mūsų duomenimis, 
su atsako į skysčių terapiją buvimu buvo susijęs didesnis 
nei 26,6 proc. ATV kintamumas. Nepaisant to, buvo ir to-
kių atsakančių į skysčius pacientų, kurių ATV kintamumas 
buvo mažesnis nei 20 proc. Mūsų duomenys patvirtina, kad 
negalime atmesti atsako į skysčių terapiją buvimo, kai ATV 
kintamumas yra mažas spontaniškai kvėpuojantiems paci-
entams. Be to, vienas heterogeniškos populiacijos tyrimas 
parodė, kad pagal ATV kintamumą iš viso negalime spręsti 
apie atsako į skysčių terapiją buvimą [33]. ATV kintamumo 
ar indekso reikšmė identifikuojant atsakančius ir neatsakan-
čius į skysčių terapiją pacientus kelia daug diskusijų, nes 
skirtingų tyrimų rezultatai yra prieštaringi [16–18, 22, 33]. 
Taip pat yra žinoma, kad kvėpavimo pobūdis reikšmingai 
veikia ATV skersmenį [16, 34, 35]. Mūsų atveju, kvėpa-
vimo pobūdžiui galimai įtaką darė pooperacinis skausmas 
(dėl kurio ribojami krūtinės ląstos judesiai), todėl esama 
tikimybės, kad buvo praleisti atsakantys į skysčių terapiją 
pacientai, nepaisant to, kad visų pacientų pasiskirstymas 
pagal skausmo skalę buvo homogeniškas.

Mūsų tyrimas kelia diskusiją apie individualizuotos pe-
rioperacinės skysčių stebėsenos problemos aktualumą. Paste-
bėjome, kad skysčių infuzijos apimtys reikšmingai nesiskyrė 
atsakantiems ir neatsakantiems pacientams nei operacijos 
metu, nei po jos. Ultragarsinė stebėsena naudinga įvertinti 
intervencijos poreikį – skirti skysčių terapiją ar ne. Taip pat 
itin svarbu žinoti, ar ir kada nutraukti skysčių skyrimą. Kaip 

žinia, skysčių perteklius siejamas su didesne kardiopulmo-
ninių komplikacijų rizika ir gali sutrikdyti audinių gijimą 
po operacijos [36]. Turint omenyje, kad pagrindinis skys-
čių skyrimo operacijos metu tikslas yra užtikrinti organų 
perfuziją ir deguonies tiekimą audiniams, privalome skirti 
skysčių tik tiek, kiek reikia, ir tik tada, kai reikia. TTTE gali 
palengvinti sprendimų priėmimą perioperaciniu laikotarpiu.

Šį tyrimą apribojo keli veiksniai. Pirma, tyrimas nebuvo 
aklas. Antra, pasyvaus kojų pakėlimo testas nėra rutiniškai 
atliekamas mūsų poanestezinės priežiūros palatoje, todėl 
buvo pasirinktas skysčių skyrimas. Mūsų tyrimas rodo, kad 
identifikavus neatsakančius pacientus, skysčių skyrimo 
planas galėtų būti persvarstomas ir koreguojamas. Trečia, 
negalime atmesti tikimybės klaidų matuojant sistolinį tūrį 
(toliau – ST). Kiekvienas tyrėjas ST matavo keletą kartų. 
Tai, kad kiekvieno matavimo metu gauti duomenys galėjo 
skirtis individualiai ir tarp tyrėjų atskirai, buvo įvertinta ir 
aprašyta metodikos dalyje.

Atrodo, kad KSIT VTI kintamumas galėtų būti tinka-
mas rodiklis atsakui į skysčių terapiją įvertinti, tačiau mūsų 
rezultatams patvirtinti reikia daugiau duomenų. Infuzinė 
skysčių skyrimo strategija atsakantiems ir neatsakantiems į 
skysčius pacientams buvo vienoda. Tai tik parodo problemos 
aktualumą ir kelia dar didesnes diskusijas dėl individualaus 
pacientų vertinimo ir infuzinės skysčių terapijos skyrimo. 
Reikalingi tolesni tyrimai siekiant įvertinti baigtis po indi-
vidualizuoto, TTTE duomenimis pagrįsto perioperacinio 
skysčių terapijos skyrimo didžiųjų pilvo operacijų metu.

Išvados
Daugumai pacientų po didžiųjų pilvo operacijų buvo 

gauti geros kokybės echokardiografiniai vaizdai. Didesnis nei 
10 proc. KSIT VTI kintamumas spontaniškai kvėpuojantiems 
pacientams turėjo didžiausią jautrumą ir specifiškumą palygi-
nus su kitais parametrais, naudotais identifikuoti atsakančius 
į skysčių terapiją pacientus pagal TTTE protokolo duomenis.
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EXTENDED HEMODYNAMIC MONITORING IN 
PERIOPERATIVE PERIOD TO PROGNOSE FLUID 

RESPONSIVENESS IN SPONTANEOUSLY 
BREATHING NON-CARDIAC PATIENTS 

A. Mačiulienė, A. Maleckas, A. Kriščiukaitis, V. Mačiulis,  
K. Valiukaitė,  L. Vaičaitė, A. Macas 

Key words:  echocardiography, fluid management, surgery.
Summary
Since the beginning of focused assessed transthoracic echocar-

diography (FATE) protocol various of methods were investigated 
for evaluation of fluid responsiveness. The aims of the study were 
to evaluate the feasibility and reliability of FATE in postoperative 
patients and to compare different methods of focused echocardio-
graphy data for identifying fluid responders.

40 hypotensive patients after major abdominal surgery were 
included in the study. FATE measurements were taken before and 
immediately after fluid challenge. Positive fluid responsiveness was 
defined by an increase in stroke volume of at least 15%.

In all cases the quality of echocardiography images was sui-
table for interpretation. More fluid responders were identified by 
echocardiography data compared to clinical signs (p=0.034). Va-
riability of left ventricle outflow tract velocity time integral during 
breathing cycles, reduced mitral E wave, E/A ratio and IVC index 
prognose fluid responsiveness in spontaneously breathing patients 
(p=0.006; p<0.001; p<0.001). 

It is possible to obtain good quality echocardiographic images 
that are suitable for interpretation and clinical decision making in 
patients after abdominal surgery. Identification of fluid responders 
by echocardiographic data is more precise than by clinical signs. 
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