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SANTRAUKA
ANTINKSČIŲ NAVIKŲ CHIRURGINIO GYDYMO REZULTATŲ ANALIZĖ
Kristina Prochorova
Mokslinis  vadovas:  doc. V. Krasauskas
 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakultetas. Kaunas; 2017.
Tyrimo tikslas. Įvertinti 1998 – 2016 metais LSMUL KK Chirurgijos klinikoje dėl antinksčių navikų
atliktų operacijų rezultatus.
Uždaviniai. 1) Įvertinti tiriamuoju laikotarpiu dėl antinksčių navikų operuotų pacientų demografinius
duomenis  (lytis,  amžius,  operacijų  skaičius);  2)  Įvertinti  1998  –  2016  m.  dėl  antinksčių  navikų
operuotų  pacientų  klinikinius  duomenis  ir  indikacijas  operacijoms;  3)  Palyginti  laparoskopinės  ir
atviros  adrenalektomijos  metu  operuotų  navikų  charakteristikas  (operuoto  naviko  dydis,  naviko
morfologija); 4) Nustatyti dažniausias antinksčių navikų operacijų komplikacijas.
Tyrimo dalyviai. Pacientai, kurie 1998 – 2016 m. buvo operuoti LSMUL KK Chirurgijos klinikoje dėl
antinksčių navikų.
Metodika.  Retrospektyvinis klinikinis tyrimas vertinant pacientų, kurie  1998 – 2016 m.  laikotarpiu
buvo operuoti LSMUL KK Chirurgijos klinikoje dėl antinksčių navikų ligos istorijas.
Rezultatai.  Per metus vidutiniškai atlikta 18 laparoskopinių adrenalektomijų ir 4 atviros operacijos.
Laparoskopinės adrenalektomijos metodu buvo operuota 3,7 karto daugiau moterų negu vyrų,  atviros
operacijos metodu – 1,4 karto daugiau moterų nei vyrų. Per pastaruosius metus pacientų amžius didėja.
LA metodu dažniau operuojama, kai naviko didžiausias skersmuo vaizdiniuose tyrimuose buvo 40
mm, kai navikai yra funkciškai aktyvūs. AO metodu dažniau operuojama, kai yra įtariamas naviko
piktybiškumas.  LA metodu operuoti  navikai  yra mažesni,  o AO – didesni.  LA operacijos metodas
dažniau buvo taikytas operuojant navikus iki 40 mm ir 40 – 59 mm dydžio navikus. AO metodas
dažniau buvo taikytas operuojant 60 mm ir didesnius navikus. 
Išvados.  Gerybinės  antinksčių  ligos:  feochromocitoma,  Kono,  Kušingo  sindromai,  dažniausiai
operuojami laparoskopiniu būdu. Atvirų operacijų metu dažniau operuojami piktybiniai navikai ir kitų
navikų  metastazės  antinkstyje.  Dažniau  (1,3  karto)  buvo  atliekamos  dešiniosios  adrenalektomijos.
Kušingo sindromo atveju, kuriuo metu anksčiau keičiasi  paciento išvaizda,  buvo operuoti  jaunesni
pacientai.  Metastazės  antinkstyje  dažniau  nustatytos  vyrams.  Dažniausiai  pasireiškusi   chirurginė
komplikacija buvo kraujavimas operacijos metu, ne chirurginė komplikacija – pneumonijos. 
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SUMMARY

ADRENAL TUMORS: ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT

Kristina Prochorova

Supervisor: doc. Virgilijus Krasauskas 

Faculty of Medicine, Medical Academy, Lithuanian University of Health Sciences. Kaunas; 2017.

The aim of the study. To evaluate results of the surgical treatment of adrenal tumors during

the period of 1998 and 2016 in the Department of Surgery in LUHSH KC.

Objectives. 1)  To identify  the  main  demographic  data  of  the  patient’s  (gender,  age,  the

number of operations by year); 2) To identify patients clinical data (diagnosis, side of the tumor) and to

set  the  most  common  indications  for  laparoscopic  adrenalectomy  and  open  adrenal  surgery;  3)

Compare the characteristics of the tumors operated by laparoscopic and open surgery (size of the

tumor, morphology); 4) To detect the most common complications of the adrenal surgery.

The  study  participants. Four  hundred  twenty  eight  patients  with  adrenal  tumor  were

operated between 1998 and 2016 year in the Department of Surgery in LUHSH KC.

Methodology. Retrospective clinical study analysing patients who had adrenal tumors and

were operated during the period of 1998 and 2016 year in the Department of Surgery in LUHSH KC. 

Results. During  the  period  of  analysis  there  were performed on average  18 laparoscopic

adrenalectomies and 4 open operations. The laparoscopic adrenalectomy was used 3,7 times more in

women than men, open surgery – 1,4 times more in women than men. During the following years the

patients age was increasing. Laparoscopic adrenalectomy was used more often when the tumor size

was  40  mm and  they  were  functionally  active.  Open  surgery  was  more  often  used  when  tumor

malignancy was suspected and when tumor were 60 mm and bigger. 

Conclusions. Laparoscopic  surgery  is  mainly  used  in  benign  adrenal  deseases:

pheochromocytoma,  Conn's,  Cushing's  syndromes.  Open  surgery  more  often  used  for  malignant

tumors and metastases of other malignant tumors. The right adrenalectomy was performed more often

than left (1.3 times). The more rapid changes in patiens appearence are more common in Cushing's

syndrome and younger patients were operated for this disease. Surgery for metastatic disease was more

common among men. The most common surgical complication was bleeding during surgery, non-

surgical complication - pneumonia.
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Interesų konfliktas

 
Autoriui interesų konflikto nebuvo.
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Etikos komiteto leidimas

 
LSMU bioetikos centras, Nr. BEC - MF - 102, 2016-11-16 (žr. 1 priedą)
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SANTRUMPOS

LSMUL KK – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kauno klinikos
LA – laparoskopinė adrenalektomija.
AO – atvira antinksčių operacija.
PSO – pasaulinė sveikatos organizacija.
GVT – giliųjų venų trombozė.
PE – plaučių embolija.
ŠTI – šlapimo takų infekcija.
EM – eritrocitų masės transfuzija.
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SĄVOKOS

Adrenalektomija –  antinksčio naviko pašalinimo operacija.
Laparoskopinė antinksčio operacija – tai operavimo metodas, kai per kelis nedidelius pjūvius pilvo
sienoje,  naudojant  optinę  sistemą  ir  plonus  manipuliatorius,  pilvo  ertmėje  atliekami  reikiami
operaciniai veiksmai, kurių metu atliekama antinskčio pašalinamo operacija.  
Atvira operacija – tai peravimo metodas, kurio metu atliekama atvira antinksčio naviko pašalinimo
operacija.
Funkcinis antinksčio naviko aktyvumas – antinksčio naviko hormonų hiperprodukcija. 
Konversija  –  laparoskopinio  antinksčių  naviko  operacijos  metodo  pakeitimas  į  atvirą  antinksčių
naviko operacijos metodą.
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ĮVADAS

 
Antinksčių navikai yra reta patologija, apimanti nuo 3 iki 10 % populiacijos.  Michael Gagner 1992
metais paskelbus pirmuosius rezultatus apie sėkmingai atliktą laparoskopinę adrenalektomiją, daugelio
autorių  nuomone  ji  tapo  auksiniu  standartu  gydant  antinksčių  navikus.  Lietuvoje  laparoskopinė
adrenalektomija atliekama nuo 1998 metų. 
Su metais didėja operuojamų pacientų skaičius, todėl chirurgai vis dažniau susiduria šia problema.
Pastaruoju dešimtmečiu stebimas vyresnis operuojamų pacientų amžius,  o tai  siejama su išaugusių
pooperacinių komplikacijų skaičiumi. Ši chirurgijos sritis reikalauja tiek specifinių endokrinologijos,
tiek  ir  chirurginių  žinių  bei  įgūdžių  atrenkant  pacientus  operaciniam gydymui,  juos  operuojant  ir
stebint pooperaciniu laikotarpiu.
Atliekant  literatūros  apžvalgą  nustatyta,  kad  laparoskopinė  adrenalektomija  yra  saugi,  efektyvi
procedūra, siejama su trumpesne hospitalizacijos trukme ir mažesne komplikacijų rizika, lyginant su
atvira operacija. Operacijos metodas priklauso ne tik nuo paciento būklės, bet ir nuo naviko etiologijos
ir  dydžio.  Dėl  šalinamo  antinksčio  naviko  dydžio  vis  dar  diskutuojama,  atliekama  vis  daugiau
mokslinių tyrimų ir teorinių studijų, ypač užsienio šalyse. Lietuvoje tyrimų, analizuojančių antinksčių
navikų chirurginio gydymo rezultatus, atlikta mažai. Chirurgai turi gerai išmanyti antinksčių navikų
ypatumus, siekiant parinkti pacientui tinkamiausią  operacijos metodą.  
Svarbu įvertinti kaip pasikeitė antinksčių navikų chirurginio gydymo rezultatai per 19 metų nuo pirmos
LSMUL KK Chirurgijos klinikoje atliktos laparoskopinės adrenalektomijos ir palyginti laparoskopinių
bei  atvirų  antinksčių  operacijų  rezultatus,  todėl  šio  darbo  tikslas  yra  atlikti  1998  –  2016  metais
LSMUL KK Chirurgijos klinikoje dėl antinksčių navikų atliktų operacijų rezultatų analizę.
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DARBO TIKSLAS IR DARBO UŽDAVINIAI

 Darbo tikslas: įvertinti 1998 – 2016 metais LSMUL KK Chirurgijos klinikoje dėl antinksčių navikų
atliktų operacijų rezultatus.
Darbo uždaviniai:

1. Įvertinti tiriamuoju laikotarpiu dėl antinksčių navikų operuotų pacientų demografinius
duomenis (lytis, amžius, operacijų skaičius).

2. Įvertinti 1998 – 2016 m. dėl antinksčių navikų operuotų pacientų klinikinius duomenis
ir indikacijas operacijoms. 

3. Palyginti  laparoskopinės  ir  atviros  adrenalektomijos  metu  pašalintų  navikų
charakteristikas (naviko dydis, morfologiją). 

4. Nustatyti dažniausias antinksčių navikų operacijų komplikacijas. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA

1.1 Laparoskopinės adrenalektomijos ir atviros antinksčių operacijos metodais operuotų
pacientų dėl antinksčių navikų demografinių duomenų palyginimas

1.1.1 Antinksčių navikų klasifikacija

2017 metų Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (PSO) endokrininių navikų klasifikacijoje išskiriamos
šios  antinksčių  navikų  grupės:  pirminiai  gerybiniai  ir  piktybiniai  antinksčių  žievės,  antriniai  bei
antinksčių šerdies navikai fepchromocitomos ir ektraadrenalinės paragangliomos [1]. naujasis leidimas
skiriasi  tuo,  kad  į  jį  įtraukti  antinksčių  žievės  karcinomos  ir  feochromocitomos/paragangliomos
molekuliniai genetiniai atradimai [3]. 
Pagal funkcinį aktyvumą antinksčių navikai klasifikuojami į funkciškai aktyvius, sukeltus antinksčių
žievės ar šerdies išskiriamų hormonų hiperprodukcijos, ir funkciškai neaktyvius navikus [2].

1.1.2 Antinksčių navikų paplitimas ir etiologija, epidemiologija

Antinksčių navikai randami 4 procentams vidutinio amžiaus ir padidėja iki 10 procentų tarp
vyresnio amžiaus pacientų [4]. 
Funkciškai aktyvus antinksčio žievės išorinio žievės sluoksnio navikas, sukeliantis mineralkortikoidų
(aldosterono,  dezksikortikosterono)  hiperprodukciją  vadinamas  pirminiu  hiperaldosteronizmu  arba
Kono sindromu [4,  5, 6,  7, 8].  Dažniausia pirminio hiperaldosteronizmo priežastis yra aldosteroną
gaminanti  antinksčių  žievės  adenoma,  rečiau  –  vienpusė  ar  abipusė  antinksčių  hiperplazija,  retais
atvejais – antinksčių žievės carcinoma [4, 5, 6, 7, 8]. 
Kono sindromas dažniausiai pasireiškia 45 – 55 metų asmenims [5]. Pirminis hiperaldosteronizmas
sukelia arterinę hipertenziją [5, 6, 7, 8] ir yra dažniausia antrinės hipertenzijos priežastis, nustatomas 5
- 13 % tarp sergančiųjų hipertenzija [7]. Hipokalemija, kai kalio koncentracija kraujyje yra mažiau
negu 3,5 mmol/l, nustatoma ne visada [5,7] ir pasireiškia nuo 9 iki 37 % sergančiųjų Kono sindromu
[7].  Pacientai,  sergantys  pirminiu  aldosteronizmu,  remiantis  Woth  [8],  turi  didesnę  sergamumo ir
mirtingumo riziką nuo širdies ir kraujagyslių ligų tarp sergančiųjų pirmine hipertenzija. Sergant Kono
sindromu, mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra pagrindinė mirties priežastis [8, 9]. 
Hiperkorticizmas  (hiperadrenokorticizmas)  arba  Kušingo  sindromas  –  naviko  sukeltas  antinksčių
žievinės  medžiagos  vidurinio  sluoksnio  gaminamų  gliukortikoidų  (kortizolio,  kortikosterono)
hipersekrecijos  padarinys  [5].  Kušingo  sindromo  priežastis  –  antinksčio  žievės  adenoma  arba
karcinoma [5, 10]. Kušingo sindromas pasireiškia apie vidutiniškai nuo 54 iki 63 metų pacientams [10,
11, 12],  vyrams daugiau negu moterims [10,  11,  12,].  Klasikiniai  Kušingo sindromo simptomai ir
požymiai yra netolygus riebalų išsidėstymas veido, sprando, liemens ir galūnių srityse, dėl to stebimas
„mėnulio veidas“ ir „buliaus sprandas“, rankos ir kojos atrodo liesos, lyginant jas su viršutine kūno
dalimi  nutukimas.  Būdingas  nutukimas,  veido  pilnumas  ir  paraudimas,  hirsutizmas,  hipertenzija,
raumenų silpnumas,  ruožai  pilvo  sienos  apačioje,  juosmenyje ir  šlaunyse,  širdies  nepakankamumo
požymiai, periferinės edemos, galvos skausmai ir veido hiperpigmentacija, plonesnė, mažiau elastinga
oda,  psichikos  sutrikimai,  moterims –  nereguliarios  mėnesinės.  Medžiagų  apykaitos  sutrikimai
pasireiškia cukriniu diabetu, hiperkalciurija, hipokalemine alkaloze, o vėlesnėse ligos stadijose gali
pasireikšti raumenų atrofija, osteoporozė, galimi patologiniai lūžiai, emocinis labilumas, psichozė [5].
Subklinikinis Kušingo sindromas, kai pacientams nepasireiškia klasikiniai Kušingo sindromo požymiai
ir simptomai, yra patvirtinta padidėjusi rizika sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų
[10, 11]. Pacientų, sergančių Kušingo sindromu, mirtingumo dažnis yra didesnis 1,7 – 4,8 karto negu
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visos populiacijos, o didesnio mirštamumo priežastys, širdies ir kraujagyslių ligos, venų trombozė bei
infekcijos [12, 13].
Retai  pasitaikantis adrenogenitalinis  sindromas  yra  sukeliamas  vidinio  antinksčių  žievės  sluoksnio
gaminamų  lytinių  hormonų  hiperprodukcijos  [5].  Suaugusiesiems  šį  sindromą  sukelia  antinksčių
žievės  navikai  adenoma,  androsteroma  arba  karcinoma  [2,  3].  Adrenogenitalinio  sindromo  metu
moterims vystosi virilizmo, o vyrams – feminizmo požymiai. Galimas kartu ir Kušingo sindromas.
Tokiu atveju moterims atsiranda hirsutizmo požymių, išnyksta arba tampa nereguliarios mėnesinės,
atrofuojasi  krūtys,  hipertrofuoja  varputė,  kūno  sandara  tampa  panašia  į  vyro.  Vyrams gali
pasireikšti ginekomastija, kartais esant ir laktacijos bei sėklidžių atrofijai, o moterims, jei neatsiranda
Kušingo sindromo požymių, klinika gali būti neišreikšta [5].
 Feochromocitoma –  tai  antinksčių  šerdinės  dalies  chromafilinių  ląstelių  navikas,  sukeliantis
katecholaminų (epinefrino, norepinefrino) hipersekreciją [5]. Feochromocitomos sudaro apie 80 – 85%
chromafininių ląstelių navikų, o ekstraadrenaliniai dariniai, vadinami paragangliomomis, sudaro 15 –
20% visų chromafininių ląstelių navikų [1, 14]. Apie 30 % šių navikų yra paveldimi ir jie priklauso
dažniausiai paveldimų navikų grupei [1]. Elsayes ir kiti nurodo [14], kad piktybinės feochromocitomos
nustatomos 10 % atvejų, o Berruti ir kiti teigia [15], jog piktybinės feochromocitomos yra labai retos ir
nustatomos apie 2-8 atvejus milijonui žmonių per metus. Feochromocitomos dažniausiai randamos 27-
53  metų  asmenims,  53%  moterų.   Feochromoctimos  retai  būna  funkciškai  neaktyvios  [2].
Katecholaminų  perteklius  sukelia  daug  simptomų,  iš  kurių  ryškiausias  yra  hipertenzija,  ligonius
vargina priepuoliniai galvos skausmai, prakaitavimas, širdies permušimai ir tachikardija [5, 15].

