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Santrauka 
Citoredukcija (CRC) kartu su hipertermine intraperi-
tonine chemoterapija (HIPEC) Lietuvoje mažai anali-
zuota tema, nors šiomis dienomis ji ypač aktuali, nes 
tai gyvybę gelbstinti ir gyvenimo trukmę prailginanti 
procedūra. Daugėjant tokių atvejų, gydytojams aneste-
ziologams vis dažniau teks susidurti su HIPEC. Šiame 
straipsnyje retrospektyviai apžvelgėme pacientų, ku-
riems   taikytas HIPEC gydymas, ligos istorijas. Di-
džiąją dalį pacientų sudarė moterys. Pacientų amžius 
svyravo nuo 27 iki 72 metų. Moterims dažniausiai 
HIPEC atlikta dėl išplitusio kiaušidžių piktybinio na-
viko, o vyrams dėl skrandžio kūno piktybinio naviko. 
CRC kartu su HIPEC yra didelės apimties intervencija. 
Procedūra dažniausiai atliekama sąlyginai patenkina-
mos fizinės būklės (III ASA klasė) pacientams. Atlie-
kami standartiniai kraujo tyrimai. Prireikus, išplėsti-
nis vertinimas pagal vyraujančią gretutinę patologiją. 
Svarbu atkreipti dėmesį į anemiją ar hipoalbuminemiją 
priešoperaciniu periodu, nes tai susiję su didesniu poo-
peracinių komplikacijų dažniu [6]. Visiems pacientams 
taikyta standartinė gyvybinių funkcijų stebėsena ir in-
vazinė AKS stebėsena, punktuota centrinė vena, nau-
dotos priemonės, padedančios užtikrinti paciento šil-
dymą ar vėsinimą, spaudimo taškų kontrolę. Įvertinus 
pacientų fizinę būklę, operacijos trukmę bei numanomą 
skausmingumą, buvo pasirinkta anestezijos taktika. Dėl 
epidurinės anestezijos indikacijų ir saugumo spręsta 
kiekvienu atveju individualiai. Dažniausiai anestezija 
užtruko daugiau nei 7 val. Dėl didelės apimties CRC, 
ilgos trukmės, hipertermijos ir chemoterapijos, daž-
nai stebimas skysčių balanso sutrikimas, todėl svarbu 
užtikrinti adekvačią diurezę [9]. Prireikus − koreguoti 

anemiją, krešumo sistemos sutrikimą ar hipoalbumine-
miją [6]. Dėl šios priežasties intraoperacinio periodo 
metu tikslinga kartoti biocheminius kraujo tyrimus po 
CRC bei po HIPEC procedūros ir atvykus į PAPP [7]. 
Pacientai po šios intervencijos stebimi PAPP bent ke-
turias paras. Daugeliui pacientų nustatomi elektrolitų 
disbalanso sutrikimai ar hipoalbuminemija. Šias kom-
plikacijas svarbu laiku pastebėti ir koreguoti. Šiems 
pacientams pasitaiko ir krešumo sistemos sutrikimų, 
anemija ar trombocitopenija. Galimos ir kitos kompli-
kacijos, tokios kaip pooperacinis pykinimas, vėmimas, 
skausmas ir kt. CRC su HIPEC LSMUL KK aktyviau 
pradėta taikyti 2020 metais. Nuo tada ji  taikyta dau-
giau nei 40 pacientų. Šiuo metu pacientų skaičius dar 
nėra toks didelis, tačiau gerėjant diagnostikai šių paci-
entų daugės. Dėl šios priežasties vis dažniau gydytojai 
anesteziologai operacinėje susidurs su šiais pacientais 
ir jų perioperacinio periodo  niuansais.

Įvadas 
Pilvaplėvės karcinomatozė – tai antrinis onkologinis ži-

dinys pilvaplėvės ertmėje dėl išplitusio virškinimo sistemos 
ar epitelinio kiaušidžių vėžio. Ši diagnozė siejama su bloga 
prognoze ir trumpu išgyvenamumu. Pavyzdžiui, nustačius 
skrandžio vėžį, išplitusį pilvaplėvės ertmėje, vidutinis iš-
gyvenamumas  siekia 3-6 mėnesius, netaikant gydymo [1].

