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Plaučių vėžio chirurginis gydymas
(50-ties metų patirtis)
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Santrauka. Darbo tikslas. Apžvelgti plaučių vėžio chirurginio gydymo raidą per 50 metų.
 Medžiaga ir metodai. Išanalizuoti 1885 sergančiųjų  plaučių  vėžiu, gydytų 1950–1999 metais

duomenys. Klinikiniai duomenys  suskirstyti į dvi pagrindines grupes: 1) 410 ligonių, gydytų
1950–1979 metais; 2) 1475 ligonių, gydytų 1980–1999 metais. Antra grupė buvo padalyta į du
pogrupius: a) 1980–1993 metais gydyti 785 ligoniai; b) 1994–1999 metais gydyti 690 ligonių.
Per pirmąjį laikotarpį pagrindinė operacija buvo pulmonektomija, kuri atlikta 176 ligoniams,
bilobektomija – 105 ligoniams. Antrojo laikotarpio: a-pogrupyje atlikta 261 ir 418;  b pogrupyje –
200 ir 329 atitinkamos apimties operacijų. Segmentektomijos ir atipinės plaučių rezekcijos darytos
retai: 16, 27, 26 atvejų, atitinkamai per visus laikotarpius. Torakotomija atlikta 113 ligonių: a
pogrupyje – 78; b pogrupyje – 129 ligoniams. Pastaraisiais metais, diagnozavus plaučių vėžį,
dažnai atliekamos videotorakoskopijos.

Rezultatai. Didžiausias hospitalinis mirštamumas  buvo  po pulmonektomijų: 12,8 proc., 11,4
proc. ir 11 proc., atitinkamai pagal visus laikotarpius. Po lobektomijos mirštamumas buvo
mažesnis: 2,19 proc., 1,6 proc. ir 2,9 proc., atitinkamai pagal visus laikotarpius. Grėsmingiausios
pooperacinės komplikacijos buvo bronchų fistulės ir pneumonija. Visais laikotarpiais vėlesni
pooperaciniai rezultatai buvo geri  pradinių stadijų plaučių vėžio atvejais ir kuklūs sergančiųjų
III stadijos vėžiu.

Išvados. Per pastaruosius 20 metų lobektomija yra dažniausia operacija chirurgiškai gydant
ligonius, sergančius plaučių vėžiu. Bronchų fistulė ir pneumonija yra pačios grėsmingiausios
komplikacijos po pulmonektomijos. Adjuvantinė terapija (spindulinė terapija, chemoterapija)
pagerina IIB ir IIIA stadijos plaučių vėžiu sergančiųjų gydymo rezultatus.
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Įvadas
Pirmoji pasaulyje pulmonektomija sergančiam gy-

dytojui buvo atlikta  amerikiečių chirurgų E. Graham
ir J. Singer prieš 70 metų. Lietuvoje pirmąją pulmo-
nektomiją 1950 m. prof. Pranas Norkūnas padarė 48
metų vyrui. Vietinės anestezijos sąlygomis, per nugarinį
pjūvį pašalino kairįjį plautį. Operacija buvo sėkminga,
bet po 4,5 mėnesių ligonis mirė nuo naviko genera-
lizacijos. Dabar įvairiose pasaulio šalyse plaučių re-
zekcija (lobektomija, pulmonektomija) yra įprasta
operacija gydant ligonius, sergančius plaučių vėžiu.
Ilgainiui chirurginė technika ištobulėjo, sukurti įvairūs
bronchų, kraujagyslių siuvimo aparatai, didelę pažan-
gą padarė anesteziologai (1–3). Šiame straipsnyje ap-
žvelgiama 50 metų patirtis chirurgiškai gydant ligonius,
sergančius plaučių vėžiu  Lietuvos onkologijos instituto
(vėliau Lietuvos onkologijos centro) chirurgijos kli-
nikose. Per šį ilgą laikotarpį pagerėjo sąlygos operuoti
ligonius, atsirado naujų efektyvesnių priešnavikinių

preparatų, patobulėjo ligonių spindulinės terapijos me-
todika, aparatai (4–7).