Antinksčių  žievės  adenoma yra  dažniausias  pirminis  antinksčių  navikas  ir  dažniausiai
nustatoma  antinksčių  incidentaloma  [1].  Apie  80  %  antinksčių  navikų  yra  įtariamos  gerybinės
adenomos  [4].  Antinksčio  žievės  adenoma kliniškai  gali  būti  funkciškai  neaktyvi  arba   aktyvi,
sukelianti  aldosterono,  kortizolio  ar  lytinių  hormonų hiperprodukciją  [1,  5,  14].  Antinksčių  žievės
adenoma yra dažniausiai randamas antinksčių darinys, nustatomas 2 - 9 % autopsijų [14].

Antinksčių žievės piktybinis navikas, arba antinksčio žievės karcinoma (toliau AŽK) yra reta
patologija [5, 15, 16, 17, 18], pasitaikanti apie 0,5 – 2 naujus atvejus milijonui žmonių per metus [15].
PSO antinksčių žievės karcinomą apibūdina kaip antinksčių žievės epitelinių ląstelių piktybinį naviką
[1, 2, 3]. AŽK dažniausiai pasireiškia iki 10 metų amžiaus vaikams ir 4 – 5 gyvenimo dešimtmetyje,
moterims dažniau negu vyrams [15,  16,].  Antinksčio žievės karcinoma yra apie 60 – 70 % atvejų
sukelia  antinksčio  hormonų  hiperprodukciją  ir  gali  pasireikšti  Kušingo  sindromas,virilizacija,
feminizacija, pirminis hiperaldosteronizmas, mišri hormonų hiperprodukcija [14, 16]. Dalies pacientų
AŽK yra asimptominė arba pacientai  kreipiasi  dėl simptomų, sukeltų naviko augimo [5].  Pacientų
penkių metų išgyvenamumas yra mažiau nei 50 %  [17]. 
Antriniai antinksčių žievės navikai gali būti dėl gretimų organų navikų tiesioginės infiltracijos arba
daug  dažniau  pasitaikančių  hematogeninių  metastazių  [1].  Karcinoma,  visų  pirmiausiai
adenokarcinoma,  apima  daugiau  nei  90  %  visų  antrinių  navikų  [1].  Antinksčių  metastazės  yra
dažniausi piktybiniai navikai, apimantys antinksčių liaukas [14]. Apie 2 % iš atsitiktinai nustatomų
antinksčių  navikų  sudaro  metastazės,  o  jų  dažnis  yra  daug  didesnis  tarp  pacientų  su  žinomu
piktybiškumu  (26  –  73  %).  Dažniausiai  metastazuoja  navikai  iš  plaučių,  krūtų,  inkstų,  kasos  ir
virškinamojo trakto [14]. Pacientų, kuriems nustatytos metastazės antinksčiuose, vidutinis amžius yra
62  metai,  vyrų  operuojama  70,6  %  [20]  Pacientų  po  metastatektomijos  [20]  yra  didesnis
išgyvenamumas, geresnis atsakas į adjuvantinę terapiją [1, 2].

1.1.3. Pacientų, operuotų dėl antinksčių navikų, demografinės charakteristikos (lytis, amžius)

Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, pagal Krasauskas ir kiti [21], Strupas ir kiti [22], Beiša [23], LA
metodu moterų operuota daugiau negu vyrų, atitinkamai vidutinis dažnis svyruoja nuo 78,57  iki  88,7
% moterų,  11,3  –  21.43  % vyrų.  AO metodu  buvo  operuota  daugiau  moterų  nei  vyrų  [21,  22].
Analizuojant užsienio šalyse pateiktus tyrimų rezultatus,  pagal Miccoli ir kiti [24] buvo operuota 54,8
% moterų,  45,2 % vyrų, Murphy ir  kiti  [25],  Kiernan ir  kiti  [26] teigia,  kad moterų operuota dėl
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antinksčių navikų 60 %, o vyrų – 40 %. Monn ir  kiti  [27] lygina lytį  pagal  operacijos metodą ir
nustato, kad LA metodu operuotų moterų dėl antinksčio naviko sudarė 60 %, o AO metodu – 58 %.
Kad moterų buvo operuota daugiau negu vytų, taip pat patvirtina Conzo ir kiti [28], Popov ir kiti [29],
Wittayapairoch ir kiti [30], Pedziwiatr ir kiti [31], Sommerey ir kiti [32], Lezochei ir kiti [33], Musella
ir kiti [34], Kokorak ir kiti [35].  Analizuojant Lietuvos ir užsienio šalių duomenis, pastebima, kad dėl
antinksčių navikų dažniau operuojamos moterys.   
Vertinant Lietuvos mokslinius straipsnius, pacientų amžiaus vidurkis svyruoja tarp nuo 46,29 iki 54,8
metų  (jauniausias  tiriamasis  buvo  15  metų,  vyriausias  –  77  metų)  [21,  22,  23].  Užsienio  šalių
paskelbtais duomenimis, vidutinis amžius sudaro apie 54 metus, įvairiose studijose vidutinis amžius
svyruojantis  nuo 44 iki  69 metų [24,  25,  26,  27,  28].  LA metodu operuotų dėl  antinksčių navikų
pacientų vidutinis amžius yra 54,6 metai (SD=14), o AO – 55,2 (SD=14) metų (p=0,05).
Nustatyta,  kad  vidutinė  hospitalizavimo  trukmė  laparoskopinių  adrenalektomijų  yra  statistiškai
reikšmingai trumpesnė už atvirų adrenalektomijų hospitalizavimo trukmę [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31] ir svyruoja nuo 1,8 iki 5,3 paros [5, 6]. 
Lyginant operuotas puses, kairė operuojama apie 40 %, o dešinė iki 60 % atvejų, o atliktos abipusės
antinksčių operacijos nustatytos apie 5,21 % pacientų [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]. 

1.1.4 Laparoskopinės adrenalektomijos ir atviros antinksčių navikų operacijos metodai

Pirmoji  sėkminga  adrenalektomija  atlikta  1889  metais  Thornton  Londone  36  metų  moteriai  su
hirsutizmu dėl antinksčio naviko, kurio svoris buvo 20 svarų [36]. Gagner su bendraautoriais [39]
paskelbė pranešimą 1992 metais apie sėkmingą laparoskopinio metodo panaudojimą trims pacientams:
52 metų moteriai su Kušingo sindromu ir 3 cm kairio antinksčio dariniu, 38 metų vyrui dėl Kušingo
ligos  po  dviejų  nesėkmingų  transfenoidalinių  adenomektomijų  atlikta  abipusė  laparoskopinė
adrenalektomija ir 60 metų vyrui su hipertenzija ir 3,5 cm dešinio antinksčio feochromocitoma. Apie
pirmąją  laparoskopinę  adrenalektomiją  Lietuvoje,  atliktą  LSMUL KK  Chirurgijos  klinikoje  1998
metais, paskelbė Krasauskas su bendraautoriais [21].
Lyginant su Gagner ir kiti [37]  nuosekliai atliktų pirmųjų 100 antinksčių laparoskopinių procedūrų
retrospektyvinę rezultatų analizę, Gumbs ir Gagner [43] retrospektyvine palyginamąją studijų ir atvejų
analize  bei  kitų  autorių  [21,  22,  24]  retrospektyviai  analizuotų  pirmaisiais  metais  laparoskopiškai
operuotų  antinksčių  navikų  operacijų  rezultatų  duomenis  su  pastarųjų  dešimties  metų  paskelbtais
retrospektyvinių  [25,  26,  27,  28,  29]  ir  kelių  prospektyvinių  randomozuotų  kontrolinių  tyrimų
duomenimis  [32-39]  bei  apžvalginiais  straipsniais  [25-35],  laparoskopinės  adrenalektomijos  (LA)
metodas yra saugus, efektyvus [32-39], daugelio autorių nuomone [32-39] tapęs auksiniu standartu
gerybinių antinksčių navikų chirurgijoje. Šis metodas yra ligoniams komfortabilus [39], siejamas su
didesniu pacientų pasitenkinimu [32-39], mažesniu komplikacijų dažniu ir 30 dienų mirtingumu [32-
39] bei trumpesne hospitalizacijos trukme [32-39] lyginant su atviros antinksčių operacijos metodu.
Lyginant įvairių autorių patirtį operuojant antinksčių navikus stebima tendencija daugiau atliekamų
antinksčių operacijų [25, 31].  Chirurgai susiduria vis dažniau su šia problema. Remiantis Miccoli ir
kiti [17], analizuojant 1986 – 1999 metų laikotarpį, iki  laparoskopinės adrenalektomijos per metus
buvo diagnozuojama 16 iki 28 antinksčių navikų ir atliekama nuo 8 iki 15 adrenalektomijų per metus,
o  pristačius  laparoskopinės  adrenalektomijos  metodą  per  metus  buvo  diagnozuojama   16  iki  28
antinksčių  navikų  ir  nuo  atliekama  buvo  atliekama  nuo  13  iki  26  adrenalektomijų  per  metus.
Pedziwiatr  atliko  apie  20  op  per  metus  pries  LA,  o  pastaruoju  yra  atliekama  apie  50  –  60
adrenalektomijų per metus. Antinksčių chirurgija nėra atliekama skubos tvarka, todėl chirurgai turėtų
atsispirti pagundai pašalinti nustatytus vien tik radiologiniuose vaizduose, neatlikus pilno ir išsamaus
hormoninio  tyrinėjimo  bei  derėtų  pasitelkti  antrą  nuomonę  iš  ekspertų  medicinos  kolegų
endokrinologijos ar nefrologijos – hipertenzijos, ar abiejų [15].
LA metodu gali būti operuojami visi gerybiniai funkciškai aktyvūs ir neaktyvūs antinksčių navikai,
kurie yra mažesni negu 12 cm [37]. Endokrininės kilmės hipertenzijai gydyti, 75 % indikuotina LA,
esant  Kušingo sindromo,  vienpusės  aldosteromos  ir  feochromocitomos  be  priešoperacinių  vietinės
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invazijos požymių ar metastazių [37, 15, 8], Net ir galimai piktybiniam ar esant patvirtintam naviko
piktybiškumui,  įskaitant ir feochromocitomas, laparoskopinis pašalinimas, kuris nepažeidžia atviros
chirurginės  operacijos  principų,  turėtų  būti  laikomas  adekvačiu  [37],  tačiau  piktybinių  navikų
šalinimas išlieka kontraversine indikacija LA [4]. 
Atviros antinksčių operacijos pagrindiniai  principai  ir  rekomendacijos yra:  1) pirminiai  piktybiniai
antinksčių navikai bet kokio dydžio (pvz. antinksčių žievės karcinoma, piktybinė feochromocitoma);
2) antinksčių dariniai, apimantys aplinkines struktūras (pvz. kepenis, inkstus, apatinę tuščiąją veną); 3)
antinksčių dariniai, kuriems įtariamas, tačiau nėra patvirtintas pirminis naviko piktybiškumas, pvz.:
didesni  nei  6  cm darinys,  nelygiais  kraštais,  su  hemoragijomis  ar  centrine  nekroze,  jei  padidėjęs
darinio kraujagysliškumas;  4) abipusiai gerybiniai antinksčių dariniai, kurių negalima pašalinti LA
[30].
Apibendrinant,  LA  yra  saugi,  efektyvi  procedūra,  daugumos  autorių  siejama  su  trumpesne
hosptalizacijos  trukme,  didesniu  pacientų  pasitenkinimu  ir  geresniais  perioperaciniais  rezultatais
lyginant su atvira.

