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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοελέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς
να συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού.
Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή, η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς
δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής
επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό
και εύληπτο.

Γράμμα από τη σύνταξη
Συνεχίζοντας την ακολουθούμενη τακτική, τα τεύχη των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΩΝ να είναι αφιερωμένα σε ένα θέμα ή σε
έναν τομέα της ιατρικής, αυτό το τεύχος αναφέρεται στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων.

Στη γενική χειρουργική το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο θυρεοειδή, στους παραθυρεοειδείς και στα επινεφρίδια. Στο
τεύχος υπάρχουν άρθρα που πραγματεύονται τις ενδείξεις της χειρουργικής αντιμετώπισης των παθήσεων των αδένων
αυτών, τις εγχειρητικές τεχνικές και τα αποτελέσματα των επεμβάσεων, καθώς και την εμπειρία που απέκτησαν οι συγγραφείς από τη συστηματική μελέτη των περιπτώσεων που είχαν.

Η υπόφυση αποτελεί αντικείμενο των νευροχειρουργών, αλλά δεν μπορούσε να λείπει από ένα τέτοιο αφιέρωμα.
Η ύλη του τεύχους συμπληρώνεται από ένα άρθρο που αναφέρεται στο διαχωρισμό της αορτής.

Ιωάννης Αποστολάκης
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Παθήσεις του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών
που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση
Πολυξένη Κουτκιά-Μυλωνάκη
MD,MA, Ενδοκρινολόγος, ΥΓΕΙΑ
p.koutkia@hygeia.gr

Ο θυρεοειδής αδένας ζυγίζει στους ενήλικες 10 - 20
γραμ. και εκκρίνει την ορμόνη θυροξίνη, η οποία ρυθμίζει το μεταβολισμό και την ομοιόσταση του οργανισμού
με την παραγωγή θερμότητας και ενέργειας. Μέσα στο
θυρεοειδικό παρέγχυμα βρίσκονται τα παραθυλακικά
κύτταρα, τα οποία εκκρίνουν την καλσιτονίνη που είναι
σημαντική στο μεταβολισμό του ασβεστίου.
Οι παραθυρεοειδείς αδένες συνήθως είναι 4 και βρίσκονται ανατομικά 2 στους άνω πόλους και 2 στους κάτω
πόλους του θυρεοειδούς αδένα. Ποσοστό 12% - 15% των
φυσιολογικών ατόμων μπορεί να έχει και πέμπτο παραθυρεοειδή αδένα, ο οποίος να βρίσκεται έκτοπος μέσα
στο μεσοθωράκιο ή αλλού. Οι παραθυρεοειδείς αδένες
ρυθμίζουν την κινητική του ασβεστίου με την έκκριση παραθορμόνης. Το παραθυρεοειδές κύτταρο έχει υποδοχείς
ελέγχου και ομοιοστασίας του εξωκυττάριου ασβεστίου.
Οι παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα και των παραθυρεοειδών αδένων που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση
είναι οι εξής:
Οι ψυχροί όζοι του θυρεοειδούς ή οι πολυοζώδεις
βρογχοκήλες, με ή χωρίς πιεστικά φαινόμενα στην
τραχεία.
Το τοξικό αδένωμα.
Ο υπερθυρεοειδισμός Graves᾽, σε ασθενή που δεν έχει
αποκριθεί στη φαρμακευτική αγωγή, ή έχει εμφανίσει
αλλεργίες και ουδετεροπενία στα αντιθυρεοειδικά φάρμακα, ή σε γυναίκα ασθενή που θέλει να μείνει σύντομα
έγκυος.
Οι ευμεγέθεις τοξικές βρογχοκήλες με αδένα >150
γραμ. όπου απαιτούνται μεγάλες δόσεις αντιθυρεοειδικών για τη ρύθμιση της λειτουργίας και ο αδένας δεν
ελαττώνεται σε μέγεθος μετά τη φαρμακευτική θεραπεία
ή τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου. Ο ασθενής με το
θεράποντα ιατρό μπορούν να συζητήσουν την εγχείρηση
σαν λύση.
Ο καρκίνος του θυρεοειδούς, επιβεβαιωμένος ή πιθανολογούμενος μετά από βιοψία με λεπτή βελόνα.
Οι ασθενείς με υπερπαραθυρεοειδισμό σύμφωνα με
τα τελευταία κριτήρια χρειάζονται εγχείρηση.

Όζοι του θυρεοειδούς

n

Οι ασθενείς με όζους του θυρεοειδούς πρέπει να υποβληθούν σε διαγνωστική παρακέντηση με λεπτή βελόνα εάν
ο όζος είναι >1 εκ., έχει ανώμαλα όρια και αποτιτανώσεις,
αυξημένη αιμάτωση και η ελαστογραφία το χαρακτηρίζει
σκληρό, στοιχεία που αυξάνουν την πιθανότητα για κακοήθεια. Εάν η βιοψία επιβεβαιώσει ότι ο όζος είναι καλοήθης, ο ασθενής παρακολουθείται από τον ενδοκρινολόγο.
Εάν επιβεβαιωθεί από τη βιοψία η ύπαρξη κακοήθειας
ή η υποψία κακοήθειας, τότε οδηγείται στο χειρουργείο.
Όταν υπάρχει κύστη θυρεοειδούς, αυτή είναι συνήθως
καλοήθης, αλλά στο τοίχωμα της κύστης μπορεί να δημιουργηθεί καρκίνος. Ασθενείς που έχουν ακτινοβοληθεί
στον τράχηλο μπορεί να έχουν και καλοήθεις και κακοήθεις περιοχές στους όζους. Η παρουσία ψυχρού όζου, σε
ασθενή που έχει ακτινοβοληθεί στον τράχηλο, δημιουργεί
ισχυρή υποψία καρκίνου του θυρεοειδούς και είναι ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης του όζου. Προσπαθώντας
να ελαττώσουμε το κόστος και τις επεμβάσεις που δεν
επιβεβαιώνουν τη διάγνωση καρκίνου, υπάρχουν κάποιες
ενδείξεις που κάνουν κάποιους όζους πιο ύποπτους και
όπου συνιστάται χειρουργική αντιμετώπιση.
Στο σπινθηρογράφημα ένα θερμός όζος είναι καλοήθης,
ενώ ο ψυχρός είναι ύποπτος για κακοήθεια. Περίπου ένα
5% των βιοψιών με λεπτή βελόνα είναι ψευδώς θετικές και
ένα 5% είναι ψευδώς αρνητικές. Έτσι, τα αποτελέσματα
της βιοψίας είναι ακριβή σε ποσοστό 90%, όπως επιβεβαιώνεται από μετέπειτα χειρουργική αντιμετώπιση του
ασθενούς.
Η παρακέντηση όζων του θυρεοειδούς (βιοψία θυρεοειδούς με λεπτή βελόνα) καθορίζει εάν ο θυρεοειδής έχει
κακοήθεια. Η πρωταρχική θεραπεία για τον καρκίνο του
θυρεοειδούς (θηλώδης και θυλακιώδης) είναι χειρουργική,
με ολική θυρεοειδεκτομή και με λεμφαδενικό καθαρισμό
εάν υπάρχουν λεμφαδένες που έχουν χαρτογραφηθεί
προεγχειρητικά.

n

Υπερθυρεοειδισμός

n
n
n

n
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κίλλει ανάλογα με την αιτία και τα χαρακτηριστικά του
ασθενούς. Σε μερικούς ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό
Graves᾽ μπορεί η χειρουργική επέμβαση σαν θεραπεία
να είναι πιο κατάλληλη από τη θεραπεία με ραδιενεργό
ιώδιο. Προεγχειρητικά ο ασθενής πρέπει να γίνει ευθυρεοειδικός, με χορήγηση αντιθυρεοειδικών φαρμάκων και
με λήψη ανόργανου ιωδίου, Lugol 10 σταγόνες καθημερινά (5 σταγόνες πρωί και βράδυ, περίπου 400mg) για 1
βδομάδα πριν από το χειρουργείο. Σκοπός της φαρμακευτικής προετοιμασίας είναι να ελαττωθεί η μεγάλη αγγείωση του αδένα, με συνέπεια τη μειωμένη αιμορραγία κατά
την ώρα της εγχείρησης. Σε ασθενείς που δεν μπορούν
να λάβουν αντιθυρεοειδικά και έχουν ταχυκαρδία, χορηγούνται βήτα αναστολείς, ώστε να ελέγχεται ο ρυθμός
και να έχουν σφυγμό <80/λεπτό. Αυτό, βέβαια, εάν δεν
υπάρχει αντένδειξη για τη λήψη βήτα αναστολέων (όπως
π.χ. πνευμονοπάθεια).
Ο ενδοκρινολόγος θα συστήσει εγχείρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. Βρογχοκήλη και τοξικό αδένωμα
1. Σε ασθενείς με πολύ μεγάλες βρογχοκήλες οι οποίοι θα
χρειάζονταν πολλές δόσεις ραδιενεργού ιωδίου γεγονός
που μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη ελάττωση της
βρογχοκήλης ή σε ασυμμετρία της.
2. Σε βρογχοκήλες που προκαλούν συμπίεση του ανώτερου αναπνευστικού ή δυσφαγία.
3. Η τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη, ιδίως σε ασθενείς
με πολυοζώδη βρογχοκήλη που έχει περιοχές με υπερθυρεοειδισμό και ψυχρές περιοχές μετά τη χρήση ιωδίου, ή η
παρουσία κυστικών περιοχών μετά τη χρήση ραδιενεργού
ιωδίου είναι πιθανές ενδείξεις χειρουργείου.
4. Τα τοξικά αδενώματα σε ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό μπορεί να θεραπευθούν με εγχείρηση για αφαίρεση
του αδενώματος σε ασθενείς που για διάφορους λόγους
δεν μπορούν να συνεχίσουν τη φαρμακευτική αγωγή.
5. Σε ασθενείς με ψυχρούς όζους που είναι ύποπτοι για
καρκίνο και έχουν και υπερθυρεοειδισμό, καθώς το χειρουργείο με ολική θυρεοειδεκτομή θα θεραπεύσει τον
υπερθυρεοειδισμό και θα αφαιρέσει και τον ύποπτο όζο.
6. Το ραδιενεργό ιώδιο μπορεί να επιδεινώσει τον εξόφθαλμο Graves᾽, αν και η χρήση κορτικοστεροειδών μπορεί να το αποφύγει. Στους ασθενείς αυτούς είναι προτιμότερη η χειρουργική αντιμετώπιση του υπερθυρεοειδισμού
από τη χρήση ραδιενεργού ιωδίου.
7. Στις εγκύους γυναίκες που πρέπει να γίνουν σύντομα