Pastaruoju trisdešimtmečiu pirminių pilvaplėvės navikų 
ar pilvaplėvės karcinomatozės gydymui vis dažniau taiko-
mas chirurginis navikinių audinių sumažinimas (CRC) ir 
hiperterminė intraperitoninė chemoterapija (HIPEC). HIPEC 
metu pilvaplėvės ertmėje pasiekiama >1000 kartų didesnė 
chemopreparato koncentracija, nei plazmoje, todėl hiper-
termija padidina chemopreparatų penetraciją į audinius ir 
toksiškumą. Taip prailginamas laikas iki ligos atkryčio ir 
bendras ligonių išgyvenamumas [2,3]. Nors taikant HIPEC 
padidėja komplikacijų rizika (kraujodaros sutrikimai, virš-

PACIENTŲ, KURIEMS ATLIKTA CITOREDUKCIJA KARTU SU 
HIPERTERMINE INTRAPERITONINE CHEMOTERAPIJA,

PERIOPERACINĖS PRIEŽIŪROS YPATUMAI

Kristina Liaudanskytė1, Dovilė Stonienė2, Andrius Macas2

1Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija,
2Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Anesteziologijos klinika



29

kinamojo trakto sutrikimai, inkstų sutrikimai, neurotoksinis poveikis ir 
kt.[4], tačiau ši gydymo metodika yra taikoma ir rekomenduojama tarp-
tautinių onkologų organizacijų atrinktiems ligoniams gydyti [5]. 

Intraperitoninė chemoterapija dažniausiai skiriama kartu su sistemine 
intravenine chemoterapija. Chemoterapijos biologinį poveikį sustiprina 
kartu atliekama CRC, kurios metu pašalinama navikinių masių pažeista 
pilvaplėvė. Remiantis onkologiniais principais, atliekamos CRC operaci-
jos – sumažėjus bendrai naviko masei, jis tampa jautresnis ir sisteminiam 
gydymui. 

Per dvejus metus (2020 m.  ir 2021 m.) Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninėje Kauno klinikose (LSMUL KK) gydyti 43 pacientai, 
kuriems taikyta HIPEC procedūra. Siekiant užtikrinti pacientų saugumą ir 
atkreipti dėmesį į perioperacinę pacientų priežiūrą, nusprendėme apžvelgti 
gydytų pacientų ligos istorijas.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti pacientų, 
kuriems taikyta HIPEC procedūra LSMUL 
KK, perioperacinio periodo ypatybes, svar-
bias gydytojo anesteziologo praktikoje.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Gavus Lietuvos sveikatos mokslų uni-

versiteto Bioetikos centro (LSMU BEC) 
leidimą, LSMUL KK Anesteziologijos kli-
nikoje retrospektyviai išanalizuoti pacientų 
ligos istorijų duomenys, kuriems 2020 m. 
sausio mėn. – 2021 m. gruodžio mėn. taikytas 
HIPEC gydymas. Statistinė duomenų analizė 
atlikta naudojant IBM SPSS 27.0 ir Microsoft 
Excel 2016 programinę įrangą. Duomenų pa-
siskirstymui įvertinti naudotas Kolmogorov-
Smirnov ir Shapiro Wilk testai. Kiekybinių 
kintamųjų aprašomoji statistika pateikiama 
vidurkiais (standartiniu nuokrypiu) ar me-
diana (M), šalia nurodant tiek minimalias, tiek 
maksimalias reikšmes. Kokybinių kintamųjų 
analizė pateikiama absoliučiuoju skaičiumi 
(n) ir procentine dalimi (proc.).

Tyrimo rezultatai 
Perioperacinė pacientų priežiūra atlikta 

pagal LSMUL KK patvirtintas diagnostikos 
ir gydymo „Anestezija ir poanestezinė prie-
žiūra citoredukcinės operacijos su hiperter-
mine intraperitonine chemoterapija metu“ 
rekomendacijas. 

Išanalizuotos 43 pacientų ligos istorijos. Iš 
jų 69,8 proc. (n=30) sudarė moterys, o likusi 
dalis buvo vyrai (n=13, 30,23 proc.). Jauniau-
sias pacientas buvo 27 metų, o vyriausias - 72 
metų. Ligonių amžiaus mediana - 55 metai. 
Pacientų demografinė statistika pateikiama 
1 lentelėje.