1.2 Indikacijos antinksčių navikų operacijoms

Pagal Pedziwiatr ir kt., ir išskirtos šios indikacijų antinksčių navikų operacijoms grupės: KT tyrimu
patvirtintas 40 mm ir didesnio skersmens navikas, funkciškai aktyvus navikas, įtariamas piktybinės
kilmės  navikas  ir  dinamikoje  didėjantis  navikas  [31].  Kiti  autoriai  [45]  taip  pat  teigia,  kad  įtarus
keturių ir  didesnio skersmens antinksčio naviką reikia  pašalinti  dėl  didesnės  naviko piktybiškumo
rizikos. Kai kurie autoriai nurodo [21], kad saugu operuoti LA metodu navikus iki 60 mm. 
Kitos indikacijos LA apima cistas, metastazes, mielolipomas, pirmines antinksčių žievės neoplazmas,
androgenus-sekretuojančius  navikus,  antinksčio  hemoragijas,  ganglioneuromas  ir  antinksčių
tuberkuliozės atvejus. Abipusė LA naudojama gydyti Kušingo sindromui. 
Remiantis Lietuvos moksliniais straipsniais, vieno tyrimo duomenimis indikacijos operacijai buvo dėl
feochromocitomos  –  45,16%  atvejų,  Kušingo  sindromo  –  16,14%,  aldosteromos  –  12,90%,
incidentalomos - 5 (11,9%), antinksčio hiperplazijos – 9,5%, o dėl antinksčio žievės karcinomos –
2,4% [21]. Remiantis kito tyrimo rezultatais, indikacijas operacijai sudarė 47,6 % incidentalioma, 19,1
% - aldosteroma, 11,9% - antinksčio cista, 9,5% - antinksčio hiperplazija, 7,1% - feochromocitoma,
2,4% atvejais   kortikosteroma ir  tiek  pat   2,4% -  antinksčio  karcinoma [Strupas  ir  kiti].  Kituose
tyrimuose pateikiami panašūs duomenys [22].
Murphy ir kiti nustatė, kad 83 % adrenalektomijų buvo atlikta dėl gerybinės antinksčių ligos, o 17 % -
dėl  piktybinės  ligos  [25].  Vertinant  diagnozes  iki  opracijos  tarp  laparoskopinių  ir  atvirų
adrenalektomijų stebimas ryškus skirtumas – laparoskopiškai daugiau operuojamos aldosteromos ir
nefunkcinės  adenomos,  o  dauguma  piktybinių  antinksčių  navikų  ir  feochromocitomų  operuojama
atviru būdu [54]. Hormoniškai aktyvūs navikai nustatyti 55,68% atvejais [Conzo ir kiti]. Eichhorn-
Wharry ir kiti skelbia, kad funkciškai aktyvios neoplazmos tarp LA rastos 24,7 %, tarp AO – 18,4 %
atvejais [48].  
Wu atlikta studija aiškiai parodo LA metodo privalumus. Gali būti atlikta saugiai ir efektvyviai, taip
pat  rekomenduoja  kaip  pirmo  pasirinkimo  gydymas  gerybinėms  neoplazmoms  be  piktybiškumo
įtarimo,  nepatyrusiems  laparoskopinėje  adrenalektomijoje  chirurgams  pataria  pradėti  nuo  pirminio
hiperaldosteronizmo atvejų [42]. 
Absoliuti  kontraindikacija  laparoskopinei  adrenalektomijai  yra  invazinė  antinksčio  karcinoma  dėl
galimai ilgesnės ir sudėtingesnės operacijos reikalingumo, o reliatyvios kontraindikacijos - piktybinė
feochromocitoma, ypač kai nustatomos metastazės periaortiniuose ar esančiuose šalia šlapimo pūslės
limfmazgiuose, koagulopatija, kuri nėra pakankamai panaikinama iki operacijos, buvusi pilvo trauma
ar  operacija,  dėl  kurių  gali  būti  susidariusios  tankios  sąaugos,  kurios  prisideda  prie  disekcijos
sunkumų,  didesni negu 15 cm dariniai, nes siejamos su sunkumais disekuojant ir reikalauja daugiau
laiko [37].
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Reliatyvios  kontraindikacijos  LA  didelė  kardiopulmoninė  rizika,  persistuojanti  koaguliopatija,  ir
negalimas saugus naviko pašalinimo laparoskopiniu būdu užtikrinimas. Absoliučios kontraindikacijos
LA apima gerybinius navikus >12 cm, navikus su didele vietine invazija, antinksčių žievės karcinomas
ir  metastatines  feochromocitomas.  Nors  keletas  studijų  literatūros  apžvalgoje  nurodo  LA šalintus
navikus  >15  cm,  tačiau  dėl  padidėjusios  piktybiškumo  rizikos  tokio  dydžio  navikų  ir  techninių
apribojimų juos šalinant, LA operacija tokiais atvejais atliekama retai [37].
Trūkumai atliekant LA yra stati mokymosi kreivė (angl. the steep learning curve), o operacijos laikas
turi būti tarp metodų turi būti lyginamas po mokymosi kreivės laikotarpio. Laparoskopinių instrumentų
kaina taip pat įvardinama kaip LA trūkumas, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad pacientai po LA gali
grįžti beveik mėnesiu greičiau į darbą, todėl autorių nuomone, per tą mėnesį jie gali greičiau uždirbti
daugiau negu chirurginių instrumentų kaina [42].
Tinkama pacientų atranka yra esminis dalykas, kad būtų išvengta nereikalingų chirurginių operacijų,
siejamų su mirtingumu, operuotos ne tos pusės ar neparuošto paciento [37].

1.3 Laparoskopinės ir atviros adrenalektomijos metu operuotų navikų charakteristikos

Nagrinėjant antinksčių navikų vidutinius dydžius, Miccoli ir kt., Kiernan ir kt. duomenimis, vidutinis
antinksčių navikų dydis yra  35 mm [24, 26]. 
LA metodu operuoto antinksčio naviko vidutinis dydis, remiantis Gagner ir kiti - nuo 4,1 cm (1-14 cm)
padidėjo iki 4,95 cm (0,7 – 12 cm), pradėjus taikyti LA metodą [37]. Krasauskas ir kiti rekomenduoja
LA metodu šalinti iki šešių cm antinksčių navikus [21]; Strupas ir kiti - 3,1 cm (1 - 6 cm) [22]; Conzo
ir kiti - 5,86 (1,1 - 12 cm) [28]; Sommerey ir kiti 5,5 (0,5- 12,5 cm) [32], Pedziwiatr - 37,6 mm (7 mm
– 160 mm) [31], Popov – 4,2 - 5 cm [29]. LA metodo palyginimas tarp mažų (iki šešių cm) ir didelių
(šeši ir daugiau cm) ir įvertinimas parodė, kad 87,2 % buvo operuoti esant mažam naviko dydžiui
(mažiau šešių cm), o 12,8 pacientai – esant dideliam navikui (daugiau kaip šeši cm) ir visų operuotų
pacientų histologinis antinksčių navikų vidutinis buvo 37,1 (+/- 23,6 mm), tarp mažų navikų vidutinis
dydis buvo 29,7 mm (+/- 16,0 mm), tarp didelių vidutinis gistologinis antinksčio naviko dydis buvo
87,2 (+/- 24,1 mm).
AO metodu operuoto antinksčio navikovidutinis dydis pagal Strupą ir kiti 4,2 cm (0,8-7,5 cm) [22].
Popov 6,1 (+/- 0,7 cm) [29].
Normalus antinksčio naviko dydis yra  4,5 – 5 cm ilgio, 2 - 3 cm pločio, 0,6 - 1 cm storio, sveria 4-5 g,
o  kairys  nurodomas  didesnis  [3].  Vidurkis  KT  vaizduose  antinksčių  navikų  (išskyrus
feochromocitomas)  -  30  mm (1,7-4,7  cm),  mažiausias  nurodomas  8  mm,  didžiausias  -  170  mm,
mažesnių nei 40 mm nustatyta 41,7%, o 40 ir didesnių 58,3% [Azoury]. Gerybiniai antinksčių navikai
KT  nustatyti  66,2%  atvejų,   piktybiniai  -  10,2%,  o  23,6%  atvejų  naviko  piktybiškumas  liko
neapibrėžtas  [23].  Antinksčių  navikai  KT  gali  būti  matomi  kaip  normalaus  audinio  antinksčiai,
vienpusės  adenomos  (<1cm),  minimalus  vienpusis  antinksčio  kojytės  sustorėjimas,  vienpusės
mikroadenomos (<1 cm) ar abipusės makro- ar mikroadenomos (ar jų abiejų kombinacija). Antinksčių
pirminis hiperaldosteronizmas KT gali būti matomas kaip mažas hipodensinis mazgas (paprastai <2
cm diametro). Idiopatinė antinksčių hiperplazija gali būti matoma kaip normalus antinkstis KT arba
gali būti matomi mazginiai pakitimai. Aldosteroną produkuojanti antinksčių karcinoma beveik visada
yra > 4 cm diametro, retai  būna mažesnės [45].
Gerybinių navikų dydis  statistiškai  reikšmingai  mažesnis (2,7 cm; IQR, 1,7–4,1 cm) nei  vidutinių
navikų dydis KT vaizduose lyginant su piktybiniais navikais (9,5 cm; IQR, 7.1–12 cm) (p < 0,001).
Gerybiniai  navikai  KT 100% (143/143)  buvo  gerybiniai  galutinėje  patologinėje  diagnozėje.  Iš  tų
navikų, kurie buvo KT matyti kaip piktybiniai navikai (n = 22), 4 navikai (18,2%) ištyrus histologiškai
buvo gerybiniai, 17 navikų (77,3%) buvo piktybiniai, 1 navikas (4,5%) buvo neapibrėžtos patologijos
[45].
Patvirtinus naviką antinkstyje, kurio skersmuo didesnis nei 4 cm, dėl didesnės naviko piktybiškumo
rizikos rekomenduojama atlikti antinksčio pašalinimo operaciją [45, 23]. 
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Nefunkcionalūs  navikai  virš  3  cm  gali  būti  laikomi  tinkami  rezekcijai  jauniems  ir  sveikiems
pacientams ir, žinoma, jei jie didėja dinamikoje. Kadangi didesni negu 15 cm antinksčių dariniai yra
reliatyvi  kontraindikacija  LA,  dėl  šios  priežasties  rekomenduojama  tik  chirurgams  su  ekstensine
laparoskopine patirtimi mėginti rezekuoti didesnius antinksčių darinius [37]. 
Monn ir kiti pateikia tokias indikacijas adrenalektomijai: didelis ar didėjantis neaktyvus ar aktyvus
antinksčio  navikas,  sukeliantis  klinikinius  sindromus  (Kono,  Kušingo)  ir  retai  –  metastazės  ar
pikybinis antinksčio navikas (antinksčio žievės karcinoma).  Pagal Monn ir  kiti  metodo parinkimas
esant dideliam anitnskčių navikui, priklauso nuo paties chirurgo [27].
Henneman  ir  kiti  analizuoja  pacientų  indikacijas  operacijai  dėl  antinksčių  navikų   pagal  šiuos
kriterijus: naviko dydis didesnis nei 50 mm, funkciškai aktyvus antinksčio navikas, antinksčio naviko
piktybiškmo įtarimas, tačiau antinksčio naviko didėjimas neišskiriamas kaip atskira indikacija, nebent
dydis pasiekia 5 cm [44]. Pedziwiatr ir kiti analizuoja pagal indikacijas esant naviko dydžiui 40 mm ir
daugiau,funkciškai aktyviam navikui, piktybiškumo įtarimui ir naviko didėjimas [31]. Todėl įvertinus
lteratūros  duomenis,  siekiant  nustatyti  dažniausias  indikacijas  antinksčių  navikų operacijoms  buvo
įvertintos ir išskirtos tyrime nagrinėjamos indikacijos.
Incidentalomas  iki  3  cm skersmens  buvo rekomenduota  stebėti,  jeigu jos  didėja  ir  pasiekia  4  cm
skersmenį, rekomenduojama atlikti LA [22].
Wang ir kiti, nerekomenduoja laparoskopinės adrenalektomijos antinksčių navikams didesniems negu
6 cm, nes esant tokiam dydžiui yra didesnė antinksčio žievės karcinomos tikimybė ir nurodo, kad
atliekantys adrenalektomiją chirurgai turėtų būt prityrę su abiem atviru ir laparoskopiniu metodais, tam
kad užtikrintų  labiausiai  tinkamą procedūrą ir  išspręstų skirtingas  problemas  individualių pacientų
[51].
Pirmaisiais  metais dar nebuvo publikuota prospektyvių randomizuotų kontrolinių klinikinių tyrimų,
todėl  Gagner  ir  kiti  retrospektyvios  palyginamosios  analizės  metu  lygindami  laparoskopinės
adrenalektomijos ir tradicinės atviros operacijos rezultatus nerado reikšmingo skirtumo tarp operacijų
laiko ar antinksčių dydžių [37]. 
LA metu pašalintų antinksčių navikų vidutinis dydžių vidurkiai: 26 mm (nuo 4 iki 100 mm) [30], 31
mm (nuo 10 mm iki 60 mm) [22], 35 mm (nuo 10 iki 200 mm) [59], 38 mm (nuo 7 m iki 160 mm)
[31],  46 ± 4 mm [29], 58,6 mm (nuo 11 iki  120 mm) [28].  LA metu pašalinto antinksčio naviko
vidutinis dydis tarp skirtingos patirties turinčių chirurgų grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė ir
buvo nuo 32,7 mm (SD ± 18,3) iki 39,5 mm (SD ± 20,0) [31]. Navikų, kurių skersmens vidurkis buvo
mažesnis negu 40 mm, nustatyta 48,6 % atvejų, nuo 40 iki 60 mm - 33,9 %, o daugiau negu 60 mm -
17,3 % atvejų [34].  
Atvirų operacijų vidutinis naviko dydis nurodomas 42 mm (nuo 8 mm iki 75 mm) [22], 61 ± 7 mm
[29]. Iš to galima teigti, jog atviru būdu operuojami navikai yra didesni negu LA. 
Analizuojant funkciškai neaktyvių navikų vidutinį dydį, daugiau negu pusės atvejų (56,2 %) skersmuo
buvo mažesnis nei 40 mm, apie trečdalį (35,8 %) sudarė 40 - 60 mm dydžio navikai, o ketvirtadalis (25
%) buvo didesnio nei 60 mm skersmens [34]. 
Antinksčių žievės navikų nei vieno nenustatyta mažesnio negu 40 mm skersmens, 40-60 mm vos 1,2
%, o didesni negu 60 mm navikai nustatyti 25 % atvejų [34],   kitų autorių duomenimis antinksčių
žievės navikų siekia vidutiniškai 88 mm  (nuo 54 iki 10,5 mm) [26]. 
Metastazės  nustatomos  vidutiniškai  46  mm  (nuo  28  iki  55  mm)  skersmens,  palyginus  su  kitais
gerybiniais navikais, jos yra didesnės  [26].
Atsitiktinai rastų ir pašalintų  < 40 mm skersmens navikų piktybiškumo dažnis 0,7 %, todėl kai kurių
autorių duomenimis rekomenduojama šalinti antinksčių navikus esant didesniems negu 40 mm [51],
nors kitų autorių duomenimis 2 % antinksčių navikų randama esant < 40 mm funkciškai neaktyviam
navikui  [34].   Piktybiškumo skaičius  ir  dydis  nėra aiškaus  nurodymo koks yra  saugu maksimalus
naviko dydis be piktybiškumo, tyrimo metu autoriai išsiaiškino, kad tarp didesnių nei šeši cm navikų
18,9 % buvo piktybiniai, o 2,8% tarp mažesnių nei šeši cm buvo piktybiniai [34].
Apibendrinus  galima  teigti,  kad  vidutinis  navikų  dydis  įvairių  autorių  duomenimis  skiriasi,  LA
vidutiniškai nuo 26 mm iki 58,6 mm dydžio, iš kurių didžiausi nurodomi net iki  200 mm, o lyginant
su AO, daugumos autorių paskelbtais rezultatais LA operuojami mažesni navikai. Rekomenduojama
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LA šalinti iki 80 mm navikus, nes operacija užtrunka, didelė kraujagyslių ir kitų organų pažeidimo
rizika  [22],  LA  operuojamo  naviko  dydžio  ribos  nustatomos  60-80  mm,  o  vienų  autorių
rekomendacijos yra iki 90 mm [37], kitų -  150 mm [28]. Ne vien naviko dydis apsprendžia operacijos
metodą, o esančios sąaugos ir potencialiai piktybinio naviko invazija į aplinkinius organus ir struktūras
yra viena pagrindinių komplikacijų priežasčių [32]. 
 

