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Santrauka
Indociano žaliojo fluorescencija domina įvairių sričių 
chirurgus kaip galimybė tiksliau operacijos metu įvertinti 
kraujotaką bei rasti sarginius limfmazgius. Kolorektalinių 
pacientų  sarginių limfmazgių paieška kol kas naudotina 
tik mokslinių studijų rėmuose, nes optimali metodika 
nenustatyta ir reikšmė dar nežinoma. Tuo tarpu kraujo-
takos vertinimas atrodo gana perspektyviai: skirtingos 
metaanalizės rodo patikimai sumažėjusią anastomozės 
nesandarumo (OR 0,39 – 0,452; p<0,00001) ir bendrų 
komplikacijų (OR 0,46 – 0,747- 0,77; p < 0.001) riziką. 
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje yra atliktos 8 ope-
racijos su indociano žaliojo fluorescencija, rezekcijos 
linijos nekoreguotos. Vienam pacientui išsivystė anas-
tomozės nesandarumas.

Įvadas
Nepaisant technologijų pažangos, anastomozės nesanda-

rumas išlieka rimta ir dažna chirurginė  komplikacija [1]. Ne 
kiekvienu atveju tiksli priežastis gali būti nustatyta, tačiau 
žinomos būtinos sąlygos jai sugyti - pakankama kraujotaka, 
jokio tempimo, kuo mažesnis  užterštumas, sandarus su-
jungimas. Vykdant, atrodytų, paprastų sąlygų – klinikinis 
vertinimas ir nesandarumo prognozė yra netikslūs, ir patir-
tis čia reiškia nedaug: ką tik baigusių rezidentūrą chirurgų 
vertinimo jautrumas ir specifiškumas siekia 41% ir 48%, 
patyrusių chirurgų – atitinkamai 44% ir 59% [2].

Vienas iš būdų,  mažinančių subjektyvumo įtaką krau-
jotakos vertinimui – indociano žaliojo fluorescencija. Indo-
ciano žaliasis – dažas, susintetintas Antrojo pasaulinio karo 
metais, naudotas fotografijoje. Medicinoje pradėtas naudoti 
1959 m. kepenų funkcijai vertinti, kadangi metabolizuoja-
mas tik kepenyse ir šalinamas su tulžimi. Indociano žaliojo 

fluorescencija pradėta naudoti XX a. pabaigoje akies dugno 
kraujotakai vertinti. Nuo to laiko susidomėjimas šio metodo 
galimybėmis ir pritaikymu įvairiose chirurgijos srityse žen-
kliai išaugo. 

Tyrimo tikslas – apžvelgti literatūros duomenis apie 
indociano žaliojo panaudojimą koloproktologijoje bei pri-
statyti pirmąją Klaipėdos universitetinės ligoninės patirtį.

Tyrimo medžaiga ir metodai
Koloproktologijoje indociano žaliojo fluorescencija nau-

dojama dviem tikslams: žarnos kraujotakos vertinimui ir 
sarginio limfmazgio paieškai. PubMed duomenų bazėje nau-
dojant raktažodžius indocyanine green ir colorectal atrinktos 
metaanalizės anglų kalba nuo 2017 iki 2021 metų – viso 11 
straipsnių apie žarnos kraujotakos vertinimą ir 2 straipsniai 
apie sarginio limfmazgio paiešką.  Vertinant Klaipėdos uni-
versitetinės ligoninės patirtį, dėl nedidelio atvejų skaičiaus ir 
atrankos kriterijų nebuvimo, apsiribojome atliktų operacijų 
pristatymu be išsamesnės statistinės analizės.

Tyrimo rezultatai
Indociano žaliojo angiografija statistiškai patikimai suma-

žino anastomozės nesandarumo riziką (3,8% prieš 7,5%; OR 
0,39 – 0,452; p<0,00001).   Ženkliai sumažėjo pooperacinių 
komplikacijų rizika (18,5% prieš 24,4%; OR 0.46 – 0,747- 
0,77; p < 0.001) ir pakartotinų operacijų dažnis (OR 0.21 
– 0,53; p = 0.04). Rezekcijos linija koreguota vidutiniškai 
7,62-9,6% (0,64% - 28,75%) pacientų, tačiau tai ženkliai 
padidina anastomozės nesandarumo riziką (iki 19,35%; OR 
2,73 – 5,17). Pooperacinio žarnų nepraeinamumo dažnis ne-
siskyrė (3,7% prieš 3,9%; OR 1,16), tačiau išskyrus studijas 
iš Rytų Azijos ir Vakarų populiacijos – pastarojoje indociano 
žaliojo angiografija, atrodo, susijusi su dažnesniu dinaminiu 
žarnų nepraeinamumu (OR 1,6) [3-13].
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operacijos, panaudojant indociano žaliojo fluorescenciją žarnų kraujota-
kos vertinimui. Pacientai – 5 vyrai ir 3 moterys, amžiaus vidurkis 67,5 
m (45-78 m).  Atliktos dvi laparoskopinės riestinės žarnos rezekcijos bei 
šešios tiesiosios žarnos rezekcijos (5 laparoskopinės ir 1 robotinė). Dažas 
suleidžiamas į veną iškart prieš vertinimą. Vieną kartą kraujotaka vertinta 
rezekuojant žarną (1 pav.), antrą kartą – jau suformavus anastomozę (2 
pav.). Rezekcijos linijos nekoreguotos nė vienu atveju. Vienam pacientui 
išsivystė anastomozės nesandarumas, atlikta relaparotomija.