Moterims dažniausiai HIPEC atlikta dėl 
išplitusio kiaušidžių piktybinio naviko (n=11, 
25,58 proc.), o vyrams dėl skrandžio kūno 
piktybinio naviko (n=8, 18,60 proc.) (1 pav., 
2 pav.).

Skrandžio kūno
piktybinis navikas

n=8
61,5%

Skrandžio išplitęs
piktybinis navikas

n=1
7,7%

Kirmėlinės ataugos
piktybinis navikas

n=1
7,7%

Kylančiosios
gaub�nės žarnos
piktybinis navikas

n=1
7,7%

Tiesiosios žarnos
piktybinis navikas

n=1
7,7%

Retroperitoninio
tarpo ir pilvaplėvės

metastazinis
piktybinis navikas

n=1
7,7%

VYRAI (n=13)

Kiaušidės piktybinis
navikas
n=11
36,8%Skrandžio piktybinis

navikas
n=7
23,4%

Pilvaplėvės navikas
n=3
10%

Aklosios žarnos
piktybinis navikas

n=3
10%

Ries�nės gaub�nės
žarnos piktybinis

navikas
n=1
3,3%

Tiesiosios žarnos
piktybinis navikas

n=1
3,3%

Kasos galvutės
piktybinis navikas

n=1
3,3%

Retroperitoninio
tarpo ir pilvaplėvės
išplitęs piktybinis

navikas
n=1
3,3%

Kiaušintakio
piktybinis navikas

n=1
3,3%

Moters ly�es
organų išplitęs

piktybinis navikas
n=1
3,3%

MOTERYS (n=30)

1 pav. Indikacijos CRC + HIPEC vyrams

2 pav. Indikacijos CRC + HIPEC moterims

Tiriamųjų demografija n = 43
Amžius (metais) 55 (27-72)
Lytis
Vyrai
Moterys

n=13, (30,23%)
n=30, (69,77%)

1 lentelė. Pacientų demografiniai rodikliai.
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Prieš anesteziją įvertinta visų pacientų 
fizinė būklė, suteikiant ASA (American 
Society of Anesthesiologists) klasę. I ASA 
funkcinės klasės grupėje pacientų buvo ma-
žiausiai – 1 (2,33 proc.), II ASA klasėje – 5 
(11,63 proc.), III ASA klasėje pacientų pa-
siskirstymas buvo didžiausias – 34 (79,01 
proc.), o IV ASA klasėje  3 (6,98 proc.) pa-
cientai (3 pav.). 

Įvertinus pacientų fizinę būklę, operaci-
jos trukmę bei numanomą skausmingumą, 
buvo pasirinkta anestezijos taktika. Visiems 
pacientams taikytas standartinė gyvybinių 
funkcijų stebėsena ir invazinė AKS stebė-
sena, punktuota centrinė vena, naudotos 
priemonės, padedančios užtikrinti paci-
ento šildymą ar vėsinimą, spaudimo taškų 
kontrolę. Didžiajai daliai pacientų (n=25, 
58,14 proc.) atlikta bendroji anestezija, o 
kitiems − kombinuota (n=18, 41,86 proc.). 
Dažniausiai anestezija užtruko daugiau nei 
7 val. (n=26, 60,47 proc.),  kitais atvejais – 
nuo 4 val. iki 7 val. (n=17, 39,53 proc.). 38 
pacientams (88,37 proc.) atlikta CRC, o 5 
(11,63 proc.) taikyta tik HIPEC. Tirtas anes-
tezijos pasirinkimo metodų tarpusavio ryšys 
tarp operacijos trukmės ir anestezijos būdo 
pasirinkimo, tačiau statistiškai reikšmingų 
koreliacijų nenustatyta (p>0,05). 

Po operacijos 97,6% (n=42) pacientų 
pateko į Poanestetinės priežiūros palatą 
(PAPP), o 1 pacientas dėl daugiau nei 8 
val. trukusios operacijos palydėtas į In-
tensyviosios terapijos skyrių.  Įvertintos 
pooperaciniu laikotarpiu pasitaikančios 
komplikacijos. Dažniausia moterų ir vyrų 
komplikacija − elektrolitų disbalanso su-
trikimai ir hipoalbuminemija. Moterims 
dažnai prireikdavo papildomo pooperacinio 
nuskausminimo opioidais ar antiemetinio 
gydymo (4 pav., 5 pav.). PAPP pacientai vi-
dutiniškai praleisdavo 3,37 (±1,38) dienas ir 
dar 9,86 (±10,48) lovadienius – terapiniame 
skyriuje. Vidutiniškai LSMUL KK pacientai 
praleisdavo 14,26 (±10,54) lovadienių. 