1.4 Antinksčių navikų operacijų komplikacijos ir išeitys

Antinksčių  navikų  operacijų  komplikacijos gali  būti  skirstomos  į  intraoperacines  ir

pooperacines komplikacijas [22, 54]. Akshay ir kiti teigia, jog komplikacijos pasireiškimo  tikimybė po

antinksčio naviko operacijos yra vienam iš trylikos pacientų [49].

Analizuojant  LA  metodu  operuotų  pacientų  antinksčių  navikų  operacijų  komplikacijas

nustatyta, kad pagal Muth ir kiti [9] LA komplikacijų dažnis svyruoja tarp 2 ir 10 %, pagal Kiernan ir

kiti - 10 % [26], pagal Musella ir kiti – 7,8% [34], Akshay ir kiti nurodo vidutiniškai 7,5 % dažnį [49],

Thompson ir kiti – 5,1% [59]. Dažniausios komplikacijos operacijos metu buvo dėl kraujavimų (iš

apatinės  tuščiosios  venos,  iš  antinksčio  venos,  antinksčio  arterijos,  troakaro  įvedimo metu)  ar  dėl

organų  pažeidimų  (inkstų,  kepenų,  blužnies,  skrandžio)  [34,  22]. Analizuojant  komplikacijas

priklausomai nuo chirurgo patirties, jų dažnis nustatytas  tarp 14,4 % ir 5,6 %, tačiau autorių nuomone

operacijos  rezultatai  nepriklauso  nuo  vieno  chirurgo  patirties,  bet  nuo  visos  komandos  darbo

perioperaciniu laikotarpiu [31].

Analizuojant  laparoskopinių  adrenalektomijų konversijas į  atviras  operacijas  nustatyta,  kad

pagal Lezoche ir kt. koversijos atliktos 2,7 % [33], Thompson ir kt. - 5,6 % [59],  Popov ir kt. - 6 %

atvejų  [29].  Nagrinėtų  autorių  dažniausia  nurodoma  konversijų  priežastis  yra  kraujavimas,  kitos

galimos priežastys – negalimas laparoskopinis naviko pašalinimas dėl įtariamo naviko piktybiškumo

arba dėl sąaugų, po buvusių pilvo operacijų [33, 59, 29]. Murphy ir kiti nurodo tokį pooperacinių

komplikacijų dažnį  –  7,2  % [25],  Akshay ir  kiti  yra  7,5  % [49],  Lezoche ir  kiti   -  4,6  % [33], 

Wittayapairoch ir kiti - 2,17 % [30], Popov ir kiti - 2% [29].

Dažniausios  pooperacinių  komplikacijų  priežastys,  skirtingų  autorių  duomenimis,  buvo

retroperitoninė hematoma, pooperacinė išvarža, kasos fistulė, hiponatremija ir žarnų pažeidimai [54],

pooperacinis  kraujavimas,  hematoma  arba  infekcija  pooperacinio  pjūvio  srityje,  pooperacinis

nekontroliuojamas kraujo spaudimas [34], plaučių ligos, žaizdos, sepsis/šokas, GVT/PE, ŠTI, inkstų

ligos,  kardiologinės  ir  neurologinės  komplikacijos  [49],  pneumonija,  Duglaso  ertmės  abscesas,

anemija,  kasos  fistulė,  pneumotoraksas,  a.pulmonalis  trombozė  [22].  Pooperacinės  komplikacijos,

kurioms užteko konservatyvaus gydymo buvo žaizdos infekcijos, anemijos, pneumonijos, deguonies

desaturacija, karščiavimas, kraujavimas, dviems pacientams reikėjo EM transfuzijos (2 vnt.), vienam

pacientui išsivystė peritonitas po abipusės LA [33].
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Pastaruoju  metu  stebima  tendencija,  kad  mirtingumas  išlieka  mažas,  tačiau  pooperacinių

komplikacijų skaičius išaugo, galimai dėl  operuojamų vyresnio amžiaus pacientų,  turinčių daugiau

gretutinių ligų [25].                      

Atvirų  operacijų  komplikacijų dažnis  nurodomas  didesnis  (36,4  %)  negu  laparoskopinių

adrenalektomijų (14,3 %) [22]. Atviros operacijos siejamos su didesne komplikacijų rizika (20 %)

palyginus su LA (8%). Dažniausios  komplikacijos nurodomos intraoperacinis aplinkinių organų ar

struktūrų pažeidimas, kvėpavimo nepakankamumas, kai reikėjo pakartotinės intubacijos, pneumonija,

ūmus inkstų pažeidimas, ileus, kai stacionarizavimo trukmė užtruko 5 ar daugiau dienų, abscesas, dėl

kurio  reikėjo  perkutaninio  drenažo,  ŠTI,  hipoksinis  smegenų  pažeidimas,  GVT/PE,  pooperacinis

kraujavimas, dėl kurio buvo reikalinga operacinė intervencija. Intraoperaciniai pažeidimai buvo dėl

inkstų pažeidimo, kai nebuvo reikalinga nefrektomija, blužnies pažeidimas su splenektomija, apatinės

tuščiosios  venos  pažeidimas,  plonųjų  ir  storųjų  žarnų  pažeidimas  [26].  Laparoskopinės

adrenalektomijos siejamos su mažesne komplikacijų rizika [59,  48].  Komplikacijų dažnis atliekant

atviras  antinksčių  operacijas  nurodomas  7,8%,  o  operuojant  laparoskopiškai  –  4,5%.  Dažniausios

priežastys buvo GVT/PE, kraujavimas iš virškinamojo trakto. [25].

Vertinant antinksčių operacijų komplikacijas, nustatyta, jog atvira operacija, didelis naviko

dydis  ir  konversija  siejama  su  didesne  komplikacijų  rizika  [59].  Gretutinės  ligos,  gerybinis

funkcionalus antinksčių navikas ir  per paskutinius metus  atlikta  operacija siejama su pooperacinių

komplikacijų  išsivystymu  [25].  Vertinant  pooperacinių  komplikacijų  pasiskirstymą  pagal  metus,

stebimas didėjantis pooperacinių komplikacijų skaičius. Tai siejama su daugiau operuojamų vyresnių

pacientų,  kurie  turi  daugiau  gretutinių  ligų  [25].  Mažesnis  komplikacijų  dažnis  per  pastarąjį

dešimtmetį  gali  būti  siejamas  su  didesne  patirtimi  operuojant  antinksčių  navikus,  duomenų

patikimumu arba dėl skirtingos duomenų rinkimo strategijos iš duomenų bazės [4].

Mirštamumo dažnis  po antinksčių operacijų nurodomas nuo 3 iki  20 % [28],  0,6 % [49],

mirtingumo dažnis nuo 0 iki 1,2 %, kai didesnis mirtingumas siejamas su vyresniu amžiumi ir paciento

gretutinėmis ligomis [25], 0,3 %, kai buvo 1 letalus atvejis dėl sepsio [33]. Dažniausiai nurodomos

priežastys buvo mezenterinis infarktas, plaučių embolija, kvėpavimo nepakankamumas.

Apibendrinus galima teigti, jog 1 iš 13 pacientų yra tikimybė, kad pasireikš komplikacija po

anitnskio naviko operacijos. LA siejamos su mažesniu komplikacijų dažniu nei AO. Antinksčių navikų

komplikacijos svyruoja nuo 2 iki 10 % atvejų. Dažniausia LA metodu dėl antinksčių navikų operuotų

pacientų  komplikacija  nurodomo  kraujavimas  iš  pažeistos  kraujagyslės  arba  organo  pažeidimas.

Konversijų  dažnis  svyruoja  nuo  2,7  %  iki  6  %.  Dažniausia  konversijų  priežastimi  nurodomas

intraoperacinis  kraujavimas.  Pooperacinių  komplikacijų  dažnis  svyruoja  nuo  2%  iki  7,5  %.

Dažniausios  antinksčių  navikų  pooperacinių  komplikacijų  priežastys  išskiriamos  pooperacinis

kraujavimas, pneumonija. Mirtingumo dažnis svyruoja nuo 3 iki 20 %.
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2. TYRIMO METODIKA

Tyrimo tipas – retrospektyvinis klinikinis tyrimas.

Tyrimo objektas – pacientų, operuotų dėl antinksčių navikų, ligos istorijos.
Tiriamieji: pacientai,  kurie  1998 –  2016 m.  buvo operuoti  LSMUL KK Chirurgijos  skyriuje  dėl
antinksčių navikų.
Tiriamųjų atranka. Tiriamoji imtis buvo sudaryta iš pacientų, kuriems 1998 – 2016 m. LSMUL KK
Chirurgijos skyriuje buvo atliktos antinksčių laparoskopinės adrenalektomijos arba atviros operacijos
dėl įtariamo antinksčių naviko, patvirtinto radiologiniais tyrimais (KT, MRT). Pacientų ligos istorijų
atrinkimo kriterijai: 1) pacientai, kurie gulėjo LSMUL KK Chirurgijos skyriuje 1998 – 2016 metais dėl
įtariamo  antinksčių  naviko,  patvirtino  radiologiniais  tyrimais  (KT,  MRT).  Pacientų  ligos  istorijų
atmetimo kriterijai: 1) pacientai, kurių ligos istorijų nepavyko gauti; 2) pacientai, kuriems antinksčio
navikas  nebuvo  patvirtintas  radiologiniais  tyrimais;  3)  pacientai,  kuriems  nebuvo  atliktos
laparoskopinės  arba atviros  antinksčių  operacijos.  Viso buvo atrinktos  428 tinkamų pacientų ligos
istorijos.
Tyrimo organizavimas.  Gavus Bioetikos  komisijos  leidimą Nr. BEC -  MF -  102,  2016-11-16 (1
priedas),  atliktas  retrospektyvinis  klinikinis  tyrimas.  Peržiūrėtos  LSMUL KK Chirurgijos  skyriaus
1998  –  2016  m.  laikotarpio  operacijų  dokumentacijos  knygos,  atrinkti  pacientų,  kuriems  tuo
laikotarpiu buvo nustatytas antinksčių navikas, ligos istorijos numeriai, kurie buvo surašyti į „Prašymą
dėl archyve saugomų dokumentų išdavimo“ blanką ir pateikti LSMUL KK archyvui dėl jų išdavimo.
Peržiūrėtos  išduotos  ligos  istorijos  ir  atrinktos  pagal  šiuos  kriterijus:  pacientai,  kuriems operuotas
antinksčių navikas. Atrinkti duomenys buvo analizuojami pagal baigiamojo magistro darbo tikslą ir
uždavinius.
Tyrimo  instrumentas.  Buvo  analizuojami  ir  vertinami  tiriamojo  laikotarpio  (1998  –  2016  m.)
pacientų ligos istorijų duomenys. Buvo analizuojami šie ligos istorijų duomenys:
I dalis skirta įvertinti demografiniams duomenims: lytis (vyras, moteris), amžius (metais), operacijų
skaičius pagal metus ir  palyginti  pagal operacijos metodą (laparoskopinė adrenalektomija ar atvira
operacija). 
II  dalis  skirta  įvertinti  klinikiniams  duomenims:  antinksčių  navikų  diagnozės  (Kono  sindromas,
Kušingo  sindromas,  adrenogenitalinis  sindromas,  antinksčio  žievės  adenoma,  antinksčio  žievės
karcinoma, feochromocitoma, piktybinė feochromocitoma ir kiti  gerybiniai  navikai),  operuota pusė
(kairė,  dešinė)  ir  įvertinti  dažniausias  laparoskopinių  bei  atvirų  adrenalektomijų  indikacijas
operacijoms bei palyginti pagal operacijos metodą (laparoskopinė adrenalektomija ar atvira operacija).
III  dalis  skirta  operacijos  metu  gautiems  duomenims  įvertinti:  atrinkti  duomenys  apie  antinksčių
naviko dydį (mm), vertinant didžiausią nurodytą naviko skersmenį operacijos metu ar patohisotloginio
tyrimo atsakyme; operacijos trukmę (min) ir naviko morfologiją (iš patohistologinio tyrimo atsakymo).
Taip pat ryšiui tarp operuoto antinksčių naviko dydžio ir piktybiškumo įvertinti.
IV  dalis  skirta  įvertinti  operuotų  antinksčių  navikų  komplikacijoms:  intraoperacinėms  ir
pooperacinėms.
Duomenų analizės metodai.  Pacientų duomenų suvedimu ir analizei atlikti buvo naudojama SPSS
(Statistical  Package for the Social  Science)  21.0 programa.  Grafiniam duomenų vaizdavimui buvo
naudota  Microsoft  Excel programa. Darbui  maketuoti  buvo naudojama programa Microsoft  Word,
pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Medicinos
vientisųjų  studijų  programos  studentų  baigiamojo  magistro  darbo  reglamentą,  patvirtintą  Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto Taryboje 2013-1016 Protokolo Nr. 14. 

Tyrimo uždaviniams pasiekti buvo taikomi skirtingi statistinės analizės metodai. Hipotezių

tikrinimui  buvo  pasirinktas  0,05  reikšmingumo  lygmuo.  Skirtumai  buvo  laikomi  statistiškai

reikšmingi, kai p – reikšmė < 0,05. Buvo skaičiuojama aprašomoji statistika. Respondentų vertinimų
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palyginimui pagal buvo taikytas Stjudento t kriterijus nepriklausomoms imtims, ANOVA, Chi kvadrato

kriterijus, Pearson koreliacijos koeficientas.
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3. REZULTATAI

3.1 Tiriamuoju laikotarpiu dėl antinksčių navikų operuotų pacientų demografinių duomenų
įvertinimas ir palyginimas pagal operacijos metodą

Nuo 1998 iki 2016 m. LSMUL KK Chirurgijos klinikoje dėl antinksčių navikų buvo operuoti 428
pacientai. Laparoskopinės adrenalektomijos atliktos 351 (82 %) pacientui. Atviros operacijos atliktos
77 pacientams (18 %) (žr. 2 priedo 1 lentelę). Gauti skirtumai statistiškai reikšmingi (p=0,006) (1 pav).
Per metus vidutiniškai atlikta 18 laparoskopinių adrenalektomijų ir  4 atviros operacijos.  Remiantis
šiais rezultatais galima teigti, kad laparoskopinų adrenalektomijų per metus buvo atlikta daugiau negu
atvirų antinksčių operacijų: LA per metus buvo atlikta vidutiniškai 4,5 karto daugiau negu AO. Šio
tyrimo rezultatai parodė, kad LA operacijų skaičius pamečiui išlieka panašus, t.y. jų nedaugėja.
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1 pav. Laparoskopinių adrenalektomijų ir atvirų antinksčių operacijų pasiskirstymas pagal metus
χ2  =36,706; lls=18; p<0,005

Iš  tyrime dalyvavusių 428 tiriamųjų moterų  buvo operuota  daugiau  negu vyrų,  atitinkamai
moterys sudarė 75 % (N=321), o vyrai 25 % (N=107) (žr. 2 pav.).
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Moteris