ευθυρεοειδικές ή εμφανίζουν αλλεργία σε κάποια αντιθυρεοειδικά ή λευκοπενία με τη χρήση τους, η θυρεοειδεκτομή αποτελεί τη μόνη λύση του υπερθυρεοειδισμού.
Β. Καρκίνος θυρεοειδούς
Ποσοστό 95% των περιπτώσεων καρκίνου του θυρεοειδούς εμφανίζεται με όζους στο λαιμό ή με κάποιο λεμφαδένα που ψηλαφάται. Οι περισσότεροι όζοι είναι καλοήθεις, ενώ ένα ποσοστό 5% σε ανθρώπους >60 ετών είναι
κακοήθεις. Ασθενείς με μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο
του θυρεοειδούς είναι τα παιδιά, οι νεότεροι άνθρωποι και
οι άνδρες. Η παράλυση της φωνητικής χορδής και οι μεγάλοι λεμφαδένες θέτουν έντονη υπόνοια για κακοήθεια.
Η μέτρηση αυξημένης καλσιτονίνης σε ασθενείς με όζους
κάνει την υποψία για μυελοειδή καρκίνο του θυρεοειδούς
πολύ ισχυρή, ενώ η μέτρηση θυρεοσφαιρίνης προεγχειρητικά δε βοηθάει για τη διευκρίνιση εάν ο όζος είναι
καλοήθης ή κακοήθης.
Εάν η βιοψία του όζου του θυρεοειδούς δείξει κακοήθεια, όπως θηλώδη ή θυλακιώδη καρκίνο ή κύτταρα
Hurthle που κατά 30% - 40% μπορούν να δείχνουν κακοήθεια, τότε χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση και ολική
θυρεοειδεκτομή.
Η ολική θυρεοειδεκτομή είναι η θεραπεία επιλογής σε
ασθενείς με μυελοειδή καρκίνο του θυρεοειδούς. Περίπου
το 30% των ασθενών με σποραδικό μυελοειδές και όλοι
οι ασθενείς με κληρονομούμενο μυελοειδές (θετικό RET
πρωτοογκογονίδιο) έχουν μεταστάσεις στους λεμφαδένες
ή πολυεστιακή νόσο και χρειάζονται προεγχειρητική αξιολόγηση και χαρτογράφηση των λεμφαδένων για σταδιοποίηση της νόσου και για πιθανό λεμφαδενικό καθαρισμό.
Στην κληρονομούμενη μορφή μυελοειδούς συνιστάται θυρεοειδεκτομή από την παιδική ηλικία.
Γ. Παραθυρεοειδές αδένωμα, υπερπλασία παραθυρεοειδών και υπερασβεστιαιμία
Η αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού είναι χειρουργική και εάν γίνεται ερευνητική τομή
για να βρεθεί το παραθυρεοειδές αδένωμα ο μεγαλύτερος από τους 4 αδένες αφαιρείται και οι άλλοι, εάν φαίνονται μικροί, διατηρούνται. Εάν και οι 4 αδένες είναι
διογκωμένοι, τότε η διάγνωση είναι υπερπλασία των παραθυρεοειδών και αφαιρούνται 3— αδένες και ο μισός
από τον τέταρτο εμφυτεύεται υπό το δέρμα του βραχίονα,
ώστε να αποφευχθεί η υπασβεστιαιμία μετεγχειρητικά.
Ο παθολογοανατόμος δύσκολα μπορεί να διαχωρίσει το
παραθυρεοειδές αδένωμα από την υπερπλασία, αλλά το
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μέγεθος των αδένων που διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια
της εγχείρησης βοηθά.
Το 2002 το NIH Workshop για τον ασυμπτωματικό υπερπαραθυρεοειδισμό εξέδωσε κριτήρια για τη χειρουργική
αντιμετώπιση. Η παραθυρεοειδεκτομή πρέπει να γίνεται
από εξειδικευμένους χειρουργούς που έχουν πείρα στη
συγκεκριμένη επέμβαση. Εγχείρηση συνιστάται για:
1. Ασβέστιο ορού >1,0 mg/dL (0,25 mmol/L) από το ανώτερο όριο του φυσιολογικού.
2. Κάθαρση κρεατινίνης <60 mL/min.
3. Μέτρηση οστικής μάζας στο ισχίο, στη σπονδυλική
στήλη ή στην κερκίδα που είναι <2,5 (SD) σταθερές αποκλίσεις κάτω από τη μέγιστη οστική μάζα, ή προηγούμενο
κάταγμα που επιβεβαιώνει τον ορισμό της οστεοπόρωσης.
4. Ηλικία <50 έτη.
Η εγχείρηση μπορεί να καθυστερήσει σε ασθενείς
>50 ετών που είναι ασυμπτωματικοί ή είναι ελάχιστα συμπτωματικοί και έχουν συγκέντρωση ασβεστίου αίματος
<1 mg/dL πάνω από το ανώτερο όριο του φυσιολογικού,
καθώς και σε ασθενείς που δεν μπορούν λόγω άλλων ιατρικών προβλημάτων να υποβληθούν σε εγχείρηση. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν φάρμακα όπως οι
θειαζίδες και το λίθιο, καθώς και την αφυδάτωση και τη
λήψη >1.000 mg ασβεστίου την ημέρα. Βέβαια, η ενυδάτωση με 6 - 8 ποτήρια την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο
νεφρολιθίασης.

Επιπλοκές που μπορεί να παρακολουθήσει ο
ενδοκρινολόγος μετά τη θυρεοειδεκτομή και την
παραθυρεοειδεκτομή
Υπασβεστιαιμία
Ο χειρουργικός υποπαραθυρεοειδισμός μπορεί να είναι
χειρουργική επιπλοκή της εγχείρησης στον τράχηλο, με
απομάκρυνση ή με φτωχή αιμάτωση των παραθυρεοειδών
αδένων. Συνήθως εμφανίζεται μετά από πολύωρες εγχειρήσεις σε ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς, μετά
από ολική θυρεοειδεκτομή ή μετά από παραθυρεοειδεκτομή, αλλά η εμφάνισή του εξαρτάται από τον αριθμό
των ασθενών που χειρουργεί ο χειρουργός και την πείρα
του. Τετανία που συνδέεται με σοβαρή υπασβεστιαιμία
εμφανίζεται 1 - 2 ημέρες μετά την εγχείρηση και οι μισοί
ασθενείς θα ανακάμψουν χωρίς να χρειάζονται θεραπεία
για το υπόλοιπο της ζωής τους με υποκατάσταση. Μπορεί,
βέβαια, η υπασβεστιαιμία να εμφανιστεί και χρόνια μετά
την εγχείρηση, και πάντα πρέπει να θεωρείται πιθανή όταν
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υπάρχει χειρουργική τομή στον τράχηλο.
Μια άλλη αιτία να εμφανιστεί παρατεταμένη υπασβεστιαιμία σε ασθενή με υπερπαραθυρεοειδισμό για πολλά χρόνια, που εκδηλώνεται μετά την εγχείρηση, είναι
το hungry bone syndrome λόγω του ότι μετακινείται το
ασβέστιο και ο φώσφορος προς τα οστά που είναι άδεια
και οι παραθυρεοειδείς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν.
Οι ασθενείς αυτοί έχουν συνήθως αυξημένη αλκαλική
φωσφατάση και το σύνδρομο μπορεί να διαχωριστεί από
την υπασβεστιαιμία μετά την παραθυρεοειδεκτομή, από
το φώσφορο ορού που είναι χαμηλός στο hungry bone
syndrome επειδή ο σκελετός απορροφά όλο το φώσφορο
λόγω της προηγούμενης έλλειψης, αλλά είναι υψηλός στον
υποπαραθυρεοειδισμό, και από την ΡΤΗ που είναι πολύ
αυξημένη στο hungry bone syndrome, που εμφανίζεται
μετά την αφαίρεση αδενώματος παραθυρεοειδούς.
Οι ασθενείς που έχουν χαμηλή βιταμίνη D, <30 ng/ml,
προεγχειρητικά, έχουν παρατεταμένη υπασβεστιαιμία
μετά την εγχείρηση. Οι ασθενείς με έλλειψη βιταμίνης D
συνήθως παραπονιούνται για μυϊκή αδυναμία, για κράμπες, για οστικό πόνο, και επιβεβαιώνεται με χαμηλά επίπεδα στο πλάσμα και με αυξημένη ΡΤΗ. Ο στόχος είναι
να βελτιωθεί η βιταμίνη D πριν από την εγχείρηση, διότι
διαφορετικά δυσχεραίνεται η βελτίωση του ασβεστίου του
αίματος στα φυσιολογικά επίπεδα.
Στην οξεία υπασβεστιαιμία με τετανία ο ασθενής πρέπει να λάβει ενδοφλέβια χλωριούχο ασβέστιο (calcium
chloride, 272 mg calcium per 10 ml) ή γλυκονικό ασβέστιο (calcium gluconate, 90 mg calcium per 10 ml). Ο
ασθενής παρακολουθείται για συριγμό και ο αεραγωγός
πρέπει να διασφαλισθεί. Συνεχίζεται η έγχυση ασβεστίου
μέχρι η από του στόματος θεραπεία με ασβέστιο και με
βιταμίνη D μπορεί να διατηρήσει σε φυσιολογικά επίπεδα
το ασβέστιο του αίματος. Βέβαια, το ενδοφλέβιο ασβέστιο
είναι ερεθιστικό στις φλέβες και χρειάζεται προσοχή σε
ασθενείς που παίρνουν δακτυλίτιδα, γιατί η έγχυση με
ασβέστιο προδιαθέτει σε τοξικότητα.
Τα κλινικά χαρακτηριστικά του hungry bone syndrome
οφείλονται κυρίως στην υπασβεστιαιμία και σε μικρότερο
βαθμό στην υποφωσφαταιμία και στην υπομαγνησιαιμία.
Συνήθως, το ασβέστιο φτάνει το πιο χαμηλό του όριο 3 - 4
ώρες μετεγχειρητικά. Τετανία και σπασμοί μπορεί να συμβούν, οδηγώντας σε κατάγματα. Η υπασβεστιαιμία μπορεί
να διαρκέσει μέχρι και 3 μήνες.
Η υποφωσφαταιμία προκαλείται λόγω της απορρό-
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φησης ασβεστίου και του αυξημένου σχηματισμού του
οστού που συμβαίνει μετά την παραθυρεοειδεκτομή.
Αυτό συμβαίνει σε ασθενείς κυρίως με πρωτοπαθή παρά
με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Η υπομαγνησιαιμία εμφανίζεται μετά από αφαίρεση αδενώματος σε
πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και, εάν δε διορθωθεί, οδηγεί σε υπασβεστιαμία που δεν αποκρίνεται σε
θεραπεία με ασβέστιο, διότι για την έκκριση της ΡΤΗ
χρειάζεται μαγνήσιο.
Μετά την εγχείρηση, συνήθως δίνεται από του στόματος ασβέστιο, 2 γραμ. σε 2 δόσεις μόλις ο ασθενής είναι
έτοιμος να καταπιεί.
Ασβέστιο ενδοφλέβια δίνεται σε ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα υπασβεστιαιμίας, τετανία, σημεία
Chvostek's ή Trousseau's, ή συγκέντρωση ασβεστίου του
πλάσματος <7,5 mg/dL (1,9 mmol/L). Αρχικά δίνονται 1
- 2 γραμ. γλυκονικού ασβεστίου, τα οποία είναι ισοδύναμα με 90-180 mg στοιχειακού ασβεστίου, σε 50 mL
γλυκόζης και μπορεί να γίνει η έγχυση σε 20 λεπτά. Δεν
μπορεί να γίνει η έγχυση πιο γρήγορα, γιατί μπορεί να
δημιουργηθούν σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και συγκοπή. Η δόση αυτή του γλυκονικού ασβεστίου μπορεί
να αυξήσει το ασβέστιο για 2 - 3 ώρες, οπότε πρέπει
να ακολουθείται από συνεχή έγχυση ασβεστίου με αργή
ροή, ώστε να διορθωθούν τα συμπτώματα υπασβεστιαιμίας. Το γλυκονικό ασβέστιο προτιμάται γιατί, εάν βγει
από τις φλέβες, δεν προκαλεί νέκρωση ιστών όπως το
χλωριούχο ασβέστιο. Για να σχηματιστεί το διάλυμα της
έγχυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε 10% γλυκονικό
ασβέστιο (90 mg στοιχειακού ασβεστίου σε 10 mL) είτε

10% χλωριούχο ασβέστιο (270 mg στοιχειακού ασβεστίου σε 10 mL). Το διάλυμα περιέχει τελικά 10 φύσιγγες
γλυκονικού ασβεστίου 10% (δηλαδή 900 mg στοιχειακού ασβεστίου) σε 1.000 mL γλυκόζης 5%.Η έγχυση
αρχίζει με 50 mL/h (ισοδύναμο με 50 mg/h) και η δόση
ρυθμίζεται ώστε το ασβέστιο να διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα, διορθωμένο για το επίπεδο αλβουμίνης στο
αίμα. Συνήθως, οι ασθενείς χρειάζονται 0,5 με 1,5 mg/kg
στοιχειακού ασβεστίου την ώρα. Το διάλυμα της έγχυσης
δεν μπορεί να περιέχει δικαρβονικά ή φώσφορο, γιατί
δημιουργούνται αδιάλυτα άλατα ασβεστίου, και εάν αυτά
χρειάζεται να αναπληρωθούν πρέπει να χρησιμοποιηθεί
άλλη ενδοφλέβια γραμμή.
Η χρήση καλσιτριόλης βοηθά στην αναπλήρωση του
ασβεστίου καθότι η έλλειψη βιταμίνης D παρατείνει την
υπασβεστιαιμία.
Χρόνια υπασβεστιαιμία
Ο στόχος για ασθενείς με χρόνια υπασβεστιαιμία είναι
να διατηρείται το ασβέστιο του αίματος στο 8,5 - 9,2
mg/dl, γιατί με ελαττωμένο ασβέστιο οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα υπασβεστιαιμίας αλλά
και καταρράκτη. Με τα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου ο
ασθενής μπορεί να εμφανίσει ασβεστιουρία και να έχει
προδιάθεση για νεφρολιθίαση και για νεφρική ανεπάρκεια. Η θεραπεία περιλαμβάνει, 1,5 - 3 γραμ. στοιχειακού
ασβεστίου την ημέρα και βιταμίνη D. Προσοχή χρειάζεται
όταν χρησιμοποιούνται άλλα φάρμακα, όπως οι θειαζίδες
που έχουν υποασβεστιουρικά αποτελέσματα και μπορεί
να προκαλέσουν υπερασβεστιαιμία, ή σε ασθενείς που
αφυδατώνονται λόγω κάποιου οξέως προβλήματος.