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
Išanalizuoti 1885 sergančiųjų plaučių vėžiu, gydytų

1950–1999 metais, duomenys. Per šį ilgą  laikotarpį
keitėsi chirurgų taktika gydant plaučių vėžį.

Klinikiniai duomenys buvo suskirstyti į dvi pagrin-
dines grupes: 1) 410 ligonių, gydytų  1950–1979  me-
tais; 2) 1475 ligonių – 1980–1999 m. Antra grupė buvo
padalyta  į du pogrupius: a) 785 ligoniai, gydyti 1980–
1993 metais; b) 690 ligonių, gydytų 1994–1999 metais.
Pagrindinė operacija per pirmąjį laikotarpį buvo pul-
monektomija, kuri atlikta 176 ligoniams; bilobekto-
mija – 105  ligoniams. Per antrąjį laikotarpį  atlikta:
a pogrupyje – 261 ir 418; b pogrupyje – 200 ir 329
atitinkamos apimties operacijų. Segmentektomijos ir
atipinės plaučių rezekcijos darytos retai: 16, 27, 26
atvejų, atitinkamai per visus laikotarpius. Per pirmąjį
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laikotarpį torakotomija atlikta 113 ligonių; per antrąjį
laikotarpį a pogrupyje – 78; b pogrupyje – 129 ligo-
niams. Pastaraisiais metais, diagnozavus plaučių vėžį,
dažnai atliekamos vaizdo torakoskopijos. Papildomas
gydymas  (neoadjuvantinė ir adjuvantinė terapija) kaip
ikioperacinis spindulinis gydymas, pooperacinis spin-
dulinis gydymas, chemoterapija pradėta taikyti nuo
1960 metų. Tai buvo pirmieji žingsniai įdiegiant kom-
binuotą plaučių vėžio gydymą buvusioje Tarybų Są-
jungoje. Ikioperacinė spindulinė terapija (40 Gy) tai-
kyta ligoniams, sergantiems plokščialąsteliniu plaučių
vėžiu ir kuriems rastas T3 navikas. Nustačius meta-
stazes  tarpuplaučio limfmazgiuose (N2), taikyta spin-
dulinė terapija į tarpuplautį ir į operacijos guolį ski-
riant 50–60 Gy. Chemoterapija (ciklofosfanas, tiofos-
famidas ir kiti) dažniausiai buvo skiriama ligoniams,
sergantiems nediferencijuoto plaučių vėžio formomis.

Per pirmąjį laikotarpį po pulmonektomijos mirė
12,5 proc. ligonių, po bilobektomijų – 2,19 proc. Po
segmentektomijų, atipinių rezekcijų nemirė nė vienas
ligonis, tačiau po torakotomijų mirė 12 (10,6 proc.)
ligonių. Po pulmonektomijų 7 ligoniai mirė nuo širdies
ir kraujagyslių nepakankamumo; 4 – nuo bronchų
fistulės, 3 – nuo pneumonijos, 2 – nuo tromboem-
bolijos, 1 – nuo hemoragijos. Per antrąjį laikotarpį a-
pogrupyje po pulmonektomijų mirė 30 (11,4 proc.)
ligonių: 11 (4,21 proc.) – nuo bronchų fistulės, 9 (3,44
proc.) – nuo pneumonijos, 2 (0,77 proc.) – nuo širdies
ir kraujagyslių nepakankamumo, 2 – nuo tromboem-
bolijos, 2 – nuo hemoragijos, 2 – nuo ligos progresa-
vimo, 2 – nuo kitų priežasčių. Vienas ligonis (2,12
proc.) mirė po bilobektomijos nuo hemoragijos. Šeši
ligoniai (1,61 proc.) mirė po lobektomijų: 3 mirė nuo
hemoragijos, 2 – nuo bronchų fistulės, 1 – nuo pneu-
monijos. To paties laikotarpio b pogrupyje iš 200 at-
liktų pneumonektomijų mirė 22 (11 proc.) ligoniai: 7 –
nuo bronchų fistulės, 4 – nuo širdies ir kraujagyslių
nepakankamumo, 4 – nuo pneumonijos, 2 – nuo trom-
boembolijos, 2 – nuo hemoragijos, 3 – nuo kitų prie-
žasčių. Po bilobektomijų mirė 3 (12 proc.) ligoniai nuo
pneumonijos, 1 – nuo ligos progresavimo. Po lobek-
tomijų mirė 9 (2,9 proc.)  ligoniai: 6 – nuo pneumonijos,
1 – nuo empiemos, 1 – nuo ligos progresavimo, 1 –
nuo kepenų ir inksto nepakankamumo.