Vyras

2 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį
LA metodu buvo operuota 3,7 karto daugiau moterų nei vyrų,  AO – 1,4 karto daugiau moterų

nei vyrų (3 pav.). 
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3 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį ir operacijos metodą
Pacientų amžius svyravo nuo 15 iki 91 metų. Amžiaus vidurkis buvo 54 metai (SD=13,282), moterų
amžiaus vidurkis – 53,97 metai (SN=13,464), vyrų – 54,71 metai (SN=11,903). Lyginant tarpusavyje
vyrų ir moterų amžiaus vidurkiai statistiškai reikšmingai nesiskiria (p=0,820) (žr. 2 priedo 2 lentelę). 
Lyginant pacientų amžiaus vidurkį tarp skirtingų operacijos metodų, LA metodu operuotų pacientų
amžiaus vidurkis buvo 54,22 metai (SN=12,728). Atliekant atviras adrenalektomijas amžiaus vidurkis
buvo 53,84 metai (SN=14,675). Statistiškai reikšmingas skirtumas negautas (p=0,566) (žr. 2 priedo 3
lentelę).   
Stebima  teigiama  statistiškai  reikšminga  koreliacija  tarp  pacientų  amžiaus  ir  antinksčių  navikų
operacijos metų (r=0,099, p=0,040) (žr. 4 pav.). Galima teigti, kad per pastaruosius metus pacientų,
kuriems operuojami antinksčių navikai, amžius didėja.  
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4 pav. Tiriamųjų amžiaus vidurkių pasiskirstymas pagal metus  

Apibendrinus nuo 1998 iki 2016 m. LSMUL KK Chirurgijos klinikoje dėl antinksčių navikų operuotų
428 pacientų demografinius ir klinikinius duomenis, galima teigti, kad laparoskopinių adrenalektomijų
atlikta 351 (82 %) ir tai yra statistiškai reikšmingai (p=0,00) daugiau negu atvirų antinksčių operacijų
(77)  (18  %).  Vertinant  atliktų  operacijų  skaičių  pamečiui,  gauti  statistiškai  reikšmingi  skirtumai
(p=0,006)  Tiriamųjų  amžiaus  vidurkis  buvo  54  metai  (SD=13,282),  lyginant  tarpusavyje  vyrų  ir
moterų bei LA ir AO amžiaus vidurkiai statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p=0,820). Stebima teigiama
koreliacija tarp pacientų amžiaus ir operacijos metų – su metais pacientų amžius didėja (p=0,040).
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3.2 1998 – 2016 metais dėl antinksčių navikų operuotų pacientų klinikinių duomenų ir indikacijų
operacijoms įvertinimas 

Išanalizavus 428 pacientų ligos istorijas, gauta,  kad viso buvo atliktos 242 dešinės ir  183

kairės pusės adrenalektomijos (vertinant bendrai LA ir AO).  Lyginant operuotos pusės pasiskirstymą

pagal lytį, moterims statistiškai reikšmingai dažniau negu vyrams operuota dešinė pusė (p=0,042) (žr.

2 priedo 1 pav.). Lyginant operuotos pusės pasiskirstymą pagal pacientų amžių (p=0,471) ir operacijos

metodą (p=0,856), nebuvo gauti statistiškai reikšmingi skirtumai (žr. 2 priedo 4 ir 5 lenteles). 

 

Analizuojant  gautus  duomenis,  gauta,  kad  176 (41,4  %)  tiriamieji  operuoti  dėl  įtariamos  žievinio
sluoksnio  adenomos,  65  (15,3  %)  –  dėl  įtariamos  feochromocitomos,   56  (13,2  %)  -  dėl  Kono
sindromo, 54 (12,7 %) dėl kitų gerybinių navikų,  31 (7,3 %) - dėl piktybinių antinksčių navikų, 27
(6,1 %) – dėl Kušingo sindromo, 18 (3,8 %) – dėl metastazių antinkstyje, 1 (0,2 %) dėl virilizuojančio
sindromo (5 pav.).

Žievinio sluoksnio adenoma

Feochromocitoma

Kono sindromas

Kiti gėrybiniai navikai

Piktybinis navikas

Kušingo sindromas

Metastazė antinkstyje

Virilizuojantis sindromas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

41.40%

15.30%

13.20%

12.70%

7.30%

6.10%

3.80%

0.20%

Procentai

D
ia

gn
oz

ė
s 

5 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal diagnozes
Laparoskopiškai operuoti  162 (46,3 %) pacientai dėl antinksčio žievės adenomos,  55 (15,7 %)  - dėl
feochromocitomos, 54 (15,4 %) - dėl Kono sindromo, 40 (11,4 %) - dėl kitų gerybinių navikų, 24 (6,9
%) - dėl Kušingo sindromo, 10 (2,9 %) - dėl piktybinio naviko,  5 (1,4 %) - dėl metastazės antinkstyje
ir nei vienas dėl virilizuojančio sindromo. Atviru būdu operuotas 21 (26,9 %) pacientas dėl piktybinio
naviko,  14 (17,9 %)   pacientų dėl antinksčio žievės adenomos, 14 (17,9 %) - dėl kitų gerybinių
navikų, 13 (16,7 %) - dėl metastazės antinkstyje,  10 (12,8 %)  - dėl feochromocitomos, 3 (3,8 %) - dėl
Kušingo sindromo, 2 (2,6 %) - dėl Kono sindromo, 1 (1,3 %) - dėl virilizuojančio sindromo.  
Nustatyta,  kad  LA  metodu  dažniausiai  operuota  dėl  antinksčio  žievės  adenomos.  LA  metodu
statistiškai reikšmingai dažniau buvo operuota dėl feochromocitomos, dėl Kono ir Kušingo sindromų
bei  kitų  gerybinių antinksčių navikų,  o  atviru būdu -  dažniau  dėl  piktybinio  naviko ir  metastazės
antinkstyje (p=0,000) (6 pav.).

24



Žievinio sluoksnio adenoma

Feochromocitoma

Kono sindromas

Kiti gėrybiniai navikai

Kušingo sindromas

Piktybinis navikas

Metastazė antinkstyje

Virilizuojantis sindromas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

46.30%

15.70%

15.40%

11.40%

6.90%

2.90%

1.40%

0.00%

17.90%

12.80%

2.60%

17.90%

3.80%

26.90%

16.70%

1.30%

Laparoskopinė adrenalektomija

Atvira operacija

Procentai

D
ia

gn
oz

ė
s

6 pav. Laparoskopiniu ir atviru būdu operuotų pacientų diagnozės (χ2  =110,508; lls=7; p<0,05)
Vertinant pamečiui laparoskopiniu ir atviru būdu operuotų pacientų diagnozes, gauti statistiškai 
reikšmingi skirtumai (p= 0,035) (žr. 2 priedo 2 pav.)
Vertinant pamečiui laparoskopiniu būdu operuotų pacientų diagnozes, gauti statistiškai reikšmingi 
skirtumai (p= 0,002) (žr. 2 priedo 3 pav.)
Vertinant  diagnozių  pasiskirstymą  vyrų  ir  moterų  grupėse,  gauti  statistiškai  reikšmingi  skirtumai
(p<0,05).  Nustatyta,  kad  moterims  dažniau  operuotos  žievinio  sluoksnio  adenomos,  Kušingo
sindromai,  kiti  gerybiniai  navikai,  Kono  sindromas,  feochromocitoma  ir  piktybinis,  o  vyrams  –
metastazės antinkstyje (p<0,05) (žr. 7 pav.). 
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7 pav. Diagnozių pasiskirstymas vyrų ir moterų grupėse (χ2 =34,772; lls=7; p<0,05)
Gauti  statistiškai  reikšmingi  skirtumai  tarp  respondentų  amžiaus  skirtingose  diagnozių  grupėse
(p<0,05).  Kadangi  tyrimo  imtyje  buvo  tik  vienas  pacientas,  kuriam  nustatytas  virilizuojantis
sindromas,  jis nebuvo įtrauktas į  lyginamąją analizę.  Gauta,  kad jauniausi pacientai  yra sergantieji
Kušingo sindromu (42,59 metai; SN=12,41), nes šie rezultatai statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo visų
diagnozių grupių (p<0,05) (žr. 2 priedo 6 lentelę). Gauta, kad vyriausi pacientai yra sergantieji dėl
nustatytų metastazių antinksčiuose (59,17 metai;  SN=10,46),  tačiau jų amžiaus vidurkis statistiškai
reikšmingai  skiriasi  tik  nuo  Kušingo  sindromu  sergančiųjų  amžiaus  vidurkio  (p=0,000).  Todėl
negalime teigti, kad vyriausi pacientai yra tik sergantieji dėl nustatytų metastazių antinksčiuose (59,17
metai; SN=10,46). Šiuo atveju teigiame, kad tiriamųjų, kuriems yra nustatyta feochromocitoma, kiti
gėrybiniai  navikai,  piktybiniai  navikai,  Kono sindromas,  žievinio sluoksnio adenoma,  ir  metastazė
antinkstyje,  vidutinis  amžius  yra  panašus,  nes  gauti  skirtumai  tarp  šių  grupių  nėra  statistiškai
reikšmingi  (p>0,05).
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8 pav. Tiriamųjų amžiaus vidurkis skirtingose diagnozių grupėse (p<0,05)
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Mokslinėje literatūroje yra išskiriamos keturios pagrindinės indikacijų grupės antinksčių 

navikų operacijoms:

I. naviko didžiausias skersmuo vaizdiniuose tyrimuose buvo 40 mm;
II. funkciškai aktyvūs navikai;

III. įtariamas naviko piktybiškumas;
IV. dinamikoje didėjantis antinksčių navikas.

Analizuojant  428  tiriamųjų  indikacijas  antinksčių  navikų  operacijoms,  nustatyta,  kad  iš  viso  dėl
naviko, kurio didžiausias skersmuo vaizdiniuose tyrimuose buvo 40 mm ir didesnis buvo atlikta  219
(51,2 %) operacijų, dėl funkciškai aktyvių navikų - 134 (31,3 %),  dėl įtariamo piktybinio naviko – 82
(19,2 %), o dėl dinamikoje didėjančio buvo operuotas 61 (14,3 %) pacientas. 
Tačiau, išanalizavus tiriamųjų ligos istorijas, pastebėta, kad ne visi tiriamieji atitiko šias indikacijas,
todėl šio darbo autorės buvo išskirta dar viena antinksčių operacijų indikacijų grupė:

V. neatitinkantys pirmųjų keturių grupių požymius: mažesni negu 40 mm antinksčių navikai,
funkciškai neaktyvūs, neįtariamas navikų piktybiškumas, dinamikoje nedidėjantys.

Analizuojant 428 tiriamųjų indikacijas antinksčių navikų operacijoms pagal naujai sudarytas penkias
grupes, gauta, kad I grupėje buvo atlikta 21,7 % (N=93)  antinksčio naviko operacijų, II grupėje buvo
atlikta 29,20 % (N=125) operacijų, operacijų, III grupėje – 18,2 % (N=78), IV grupėje buvo atlikta 9,6
% (N=41) operacijų, V grupėje buvo atlikta 21,3 % (N=91) operacijų.

Lyginant  indikacijas  antinksčių  navikų  operacijoms  pagal  operacijos  metodą,  buvo  gauti
statistiškai reikšmingi skirtumai (p=0,000). Nagrinėjant LA metodo indikacijas, gauta, kad I grupėjė
buvo atlikta 22% (N=77) operacijų, II grupėje buvo 32,6% (N=114), III grupėjė – 10 % (N=35), IV
grupėje – 10,90 % (N=38), V grupėje – 24,6% (N=86). Nagrinėjant AO metodo indikacijas, gauta, kad
I grupėjė buvo atlikta 20,5% (N=16) operacijų, II grupėje buvo 14,10% (N=11), III grupėjė – 55,10 %
(N=43), IV grupėje – 3,8 % (N=3), V grupėje – 6,4% (N=5).

Remiantis gautais rezultatais, galima teigti, kad LA metodu dažniau operuojama, kai naviko
didžiausias skersmuo vaizdiniuose tyrimuose buvo 40 mm, kai navikai yra funkciškai aktyvūs, kai
neatitinka pirmųjų keturių grupių požymius. AO metodu dažniau operuojama, kai yra įtariamas naviko
piktybiškumas (žr. 9 pav.). 
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9 pav. Indikacijos antinksčių navikų operacijoms pagal operacijos metodą (χ2  =92,460;
lls=5; p<0,05)

Apibendrinus nuo 1998 iki 2016 m. LSMUL KK Chirurgijos klinikoje dėl antinksčių navikų operuotų
428 pacientų klinikinius duomenis, galima teigti, kad statistiškai reikšmingai dažniau moterims negu
vyrams  operuota  dešinė  pusė  (p=0,042).  Dažniausiai  atliktos  antinksčių  operacijos  dėl  antinksčių
žievės  adenomos.  LA  metodu  statistiškai  reikšmingai  dažniau  operuota  dėl  antinksčio  žievės
adenomos, feochromocitomos, dėl Kono ir Kušingo sindromų bei kitų gerybinių antinksčių navikų, o
atviru būdu – dėl piktybinio naviko ir metastazės antinkstyje (p=0,00). Moterims dažniau operuotos
žievinio  sluoksnio  adenomos,  Kušingo  sindromai,  kiti  gerybiniai  navikai,  Kono  sindromas,
feochromocitoma ir piktybinis, o vyrams – metastazės antinkstyje (p<0,05). Jauniausi pacientai buvo
sergantieji  Kušingo  sindromu  (42,59  metai;  SN=12,41).  Respondentų,  kuriems  yra  nustatyta
feochromocitoma,  kiti  gėrybiniai  navikai,  piktybiniai  navikai,  Kono  sindromas,  žievinio  sluoksnio
adenoma, ir metastazė antinkstyje, vidutinis amžius yra panašus.

Apibendrinant  indikacijas  antinskčių navikų operacijoms galima teigti,  kad LA metodu dėl
funkciškai aktyvaus antinksčio naviko buvo operuota 2,31 karto daugiau negu AO metodu. AO metodu
dėl įtariamo piktybiško antinksčių naviko buvo operuota 5,5 karto daugiau nei LA metodu.