Abstract
Koutkia-Mylonakis P, MD, MA. Thyroid and parathyroid disorders that require surgical treatment.
Iatrika Analekta 2011, 3:516-520
Thyroid disorders that require surgical treatment include:1) patients with thyroid cancer, 2) very large goiters may
require multiple doses of radioiodine, which can result in limited shrinkage of the goiter, 3) goiters causing upper
airway obstruction or severe dysphagia, 4) patients with cold thyroid nodules and hyperthyroidism, which can
be a thyroid cancer, surgery can both cure the hyperthyroidism and remove the nodule, 5) patients with Graves'
ophthalmopathy as I131 may exacerbate the exopthalmus, 6) pregnant women who are allergic to antithyroid
drugs and are tolerating hyperthyroidism poorly, 7) patients who need to become euthyroid urgently (as women
who want to become pregnant) as surgery results in rapid resolution of hyperthyroidism when urgent therapy is
necessary. Hyperparathyroidism needs surgical treatment and patients with chronic disease need to be followed
for hypocalcemia postoperatively as hungry bone syndrome may be apparent.
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Η εφαρμογή των ενδοσκοπικών μεθόδων και της ρομποτικής τεχνολογίας επέτρεψε στους χειρουργούς των ενδοκρινών αδένων να πραγματοποιήσουν την επέμβαση
της θυρεοειδεκτομής με μικρότερες, λιγότερο εμφανείς
τομές ή και χωρίς καθόλου τομές στον τράχηλο2. Αυτές
οι τεχνικές είχαν στόχο την εφαρμογή των αρχών της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στις επεμβάσεις του
θυρεοειδούς, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα αισθητικά
αποτελέσματα, να μειωθεί ο μετεγχειρητικός πόνος και να
υπάρχει γρηγορότερη και ταχύτερη ανάρρωση.
Έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία τεχνικές με τομή
στην τραχηλική χώρα, με τομή εκτός τραχήλου, αμιγώς
ενδοσκοπικές, υβριδικές, ρομποτικές.
Οι μέθοδοι διά της τραχηλικής χώρας είναι ελάχιστης
επεμβατικής χειρουργικής, με πολύ μικρές τομές και με
άμεση προσπέλαση στο θυρεοειδή αδένα.
Οι προσπελάσεις από τομές εκτός τραχήλου (εικόνα 1)
στην πραγματικότητα δεν μπορούν να θεωρηθούν ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, διότι απαιτείται μεγαλύτερη,
εργωδέστερη παρασκευή και περισσότερος χρόνος. Το
αισθητικό αποτέλεσμα είναι ανώτερο, διότι δεν υπάρχει
εμφανής ουλή στον τράχηλο. Εφαρμόζεται κυρίως στην
Ασία (Κορέα, Ιαπωνία), όπου οι ασθενείς δίνουν μεγάλη
σημασία στο χειρουργικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τεχνικές
Η πρώτη εφαρμογή της ενδοσκοπικής χειρουργικής στον
τράχηλο γίνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1990, με
πρωτοπόρους τον Gagner3 το 1996 που πραγματοποίησε
μια πλήρως ενδοσκοπική παραθυρεοειδεκτομή και τον
Huscher4 το 1997 που πέτυχε ενδοσκοπικώς λοβεκτομή.
Η απαίτηση για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, η οποία
φαίνεται να είναι πιο έντονη στις ασιατικές χώρες, και
η εντυπωσιακή εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας οδήγησαν το 2000 τον Ikeda5 και τον Ohgami6 να πραγματοποιήσουν τις πρώτες θυρεοειδεκτομές χωρίς τομή στον
τράχηλο, ο πρώτος μέσω της μασχάλης και ο δεύτερος
μέσω του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος. Η εφαρμογή
της ρομποτικής τεχνολογίας στη θυρεοειδεκτομή ξεκινά
το 20057, δίνοντας μια νέα προοπτική.

Το ποσοστό δημιουργίας υπερτροφικής ουλής και χηλοειδών είναι μικρό, αλλά υπαρκτό.
Οι μέχρι σήμερα τεχνικές που υπάρχουν μπορούν να
ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες8:
Α. Αμιγώς ενδοσκοπικές μέθοδοι με προσπέλαση από την
τραχηλική χώρα (πρόσθια, πλάγια).
Β. Ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη θυρεοειδεκτομή με
προσπέλαση από την τραχηλική χώρα (MIVAT: minimally
invasive videoassisted thyroidectomy).
Γ. Ενδοσκοπικές μέθοδοι με προσπέλαση από τη μασχάλη,
από το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, από την περιοχή των
θηλών ή με συνδυασμό αυτών.
Δ. Ρομποτικές μέθοδοι, οι οποίες διακρίνονται στην τεχνική, με προσπέλαση από τη μασχάλη χωρίς την εμφύσηση
αέρα, και στην αμιγώς ενδοσκοπική τεχνική, με συνεχή
χορήγηση CO2 ώστε να διατηρηθεί ο χώρος εργασίας μεταξύ των μασχαλών και των θηλών από όπου γίνεται η
προσπέλαση.
Ε. Πειραματικές όπως η τεχνική με διά του στόματος προσπέλαση και η οπίσθια με προσπέλαση μέσω τομής πίσω
από το αφτί.

1. Προσπέλαση από την τραχηλική χώρα
1.1 Αμιγώς ενδοσκοπικές
Στις προσπελάσεις από την τραχηλική χώρα ο Gagner και
συν.9 χρησιμοποίησε τρία trocar εργασίας, δύο των 2 χιλ.
και ένα των 5 χιλ., στο άνω μέσο όριο του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός, στην πλευρά του τραχήλου όπου
υπήρχε η παθολογία του θυρεοειδούς. Για το ενδοσκόπιο
έγινε τομή άνωθεν της στερνικής εντομής.
Με τη χρήση ενδοσκοπικών εργαλείων, ξεκινώντας την
παρασκευή από την περιφέρεια του αδένα, αναγνωρίζονται τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα, διατηρούνται οι
παραθυρεοειδείς αδένες, απολινώνονται τα θυρεοειδικά
αγγεία με μεταλλικά clips, ή εναλλακτικά εφαρμόζεται
για την αιμόσταση η τεχνολογία του ψαλιδιού υπερήχων,
και με την κινητοποίηση των πόλων ολοκληρώνεται η αφαίρεση του αδένα.
Ο Cougard και συν.10 τροποποίησε την ανωτέρω τεχνική με τη χρήση ενός trocar εργασίας από τη μεριά της
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1.

Εικ. 1. Πρώτη μετεγχειρητική
ημέρα μετά από ρομποτικά
υποβοηθούμενη θυρεοειδεκτομή με προσπέλαση από τη
μασχάλη.

βλάβης και ενός από την αντίθετη πλευρά, καθώς και με
τη χρήση βελόνας (veress) στη μέση γραμμή, άνωθεν των
υπολοίπων.
Εκτός της πρόσθιας προσπέλασης έχει περιγραφεί και
η πλάγια προσπέλαση από το Henry και συν.11, ο οποίος
εφάρμοσε τομή 15 χιλ. για το ενδοσκόπιο και τη χρήση
δύο επιπλέον trocar εργασίας, με τομές 3 χιλ. κατά μήκος
του πρόσθιου χείλους του στερνοκλειδομαστοειδούς στη
πλευρά που βρίσκεται η παθολογία.
Έχουν δημοσιευτεί 112 λοβεκτομές με αυτήν τη μέθοδο, με μέσο χρόνο τα 98 λεπτά.

1.2 Ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη
Το 2000 ο Μiccoli και συν.12 ανέπτυξε μια τεχνική που
συνδυάζει την ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή με την παραδοσιακή ανοικτή μέθοδο. Μια τομή 1,5 εκ. γίνεται στη
μέση γραμμή άνωθεν της στερνικής εντομής, μετά την
αποκόλληση του θυρεοειδούς από τους μυς, τοποθετείται
το ενδοσκόπιο και με τη χρήση ειδικών εργαλείων και ψαλιδιού υπερήχων διά την ίδιας τομής πραγματοποιείται η
επέμβαση. Έχουν ανακοινωθεί με αυτήν την τεχνική αποτελέσματα παρόμοια με αυτά της κλασικής μεθόδου στην
αντιμετώπιση του καλώς διαφοροποιημένου καρκίνου του
θυρεοειδούς αδένα.
Επιπρόσθετα, είναι εφικτός ο κεντρικός λεμφαδενικός
καθαρισμός του τραχήλου, ενώ έχει περιγραφεί και πλάγιος τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός σε ασθενή με
χαμηλού κινδύνου θηλώδες νεόπλασμα του θυρεοειδούς.

2. Προσπέλαση εκτός τραχηλικής χώρας
2.1 Προσπέλαση από τη μασχάλη
2.1.1 Με εμφύσηση CO2
Ο ασθενής αρχικά τοποθετείται σε ύπτια θέση, με μικρή
υπερέκταση της κεφαλής και με έκταση του άνω άκρου,
του σύστοιχου με τη βλάβη. Τρεις μικρές τομές γίνονται
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στην πρόσθια μασχαλιαία γραμμή για τοποθέτηση των
trocar. Το μεσαίο των 10 χιλ. αφορά το ενδοσκόπιο και
τα άλλα δύο είναι εργασίας (από όπου εισέρχονται εργαλεία, όπως το Maryland dissector, η διαθερμία υπερήχων,
ενδοσκοπικά ψαλίδια). Ακολουθεί η δημιουργία ενός πλάνου εργασίας μεταξύ του μυώδους πλατύσματος και του
μείζονος θωρακικού μυός. Η εμφύσηση CO2 με πίεση 5
- 9 mmHg επιτρέπει τη δημιουργία ικανοποιητικού χώρου
εργασίας13. Κάποιοι χειρουργοί τοποθετούν και ένα τέταρτο trocar εργασίας στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα για
καλύτερη έλξη2. Οι χρόνοι της επέμβασης ακολουθούν
αυτούς της κλασικής θυρεοειδεκτομής και η απολίνωση
των αγγείων γίνεται με clips ή με τη διαθερμία υπερήχων.
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν επτά μελέτες που περιλαμβάνουν 186 ασθενείς13.
2.1.2 Χωρίς εμφύσηση αερίου
Ο ασθενής, υπό γενική αναισθησία, τοποθετείται στην
προβλεπόμενη θέση, με υπερέκταση του σύστοιχου με
την παθολογία άκρου, με στόχο να μειωθεί η απόσταση
από τη μασχάλη έως την πρόσθια τραχηλική χώρα. Μέσω
μιας μικρής τομής περίπου 3,5 εκ. στην πρόσθια μασχαλιαία γραμμή γίνεται η είσοδος του ενδοσκοπίου και των
ενδοσκοπικών χειρουργικών εργαλείων, με τα οποία παρασκευάζεται ο χώρος μεταξύ του μυώδους πλατύσματος
και του μείζονος θωρακικού μυός. Μετά την προσπέλαση,
ανάμεσα από τη στερνική και την κλειδική γαστέρα, του
στερνοκλειδομαστοειδούς μυός, γίνεται παρασκευή του
θυρεοειδούς από τους μυς.
Τοποθετείται ένα trocar 5 χιλ. στο πρόσθιο θωρακικό
τοίχωμα από όπου μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη
έλξη14. Επίσης, με τη χρήση ειδικού αγκίστρου από τη
μασχάλη δημιουργείται ικανοποιητικός χώρος εργασίας.
Ακολούθως, η θυρεοειδεκτομή πραγματοποιείται με τους
κλασικούς χρόνους. Δύο εργασίες με 600 ασθενείς αναφέρονται στη βιβλιογραφία14, 15. Ο μέσος χειρουργικός
χρόνος ήταν 126,8 ± 32,4 λεπτά.
2.2 Υβριδική
Ακολουθείται συνδυασμός της πρόσθιας προσπέλασης
και της προσπέλασης από τη μασχάλη. Έχουν δημοσιευτεί
τέσσερις μελέτες που αφορούν 180 ασθενείς13.
Στην υβριδική αξίζει να σημειωθεί ο συνδυασμός οπισθοωτιαίας και μασχαλιαίας προσπέλασης, για την οποία
υπάρχει μία δημοσίευση που αφορά 10 ασθενείς. Ο χώ-
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ρος εργασίας δημιουργείται μετά τη διήθηση με διάλυμα
επινεφρίνης και την παρασκευή με διαθερμία υπερήχων
και η διατήρηση του γίνεται με συνεχή έγχυση CO2 με
πίεση 5 - 6 mmHg. Οι χρόνοι επέμβασης είναι αυτοί της
κλασικής θυρεοειδεκτομής. Ο μέσος χειρουργικός χρόνος
ήταν 210 ± 43,7 λεπτά16.