Per pirmąjį laikotarpį nėra informacijos apie 31
gydytą ligonį. Per antrąjį laikotarpį: a pogrupyje 51
(6,9 proc.) ligonis gyvena, 686 mirė nuo naviko at-
augimo arba generalizacijos; b pogrupyje 173 ligoniai
gyvena be ligos požymių, 465 mirė nuo naviko atau-
gimo arba jo generalizacijos. Geriausi gydymo re-
zultatai: ilgiausiai gyveno  moterys su pT1N0M0 –
56,3±1,5 mėn., vyrai – 32,4±0,5. Ligoniai, sergantys
plokščialąsteliniu ir adenokarcinoma  – 55,3 ir 55,1
mėn., atitinkamai.

Ligoniai, sergantys smulkialąsteliniu plaučių vėžiu:
esant I stadijai – 48 mėn., IIIA – 11,2 mėn.

Po adjuvantinės terapijos ligoniai, sergantys IIIA stadi-
ja, gyveno 25,8 mėn., be adjuvantinės terapijos – 8,9 mėn.

Rezultatų aptarimas
Ši 50 metų klinikinių duomenų analizė rodo, kad,

chirurgiškai gydant ligonius, sergančius plaučių vėžiu,
įvyko pakitimų dėl operacijos apimties. Per pastaruo-
sius 20 metų dažniausiai atliekamos lobektomijos,
ypatingas dėmesys kreipiamas į sritinių limfmazgių pa-
šalinimą. Mūsų klinikiniai duomenys sutampa su kitų
autorių pateikiamais analogiškais duomenimis (7–9).
Tačiau  kruopštus tarpuplaučio limfmazgių pašalini-
mas gali sukelti bronchų bigės kraujotakos sutrikimų
ir gali būti viena iš prielaidų bronchų bigės nesan-
darumui (10, 11). Kita grėsminga komplikacija po
atliktos pulmonektomijos yra likusio plaučio pneu-
monija. Be abejonės, nepakankama likusiojo plaučio
funkcija sudaro sąlygas uždegiminiam procesui. Apie
tai rašo ir kiti autoriai (12–14). Gera pooperacinė li-
gonių analgezija sudaro sąlygas išvengti po operacijos
pasireiškiančio uždegiminio proceso.

Išvados
1. Per pastaruosius 20 metų lobektomija yra daž-

niausiai atliekama operacija ligoniams, sergantiems
plaučių vėžiu.

2. Bronchų fistulė ir pneumonija išlieka pačios
grėsmingiausios komplikacijos po pulmonektomijos.

3. Adjuvantinė  terapija (spindulinė  terapija, che-
moterapija) pagerina vėlesnius chirurginio gydymo
rezultatus ligoniams, sergantiems IIB ir IIIA stadijos
plaučių vėžiu.
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therapy (radiotherapy, chemotherapy) improve the results of treatment in  stage IIB and stage IIIA of the
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