3.3. Laparoskopinės ir atviros adrenalektomijos metu operuotų navikų charakteristikų (dydis,
morfologija) įvertinimas

Operuotų antinksčių navikų dydžiai buvo vertinami pagal diametrą. Nustatyta, kad antinksčių navikų
vidutinis dydis, vertinant didžiausią naviko diametrą, buvo vidutiniškai 43,91 mm, mažiausias naviko
dydis 7 mm, didžiausias – 350 mm. 
Lyginant operuotų antinksčių navikų dydžius pagal operacijos metodą ir tarp jų, nustatyta, kad LA
metodu operuoto antinksčio naviko vidutinis dydis buvo 36,11 mm (SN=0,923), mažiausias naviko
dydis buvo 7 mm, o didžiausias – 90 mm. AO metodu operuoto antinksčio naviko vidutinis dydis buvo
78,95 mm (SN=5,512), mažiausias operuoto antinksčio naviko dydis buvo 8 mm, didžiausias – 350
mm. Apibendrinant, galima teigti, kad LA metodu operuoti navikai yra mažesni, o AO – didesni. Taip
pat  pastebėta,  kad  LA metodu  operuoti  antinksčių  navikai  buvo  beveik  du  kartus  mažesni  negu
operuoti AO metodu.  Gauti skirtumai statistiškai reikšmingi (p=0,000) (žr. 2 priedo 7 lentelę).
Nustačius statistiškai reikšmingą skirtumą tarp LA ir AO metodais operuotų antinksčių navikų dydžių
(p=0,000), operacijos ar patohistologinio tyrimo metu aprašytų navikų dydžiai buvo suskirstyti į tris
grupes: I grupė – iki 40 mm ; II grupė – tarp 40 ir 59 mm; III grupė – nuo 60 mm iki didžiausio, nes
mokslinėje literatūroje yra pateikiama skirtinga nuomonė dėl operuojamų antinksčių navikų dydžio.
Remiantis Azoury ir kt. (2017) nuomone, patvirtinus naviką antinkstyje, kurio skersmuo yra didesnis
nei 40 mm, yra rekomenduojama atlikti antinksčio naviko pašalinimo operaciją dėl didesnės naviko
piktybiškumo rizikos. Wang ir  kt. (2012) nerekomenduoja LA antinksčių navikams, didesniems negu
60 mm, nes esant tokiam dydžiui yra didesnė antinksčio žievės karcinomos tikimybė. Wittayapairoch
ir  kt.  (2015) rekomenduoja taikyti  AO metodą,  įtarus,  bet  nepatvirtinus  pirminį  antinksčio  naviko
piktybiškumą, kurios skersmuo didesnis negu 60 mm.
Gauta, kad I grupėje viso buvo operuoti 209 (48,8 %) navikai, II grupėje – 122 (28,5 %), o III grupėje
–  97  (22,7  %)  navikai.  Gauti  statistiškai  reikšmingi  skirtumai  tarp  operuojamų antinksčių  navikų
dydžių  ir  taikomų  operacijos  metodų  (p<0,05).  LA  operacijos  metodas  dažniau  buvo  taikytas
operuojant  navikus iki 40 mm ir 40 – 59 mm dydžio navikus. AO metodas dažniau buvo taikytas
operuojant 60 mm ir didesnius navikus (žr. 10 pav.).
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10 pav. Navikų dydžių iki 40 mm, tarp 40-59 mm ir 60 mm ir daugiau pasiskirstymas pagal
operacijos metodą (χ2  =107,071; lls=2; p<0,05)

Nagrinėjant 428 pacientų patohistologinių tyrimų atsakymus, 56,8% (N=243) pacientų buvo nustatytos
antinksčio  žievės  adenomos,  17,1  %  (N=73)  –  kiti  gerybiniai  navikai,  15  %  (N=64)  -
feochromocitomos, 4,9% (N=21) – antinksčio žievės karcinomos, 4% (N=17) – metastazės, 2,3 %
(N=10) – piktybinės feochromocitomos (p=0,00). 
Lyginant  pagal  operacijos  metodą,  buvo  gauti  statistiškai  reikšmingi  skirtumai  tarp  pacientų
pooperacinių  diagnozių (p=0,000).  LA metodu operuotų  antinksčių  navikų patohistologinių tyrimų
atsakymų diagnozės 64,6 % (N=226) atvejais buvo antinksčio žievės adenomos, 15,1 % (N=53) sudarė
kiti gerybiniai navikai, taip pat 15,1 % (N=53) feochromocitomos,  2 % (N=7) – antinksčio žievės
karcinomos, 1,4 % (N=5) – metastazės,  1,7 % (N=6) – piktybinės feochromocitomos. AO metodu
operuotų antinksčių navikų patohistologinių tyrimų atsakymų diagnozės 21,8 % (N=17) atvejais buvo
antinksčio  žievės  adenomos,  25,6  %  (N=20)  sudarė  kiti  gerybiniai  navikai,  14,1  %  (N=11)
feochromocitomos,  17,9 % (N=14) – antinksčio žievės karcinomos, 15,4 % (N=12) – metastazės, 5,1
% (N=4) – piktybinės feochromocitomos.
Remiantis  šiais  rezultatais,  galima  teigti,  kad  pagal  patohistologinio  tyrimo  atsakymą LA metodu
operuotiems  pacientams  dažniau  negu  AO metodu  operuotiems  buvo  nustatytos  antinksčio  žievės
adenomos  ir  feochromocitomos.  AO  metodu  operuotiems  pacientams  daugiau  negu  LA  metodu
operuotiems  buvo  nustatyti  kitų  gerybiniai  navikai,  antinksčių  žievės  karcinomos,  metastazės  ir
piktybinės feochromocitomos. Gauti skirtumai statistiškai reikšmingi (p=0,000) (žr. 11 pav.).
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11 pav. Patohistologinių tyrimų atsakymų pasiskirstymas pagal operacijos metodą (χ2  =92,252;
lls=5; p<0,05)

Vertinant 428 pacientų antinksčių navikų patohistologinius atsakymus, nustatyta, kad 89,5 % (N=383)
yra gerybiniai navikai, 10,5 % (N=45) – piktybiniai navikai. Nagrinėjant LA metodu pašalintų navikų
patohistologinių tyrimų rezultatus,  nustatyta,  jog 94,9 % (N=332) atvejų navikas  buvo  gerybinės
kilmės, o 5,1 % (N=18) – piktybinės kilmės. Nagrinėjant AO metodu pašalintų navikų patohistologinių
tyrimų rezultatus,  nustatyta,  jog 65,4  % (N=51) atvejų  navikas  buvo  gerybinės  kilmės,  o  34,6%
(N=27) – piktybinės kilmės. 
Lyginant  tarpusavyje  LA ir  AO metodų  metu  pašalintų  antinksčių  navikų  patohistologinių  tyrimų
rezultatus  pastebėta,  kad taikant  abu metodus,  gerybinių  navikų operuota  daugiau  negu piktybinių
navikų. Lyginant tarp operacijos metodų, LA operuota 18,6 karto daugiau gerybinių negu piktybinių, o
AO – 1,9 karto  daugiau  piktybinių  negu gerybinių  navikų. Gauti  skirtumai  statistiškai  reikšmingi
(p=0,000) (žr. 12 pav.).  
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12 pav. Antinksčių navikų piktybiškumo pasiskirstymas pagal operacijos metodą (χ2  =58,888;
lls=1; p<0,05)
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Vidutinė  antinksčių  navikų  operacijos  trukmė  124,61  (SN=39,67)  min.  Trumpiausia  –  45  min.,
ilgiausia  –  330  min.  Lyginant  operacijos  trukmę  pagal  operacijos  metodą,  buvo  gauti  statistiškai
reikšmingi  skirtumai  (p=0,000).  Gauta,  kad  AO  metodu  atliktos  antinksčių  navikų  operacijos
vidutiniškai truko ilgiau (M=142,18 min; SN=40,681) negu operacijos, atliktos LA metodu (M=120,84
min; SN=38,348) (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Antinksčio naviko operacijos trukmė priklausomai nuo taikyto operacijos metodo

Operacijos 
metodas N Vidurkis St. nuokrypis p reikšmė

Operacijos 
trukmė (min)

Laparoskopinė 
adrenalektomija

350 120,84 38,348
0,000

Atvira operacija 78 142,18 40,681

Statistinė  duomenų  analizė  parodė,  kad  gerybinių  antinksčių  navikų  dydžiai  buvo  mažesni  už
piktybinių navikų dydžius. Gauti skirtumai statistiškai reikšmingi (p=0,00). Gerybinių navikų iki 40
mm skersmens buvo pašalinta 201 (52,5 %), o piktybinių navikų iki 40 mm skersmens 8 (17,8 %).
Antinksčių navikų nuo 40 mm iki 60 mm skersmens grupėje rasti panašūs rezultatai: gerybinių navikų
pašalinta  111 (29,0  %),  o  piktybinių  –  11  (24,4  %).  Antinksčių  navikų  nuo  60  mm  ir  didesnio
skersmens grupėje gerybinių navikų buvo 71 (18,5 %), o piktybinių 26 (57,8 %) (13 pav.).
Gerybinių  antinksčių  navikų,  kurių  dydis  yra  iki  60  mm,  yra  operuojama  ženkliai  daugiau  negu
didesnių už 60 mm. Gerybinių navikų, kurių dydis iki 40 mm, operuota beveik 3 kartus daugiau negu
piktybinių navikų.  Gerybinių navikų,  kurių dydis  40 – 59 mm,  operuota 1,19 kartų daugiau negu
piktybinių navikų. Piktybinių navikų, kurių dydis yra daugiau negu 60 mm, yra operuojama 3 kartus
daugiau negu mažesnių nei 60 mm. 
Remiantis gautais rezultatais galima teigti, kad radus statistiškai reikšmingą skirtumą tarp gerybinių ir
piktybinių navikų dydžio, iki 40 mm skersmens navikai daugiau nei 50 % atvejų yra gerybiniai, 60 mm
ir  didesnio  skersmens  navikai  daugiau  50  % atvejų  yra  piktybiniai,  o  grupėje  tarp  40  ir  60  mm
gėrybinių ir piktybinių navikų procentas yra panašus.

1-39 mm 40-59 mm 60 mm ir daugiau
0%

20%

40%

60%

80%

100%

53%

29%

19%17.80%
24.40%

57.80%

Gerybinis navikas

Piktybinis navikas

Naviko dydžiai

P
ro

ce
nt

ai

13 pav. Gerybinių ir piktybinių navikų pasiskirstymas pagal dydį (χ2  =37,580; lls=2; p<0,05)  

Įvertinus  naviko  piktybiškumo  riziką  tarp  trijų  antinksčių  navikų  dydžių  grupių  buvo  įvertintas
mažiausio ir didžiausio operuoto antinksčio naviko ryšys tarp piktybinio ir gerybinio antinksčio naviko

31



dydžio ryšys  tarp operacijos metodų [3 ir  4 lentelės]. Remiantis  gautais rezultatais  nustatyta,  kad
piktybiniai navikai LA metodu buvo operuoti nuo 25 mm iki 80 mm, AO metodu - nuo 30 mm iki  150
mm, o konversija esant didžiausiam 350 mm. Gerybiniai navikai LA metodu operuoti nuo 7 iki 90
mm, AO metodu - nuo 8 iki 350 mm. 

3 lentelė. Ryšys tarp piktybinio antinksčio naviko dydžio ir metodo (LA ir AO)
LA metodu operuotų piktybiškų navikų

dydis
AO metodu operuotų piktybiškų navikų

dydis
Vidurkis 48,44 91,22
SD 17,436 36,59
Minimalus 25 30
Maksimalus 80 150
p reikšmė 0,000

4 lentelė. Ryšys tarp gerybinio antinksčio naviko dydžio ir metodo (LA ir AO)

LA metodu operuotų gerybinių navikų
dydis

AO metodu operuotų gerybinių navikų
dydis

Vidurkis 35,44 72,45
SD 17,04 53,191
Minimalus 7 8
Maksimalus 90 350
p reikšmė 0,000

Apibendrinant, galima teigti, kad LA metodu operuoti navikai yra mažesni, o AO – didesni. Taip pat
pastebėta, kad LA metodu operuoti antinksčių navikai buvo beveik du kartus mažesni negu operuoti
AO metodu. LA operacijos metodas dažniau buvo taikytas operuojant  navikus iki 40 mm ir 40 – 59
mm dydžio navikus. AO metodas dažniau buvo taikytas operuojant 60 mm ir didesnius navikus.
Pagal patohistologinio tyrimo atsakymą LA metodu operuotiems pacientams dažniau negu AO metodu
operuotiems  buvo  nustatytos  antinksčio  žievės  adenomos  ir  feochromocitomo.  AO  metodu
operuotiems pacientams daugiau negu LA metodu operuotiems buvo nustatyti kitų gerybiniai navikai,
antinksčių  žievės  karcinomos,  metastazės  ir  piktybinės  feochromocitomos.  Taikant  abu  metodus,
gerybinių navikų operuota daugiau negu piktybinių navikų.  AO metodu atliktos antinksčių navikų
operacijos vidutiniškai truko ilgiau negu operacijos, atliktos LA metodu.
Apibendrinus antinksčio naviko piktybiškumo riziką tarp trijų antinksčio navikų grupių ir mažiausio
bei didžiausio gerybinio ir piktybinio antinksčio naviko ryšį tarp operacijos metodų, galima teigti, kad
statistiškai  reikšmingai  daugiau  gerybinių  navikų  nustatyta  tarp  antinksčių  navikų  dydžių  grupių
mažiau nei 40 mm ir 40 - 59 mm, o piktybinių antinksčių navikų daugiau nustatyta tarp 60 mm ir
didesnių antinksčių navikų.

3.4 Antinksčių navikų operacijų konversijų ir komplikacijų priežastys 
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Analizuojant dėl antinksčių navikų operuotų pacientų konversijų dažnį nustatyta, kad 4,30%

(N=15) tiriamųjų buvo atliktos konversijos. Įvertinus tiriamųjų duomenis nustatyta, kad 15 (3,5 %)

atliktos konversijos, dažniausia priežastis buvo dėl kraujavimo.  

Įvertintos 428 tiriamiesiems pasireiškusios 26 (6,1 %) komplikacijos operacijos metu ir 47 (11

%) pooperacinės komplikacijos.

Nagrinėjant  antinksčių navikų intraoperacines  komplikacijas  nustatyta,  kad  operuojant  LA

metodu buvo 5,7 % (N=20), o AO metodu – 9 % (N=7) komplikacijų. Statistiškai reikšmingai mažiau

intraoperacinių komplikacijų nustatyta operuojant LA metodu nei  AO metodu  (p=0,003).

Dažniausia nustatyta chirurginė komplikacija operacijos metu buvo kraujavimas. LA metodu

nustatytas kraujavimas operacijos metu 2,0 % (N=7) - 1,1 % iš apatinės tuščiosios venos (N=4), 0,6 %

iš antinskčio centrinės venos, 0,1% (N=1) iš aortos troakaro įvedimo metu. Kraujavimas AO metu

nustatytas  5,2  %  (N=4)  pacientų:   2,60% (N=2)  iš  apatinės  tuščiosios  venos,  2,60%  (N=2)  –  iš

blužnies.

Lyginant  pooperacines  komplikacijas,  statistiškai  reikšmingai  daugiau  pooperacinių

komplikacijų stebima tarp atviru būdu operuotų pacientų (p=0,00).  Laparoskopinės adrenalektomijos

metu  18  (5,1  %)  pacientams  nustatytos  pooperacinės  komplikacijos.  Atviros  antinksčių  operacijos

metu  19 (24,4 %) tiriamiųjų nustatytos pooperacinės komplikacijos.  

Dažniausia  pooperacinė  nechiruginė  komplikacija  stebėta  pooperacinė  pneumonija.

Pooperacinė pneumonija rentgenologiškai buvo patvirtinta 17 (4% pacientų). Nustatyta, kad statistiškai

reikšmingai dažniau pooperacinė pneumonija pasireiškė po atviros operacijos negu po LA, atitinkamai

8 (10,3%) po atviros operacijos, 9 (2,6 %) – po laparoskopinės (p=0,002).

Analizuojant mirties atvejus po antinksčių operacijų, iš 428 tiriamųjų 1 (3,4 %) mirties atvejis

buvo po LA, 3 (3,8 %)  po atvirų antinksčio operacijų (p=0,00). 

Apibendrinus, 428 tiriamųjų pasireiškė 26 (6,1 %) komplikacijos operacijos metu ir 47 (11 %)

pooperacinės  komplikacijos.  Tiek  operacinių,  tiek  pooperacinių  komplikacijųš  daugiau  pasireiškė

operuojant AO metodu nei LA metodu. Dažniausia nustatyta chirurginė komplikacija operacijos metu

buvo kraujavimas. Dažniausia pooperacinė nechiruginė komplikacija stebėta pooperacinė pneumonija.