Diskusija
Indociano žaliojo fluorescencija kolorektalinėse operacijose pradėta 

naudoti XXI a. pradžioje (K. Nagata, 2006). Nors studijų apie žarnų krau-
jotakos vertinimą publikuota gausiai, didžioji dalis jų – metodologiškai 
silpni nedidelės apimties atvejų pristatymai. Ribotas kokybiškų studijų 
kiekis lemia tai, kad skirtingos  metaanalizės nagrinėja tas pačias studijas, 
todėl ir išvados didžiąja dalimi sutampa (1 lentelė) [1,3,13]. 

2012 m.  buvo publikuota studija apie kiekybinį odos perfuzijos ty-

rimą ir transplantato gyvybingumo prognozę 
[14]: <25% odos perfuzijos atveju nekrozė 
išsivysto 90% atvejų,  ≥45% odos perfuzi-
jos atveju oda lieka gyvybinga 98% atvejų. 
Rasta ribinė vertė – 35%. Analogiškai buvo 
bandoma atrasti ir objektyvias žarnyno krau-
jotakos vertes. Patikimų ribų nenustatyta, 
todėl apsiribota rekomendacija neformuoti 
storosios žarnos anastomozės, jei kraujotaka 
mažesnė nei 31% [15]. Nesant objektyvių 
kriterijų, paprastai apsiribojama paprastesniu 
kokybiniu fluorescencijos intensyvumo ver-
tinimu (tiesą sakant, šiuo metu naudojamos 
indociano žaliojo fluorescencijos sistemos 
ir neturi kiekybinio vertinimo galimybės – 
tam reikalinga speciali laboratorinė įranga). 
Galimi ir subjektyvaus vertinimo trūkumai: 
įtakos gali turėti ir aplinkos apšvietimas, ir 
kameros atstumas nuo žarnos, ir pacientų as-
meninės ypatybės (kraujospūdis, kūno masės 
indeksas, kepenų funkcija ir pan.). 

Panaudojant indociano žaliojo fluores-
cenciją, užtikrinama gera suformuojamų 
anastomozių kraujotaka, tačiau papildoma 
rezekcija dėl prastos kraujotakos ženkliai 
padidina anastomozės nesandarumo riziką. 
Priežastis nėra aiški, manoma, kad įtakos 
gali turėti sisteminių perfuzijos sutrikimų 
sukelta vėlyva išemija. Pakartotinai rezekuo-
jant mobilizuotą žarną, padidėja anastomozės 
tempimo tikimybė. Išsiaiškinti šio reiškinio 
mechanizmui reikalingi papildomi tyrimai. 

Kolorektalinio vėžio atveju sarginių limf-
mazgių nustatymas leistų tiksliau nustatyti 
ligos stadiją, pagerintų mikrometastazių ap-
tikimą, padėtų įvertinti limfos drenažo ypa-
tumus, – tiksliau parinkti rezekcijos apimtį. 
Kol kas nėra nustatytos optimalios standarti-
zuotos metodikos (suleidimo vieta – keliuose 
ir kokiuose taškuose aplink naviką leisti, gy-
lis – leisti po seroza ar endoskopijos būdu po 
gleivine, laikas nuo suleidimo iki vertinimo, 
leidžiamo dažo kiekis), neaiškūs onkologi-
niai rezultatai bei įvairių paciento savybių 
įtaka tyrimo efektyvumui (kūno masės indek-
sas, naviko dydis, buvęs chemospindulinis 
gydymas) [16]. Nors preliminarūs studijų 
rezultatai ganėtinai neblogi (jautrumas 63-
73%, specifiškumas apie 84%), tačiau itin 
plačios variacijos ribos (33-85%) [17]. 

1 pav.  Kraujotaka  žarnos rezekcijos metu 

2 pav. Kraujotaka,  suformavus anastomozę 
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Išvada 
Indociano žaliojo fluorescencija – aktyviai besivystantis 

metodas, mažinantis anastomozės nesandarumo riziką.
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Summary
There is increasing interest in use of indocyanine green (ICG) 

in various fields of surgery, with focus on sentinel lymph node de-
tection and blood supply evaluation. While sentinel node detection 
in coloproctology is still of uncertain value, with extreme varia-
tions between different studies, use for anastomotic blood supply 
is quite promising. According to multiple meta-analyses, ICG an-
giography significantly decreases rate of anastomotic leakage (OR 
0,39 – 0,452; p<0,00001) and overall complications rate (OR 0.46 
– 0,747- 0,77; p < 0.001). In Klaipeda university hospital alrady 8 
ICG angiografies are performed with no resection lines changed. 
There was one anastomotic leakage, reqiring relaparotomy. Indo-
cyanine green fluorescence is promising technique, which could 
be of great benefit for coloproctologic patients.
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