3. Ρομποτικά υποβοηθούμενη θυρεοειδεκτομή
3.1 Προσπέλαση από τη μασχάλη χωρίς εμφύσηση αέρα
Ο ασθενής, υπό γενική αναισθησία, τοποθετείται σε ύπτια
θέση, με υπερέκταση της κεφαλής. Το σύστοιχο, με την
παθολογία του θυρεοειδούς, άκρο βρίσκεται ανυψωμένο
σε έκταση, με στόχο να μειωθεί η απόσταση από τη μασχάλη έως την πρόσθια τραχηλική χώρα (εικόνα 2).
Μια κάθετη τομή 5 - 6 εκ. πραγματοποιείται στη μασχάλη
και παρασκευάζεται ο κρημνός, υπό το μυώδες πλάτυσμα
και άνωθεν του μείζονος θωρακικού μυός και της κλείδας
μέχρι την πρόσθια τραχηλική χώρα, με χρήση διαθερμίας
υπό άμεση όραση. Αφού αναγνωριστεί και παρασκευαστεί
το διάστημα μεταξύ στερνικής και κλειδικής γαστέρας του
στερνοκλειδομαστοειδούς μυός, παρασκευάζεται και μέρος του αντίθετου λοβού. Ακολούθως, ένα ειδικό άγκιστρο
διά της τομής χρησιμοποιείται για να αναπτυχθεί επαρκής
χώρος εργασίας17. Μια δεύτερη τομή (0,8 εκ.) γίνεται σε
απόσταση 2 εκ. άνωθεν και 6 - 8 εκ. έσω της θηλής.
Χρησιμοποιούνται τέσσερις ρομποτικοί βραχίονες (εικόνα 3). Οι τρεις εισέρχονται από την τομή της μασχάλης. Ο
μεσαίος χρησιμοποιείται για την κάμερα και οι άλλοι δύο
για τη διαθερμία υπερήχων και το Maryland dissector. Ο
τέταρτος βραχίονας τοποθετείται από την τομή στο πρό-

σθιο θωρακικό τοίχωμα και από εκεί γίνεται χειρισμός της
λαβίδας σύλληψης. Ακολούθως, οι χειρουργικοί χρόνοι
είναι ίδιοι με αυτούς της κλασικής θυρεοειδεκτομής.
Στη βιβλιογραφία περιγράφονται τρεις μελέτες που αφορούν συνολικά 338 ασθενείς18, 19.
3.2 Προσπέλαση από τη μασχάλη και τους μαστούς
(Bilateral Breast Axillary Approach, BABA)
Ο ασθενής τοποθετείται στην προβλεπόμενη θέση. Ακολουθεί έγχυση διαλύματος επινεφρίνης (1:200.000) στην
περιοχή παρασκευής του υποδορίου. Μικρές τομές γίνονται αμφοτερόπλευρα στους μαστούς και στις μασχάλες
για την τοποθέτηση των 8 και 12 χιλ. trocar. Ο χώρος
εργασίας διατηρείται με συνεχή έγχυση CO2 με πίεση
5 - 6 mmHg. Η επέμβαση ακολουθεί τους χρόνους της
κλασικής χειρουργικής. Η διατομή των αγγείων γίνεται με
χρήση της διαθερμίας υπερήχων. Ο μέσος χρόνος για την
επέμβαση είναι 218 λεπτά. Η αναγνώριση των λαρυγγικών νεύρων και των παραθυρεοειδών αδένων γίνεται με
λεπτομέρεια. Αναφέρεται μια μελέτη που περιλαμβάνει
15 ασθενείς20.

4. Πειραματικές
Στο εργαστήριο, με προσπέλαση από το έδαφος του στόματος, τοποθετούνται τρία trocar, ένα 5 χιλ. και δύο 3
χιλ. O χώρος εργασίας διατηρείται με εμφύσηση CO2 με
πίεση 4 - 6 mmHg. Ακολουθεί διαχωρισμός του μυώδους
πλατύσματος από τους υπόλοιπους μυς, διατομή κατά τη
μέση γραμμή και διαχωρισμός των μυών, κάτωθεν του υοειδούς, από το θυρεοειδή. Εκτέλεση θυρεοειδεκτομής με
τους χρόνους της κλασικής επέμβασης. Η αναγνώριση των
ανατομικών δομών γίνεται χωρίς δυσκολία, η προσέγγιση
στο θυρεοειδή μπορεί να γίνει σε μικρό χρονικό διάστημα. Στο εργαστήριο ο χρόνος για να επιτευχθεί λοβεκτομή
ήταν περίπου 60 λεπτά21.

Συζήτηση

2.
Εικ. 2. Θέση ασθενούς.

Η καμπύλη εκμάθησης έχει μια σχετική δυσκολία και απαιτεί χρόνο15, 19, όταν στον αντίποδα οι περισσότεροι
χειρουργοί είναι εξοικειωμένοι με την ανατομία στην πρόσθια προσπέλαση.
Η εφαρμογή της ρομποτικής τεχνολογίας, βέβαια, μίκρυνε το χρόνο της καμπύλης και η εκμάθησή της δε φαίνεται να προϋποθέτει κάποια προηγηθείσα πείρα στην
ενδοσκοπική χειρουργική του τραχήλου17, 18.
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3.
Εικ. 3. Σύστημα Da Vinci.

Η χρήση λαπαροσκοπικών εργαλείων, καθώς και η εισαγωγή των ρομποτικών εφαρμογών βοήθησαν στο να
γίνει πραγματικότητα η ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή με
ή χωρίς τομή στον τράχηλο. Τα εργαλεία αυτά έχουν το
μειονέκτημα ότι είναι σχεδιασμένα για τη χειρουργική της
κοιλίας και σίγουρα μικρότερα και λεπτότερα θα ήταν ιδανικά για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Κάποιοι χειρουργοί
έχουν περιγράψει τη χρήση παιδιατρικών εργαλείων13.
Η χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci S (εικόνα 3) έχει προσφέρει τρισδιάστατη εικόνα, εξάλειψη του
τρόμου στις κινήσεις του ενδοσκοπίου και των εργαλείων
και 7 βαθμούς ελευθερία στις κινήσεις του χειρουργού.
Η χρήση της διαθερμίας υπερήχων έχει βοηθήσει σημαντικά στο να μειωθεί ο χειρουργικός χρόνος. Ο Owaki και
συν.22 έδειξε ότι μπορεί με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί
η διαθερμία υπερήχων σε απόσταση μέχρι 3 χιλ. από το
παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο, για χρονικό διάστημα το
περισσότερο μέχρι 20 δευτερόλεπτα στο επίπεδο 3.
Στις τεχνικές που εφαρμόζεται εμφύσηση CO2 ο Brunt
και συν.23 έδειξε ότι με πίεση μικρότερη των 8 mmHg
μπορούν να αποφευχθούν επιπλοκές που οφείλονται στο
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CO2, όπως η υπερκαπνία, η αναπνευστική οξέωση, η ταχυκαρδία, ο αυτόματος πνευμοθώρακας.
Ο Kitano και συν.24 περιέγραψε την επίτευξη πίεσης
έως 6 mmHg και επικουρικά χρησιμοποίησαν δερματικά
άγκιστρα για να έχουν ικανοποιητικό χώρο εργασίας.
Παρότι η θυρεοειδεκτομή, με διάφορες προσπελάσεις
από απομακρυσμένες από τον τράχηλο περιοχές, αποτελεί
μία νέα μέθοδο σε σχέση με την απόλυτα καθιερωμένη
κλασική θυρεοειδεκτομή, τα αποτελέσματα που υπάρχουν
ως προς τον τραυματισμό των παραθυρεοειδών αδένων και
των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων είναι ικανοποιητικά.
Στις ενδοσκοπικές τεχνικές τα ποσοστά παροδικής υπασβεστιαιμίας φτάνουν μέχρι και 25,2%, ενώ μόνιμη υπασβεστιαιμία παρατηρήθηκε σε ποσοστό μέχρι 1%, όπως
ανέφερε ο Kang και συν.15.
Η παροδική παράλυση του παλίνδρομου λαρυγγικού
νεύρου ήταν 2,1%, 3,6%, 2,8% για την προσπέλαση από
τη μασχάλη, την πρόσθια και την υβριδική αντίστοιχα, ενώ
δεν υπάρχουν αναφορές για μόνιμη κάκωση των λαρυγγικών νεύρων13.
Στη ρομποτικά υποβοηθούμενη μέθοδο BABA, ο Lee και
συν.20 δεν αναφέρει σημαντικές επιπλοκές, η απώλεια
αίματος ήταν ελάχιστη και ο μέσος χρόνος νοσηλείας 3,5
ημέρες.
Στη χωρίς εμφύσηση αερίου θυρεοειδεκτομή από τη μασχάλη, σύμφωνα με τον Kang και συν.18, περιγράφονται
παροδική υπασβεστιαιμία σε ποσοστό 26,7%, παροδικό
βράχος φωνής σε ποσοστό 4% και μόνιμη παράλυση λαρυγγικών νεύρων σε ποσοστό 0,5%.
Αιμορραγία, λοίμωξη και οίδημα, όπως και στην κλασική
προσπέλαση έτσι και σε αυτού του είδους τις προσπελάσεις, εμφανίζονται σε πολύ μικρά ποσοστά, κάτω του 1%.
Ενδιαφέρον έχει η περιγραφή νέων επιπλοκών, όπως
η αναφορά ενός ασθενούς με διάτρηση οισοφάγου, ασθενούς με τραυματισμό της τραχείας25, ασθενούς με
πνευμοθώρακα26. Η μεγάλη περιοχή παρασκευής προδιαθέτει τη δημιουργία οιδήματος, το οποίο εμφανίζεται σε
ποσοστό 2,2% - 4% στους ασθενείς με προσπέλαση από
τη μασχάλη. Εμμένων πόνος που έχει διαρκέσει έως τρεις
μήνες έχει περιγραφεί σε ασθενή με προσπέλαση από το
πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα27.
Ο Henry και συν. αναφέρει ποσοστό 1% - 3% μετατροπής των ενδοσκοπικών τεχνικών σε κλασική ανοικτή προσπέλαση. Τα αίτια είναι η αιμορραγία, το μεγάλο μέγεθος
του όζου, η διήθηση παρακείμενων δομών και η έντονη

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 12 | Έτος 2011

Ενδοσκοπικές τεχνικές θυρεοειδεκτομής

θυρεοειδίτιδα.
Η διάγνωση καλώς διαφοροποιημένου καρκινώματος
δεν αποτελεί πάντα αντένδειξη.
Ο Park και συν.17, 18 περιγράφει ασφαλή και εφικτή θυρεοειδεκτομή με ρομποτικά υποβοηθούμενη τεχνική από
τη μασχάλη, εφόσον ο όγκος είναι μικρότερος των 2 εκ.
και δεν υπάρχει εκτεταμένη τοπικά ή με απομακρυσμένες
μεταστάσεις νόσος.
Ο Chung και συν.28 αναφέρει ότι σε 45 ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε ολική θυρεοειδεκτομή για θηλώδες καρκίνο του θυρεοειδούς, η τιμή της θυρεοσφαιρίνης 4 μήνες
μετά την επέμβαση ήταν <1 ng/mL και ο μετεγχειρητικός
υπερηχογραφικός έλεγχος στους 10 - 18 μήνες δεν έδειξε υποτροπή της νόσου. Στους 38 ασθενείς που έλαβαν
ραδιενεργό ιώδιο, στο ολόσωμο scanning δε φάνηκε παθολογική πρόσληψη ιωδίου. Επίσης, αναφέρει παρόμοια
ποσοστά επιπλοκών, με συχνότερη επιπλοκή την προσωρινή κάκωση του λαρυγγικού, στην ομάδα της υβριδικής.
Έτσι, σε επιλεγμένους ασθενείς η ενδοσκοπική τεχνική
μπορεί να θεωρηθεί εφικτή και ασφαλής.
Ο κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός στις ανωτέρω
περιπτώσεις είναι εφικτός χωρίς δυσκολία13.
Η βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος, αλλάζοντας
τη θέση της τομής, έχει υποκειμενικότητα και αξιολογείται από τους ίδιους τους ασθενείς με ερωτηματολόγια. Οι
μελέτες2 που υπάρχουν δείχνουν υψηλό δείκτη ικανο-

ποίησης, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν σύγκριση ως
προς την ικανοποίηση των ασθενών με το κοσμητικό αποτέλεσμα μεταξύ ανοικτής κλασικής προσπέλασης και των
τεχνικών αυτών. Στην περιορισμένη εμπειρία μας πράγματι το αισθητικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό μιας
και δεν υπάρχει καμία ουλή στον τράχηλο. Οι επιπλοκές
που υπήρξαν ήταν παρόμοιες με εκείνες της κλασικής
θυρεοειδεκτομής.
Σύμφωνα με μελέτες στη MIVAT τεχνική, στα άλλα πλεονεκτήματα περιγράφηκαν καλύτερα αποτελέσματα στην
κατάποση και στην ομιλία μετεγχειρητικά σε σχέση με την
κλασική ανοικτή μέθοδο29.
Μειονεκτήματα είναι το μικρό ποσοστό των ασθενών
που είναι κατάλληλοι για τη μέθοδο, ο μεγαλύτερος χρόνος που απαιτείται για την επέμβαση και το αυξημένο
κόστος30, 31.

Συμπέρασμα
Η επίτευξη θυρεοειδεκτομής με ενδοσκοπικές και με ρομποτικές μεθόδους έχει περιγραφεί και έχει επιτευχθεί
με ασφάλεια. Πρόκειται για μια προσπάθεια εφαρμογής
των αρχών της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στις επεμβάσεις του τραχήλου. Επιτυγχάνεται άριστο αισθητικό
αποτέλεσμα και με την απόκτηση πείρας, καθώς και με
τη δημιουργία νέων πιο κατάλληλων εργαλείων οι όποιες
δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν.