Tiriamuoju laikotarpiu nustatyti 4 mirties atvejai, 1 po LA operacijos, 3 po AO operacijos. 
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REZULTATŲ APTARIMAS

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad  laparoskopinų adrenalektomijų per tiriamąjį laikotarpį buvo

atlikta daugiau negu atvirų antinksčių operacijų. Šie rezultatai sutampa su Miccoli ir kt.,  Gumbs ir

Gagner  pateiktais  duomenimis  [35,  37].  Pradėjus  taikyti  LA  metodą,  buvo  atliekama  daugiau

anktinksčių navikų operacijų. Galima kelti prielaidą, kad, tikėtina, dėl tobulėjančios diagnostikos yra

išaiškinama daugiau navikų. Pastaruoju metu LA atliekama daugiau negu AO, o AO mažėja, nes LA

tapusi „auksiniu standartu”, yra saugi, efektyvi, siejama su mažesne hospitalizacijos trukme, didesniu

pacientų pasitenkinimu ir mažesne komplikacijų rizika. Plačiai paplitęs aukštos kokybės neinvazinių

antinksčių  vaizdinių  tyrimų  naudojimas,  tokių  kaip  ultragarso,  kompiuterinės  tomografijos  ir

magnetinio rezonanso vaizdų, siejamas su didesniu antinksčių navikų diagnozavimu [13].

Šio  tyrimo rezultatai  parodė,  kad  LA operacijų  skaičius  pamečiui  išlieka  panašus,  t.y.  jų

nedaugėja, ir tai gali būti siejama su endokrinologų antinksčių navikų gydymo stebėjimo taktika. LA

metodu buvo operuota 3,7 karto daugiau moterų nei vyrų,  AO – 1,4 karto daugiau moterų nei vyrų (3

pav.). Analizuojant literatūroje pateiktus duomenis, stebima tendencija, kad moterų yra operuojama

daugiau  negu  vyrų,  tačiau  nėra  pateikiamas  paaiškinimas,  kodėl  taip  yra  [35,  36,  37].  Keliame

prielaidą, kad tai gali būti susiję su moters endokrininės sistemos ypatumais. Taip pat galima sieti su

tuo,  kad  moterys  į  endokrininius  simptomus,  tokius  kaip  hipertenzija,  veido  paraudimas,  širdies

permušimai, reaguoja jautriau ir dažniau atvyksta išsitirti, todėl joms antinksčių navikų diagnozuojama

daugiau nei vyrams. 

Tyrimo  rezultatai  atskleidė,  kad  per  pastaruosius  metus  pacientų,  kuriems  operuojami

antinksčių navikai, amžius didėja.  Šiuos tyrimo duomenis patvirtina Murphy ir kitų atlikta literatūros

apžvalga, kad pacientų amžius pastaruoju metu didėja. Tai gali būti siejama su populiacijos senėjimu

[28].

Gauti  rezultatai,  kad  dešinės  pusės  adrenalektomijų  (vertinant  bendrai  LA ir  AO)  atlikta

daugiau nei kairės, taip pat, kad pacientų, kuriems yra operuojama dešinė ir kairė pusė, amžius yra

panašus, pacientams, kuriems yra operuojama dešinė ir kairė pusė, yra vienodai dažnai taikomi abu

metodai (LA ir OA), sutampa su Kokorak ir kt. atlikto tyrimo rezultatais [35]. 

Nustatyta,  kad LA metodu dažniausiai  operuota  dėl  antinksčio žievės  adenomos.  Šie  gauti  tyrimo
rezultatai  sutampa su Loyd atlikto tyrimo rezultatais, kad daugiausia operuojama antinksčio žievės
adenomų [1]. 

Tyrimo  rezultatai  parodė,  kad  moterims  dažniau  operuotos  žievinio  sluoksnio  adenomos,
Kušingo sindromai, Kono sindromas, feochromocitoma kiti gerybiniai navikai, o vyrams – metastazės
antinkstyje. Šie rezultatai sutampa su Kiernan ir kt. atlikto tyrimo rezultatais, kurie parodė, kad vyrų
daugiau operuota dėl metastazių antinksčiuose [47]. Tai gali būti dėl to, kad vyrai vėliau negu moterys
kreipiasi į gydytojus esant jau įsisenėjusiai ligai.
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Ištyrėme, kad tiriamųjų, kuriems yra nustatyta feochromocitoma, kiti gerybiniai navikai, piktybiniai
navikai, Kono sindromas, žievinio sluoksnio adenoma, ir metastazė antinkstyje, vidutinis amžius yra
panašus.  Šie  rezultatai  nesutampa  su  Kiernan  ir  kt.  gautais  tyrimo  rezultatais,  kurie  parodė,  kad
vyriausi pacientai buvo tie, kuriems nustatytos metastazės antinksčiuose [47]. Nustatyta, kad jauniausi
pacientai buvo sergantieji Kušingo sindromu. Tai susiję su tuo, kad labiau išreikšti Kušingo sindromo
požymiai,  pasireiškiantys hipertenzija,  nutukimu, netolygiu riebalų pasiskirstymu, veido pilnumu ir
paraudimu,  hirsutizmu  [3],  todėl  pacientai  anksčiau  kreipiasi  į  gydytojus,  yra  tiriami  ir  atsiranda
didesnė tikimybė, kad bus nustatytas navikas. 

Lyginant šio tyrimo metu nustatytas indikacijas antinksčių navikų operacijoms su literatūroje
pateikiamais  duomenimis  pastebėta,  kad  trūksta  standartizuoto  indikacijų  vertinimo.  Dalis  autorių
nagrinėja  indikacijas  antinksčio  naviko  operacijai  pagal  antinksčio  naviko  piktybiškumą [25],  kiti
pagal  diagnozes  iki  operacijas  [25,  22,  28,  33].  Monn  ir  kt.  [27]  pateikia  tokias  indiakcijas
adrenalektomijai: didelis ar didėjantis neaktyvus ar aktyvus ntinkčio navikas, sukeliantis klinikinius
sindromus (Kono, Kušingo) ir retai – metastazės ar pikybinis antinksčio navikus (antinksčio žievės
karcinoma).  Monn  ir  kt.  teigia,  kad  metodo  parinkimas,  atsižvelgiant  į  antinksčio  naviko  dydį,
priklauso nuo paties chirurgo [27]. Strupas ir kt. rekomenduoja iki 30 mm antinksčių navikus stebėti, o
padidėjus ir pasiekus 40 mm – operuoti [25]. Azoury ir kt. rekomenduoja pašalinti didesnio nei 40 mm
antinksčio naviką dėl didesnės piktybiškumo rizikos [45].  Thompson ir kt.  [59] nurodo dažniausią
indikaciją  funkciškai  aktyvų  antinksčių  naviką  (60,5  %),  tai  pat  išskiria  pacientus  operuotus  dėl
įtariamo piktybinio antinksčio naviko (36,7%), dėl metastazių (4,9%) ir dėl naviko, didesnio nei 40
mm skersmens  (11,4%).  Henneman ir  kt.  analizuoja pacientų  indikacijas  operacijai  dėl  antinksčių
navikų  pagal šiuos kriterijus: naviko dydis didesnis nei 50 mm, funkciškai aktyvus antinksčio navikas,
antinksčio naviko piktybiškmo įtarimas, tačiau antinksčio naviko didėjimas neišskiriamas kaip atskira
indikacija, nebent jis pasiekia 5 cm. [44]. Pedziwiatr ir kt [31] pateikia šias indikacijas: esant naviko
dydžiui 40 mm ir daugiau, funkciškai aktyvus navikas, piktybiškumo įtarimas ir naviko didėjimas.
Įvertinus  mokslinėje  literatūroje  pateiktą  informaciją,  buvo  išskirtos  šiame  tyrime  nagrinėjamos
indikacijos. 

Analizuojant  literatūroje  pateikiamus  duomenis  ir  siejant  juos  su  duomenimis,  gautais
išanalizavus pacientų ligų istorijas, buvo išskirtos penkios grupės indikacijų.  Šio tyrimo rezultatai
parodė,  kad  apie  30  %  antinksčių  navikų  operacijų  buvo  atlikta  dėl  funkciškai  aktyvių  navikų.
Laparoskopinės adrenalektomijos metodu funkciškai aktyvių antinksčių navikų buvo operuota daugiau
nei  AO metodu.  Šie  rezultatai  sutampa su Eichhorn-Wharry ir  kt.,  Conzo ir  kt.,  Thompson ir  kt.
pateikiamais rezultatais, kad LA metodu daugiau buvo operuota dėl funkciškai aktyvių navikų nei AO
metodu [48, 54, 59].  Tai, kad LA metodu daugiau nei 20 % antinksčių navikų operacijų buvo atlikta
dėl didesnio nei 40 mm skersmens naviko, rodo, kad nustačius tokio dydžio antinksčio naviką yra
atliekama jo šalinimo operacija dėl galimo naviko piktybiškumo, kaip rekomenduoja Azoury ir  kt.
[45]. Tačiau dėl šios indikacijos yra dvigubai daugiau operuojama negu nurodo Thompson ir kt. [59].
Apie 20 % pacientų buvo operuoti dėl mažesnio nei 40 mm naviko dydžio ir tai gali būti siejama su
tuo, remiantis Gagner ir kt., jog nefunkcionalūs navikai virš 3 cm gali būti laikomi tinkami rezekcijai
jauniems ir sveikiems pacientams [37]. Didėjančius navikus rekomenduoja operuoti Strupas ir kt., ir
Gagner ir kt., nors Henneman ir kt, didėjančio naviko į savo studiją neįtraukė [22, 37, 44].  

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad apie 18 % pacientų buvo operuota dėl įtariamo antinksčio
naviko piktybiškumo ir  tai  yra  mažiau  nei  nurodo Thompson ir  kt.  [59]  .  Dėl   antinksčių navikų
įtariamo piktybiškumo AO metodu buvo operuota 5,5 karto dažniau nei LA metodu. Šie rezultatai
sutampa su Conzo ir kt. pateiktais tyrimų rezultatais [54]. Tai gali būti siejama su tuo, kad absoliuti
kontraindikacija  laparoskopinei  adrenalektomijai  yra  invazinė  antinksčio  karcinoma  dėl  galimai
išplėstinės ir  sudėtingesnės operacijos reikalingumo [37],  o taip pat dėl  galimos piktybinio naviko
invazijos į aplinkinius organus ir struktūras [32]. Gumbs ir kt. teigia, jog piktybinio antinksčių naviko
ligos atsinaujinimo dažnis tarp operuotų dėl piktybinio auglio AO metodu yra 86 %, o  tarp operuotų
LA metodu - 100% [43].  Tačiau remiantis  kitų studijų duomenimis,  gauta,  kad reikšmingo naviko
atsinaujinimo skirtumo tarp  operuotų  AO ir  LA nerasta  [55].  Todėl  reikia  atlikti  daugiau  tyrimų,
įrodančių LA ar AO metodų pranašumus operuojant piktybinius antinksčių navikus.