Diskusija
CRC kartu su HIPEC yra didelės apim-

ties intervencija, lydima ryškių hemodina-
minių ir metabolinių svyravimų. Procedūra 
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3 pav. Pacientų fizinė būklė pagal ASA klasę
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dažniausiai atliekama sąlyginai patenkinamos fizinės būklės 
(III ASA klasė) pacientams. Atliekami standartiniai kraujo 
tyrimai. Jei reikia, atliekamas išplėstinis vertinimas pagal 
vyraujančią gretutinę patologiją. Svarbu atkreipti dėmesį į 
anemiją ar hipoalbuminemiją priešoperaciniu periodu, nes 
pagal S. Solanki ir kitų atliktą tyrimą, tai susiję su didesniu 
pooperacinių komplikacijų dažniu [6]. 

CRC kartu su HIPEC metu siekiant kontroliuoti poo-
peracinį skausmą, mažinti intraveninį opioidų poreikį, gali 
būti taikoma epidurinė anestezija. 2020 metų gruodį  Greito 
sveikimo po operacijos draugija ERAS (angl. Enhanced 
Recovery After Surgery Society) publikavo perioperacinės 
priežiūros, atliekant CRC su HIPEC gaires, kuriose poope-
raciniam nuskausminimui rekomenduota taikyti epidurinę 
anesteziją  [7]. Pastaruoju metu A. Techanivate publikavo 
tyrimą, kuriame nustatyta, jog epidurinės anestezijos tai-
kymas susijęs su didesne hipotenzijos rizika ir reikšmingai 
statistiškai nemažina pooperacinio skausmo lygio [8].  Mūsų 
duomenų analizėje nebuvo nustatytos reikšmingos kore-
liacijos tarp epidurinės anestezijos ir mažesnio papildomo 
opioidų poreikio pooperacinio periodo metu, todėl galime 
teigti, jog dėl epidurinės anestezijos indikacijų ir saugumo 
reikia spręsti kiekvienu individualiu atveju. 

Ši procedūra ilgai trunkanti, todėl svarbus išplėstinė 
gyvybinių funkcijų stebėsena. Dėl didelės apimties CRC, 
hipertermijos ir chemoterapijos, dažnas skysčių balanso 
sutrikimas, todėl svarbu užtikrinti adekvačią diurezę [9]. 
Kai reikia, koreguoti anemiją, krešumo sistemos sutrikimą 
ar hipoalbuminemiją [6]. Dėl šios priežasties intraoperacinio 
periodo metu tikslinga kartoti biocheminius kraujo tyrimus 
po CRC bei po HIPEC procedūros ir atvykus į PAPP [7]. 

Beveik visi pacientai ekstubavus po anestezijos palydėti 
į PAPP. Per pirmąsias 48 valandas dažniausiai išryškėjo 
elektrolitų disbalansas [10] (hipokalemija, hipokalcemija, 
hiponatremija ar hipofosfatemija). Dažnai pasitaikė hi-
poalbuminemija, kurios korekcijai naudotas intraveninis 
albuminas ar parenterinė mityba. Dėl krešumo sistemos 
sutrikimų, anemijos ar trombocitopenijos neretai atliktos 
šviežiai šaldytos plazmos, eritrocitų masės ar trombocitų 
masės transfuzijos. Rečiau užfiksuota infekcinių, kardio-
vaskulinių ar kitų pooperacinių komplikacijų, todėl poo-
peracinio periodo metu tikslinga tęsti laboratorinių tyrimų 
kontrolę [4].

Šis retrospektyvinis tyrimas apžvelgia tam tikrus pe-
rioperacinės priežiūros niuansus, tačiau turi ir trūkumų. 
Ligos istorijos apžvelgtos retrospektyviai, todėl kai kurių 
duomenų galėjo trūkti. Dėl nedidelės pacientų imties, duo-
menų statistinė analizė gali būti netiksli.