Abstract
Poulios E. Endoscopic Thyroidectomy. Iatrika Analekta 2011, 3:521-526
In this study we assess the techniques of endoscopic thyroidectomy by reviewing the literature. There are several
robotic and endoscopic approaches and their results have been published and analyzed. Endoscopic thyroidectomy
is an effort to apply the proven advantages of other minimally invasive techniques in thyroid surgery. One common
advantage of all these techniques is either a smaller scar in the neck or the complete absence of a scar in the neck.
Additionally in applying these new technologies, it is believed that surgical morbidity can be further reduced, it is
an attempt to minimizing the extent of dissection, improving cosmesis, reducing postoperative pain, shortening
hospital stay, and enhancing postoperative recovery1. Endoscopic approaches with neck incisions considered as
truly minimally invasive since the skin incisions are small with direct access to the thyroid gland. Thyroidectomy
without scar in the neck seems to be feasible and safe with benefits in terms of cosmesis. The short and long-term
results are similar to the open approach although they are not minimally invasive procedures but maximally invasive
and there is a steep learning curve.
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Η ιδέα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και το πεδίο της Ενδοκρινικής Χειρουργικής. Η ελάχιστα επεμβατική ανοικτή παραθυρεοειδεκτομή, υπό τη μορφή της ετερόπλευρης, ή όπως
αλλιώς ονομάζεται, εστιασμένης διερεύνησης (unilateral or
focused exploration), φαίνεται ότι σχετίζεται με καλύτερα
αισθητικά αποτελέσματα, με μειωμένο χειρουργικό χρόνο,
με μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών και με
πολύ υψηλό ποσοστό ίασης, όπως διαφαίνεται και σε έναν
αριθμό πρόσφατων δημοσιεύσεων1-5.
Σε αυτό το σενάριο, οι προεγχειρητικές απεικονιστικές
μέθοδοι (υπερηχογράφημα του τραχήλου και σπινθηρογράφημα με sestamibi) έχουν θεμελιώδη ρόλο, καθώς επιτρέπουν την ακριβή ανατομική εντόπιση του παραθυρεοειδικού αδενώματος και με αυτόν τον τρόπο το σχεδιασμό της
εστιασμένης χειρουργικής διερεύνησης.
Το πρόβλημα, ωστόσο, που υφίσταται έχει να κάνει με
τη χαμηλή και, κατά περιστάσεις, ποικίλλουσα ευαισθησία
των απεικονιστικών αυτών μεθόδων στον εντοπισμό της παραθυρεοειδικής παθολογίας, υπό τη μορφή της μονήρους
ή πολλαπλής αδενικής συμμετοχής. Πραγματικά, οι μέσες
ευαισθησίες του υπερηχογραφήματος και του σπινθηρογραφήματος στη βιβλιογραφία κυμαίνονται στο 70% - 90%
και στο 73% - 93% αντίστοιχα6-12.
Το υπερηχογράφημα που διενεργείται από το χειρουργό
(surgeon-performed ultrasound) έχει αποκτήσει σημαντικό
ρόλο σε αυτήν την υπόθεση, διότι η απόκτηση πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο και η ακριβέστερη γνώση των
ανατομικών σχέσεων από τη μεριά του χειρουργού αποτελούν σοβαρά πλεονεκτήματα, τουλάχιστον σε θεωρητικό
επίπεδο, σε σχέση με τις άλλες μεθόδους προεγχειρητικού
εντοπισμού. Με το θεωρητικό αυτό υπόβαθρο προχωρήσαμε στο σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας μελέτης όσον αφορά την ακρίβεια και το ρόλο του διενεργούμενου από το
χειρουργό υπερηχογραφήματος στην ελάχιστα επεμβατική
χειρουργική των παραθυρεοειδών αδένων. Μελετήσαμε,
ειδικότερα, σε προοπτική βάση 42 διαδοχικούς ασθενείς
με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, στους οποίους έγινε υπερηχογράφημα από ένα χειρουργό, ο οποίος δεν

είχε καμία γνώση των απεικονιστικών προεγχειρητικών
μεθόδων, ακριβώς πριν από την έναρξη της χειρουργικής
επέμβασης.
Ο σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η ακρίβεια
του υπερηχογραφήματος του χειρουργού, συγκρινόμενη με
την ακρίβεια του υπερηχογραφήματος από έναν ακτινολόγο,
με το σπινθηρογράφημα και με τα ιστολογικά ευρήματα.

Ασθενείς και μέθοδος
Ασθενείς: Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους μελετήσαμε προοπτικά 42 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
παραθυρεοειδεκτομή λόγω πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, αναλύοντας τα δημογραφικά δεδομένα, τις προεγχειρητικές απεικονιστικές εξετάσεις (υπερήχους, σπινθηρογράφημα sestamibi), τις εργαστηριακές μετρήσεις, τα
πρακτικά των χειρουργείων και τα ιστολογικά ευρήματα.
Ασθενείς με επιμένοντα ή υποτροπιάζοντα υπερπαραθυρεοειδισμό αποκλείστηκαν από τη μελέτη.
Προεγχειρητικές απεικονιστικές εξετάσεις: Όλοι οι ασθενείς είχαν προεγχειρητικούς υπερηχογραφικούς και
σπινθηρογραφικούς ελέγχους. Η επικρατέστερη τεχνική
σπινθηρογραφήματος αφορούσε τη χρήση ενός ισοτόπου
διπλής φάσεως, καθώς ελήφθησαν πρώιμες (10 - 15 λεπτά) και απώτερες (2 - 3 ώρες) εικόνες.
Οι υψηλής αντίθεσης υπερηχογραφικές μελέτες έγιναν
με τη χρήση γραμμικού μετατροπέα συχνότητας 7,5 - 10
MHz. Ο συγγραφέας είχε σκοπίμως πλήρη άγνοια για τα
αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων και έκανε όλα τα υπερηχογραφήματα ακριβώς πριν από την τομή στο
δέρμα.
Ανάλογα με τα υπερηχογραφικά ευρήματα, εάν υπήρχε
ταύτιση με αυτά του σπινθηρογραφήματος το περιστατικό
ταξινομούνταν ως μονήρες αδένωμα και προχωρούσαμε σε
ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή. Σε περιπτώσεις
ασαφών ευρημάτων ή ασυμφωνίας η διάγνωση ετίθετο ως
πολυαδενική νόσος.
Χειρουργική επέμβαση: Οι περισσότερες παραθυρεοειδεκτομές επιτεύχθηκαν ετερόπλευρα, χρησιμοποιώντας
είτε μία mini-πλάγια είτε μία mini-μέση προσπέλαση
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μέσω μιας τομής 2 - 2,5 εκ. Στις περιπτώσεις πολυαδενικής νόσου γινόταν κλασσική αμφοτερόπλευρη τραχηλική
διερεύνηση διαμέσου μιας 3 - 3,5 εκ. τραχηλικής τομής.
Η επιτυχής εκτομή του αδενώματος και η θεραπεία του
υπερπαραθυρεοειδισμού βασίστηκε στην ιστολογική επιβεβαίωση παρουσίας παραθυρεοειδικού ιστού στην ταχεία και στην μόνιμη ιστολογική εξέταση, καθώς και στη
μέτρηση της τιμής του ασβεστίου στο αίμα το απόγευμα
της ημέρας του χειρουργείου αλλά και της επομένης. Όλοι
οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο την πρώτη μετεγχειρητική
ημέρα, με οδηγίες για λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D
από το στόμα σε προφυλακτική βάση.
Στατιστική ανάλυση: Οι σχέσεις μεταξύ του υπερηχογραφήματος από το χειρουργό, του υπερηχογραφήματος από
τον ακτινολόγο, των ευρημάτων από το σπινθηρογράφημα
με sestamibi και των ιστολογικών ευρημάτων αποτέλεσαν
τις κύριες υπό εξέταση μεταβλητές. Τα ευρήματα από τη
μόνιμη ιστολογική εξέταση χρησιμοποιήθηκαν ως απόλυτη
αναφορά για τη διενέργεια των συγκρίσεων.

Αποτελέσματα
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου μελετήσαμε προοπτικά 42 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε παραθυρεοειδεκτομή για πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Υπήρξαν 38
γυναίκες (μέση ηλικία 55,9 έτη, εύρος 13 - 83) και 4 άνδρες (μέση ηλικία 41 έτη, εύρος 42 - 77) με βιοχημικά ευρήματα πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (πίνακας 1).
Η μέση τιμή του ασβεστίου προεγχειρητικά ήταν 11,1 mg/
dl (SD 0,46) και η μέση τιμή του ασβεστίου την πρώτη
μετεγχειρητική ημέρα ήταν 9,8 mg/dl (SD 0,63). Το μέσο
βάρος του παραθυρεοειδικού αδενώματος ήταν 846,2 mg
(εύρος 129 - 6.270).
Μονοαδενική νόσος (Single gland disease - SGD) ιστολογικά τεκμηριώθηκε σε 36 περιπτώσεις (85,7%), ενώ πολυαδενική συμμετοχή (multigland disease - MGD) σε 6 περιπτώσεις (14,3%) (πίνακας 2). Ταυτόσημα προεγχειρητικά
U/S και sestamibi ευρήματα βρέθηκαν σε 34 περιπτώσεις
ασθενών με μονοαδενική νόσο: τόσο ο χειρουργός όσο και
ο ακτινολόγος ήταν εξίσου σωστοί σε όλες τις περιπτώσεις.
Στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις μονοαδενικής συμμετοχής,
με μη ταυτόσημα προεγχειρητικά απεικονιστικά ευρήματα,
ο ακτινολόγος ήταν λανθασμένος και στις δύο περιπτώσεις,
ενώ το σπινθηρογράφημα με sestamibi και ο χειρουργός
δεν είχαν ψευδή αποτελέσματα (εικόνες 1 και 2). Το μέσο
βάρος του παραθυρεοειδικού αδενώματος στη μονοαδενι-
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Πίνακας 1
Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών
Ηλικία (εύρος)

56,1 (13 - 83)

Άνδρες n (%)

4 (9,5%)

Γυναίκες n (%)

38 (90,5%)

Single-gland disease n (%)

36 (85,7%)

Multigland disease n (%)

6 (14,3%)

Σύγχρονη θυρεοειδική
νόσος

3 incidental papillary
Carcinomas

Μέση τιμή Ca
προεγχειρητικά (mg/dl)

11,1 (SD: 0,46)

Μέση τιμή Ca
μετεγχειρητικά (1η ημέρα)

9,8 (SD: 0,63)

κή νόσο ήταν 1.226,8 mg (εύρος 210 - 6.270).
Η πολυαδενική νόσος προβλέφθηκε είτε επί τη βάσει
αρνητικών προεγχειρητικών ευρημάτων (υποομάδα 1), είτε από τη διαπίστωση πολλαπλής διόγκωσης των παραθυρεοειδών αδένων (υποομάδα 2). Αρνητικά προεγχειρητικά
ευρήματα από τον υπερηχογραφικό έλεγχο του ακτινολόγου και από το σπινθηρογράφημα με sestamibi διαπιστώθηκαν σε 4 ασθενείς. Δύο ασθενείς είχαν προεγχειρητικά
εντοπιστικά ευρήματα συμβατά με περισσότερους από
δύο διογκωμένους παραθυρεοειδείς. Ο χειρουργός μπόρεσε υπερηχογραφικά να διαπιστώσει ορθά την πολυαδενική
συμμετοχή σε αυτήν την ομάδα, έδωσε, όμως, ένα ψευδώς
θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα ασθενών με πολυαδενική
συμμετοχή, αλλά με αρνητικά προεγχειρητικά απεικονιστικά ευρήματα. Ο ακτινολόγος απέτυχε να αναγνωρίσει
μία περίπτωση πολυαδενικής συμμετοχής. Το μέσο βάρος
των παραθυρεοειδών που αφαιρέθηκαν στο πλαίσιο της
πολυαδενικής νόσου ήταν 465,7 mg (εύρος 129 - 1.896).
Σύγχρονη θυρεοειδική νόσος παρατηρήθηκε σε 3 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν ταυτόχρονα σε ολική θυρεοειδεκτομή και βρέθηκε να έχουν τυχαία αποκαλυπτόμενο
θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς.
Η ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή κατέστη
δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις ασθενών με μονοαδενική
νόσο, πλην δύο περιπτώσεων με σύγχρονη θυρεοειδική.
Η ευαισθησία του υπερηχογραφήματος από τον ακτινολόγο όσον αφορά τη διαπίστωση μονοαδενικής νόσου
ήταν 94,4%, ενώ από το χειρουργό ήταν 100%. Δε στάθηκε
δυνατό να εξακριβώσουμε κάποια συσχέτιση μεταξύ της
ευαισθησίας των υπερήχων και του βάρους του παραθυρε-
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1.
Εικ. 1. Αριστερό άνω παραθυρεοειδικό αδένωμα (SGD - περιστατικό 1) που δεν εντοπίστηκε από τον υπερηχογραφιστή.