35



Apibendrinant,  galima  teigti,  kad  šio  tyrimo  gautus  rezultatus  palyginus  su  mokslinės
literatūros  duomenimis,  nustatyta,  kad  dauguma  autorių  išskiria  vieną  iš  pagrindinių  indikacijų
operuoti antinksčių navikus LA metodu (bet ne AO metodu) – dėl funkciškai aktyvaus naviko [59, 48
54]. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad LA metodu dėl funkciškai aktyvaus antinksčio naviko buvo
operuota 2,3 karto dažniau negu AO metodu. Gagner ir kt., Gumbs ir kt., Conzo ir kt. atlikto tyrimo
duomenys rodo, kad AO metodu daugiausiai operuota dėl piktybinio naviko [37, 43, 54]. Mūsų tyrimo
rezultatai sutampa su gautais tyrėjų rezultatais: AO metodu dėl įtariamo piktybiško antinksčių naviko
buvo operuota 5,5 karto dažniau nei LA metodu.
Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad vidutinis antinksčio naviko dydis yra 43,91 mm. Jis yra didesnis
už kitų autorių pateikiamą vidutinį antinksčio naviko dydį: 35,6 mm, 35 mm, 35 mm [24, 20, 59].
Tyrimo metu nustatyta, kad LA metodu operuotų antinksčių navikų vidutinis dydis yra 36,11 mm. Šie
rezultatai iš dalies sutampa su kitų tyrėjų rezultatais. Vieni autoriai nurodo, kad LA metodu operuoto
antinksčio naviko vidutinis dydis yra mažesnis už 40 mm: 26 mm, 31 mm, 35 mm, 37,6  mm [30, 22,
59, 31]. Tačiau kiti tyrėjai nurodo, kad LA metodu operuoto antinksčio naviko dydžiai yra didesni nei
40 mm: 46 mm, 55 mm, 56 mm,  58,6 mm [29, 32, 44, 54]. Tai rodo, kad LA metodu operuojamų
navikų vidutinis dydis yra mažesnis nei 60 mm ir tai sutampa su mūsų tyrimo rezultatais, kurie parodė,
jog LA metodu buvo operuota daugiau navikų iki 40 mm ir nuo 40 iki 59 mm antinksčio naviko dydžių
grupėse. 
Vertinant antinksčių navikų dydžių pasiskirstymą trijose grupėse, mūsų tyrimo duomenys sutampa su
Musella ir kt. atlikto tyrimo duomenimis, kurie parodė, kad daugiausiai buvo operuota navikų iki 40
mm, o mažiausiai – kai antinksčio naviko dydis buvo >60 mm [34]. Mūsų tyrimo metu lyginant pagal
operacijų metodus, gauta, kad LA metodu buvo daugiau operuojama iki 60 mm. Šie rezultatai sutampa
su Asari ir kt., kurie teigia, jog 87,2 % pacientų buvo operuoti esant mažesniam naviko dydžiui (<60
mm), o 12,8 % – esant dideliam navikui (>60 mm) [60].
Tyrimo metu nustatyta, kad AO metodu buvo operuota daugiau 60 mm ir didesnių antinksčių navikų
nei LA metodu. Panašius rezultatus pateikia Strupas ir kiti, Popov ir kiti. [22, 29] Tai gali būti siejama
su tuo, kad remiantis Wang ir kt., LA metodu nerekomenduojama operuoti antinksčių navikų, didesnių
negu 60 mm, nes esant tokiam dydžiui yra didesnė antinksčio žievės karcinomos tikimybė [51]. Taip
pat galima teigti, kad atliekantys adrenalektomiją chirurgai turėtų turėti patirties, taikant abu metodus
(LA ir AO), kad ir parinktų tinkamą sprendimą dėl operacijos atlikimo priklausomai nuo antinksčio
naviko dydžio ir tinkamai atliktų šią operaciją [51].
 Nors Gumbs ir Gagner teigia, jog LA metodą yra saugu taikyti, esant 60 – 80 mm antinksčių navikų
dydžiams [43, 37]. Strupas ir kt.  rekomenduoja LA metodu šalinti iki 80 mm dydžio navikus, nes
operacija užtrunka, egzistuoja didelė kraujagyslių ir kitų organų pažeidimo rizika [22]. Gagner ir lt.
rekomenduoja LA metodu šalinti iki 90 mm dydžio navikus [37], Conzo ir kt. – iki   150 mm dydžio
navikus [28]. Mokslinėje literatūroje nurodomi atvejai, kai buvo sėkmingai operuoti 100 mm ir didesni
antinksčių navikai  [59,  31,  29,  28],  tačiau,  kaip  teigia  Witayapairoch ir  kt.,  reikia  laikytis  atviros
antinksčių operacijos pagrindinių principų ir rekomendacijų [30]. 
Apibendrinant  operuojamų  antinksčių  navikų  dydžių  analizę,  galima  teigti,  kad  skirtingi  autoriai
pateikia  skirtingas  operuojamo  antinksčio  naviko  dydžio  ribas:  Thompson  ir  kt.,  Azoury  ir  kt.
pateikiama riba yra 40 mm [59, 45], Gagner, Asari – 50 mm [37, 60], Henneman ir kt. – 60 mm [44],
Musella ir kt.  – 40 ir 60 mm. Mūsų tyrimo duomenimis beveik 50 % tiriamųjų buvo operuoti dėl
antinksčio naviko, kurio dydis yra iki 40 mm. Remiantis šiais rezultatais, galima teigti, kad LSMUL
KK chirurgai pasirenka operuojamų antinksčių navikų dydžio ribą 40 mm.
Gauti patohistologinio tyrimo rezultatai, kad LA metodu daugiausiai buvo pašalintų antinksčio žievės
adenomų ir feochromocitomų sutampa su Pedziwiatr ir kiti, Thompson ir kt. ir Eichhorn–Wharry  ir kt.
tyrimų rezultatais  [31,  59,  48].   Gauti  rezultatai  apie  tai,  kad AO metodu buvo operuota daugiau
piktybinių  navikų  negu  gerybinių.  Mūsų  tyrimo  rezultatai  parodė,  kad  AO  metodu  operuotiems
pacientams daugiau negu LA metodu operuotiems buvo nustatyti kitų gerybiniai navikai, antinksčių
žievės karcinomos, metastazės ir piktybinės feochromocitomos. Šie rezultatai sutampa su Eichhorn–
Wharry pateikto tyrimo rezultatais [48].
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Mūsų  tyrimo  rezultatai  atskleidė,  kad  gerybinių  antinksčių  navikų  buvo  operuota  daugiau  negu
piktybinių. Šio tyrimo metu buvo gauta, kad LA metodu buvo operuota mažiau piktybinių antinksčių
navikų negu AO metodu. Šie rezultatai sutampa su Murphy ir kt., Monn ir kt. pateiktais rezultatais [25,
27]. 
Šio  tyrimo  rezultatai  atskleidė,  kad  iki  40  mm  skersmens  navikai  daugiau  nei  50  % atvejų  yra
gerybiniai, 60 mm ir didesnio skersmens navikai daugiau 50 % atvejų yra piktybiniai, o grupėje tarp 40
ir 60 mm gėrybinių ir piktybinių navikų procentas yra panašus. 
Atlikto  tyrimo rezultatai  parodė,  kad  iki  40  mm skersmens  navikai  daugiau  nei  50  % atvejų  yra
gerybiniai, 60 mm ir didesnio skersmens navikai daugiau 50 % atvejų yra piktybiniai, o grupėje tarp 40
ir  60 mm gėrybinių ir  piktybinių navikų procentas yra panašus.  Iš to galime teigti,  kad,  remiantis
Matsuda  2017  [58],  įtarus  piktybinį  naviką  reikia  svarbu  nepamiršti  onkologinių  ir  atviros
adrenalektomijos principų ir pagal tai parinkti tinkamą pacientui operacijos metodą. Azoury ir kt. [45]
nurodo, kad piktybinių navikų dažnis didėja esant didesniems nei 40 mm, navikams, o Wang ir kt. [51]
nerekomenduoja laparoskopinės  adrenalektomijos  antinksčių  navikams didesniems negu 6 cm,  nes
esant tokiam dydžiui yra didesnė antinksčio žievės karcinomos tikimybė. 
Apibendrinus antinksčio naviko piktybiškumo riziką tarp trijų antinksčio navikų grupių ir mažiausio
bei didžiausio gerybinio ir piktybinio antinksčio naviko ryšį tarp operacijos metodų galima teigti, kad
statistiškai  reikšmingai  daugiau  gerybinių  navikų  nustatyta  tarp  antinksčių  navikų  dydžių  grupių
mažiau nei 40 mm ir 40 - 59 mm, o piktybinių antinksčių navikų daugiau nustatyta tarp 60 mm ir
didesnių  antinksčių  navikų.  Tyrimo  rezultatai  sutampa  su  Wang  ir  kt,  Musella  ir  kt,  Asari  ir  kt.
pateikiamais  tyrimų  rezultatais  [51,  34,  60].  Analizuojant  gautus  tyrimo  rezultatus  nustatyta,  kad
piktybiniai navikai LA metodu buvo operuoti nuo 25 mm iki 80 mm, AO metodu - nuo 30 mm iki  150
mm. Gerybiniai  navikai LA metodu operuoti  nuo 7 iki  90 mm, AO metodu - nuo 8 iki  350 mm.
Remiantis  Matsuda 2017,  piktybinio  LA metodu  operuojamo antinksčio  naviko  dydis  vis  dar  yra
diskutuojamas  ir  priklauso  nuo  chirurgo  patirties,  todėl  įtarus  piktybinį  naviką  svarbu  nepamiršti
onkologinių  ir  atviros  adrenalektomijos  principų  ir  pagal  tai  parinkti  tinkamą pacientui  operacijos
metodą.  Remiantis  atlikto  tyrimo  duomenimis,  LA metodas  buvo  taikyta  piktybiniams  antinksčių
navikams iki  80 mm, AO metodu - iki 150 mm.

Apibendrinus, 428 tiriamųjų pasireiškė 26 (6,1 %) komplikacijos operacijos metu ir 47 (11 %)

pooperacinės  komplikacijos.  Tiek  operacinių,  tiek  pooperacinių  komplikacijų  daugiau  pasireiškė

operuojant AO metodu nei LA metodu. Dažniausia nustatyta chirurginė komplikacija operacijos metu

buvo  kraujavimas.  Dažniausia  pooperacinė  nechirurginė  komplikacija  stebėta  pooperacinė

pneumonija. Tiriamuoju laikotarpiu nustatyti 4 mirties atvejai, 1 po LA operacijos, 3 po AO operacijos.

Gauti tyrimo duomenys sutampa su literatūroje [28, 49, 26, 9, 34] pateikiamais duomenimis, kad LA

siejamos su mažesniu komplikacijų dažniu nei AO, antinksčių navikų komplikacijos svyruoja nuo 2 iki

10 % atvejų, dažniausia LA metodu dėl antinksčių navikų operuotų pacientų komplikacija nurodomo

kraujavimas iš pažeistos kraujagyslės, konversijų dažnis svyruoja nuo 2,7 % iki 6 %, pooperacinių

komplikacijų  dažnis  svyruoja  nuo  2%  iki  7,5  %,  dažniausia  antinksčių  navikų  pooperacinės

komplikacijos priežastis išskiriama pneumonija, o mirtingumo dažnis svyruoja nuo 3 iki 20 %. 
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IŠVADOS

1. Tiriamuoju  laikotarpiu,   nuo  1998  iki  2016  m.,  LSMUL  KK  Chirurgijos  klinikoje  dėl
antinksčių navikų buvo operuoti  428 pacientai.  Laparoskopiniu būdu buvo operuota beveik
keturi penktadaliai pacientų, moterų operuota tris kartus daugiau negu vyrų, vyravo vidutinio
amžiaus pacientai. 

2. Laparoskopinės  operacijos  daugiausiai  buvo  atliktos  dėl  funkciškai  aktyvių  ir  neaktyvių,
turinčių  augimo  tendenciją,  navikų.  Atviroms  operacijoms  nukreipiami  pacientai  įtariant
supiktybėjimą. 

3. Laparoskopiškai  dažniausiai  buvo  pašalinti  gerybiniai  antinksčių  navikai  –  adenomos,
feochromocitomos ir jie buvo du kartus mažesni negu AO metu šalinti piktybiniai antinksčių
navikai ir metastazės antinksčiuose. 

4. Dažniausiai  pasireiškusi   chirurginė  komplikacija  buvo  kraujavimas  operacijos  metu,  ne
chirurginės – pneumonijos ir jos neviršijo nurodomų literatūroje. 
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS

1. Rekomenduojama chirurgams, operuojantiems antinksčių navikus, atkreipti dėmesį į pastaruoju

metu didėjantį pacientų amžių ir su tuo galimai susijusių komplikacijų riziką.

2. Chirurgai  turi  gerai  išmanyti  antinksčių  navikų  ypatumus,  siekdami  parinkti  pacientui

tinkamiausią operacijos metodą. Chirurgo pasirinkimas, ar operuoti tam tikro dydžio antinksčio

navikus  LA  metodu,  priklauso  jo  patirties,  tačiau  nereikia  pamiršti  ir  atviros  operacijos

galimybės.
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PRIEDAI

1 priedas
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2 priedas

1 lentelė. Laparoskopinių adrenalektomijų ir atvirų antinksčių operacijų pasiskirstymas pagal metus

Operacijų metai

Operacijos metodas

p reikšmė
LA Atvira operacija Bendras

Pacientų skaičius
(proc.)

Pacientų skaičius
(proc.)

Pacientų
skaičius (proc.)

1998 15 (4,3) 8 (10,40) 23 (5,4)

0,006

1999 18 (5,1) 5 (6,5) 23 (5,4)

2000 19 (5,4) 7 (9,1) 26 (6,1)

2001 17 (4,8) 8 (10,4) 25 (5,8)

2002 20 (5,7) 7 (9,1) 27 (6,3)

2003 26 (7,4) 2 (2,6) 28 (6,5)

2004 21 (6) 6 (7,8) 27 (6,3)

2005 14 (4) 5 (6,5) 19 (4,4)

2006 20 (5,7) 5 (6,5) 25 (5,8)

2007 15 (4,3) 5 (6,5) 20 (4,7)

2008 24 (6,8) 8 (10,4) 32 (7,5)

2009 31 (8,8) 2 (2,6) 33 (7,7)

2010 22 (6,3) 0 (0) 22 (5,1)

2011 10 (2,8) 4 (5,2) 14 (3,3)

2012 17 (4,8) 0 (0) 17 (4)

2013 19 (5,4) 0 (0) 19 (5,4)

2014 13 (3,7) 0 (0) 13 (3)

2015 11 (3,1) 3 (3,9) 14 (3,3)

2016 19 (5,4) 2 (2,6) 21 (4,9)

Bendras 351 (82) 77 (18) 426 (100)

2  =36,706; lls=18; p<0,005
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2 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį

p reikšmė

Amžius
N

Lytis
Minimali
reikšmė

Maksimali
reikšmė

VidurkisSd. nuokrypis

0,820
157953,9713,464321Moteris
179154,7111,903107Vyras

3 lentelė. Tiriamųjų amžius lyginant tarp laparoskopinių adrenalektomijų ir atvirų operacijų 

N
Amžius

Operacijos metodas
Minimali
reikšmė

Maksimali
reikšmė

Vidurkis
Sd.
nuokrypis

0,556
351157954,2212,728

Laparoskopinė
adrenalektomija

77209153,8414,675Atvira operacija

Moteris Vyras
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1 pav. Operuotos antinksčio naviko pusės pasiskirstymas pagal lytį (2  =4,148; lls=1;

p<0,05)
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4 lentelė. Operuotos antinksčio naviko pusės pasiskirstymas pagal amžių

Operuota pusė

N

Amžius

p reikšmėMinimali 

reikšmė

Maksimali

reikšmė
Vidurkis

Sd. 

nuokrypis
Dešinė 40 15 82 54,46 13,046

0,471
Kairė 84 16 91 53,53 13,167

Lyginant operuotos pusės pasiskirstymą pagal  operacijos metodą,  nebuvo gauti  statistiškai

reikšmingi skirtumai (p=0,856).

5 lentelė. Operuotos antinksčio naviko pusės pasiskirstymas pagal operacijos metodą

Pusė
Operacijos metodas

p reikšmė
Laparoskopinė adrenalektomija Atvira operacija

Dešinė 57,10% 56%
0,856Kairė 42,90% 44%

6 lentelė. Tiriamųjų amžiaus vidurkio statistiškai reikšmingi skirtumai skirtingose diagnozių
grupėse

Diagnozė
Vidurkių 

skirtumas
p 

reikšmė

Feochromocitoma

Kono sindromas -1,027 0,999
Kušingo sindromas 9,130* 0,025
Žievinio sluoksnio adenoma -6,021* 0,017
Piktybinis navikas -0,761 1,000
Metastazė antinkstyje -7,444 0,277
Kiti gėrybiniai navikai -0,351 1,000

Kono sindromas

Feochromocitoma 1,027 0,999
Kušingo sindromas 10,157* 0,010
Žievinio sluoksnio adenoma -4,994 0,126
Piktybinis navikas 0,266 1,000
Metastazė antinkstyje -6,417 0,483
Kiti gėrybiniai navikai 0,676 1,000

Kušingo
sindromas

Feochromocitoma -9,130* 0,025
Kono sindromas -10,157* 0,010
Žievinio sluoksnio adenoma -15,152* 0,000
Piktybinis navikas -9,891* 0,044
Metastazė antinkstyje -16,574* 0,000
Kiti gėrybiniai navikai -9,481* 0,023

Žievinio
sluoksnio adenoma

Feochromocitoma 6,021* 0,017
Kono sindromas 4,994 0,126
Kušingo sindromas 15,152* 0,000
Piktybinis navikas 5,26 0,318
Metastazė antinkstyje -1,422 0,999
Kiti gėrybiniai navikai 5,67 0,056

Piktybinis navikas Feochromocitoma 0,761 1,000
Kono sindromas -0,266 1,000
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Kušingo sindromas 9,891* 0,044
Žievinio sluoksnio adenoma -5,26 0,318
Metastazė antinkstyje -6,683 0,544
Kiti gėrybiniai navikai 0,41 1,000

Metastazė
antinkstyje

Feochromocitoma 7,444 0,277
Kono sindromas 6,417 0,483
Kušingo sindromas 16,574* 0,000
Žievinio sluoksnio adenoma 1,422 0,999
Piktybinis navikas 6,683 0,544
Kiti gėrybiniai navikai 7,093 0,362

Kiti gėrybiniai
navikai

Feochromocitoma 0,351 1,000
Kono sindromas -0,676 1,000
Kušingo sindromas 9,481* 0,023
Žievinio sluoksnio adenoma -5,67 0,056
Piktybinis navikas -0,41 1,000
Metastazė antinkstyje -7,093 0,362
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1998 m.

1999 m.

2000 m.

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2 pav. Operuotų pacientų diagnozės pamečiui  (2  =156,167; lls=126; p<0,05)
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1998 m.

1999 m.

2000 m.

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7 pav. Laparoskopiniu būdu operuotų pacientų diagnozės pamečiui (2  =153,948; lls=108; p<0,05

7 lentelė. Vidutiniai operuotų antinksčių navikų dydžiai, taikant LA ir AO metodus

Operacijos metodas N

Naviko 
dydžio 
vidurkis St. nuokrypis p reikšmė

Laparoskopinė adrenalektomija 350 36,11 17,28
0,000Atvira operacija 78 78,95 48,68
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