Išvados 
1. HIPEC su CRC yra didelės rizikos intervencija, su-

sijusi su dideliais skysčių persiskirstymais ir organizmo 
metaboliniais svyravimais. Paprastai pacientai serga sunkia 
liga, ribojančia jų fizinį aktyvumą, todėl pasirenkant anes-
tezijos taktiką, labai svarbi išplėstinė gyvybinių funkcijų 
stebėsena bei galimybė užtikrinti adekvačią infuzoterapiją 
(atitinkama veninė prieiga). 

2. CRC su HIPEC trukmė neretai viršija septynias va-
landas, todėl labai svarbi pragulų profilaktika bei paciento 
termoreguliacija.  

3. Pacientai po šios intervencijos stebimi PAPP bent 
keturias paras. Daugeliui nustatomi elektrolitų disbalanso 
sutrikimai ar hipoalbuminemija. Šias komplikacijas svarbu 
laiku pastebėti ir koreguoti. Šiems pacientams pasitaiko 
krešumo sistemos sutrikimų, anemija ar trombocitopenija. 
Galimos ir kitos komplikacijos, tokios kaip pooperacinis 
pykinimas, vėmimas, skausmas ir kt.

4. CRC su HIPEC LSMUL KK aktyviau pradėta tai-
kyti 2020 metais. Nuo tada ji  taikyta daugiau nei 40 pa-
cientų. Šiuo metu pacientų skaičius dar nėra toks didelis, 
tačiau gerėjant diagnostikai šių pacientų daugės. Dėl šios 
priežasties vis dažniau ir dažniau gydytojai anesteziologai 
operacinėje susidurs su šiais pacientais ir jų perioperacinio 
periodo  niuansais.
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Summary
Cytoreductive surgery (CRS) combined with hyperthermic in-

traperitoneal chemotherapy (HIPEC) is a little analyzed topic in Li-
thuania, although it is particularly relevant nowadays because it is 
a life-saving and life-extending procedure. As the number of such 
cases increases, anaesthesiologists will have to deal with HIPEC 
more and more frequently. Therefore, in this article, we reviewed  
patients medical histories for whom HIPEC treatment were applied 
at the Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas 
Clinics. The majority of patients were women. Patients age ran-
ged from 27 to 72 years. Among women HIPEC was mostly per-
formed due to an advanced malignancy of the ovaries, and in men 
due to a malignancy of the stomach. CRC, together with HIPEC, 
is a large-scale intervention. The procedure is usually performed 
in patients with a relatively satisfactory physical condition (ASA 
class III). For patient evaluation standard blood tests were perfor-
med. If necessary, extended assessment according to the predo-
minant concomitant pathology. It is important to pay attention to 
anemia or hypoalbuminemia in the preoperative period, as this is 
associated with a higher incidence of postoperative complications. 
All patients underwent standard monitoring of vital signs and inva-
sive monitoring of ABP. Central vein cathetherization were perfor-

med. Heating or cooling and pressure points control measures were 
used. The anesthesia tactic was chosen based on the patients‘ phy-
sical condition, duration of surgery, and presumed pain. The indi-
cations and safety of epidural anesthesia were evaluated individu-
ally. Anesthesia usually lasted more than 7 hours. Due to the high 
traumacity and long duration of CRS also hyperthermia, and che-
motherapy, fluid imbalance is often observed, and it is important 
to ensure adequate diuresis [9]. It is necessary to correct anemia, 
coagulation disorders or hypoalbuminaemia [6]. For this reason, 
biochemical blood tests should be performed during the intraopera-
tive period after the CRS and after the HIPEC procedure and upon 
arrival at the PACU [7]. Usually patients stays in PACU for at le-
ast four days after this intervention. Electrolyte imbalance or hy-
poalbuminaemia has been reported in most patients so it is impor-
tant to notice and correct these complications timely. In addition, 
coagulation disorders, anemia or thrombocytopenia also occur in 
these patients. Althought we should be aware of, other possible 
complications such as postoperative nausea, vomiting, pain, etc. 
In The Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kau-
nas Clinics CRS with HIPEC were performed more often. Since 
2020 it has been performed for more than 40 patients. At present, 
the number of patients is not yet so large, but as the diagnosis im-
proves, the number of these patients will increase. For this rea-
son, anesthesiologists should be familiar with perioperative pe-
riod of such patients.
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