οειδικού αδενώματος στη μονοαδενική νόσο στη σειρά μας.
Στην πολυαδενική νόσο η ευαισθησία του υπερηχογραφήματος από το χειρουργό στην υποομάδα ασθενών με αρνητικά προεγχειρητικά απεικονιστικά ευρήματα ήταν 75%.
Η ευαισθησία των υπερήχων από τον ακτινολόγο όσον αφορά την υποομάδα των ασθενών με πολυαδενική νόσο και
προεγχειρητική εντόπιση πολλαπλών διογκωμένων παραθυρεοειδών ήταν 50%, ενώ από το χειρουργό για την ίδια
υποομάδα ήταν 100%.
Δε διαπιστώσαμε περιπτώσεις έκτοπων ή διπλών αδενωμάτων σε αυτήν τη σειρά.

Συζήτηση
Η υπερηχογραφική εξέταση του τραχήλου αποτελεί μία
εύκολη, γρήγορη, φιλική, μη επεμβατική και ελάχιστου
κόστους απεικονιστική μελέτη. Η διενέργεια αυτής από το
χειρουργό συνιστά ένα αναπτυσσόμενο πεδίο στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική των παραθυεροειδών αδένων.
Μάλιστα, σε έναν αριθμό πρόσφατων μελετών προκύπτει
ότι συνδυάζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν αυτή διενεργείται από το χειρουργό σε σχέση με τον ακτινολόγο υπερηχογραφιστή, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στη δική μας
σειρά13, 14, 15. Με τη συνδρομή μιας λογικής εκπαίδευσης
ο συγγραφέας της μελέτης μπόρεσε να αποδώσει καλύτερα
σε σχέση με τον εξειδικευμένο ακτινολόγο για δύο, κυρίως,
λόγους: πρώτον λόγω της ενδελεχούς γνώσης της ανατομίας
και της σχέσης των ανατομικών δομών της περιοχής και
δεύτερον λόγω του ισχυρού κινήτρου να εντοπίσει το παραθυρεοειδικό αδένωμα με στόχο την ελάχιστα επεμβατική
παραθυρεοειδεκτομή.
Επιπρόσθετα, με τον τρόπο που το διεγχειρητικό υπερηχογράφημα χρησιμοποιήθηκε στη σειρά μας, μας προσέ-

φερε ένα επιπλέον πλεονέκτημα: με την απεικόνιση του
αδενώματος σε πραγματικό χρόνο και με την ανάδειξη
των σχέσεών του με τα γειτονικά ανατομικά στοιχεία, μας
κατηύθυνε στην πλέον σωστή τοποθέτηση της τομής στον
τράχηλο.
Η υπεροχή του χειρουργού στην υπερηχογραφική εντόπιση, μάλιστα, αφορούσε το πλέον σημαντικό τμήμα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής των παραθυρεοειδών, δηλαδή την αναγνώριση της μονοαδενικής νόσου. Η ελάχιστα
επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή αναπτύχθηκε ως ανταγωνιστής των περισσότερο σύνθετων ενδοσκοπικών μεθόδων
και πρακτικά αφορά είτε την πλάγια είτε την ετερόπλευρη
(μέσης γραμμής - mini) προσπέλαση. Το επιτυχημένο αποτέλεσμα έχει αποδειχτεί ότι εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό
από την κατάλληλη επιλογή των ασθενών, καθώς επίσης και
από την ακρίβεια των απεικονιστικών εξετάσεων2. Έτσι, η
ορθή προεγχειρητική διάγνωση και η εντόπιση της μονοαδενικής νόσου είναι κριτικής σημασίας και ήταν το σημείο
της υπεροχής, όπως ήδη αναφέρθηκε. Πραγματικά, η ευαισθησία του U/S στα χέρια του ακτινολόγου ήταν 94,4%
για τη μονοαδενική νόσο, ενώ ο χειρουργός ήταν σωστός
σε όλες τις περιπτώσεις μονοαδενικής συμμετοχής. Οι αποτυχημένες διαγνώσεις του ακτινολόγου αφορούσαν μία
περίπτωση μη εντόπισης ενός αριστερού άνω αδενώματος
και μία περίπτωση στην οποία το αδένωμα αποδείχθηκε ότι
ήταν θυρεοειδικός όζος.
Η πολυαδενική νόσος ήταν σαφώς δυσκολότερη στη
διάγνωσή της. Στις περιπτώσεις με αρνητικές εντοπιστικές
προεγχειρητικές εξετάσεις υπήρξε ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα από το χειρουργό. Με βάση τον αρνητικό προεγχειρητικό έλεγχο ξεκινήσαμε την επέμβαση με μία mini-μέση

2.
Εικ. 2. Συνολική ανταπόκριση (ORR), καλύτερη από μερική ανταπόκριση (VGPR) και πλήρης ή σχεδόν πλήρης ύφεση (CR/nCR) σε
μελέτες με νέα φάρμακα.
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¦Ýîáëá÷ 2

¤Þçï÷ SGD/MGD ëáé áëòÝâåéá
ôöî áðåéëïîéóôéëñî íåõÞäöî óôè óåéòÀ íá÷
Sestamibi:

true:

R U/S:

true:

S U/S:

true:

Sestamibi:

true:

R U/S:

false=2:

S U/S:

true:

Negative Sestamibi-R U/S: n=4 (9,5%)

S U/S:

false=1

Multigland enlargement: n=2 (4,8%)

Sestamibi:

true:

R U/S:

false=1:

S U/S:

true:

Concordant Sestamibi-R U/S: n=34 (80,9%)

SGD (n=36)

Discordant Sestamibi-R U/S: n=2 (4,8%)

MGD (n=6)

SGD: single gland disease, MGD: multigland disease, R U/S: radiologist U/S, S U/S: surgeon U/S

τομή, από την οποία, εφόσον δε βρήκαμε το αδένωμα ετερόπλευρα, προχωρήσαμε σε αμφοτερόπλευρη διερεύνηση
του τραχήλου. Σε αντίθεση, ο ακτινολόγος υπερηχογραφιστής έχασε τη διάχυτη υπερπλασία των παραθυρεοειδών
αδένων στην άλλη υποομάδα ασθενών, με πολυαδενική
νόσο, και έδωσε ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα παρουσίας ενός και μόνου αδενώματος: εάν είχαμε ακολουθήσει
αυτήν την τακτική θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με πλάγια
προσπέλαση και τελικά να την μετατρέψουμε. Αντίθετα, εμείς ξεκινήσαμε την αμφοτερόπλευρη διερεύνηση με μία
mini-μέση τομή ευθύς εξαρχής.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε αυτήν τη μικρή σειρά α-
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σθενών οι διαφορές μεταξύ των ευρημάτων του υπερήχου
από τον χειρουργό και τον ακτινολόγο δεν είναι δραματικές.
Παρά ταύτα, η τάση ενός επαρκώς εκπαιδευμένου, εξειδικευμένου χειρουργού ενδοκρινών αδένων να φτάνει με
ευκολία ή και να ξεπερνά τα ποσοστά επιτυχίας ενός εξειδικευμένου υπερηχογραφιστή είναι εύκολα ξεκάθαρη στη
σειρά μας. Πρέπει, ωστόσο, να εγκαταλείψουμε την προεγχειρητική υπερηχογραφική εξέταση από τον εξειδικευμένο
ακτινολόγο; Η απάντησή μας είναι ότι δεν αισθανόμαστε
ιδιαίτερα άνετα εάν δεν κάνουμε το δικό μας υπερηχογράφημα πριν προχωρήσουμε στην ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή στους ασθενείς μας.

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 12 | Έτος 2011

Ο ρόλος του διεγχειρητικού υπερηχογραφήματος
στην ελάχιστα επεμβατική ανοικτή παραθυρεοειδεκτομή

Abstract
Kyriakopoulos A. Role of intraoperative ultrasound in minimally invasive parathyroidectomy. Iatrika
Analekta 2011, 3:527-531
Background: Assessment of the accuracy and the role of surgeon-performed ultrasound in comparison to expert
radiology-performed ultrasound, sestamibi scanning and histologic findings.
Methods: During the last year we prospectively evaluated forty-two consecutive patients undergoing
parathyroidectomy for primary hyperparathyroidism. One surgeon who was unaware of the preoperative imaging
studies did all ultrasound examinations just prior to skin incision. The correlations between surgeon-performed
ultrasound, radiology-expert ultrasound, sestamibi scanning and histologic findings were assessed.
Results: There were thirty-eight females (mean age 55.9 years, range 13-83) and four males (mean age 41
years, range 42-77) with biochemical evidence of primary hyperparathyroidism. Single gland disease (SGD) was
histologically confirmed in thirty-six cases (85.7%) and multigland disease (MGD) in six cases (14.3%). Concordant
preoperative U/S and sestamibi findings were found in thirty four cases in SGD patients: surgeon performed U/S
and expert radiology U/S were equally correct in all of these cases. In the rest two discordant cases in SGD patients,
radiologist U/S was wrong in both cases, whereas sestamibi and surgeon U/S had no false results.
Multigland disease had been predicted by negative findings in preoperative U/S and sestamibi in four patients and
by finding more than one enlarged parathyroid glands in two patients. Surgeon U/S gave one false result in the
former subgroup of MGD patients, although correctly identified multiple gland enlargements in the latter subgroup.
Conclusions: This study shows that surgeon-performed ultrasound compares favorably and even exceeds radiology
U/S. Since this positive predictive result applies especially in SGD, intraoperative U/S had been added in the
standards of care of patients with primary hyperparathyroidism in our institution.
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Είναι πλέον διαδεδομένο και εφαρμόζεται στα περισσότερα νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού το
neuromonitoring των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων
κατά τις επεμβάσεις θυρεοειδεκτομής. Οι πρώτες συσκευές παρακολούθησης της διεγχειρητικής δραστηριότητας
των νεύρων εμφανίστηκαν τη δεκαετία του ῾70, η κλινική
εφαρμογή τους, όμως, πήρε διαστάσεις από το 2002 και
μετά1.
Αν και υπάρχουν πολυάριθμες εργασίες που παρουσιάζουν στατιστικά την ικανότητα χρήσης του νευροδιεγέρτη
(ΝΔΓ) να μειώνει τη συχνότητα των παραλύσεων των λαρυγγικών νεύρων (προσωρινών ή μόνιμων), τα τελευταία
χρόνια αρκετοί ερευνητές εμφανίζουν δεδομένα που έρχονται σε αντίθεση με όσα μέχρι τώρα πιστεύουμε σχετικά
με τη χρήση των συσκευών αυτών.
Η χρήση του νευροδιεγέρτη, τόσο στην αναγνώριση του
κάτω λαρυγγικού νεύρου όσο και στη διαφύλαξη αυτού, είναι γνωστή και από προσωπική εμπειρία στους περισσότερους χειρουργούς που ασχολούνται με τη χειρουργική των
ενδοκρινών αδένων. Η προσωπική εμπειρία και η γνώμη
για τη συσκευή του νευροδιεγέρτη είναι σίγουρα σημαντική
και επηρεάζει τη χειρουργική τακτική και τεχνική μας, όμως
φτάνει αυτό για να πούμε μετά βεβαιότητας πως η χρήση
του μειώνει τη συχνότητα των τραυματισμών των νεύρων;

Η πλειονότητα των μελετών, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί επίσημα στην παγκόσμια ιατρική βάση δεδομένων του
Medline, μας ενθαρρύνει με τα αποτελέσματα ως προς την
ευκολία στη δυνατότητα αναγνώρισης του νεύρου, ιδίως σε
περιπτώσεις με δύσκολη ανατομική παρασκευή. Παρ᾽ όλα
αυτά έχουν ανακοινωθεί και μελέτες που δε βρίσκουν στα-
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τιστική διαφορά στη συχνότητα τραυματισμού των νεύρων
με ή χωρίς τη χρήση του νευροδιεγέρτη. Άλλες βρίσκουν
μικρό θετικό πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά μόνο τις προσωρινές παρέσεις και καμιά διαφορά στις μόνιμες παραλύσεις2.
Για παράδειγμα, λοιπόν, υπάρχει η μελέτη των Thomusch
O, Sekulla C, Dralle H (2002)3 αλλά και εκείνη των
Randolph GW, Kobler JB, Wilkins J (2004)4, που διαπιστώνουν πως υπάρχει στατιστική διαφορά στην αποφυγή των
τραυματισμών των νεύρων με τη χρήση του ΝΔΓ. Από την
άλλη, μελέτες όπως αυτές των Dralle H, Sekulla C, Haerting
J (2004 και 2008)5, 6 και των Chan WF, Lang BHH, Lo CY7,
δε φαίνεται να βρίσκουν σημαντική στατιστική διαφορά
με τη χρήση ή όχι του ΝΔΓ. Οι Barczynski M, Konturek A,
Cichori S (2009)2, 8 καταλήγουν στο ότι ο ΝΔΓ βοήθησε
στη μείωση των περιπτώσεων προσωρινής βλάβης (νευροαπραξίας), αλλά όχι στις περιπτώσεις μόνιμης παράλυσης
του κάτω λαρυγγικού νεύρου.
Σε μελέτη τους οι Thorbjorn J, Loch-Wilkinson, Peter L
και συν. (2006)9 αναρωτιούνται εάν τελικά η διεγχειρητική
νευροδιέγερση βοηθά, καθόσον μόνο σε μία περίπτωση
ο νευροδιεγέρτης αναγνώρισε μονόπλευρη παράλυση του
κάτω λαρυγγικού νεύρου που επαληθεύτηκε μετεγχειρητικά με λαρυγγοσκόπηση, ενώ άλλοι τέσσερις ασθενείς με
απώλεια σήματος του νευροδιεγέρτη διεγχειρητικά, τελικά
δεν είχαν μετεγχειρητικά πρόβλημα πάρεσης ή παράλυσης
του νεύρου. Υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες που πραγματεύονται την αξιοπιστία του ΝΔΓ, καθώς και τα ποσοστά τραυματισμού με ή χωρίς τη χρήση του ΝΔΓ, ξεκινώντας από το 1980 έως σήμερα, αλλά με αντικρουόμενα
αποτελέσματα10-25.
Το Μάιο του 2011 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ÇThe
LaryngoscopeÈ μία μεταανάλυση όλων των μελετών επί
της χρήσης του ΝΔΓ από το 1966 έως το 2008. Το άρθρο των Thomas S Higgins, Reena Gupta, Amy S. Ketcham
και συν. με τίτλο ÇRecurrent Laryngeal Nerve Monitoring
Versus Idendification Alone on Post-Thyroidectomy True
Vocal Palsy: A Meta-AnalysisÈ26 ήρθε να ανατρέψει αυτά
που οι περισσότεροι υποστήριζαν σχετικά με τη χρήση του
νευροδιεγέρτη. Εκεί μελετήθηκαν δημοσιεύσεις, αλλά και
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Πίνακας. Ερμηνεία εσφαλμένων ενδείξεων νευροδιέγερσης λαρυγγικών νεύρων
Ψευδώς θετικά
(μη ένδειξη με άθικτο νεύρο)

Ψευδώς αρνητικά
(ένδειξη με μετεγχειρητική πάρεση νεύρου)

Μετατόπιση τραχειοσωλήνα

Διέγερση του νεύρου κάτωθεν της βλάβης (vagal stimulation)

Πήγμα που καλύπτει το νεύρο

Βλάβη που πραγματοποιείται μετά τη χρήση του ΝΔΓ

Νευρομυϊκό μπλοκ από αναισθησία

Βλάβη του οπίσθιου κλάδου του άνω λαρυγγικού

Γρήγορη απώλεια της ένδειξης από artifact

Καθυστερημένη εμφάνιση νευροαπραξίας

Νευροαπραξία δευτερολέπτων ή λεπτών28

Ακινησία φωνητικών χορδών από μη χειρουργικά αίτια, όπως
μονόπλευρο οίδημα χορδής ή παρεκτόπιση αρυταινοειδούς
χόνδρου, τραυματισμοί στη διασωλήνωση

τα Trials του Cochrane Register και διεξήχθη στατιστική ανάλυση (μεταανάλυση) περίπου 64.699 νεύρων σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια θυρεοειδεκτομής. Με υπολογισμό των
Cochrane Q statistic και Tau statistic, οι μελετητές απέδειξαν πως δεν υπήρξε στατιστική ανομοιογένεια μεταξύ των
μελετηθέντων ερευνών. Το πόρισμά τους έδειξε πως καμία
στατιστικά σημαντική διαφορά δεν υπήρχε μεταξύ των δύο
ομάδων ασθενών όπου χρησιμοποιήθηκε ή όχι ο ΝΔΓ. Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη και σε ξεχωριστές κατηγορίες
τους ασθενείς με μόνιμη παράλυση, με προσωρινή πάρεση
(νευροαπραξία) και με ακούσια βλάβη, σε καμία κατηγορία
δε φάνηκε στατιστική διαφορά με τη χρήση του νευροδιεγέρτη. Τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: προσωρινή πάρεση
(ΝΔΓ 2,74% vs 2,49%), μόνιμη παράλυση (ΝΔΓ 0,75% vs
0,98%) και ακούσια βλάβη κάτω λαρυγγικού νεύρου (ΝΔΓ
0,12% vs 0,33%).
Είναι χαρακτηριστικό πως υπάρχει πραγματικά μεγάλη
δυσκολία στη μελέτη και στην ερμηνεία των στατιστικών
δεδομένων, λόγω των πολλών ανομοιογενών παραγόντων
που μπορούν να επηρεάσουν τη στατιστική ανάλυση. Όπως:
α) του παράγοντα επιλογής ασθενών: συνήθως μελετώνται διαδοχικοί ασθενείς και όχι τυχαιοποιημένο δείγμα.
β) του παράγοντα δημοσίευσης: κυρίως δημοσιεύονται οι
μελέτες με θετικά αποτελέσματα.
γ) του παράγοντα χειρουργικής δυσκολίας: ο χειρουργός
χρησιμοποιεί ΝΔΓ κυρίως στις δύσκολες περιπτώσεις.
δ) του παράγοντα πείρας του χειρουργού: τα ποσοστά
βλαβών του νεύρου διαφέρουν ανάλογα με αυτήν.
ε) του παράγοντα προσωπικής εκτίμησης του χειρουργού
με θετική ή με αρνητική προδιάθεση απέναντι στο ΝΔΓ.
Από την άλλη πλευρά, η συχνότητα τέτοιων βλαβών είναι
εξαιρετικά χαμηλή και επομένως για να είναι ασφαλή τα

στατιστικά συμπεράσματα χρειάζεται να τεθεί υπό μελέτη
ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ασθενών. Χαρακτηριστικά, ο
Dralle H σε μελέτη του (2002)3 αναφέρει πως στην ουσία
είναι αδύνατον να διενεργηθεί μελέτη σε τυχαιοποιημένο
δείγμα, λόγω των μεγάλων διαφορών μεταξύ των διαφόρων
νοσοκομειακών δομών.
Σε ό,τι αφορά δε τη μεθοδολογία χρήσης του νευροδιεγέρτη εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλες διακυμάνσεις στη θετική της, κυρίως, προγνωστική αξία. Και πάλι ο Dralle, σε
πρόσφατη ανασκόπησή του σε 6 διαφορετικές μελέτες,
αναδεικνύει αρνητική προγνωστική αξία που κυμαίνεται
σε 92% - 100% και θετική προγνωστική αξία με μεγάλη
διακύμανση, από 10% έως και 90%10. Το 2011 δημοσιεύτηκε σχετικά για τη σωστή χρήση του νευροδιεγέρτη:
The Laryngoscope; Electrophysiologic Recurrent Laryngeal
Nerve Monitoring During Thyroid and Parathyroid
Surgery: International Standards Guideline Statement)27.
Στον πίνακα εμφανίζονται οι κύριοι λόγοι των ψευδώς
θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων με τη χρήση ΝΔΓ.
Καταλήγοντας, οι περισσότεροι χειρουργοί ενδοκρινών
αδένων αποφαίνονται πως η χρήση του νευροδιεγέρτη
μπορεί να είναι χρήσιμη, ιδίως σε δύσκολες ανατομικές
παρασκευές του νεύρου. Δεν μπορεί να αποτελεί το gold
standard, για το οποίο παραμένει η χειρουργική αναγνώριση του νεύρου. Η χρήση του ΝΔΓ δεν πρέπει να έχει ρόλο
στην ιατροδικαστική εκτίμηση των βλαβών των νεύρων. Η
πείρα του χειρουργού παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας στην αποφυγή των τραυματισμών.
Το σίγουρο είναι πως οι χειρουργοί αισθάνονται ασφάλεια
με τη χρήση της διεγχειρητικής παρακολούθησης της δραστηριότητας του νεύρου. Παρ᾽ όλα αυτά το υψηλό κόστος
και η αδυναμία να τεκμηριωθεί στατιστικά η θετική συνει-
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σφορά του στη μείωση των τραυματισμών των λαρυγγικών
νεύρων πιθανότατα θα μας θέσουν το δίλημμα να επανεξε-

τάσουμε τη στάση μας απέναντι στην ευρέως διαδεδομένη
χρήση του.

Abstract
Tranoudakis D, MD, Phd. Neuromonitoring (IONM) during thyroidectomy to protect inferior laryngeal
nerves. Does it really help? Iatrika Analekta 2011, 3:532-535
The last decade it is widely common the use of continuous intraoperative monitoring of the inferior laryngeal nerves
during thyroidectomy. Despite the common sense of the surgeons that this method could be useful to identify and
protect the laryngeal nerves, the medical references do not provide strong evidence of this. From a mini review
through medline we can see that published papers do not agree about the results concerning laryngeal nerve injuries
by using IONM devices. Meta-analysis of the results published from various authors in the period 1996-2008
proves that the benefit of IONM devices is not statistically significant. Should we reconsider the use of intraoperative
neuromonitoring given the high cost of the appliance and the false positive results?
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Οι επινεφριδιακοί όγκοι που ανακαλύπτονται τυχαία, συνήθως κατά τη διάρκεια των απεικονιστικών εξετάσεων
[αξονική τομογραφία (CT), μαγνητική τομογραφία (MRI),
υπερηχοτομογραφία (U/S)] που πραγματοποιούνται για
συμπτώματα άσχετα με επινεφριδιακές ασθένειες, καλούνται τυχαιώματα (incidentalomas). Αυτοί οι όγκοι
εμφανίζονται μη λειτουργικοί ως προς τα κλινικά και τα
βασικά εργαστηριακά ευρήματα.
Καθώς όλο και περισσότεροι ιατροί (ή και ασθενείς αυτοβούλως) συνιστούν απεικονιστικές εξετάσεις που είναι
εύκολα πια διαθέσιμες, για την αξιολόγηση συμπτωμάτων
δυνητικά σχετιζομένων με ασθένειες των επινεφριδίων
(και όχι με τα γνωστά σύνδρομα), όπως η μη εντοπισμένη παχυσαρκία, η ήπια και όχι παροξυσμική υπέρταση
και ο διαβήτης, ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός μη
αναμενόμενων, αλλά όχι τυχαίων επινεφριδιακών μαζών
ανακαλύπτεται1-4.
Αυτοί οι όγκοι και τα τυχαιώματα μπορούν να συμπεριληφθούν στον ευρύτερο όρο επινεφριδίωμα
(adrenaloma), ο οποίος αναφέρεται και στους κλινικά
σιωπηλούς επινεφριδιακούς όγκους, επειδή μοιράζονται
τα ίδια διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα3, 5. Σε
μία πρόσφατη συνάντηση στο NIH (National Institute of
Health), για να συζητηθούν τα προβλήματα των όγκων
αυτών, επικράτησε ο όρος Çκλινικά σιωπηλοί όγκοι
επινεφριδίουÈ6.
Ο ανακαλυπτόμενος όγκος (τυχαία ή μη) προέρχεται
από το επινεφρίδιο, αλλά δεν εκδηλώνεται κλινικά ως
αλδοστερόνωμα, αδένωμα του συνδρόμου Cushing, φαιοχρωμοκύττωμα, αρρενοποιητικός ή θηλεοποιητικός όγκος, ή ενεργό επινεφριδιακό καρκίνωμα7. Η άποψη που
επικρατούσε έως σήμερα είναι ότι τα περισσότερα επινεφριδιώματα είναι όγκοι μη λειτουργικοί και ασυμπτωματικοί, που δεν βλάπτουν τον ασθενή8. Ωστόσο, πρόσφατες
μελέτες έχουν δείξει ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των
όγκων μπορεί να είναι υποκλινικά λειτουργικό, προκαλώντας συμπτωματολογία ηπιότερη μεν από τα γνωστά σύνδρομα που οφείλονται σε επινεφριδιακή υπερλειτουργία,
αλλά επίσης επιζήμια για τον ασθενή9-16.
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Επιδημιολογία
Η συνολική συχνότητα των επινεφριδιακών μαζών σε
87.065 νεκροψίες, σε 25 μελέτες, ήταν 5,9% (με διακύμανση 1,1% - 32%)17. Ο επιπολασμός των επινεφριδιακών μαζών που ανακαλύπτονται τυχαία κυμαίνεται σε
0,1% - 4,4% κατά τον απεικονιστικό έλεγχο με CT που
διενεργείται για κλινικές καταστάσεις που δεν συσχετίζονται με επινεφριδιακές νόσους10, 18 και από 1,4%
- 8,7% σε νεκροτομικές σειρές ασθενών χωρίς ιστορικό
επινεφριδιακής νόσου3, 6, 13, 18.
Ο επιπολασμός αυξάνει με την ηλικία, με το μέγιστο
στην 5η - 7η δεκαετία1. Ο Abecassis και συν. σε μια
περίοδο 2 χρόνων εξέτασε 1.459 ασθενείς και ανακάλυψε 63 (4,3%) με επινεφριδιακές μάζες. Από αυτούς,
οι 19 ασθενείς (1,3% των ασθενών που εξετάστηκαν
και 30% των ασθενών με επινεφριδιακές μάζες) είχαν
επινεφριδιώματα19.
Στην κλινική Mayo, σε περίοδο 5 ετών, 61.054 ασθενείς υπεβλήθησαν σε CΤ. Σε 2.066 ασθενείς (3,4%)
ευρέθηκε ανωμαλία στα επινεφρίδια. Εξ αυτών οι 259
ασθενείς (12,5%) είχαν επινεφριδίωμα ή επινεφριδιακή
βλάβη μεγαλύτερη του 1 εκ., χωρίς βιοχημικές ενδείξεις
ή συμπτώματα υποδηλωτικά υπερλειτουργίας του φλοιού
ή του μυελού, ή γενικά σωματικά συμπτώματα ενδεικτικά
κακοήθους νόσου20. Έτσι, βάσει της ευρείας χρήσης των
υπερήχων υψηλής ανάλυσης, των αξονικών τομογράφων
νέας γενιάς και της μαγνητικής τομογραφίας, υπολογίζουμε την επίπτωση των επινεφριδιωμάτων σε 5% του
γενικού πληθυσμού.

Παθολογική ανατομία
Τα περισσότερα επινεφριδιώματα είναι μη εκκριτικά αδενώματα, σε ποσοστό 36% - 94%1, 6. Η προεγχειρητική
αξιολόγηση των όγκων αυτών αποκαλύπτει ότι πρόκειται
για υπερεκκριτικούς όγκους σε ποσοστό 5% - 15% (αδένωμα υποκλινικού Cushing 5% - 15%, φαιοχρωμοκύττωμα 1,5% - 13% και αλδοστερόνωμα 0% - 7%)1, 7, 21.
Η πιθανότητα ενός επινεφριδιώματος να είναι κακόηθες
συσχετίζεται ισχυρά θετικά με το ιστορικό καρκίνου και

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 12 | Έτος 2011

Αντιμετώπιση των κλινικά σιωπηλών όγκων
των επινεφριδίων - Επινεφριδίωμα/τυχαίωμα

με το μέγεθος του όγκου.
Καλοήθεις μάζες, όπως οζώδης υπερπλασία, επινεφριδιακές κύστεις, μυελολιπώματα, γαγγλιονευρώματα,
αιματώματα, αμαρτώματα, αιμαγγειώματα, λειομυώματα,
νευροϊνώματα, τερατώματα, όπως επίσης και λοιμώξεις
(φυματίωση, μυκητιάσεις, εχινοκοκκίαση, νοκαρδίωση)
συμπεριλαμβάνονται στην παθολογοανατομική εικόνα
των χειρουργικά εξαιρεθέντων επινεφριδίων.
Το φαιοχρωμοκύττωμα είναι το πιο συχνά ευρεθέν
ορμονοεκκριτικό επινεφριδίωμα, με ενίοτε φυσιολογική
προεγχειρητική εργαστηριακή αξιολόγηση29. Μετεγχειρητικά, το ποσοστό των όγκων που ιστολογικά αποδεικνύονται φαιοχρωμοκυττώματα ανέρχεται σε 11%, καρκινώματα του φλοιού σε 12% και αδενώματα του φλοιού
σε 52%10.

Διαγνωστική αξιολόγηση
Παρότι τα επινεφριδιώματα εξ ορισμού είναι μη λειτουργικά ως προς τα κλινικά και τα εργαστηριακά ευρήματα,
όλο και περισσότεροι ερευνητές αποδεικνύουν ότι ένα
υψηλό ποσοστό εξ αυτών μπορεί να είναι υποκλινικά
λειτουργικό και/ή να σχετίζεται με άλλες ανωμαλίες του
μεταβολισμού.
Ο Rossi και συν. εφάρμοσε προοπτική μελέτη σε 50 συνεχόμενους ασθενείς με επινεφριδίωμα. Λεπτομερής ορμονική διερεύνηση αποκάλυψε ότι οι 12 στους 50 (24%)
υπέφεραν από υποκλινικό σύνδρομο Cushing, οριζόμενο
ως ανώμαλη απάντηση σε τουλάχιστον 2 δοκιμασίες του
άξονα υποθαλάμου - υπόφυσης - επινεφριδίων, χωρίς κλινικά σημεία συνδρόμου Cushing.
Στην ίδια μελέτη, το 91,8% των περιπτώσεων είχε υπέρταση, το 50% παχυσαρκία, το 42% σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2 και ποσοστό 50% μεταβολές στις συγκεντρώσεις
των λιπιδίων στον ορό. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε όλους
τους ασθενείς η επινεφριδιεκτομή εξασφαλίζει ίαση από
ορισμένα προαναφερθέντα κλινικά χαρακτηριστικά, τα
οποία μένουν ανεπηρέαστα σε όλους όσοι δεν υφίστανται επινεφριδιεκτομή (διάρκεια παρακολούθησης 9 - 73
μήνες). Επίσης, μεταξύ των 13 ασθενών με μη λειτουργικούς όγκους που υπέστησαν εγχείρηση με την ένδειξη
του μεγάλου μεγέθους όγκου, όλοι εμφάνισαν βελτίωση
των κλινικών τους χαρακτηριστικών σε τέτοιο βαθμό που
η αντιδιαβητική και η αντιυπερτασική θεραπεία μειώθηκε
ή διεκόπη. Όλες οι βελτιώσεις διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης13.

Ο Midorikawa και συν. μελέτησ3 15 ασθενείς με επινεφριδίωμα (4 με υποκλινικό Cushing και 11 με μη
λειτουργικούς όγκους). Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι
στους 12 ασθενείς με φλοιοεπινεφριδιακό αδένωμα που
εξετάστηκαν, το 58% ήταν υπερτασικό, ποσοστό 75%
εμφάνισε δυσανεξία γλυκόζης υποδεικνύοντας ότι η υπερινσουλιναμία παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολικό
σύνδρομο, το 25% εμφάνισε σακχαρώδη διαβήτη, το
50% ήταν παχύσαρκο με δείκτη μάζας σώματος (BMI)
άνω του 25 kg/m2 και, επίσης, διαπιστώθηκαν αυξημένα
επίπεδα λιπιδίων στο 50% των ασθενών14.
Η αντοχή στην ινσουλίνη και τα αυξημένα επίπεδα της
γλυκόζης του πλάσματος σε σταθερή κατάσταση (SSPCsteady state of plasma glucose), τα επίπεδα της ινσουλίνης του πλάσματος σε σταθερή κατάσταση (SSPI-steady
state of plasma insulin), καθώς και η αυξημένη μέση
συστολική αρτηριακή πίεση και η δυσανεξία γλυκόζης
βελτιώνονται μετά τη χειρουργική εκτομή του όγκου, χωρίς διαφορές μεταξύ των δύο νοσολογικών οντοτήτων14.
Ο Τerzolo και συν. μελέτησε 41 ασθενείς με επινεφριδιώματα (12 εξ αυτών είχαν υποκλινικό σύνδρομο
Cushing) και τους σύγκριναν με 41 υγιείς μάρτυρες. Το
αποτέλεσμα ήταν ότι η γλυκόζη μετά την παρέλευση
διώρου ήταν σημαντικά υψηλότερη στους ασθενείς σε
σύγκριση με τους μάρτυρες. Παρόμοια, τόσο η συστολική
όσο και η διαστολική αρτηριακή πίεση ήταν υψηλότερες
στους ασθενείς. Ο υπολογιζόμενος για ολόκληρο το σώμα δείκτης ευαισθησίας στην ινσουλίνη (όπως προκύπτει
από τη δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης από το στόμα)
ήταν σημαντικά μειωμένος στους ασθενείς. Το συμπέρασμα είναι ότι οι ασθενείς με επινεφριδιακά αδενώματα
(υποκλινικά λειτουργικά ή μη) εμφανίζουν κάποια χαρακτηριστικά του μεταβολικού συνδρόμου, όπως η επηρεασμένη ανοχή της γλυκόζης, η αυξημένη αρτηριακή πίεση
και τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων11.
Ο Garrapa και συν. αξιολόγησε την κατανομή του λίπους και την εκατοστιαία αναλογία των συστατικών του
σώματος, όπως μετράται με τη μέθοδο DEXA (απορροφησιομετρία ακτίνων-Χ διπλής ενέργειας, Dual-Energy
Χ-Ray Absorptiometry), σε γυναίκες με μη λειτουργικά
επινεφριδιώματα και σε γυναίκες με σύνδρομο Cushing
σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες, σταθμισμένες ως προς
την ηλικία, την εμμηνόπαυση και τον BMI. Οι γυναίκες με
τα επινεφριδιώματα είχαν μεγαλύτερη περιφέρεια μέσης,
που αντικατοπτρίζει το ενδοκοιλιακό πάχος, και υψηλό-
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τερες τιμές αρτηριακής πίεσης ως προς τις μάρτυρες,
και, επίσης, το 50% αυτών ήταν υπερτασικό. Επιπλέον,
η μέση τιμή των επιπέδων της HDL χοληστερόλης ήταν
μικρότερη από ό,τι στις μάρτυρες, και των τριγλυκεριδίων
μεγαλύτερη. ∆εδομένου ότι η κεντρικού τύπου παχυσαρκία, η υπέρταση και οι χαμηλές τιμές των HDL είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές νόσους,
οι ασθενείς με επινεφριδίωμα, υποκλινικά λειτουργικό ή
μη, παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή
νόσο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό15.
Ο Chiodini και συν. αξιολόγησε το ρυθμό της απώλειας της οστικής μάζας των σπονδύλων και του μηριαίου
οστού σε 24 γυναίκες με επινεφριδίωμα. Διένειμε τις
ασθενείς σε 2 ομάδες σε σχέση με τη διάμεσο τιμή της
έκκρισης κορτιζόλης στα ούρα. Το συμπέρασμα ήταν ότι οι ασθενείς με επινεφριδίωμα που είχαν μεγαλύτερη
έκκριση κορτιζόλης (υποκλινικά επίπεδα Cushing) εμφάνιζαν αυξημένη απώλεια οσφυϊκών οστικών δοκίδων σε
σύγκριση με τις ασθενείς που είχαν μικρότερη έκκριση
κορτιζόλης (μη υπερεκκριτικοί όγκοι)16.
Συνοψίζοντας, τα επινεφριδιώματα είναι όγκοι που
μπορούν να ταξινομηθούν σε ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του φυσιολογικού και του παθολογικού. Στη διαγνωστική αξιολόγησή τους πρέπει να διαχωρίζονται οι εξής
κλινικές οντότητες:
α. Υποκλινικό σύνδρομο Cushing.
β. Υποκλινικό φαιοχρωμοκύττωμα.
γ. Υποκλινικό αλδοστερόνωμα.
δ. Επινεφριδιακό καρκίνωμα (πρωτοπαθές ή μονήρης
μετάσταση).
1. Υποκλινικό (ή προκλινικό) σύνδρομο Cushing
Το υποκλινικό σύνδρομο Cushing δεν εμφανίζει κανένα
από τα ειδικά σημεία και τα συμπτώματα του τυπικού
συνδρόμου Cushing (πανσεληνοειδές προσωπείο, κεντρική παχυσαρκία, εύκολοι μωλωπισμοί, αδυναμία των
εγγύς μυών, ακμή, οστεοπόρωση κ.λπ.). Υποκλινικό σύνδρομο Cushing μπορεί να συνοδεύει μέχρι και το 24%
των επινεφριδιωμάτων13.
Επιπρόσθετα, η μέτρηση των επιπέδων πρόδρομων
γλυκοκορτικοειδών στη διαδικασία στεροειδογένεσης
και των μεταβολιτών τους δείχνει ότι μια διαταραχή στη
σύνθεση της κορτιζόλης μπορεί να αποτελεί αίτιο ανάπτυξης όγκων της φλοιώδους μοίρας του επινεφριδίου.
Υπερβολική απάντηση της 17-ΟΗ-προγεστερόνης στη
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χορήγηση ACTH είναι συχνό εύρημα σε μεγάλο αριθμό
περιπτώσεων όγκων του επινεφριδίου και σχετίζεται με
πιθανή διαταραχή στη λειτουργία της 21-υδροξυλάσης8.
Η τελευταία ενδέχεται να αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη επινεφριδιώματος μέσω υπερέκκρισης ACTH. Η αντίθετη συμπεριφορά της 17-ΟΗ-Ρ
(αυξημένη απάντηση) και της DHEAS (μειωμένη απάντηση) στη χορήγηση ACTH μοιάζει να είναι συμβατή με
διαταραχή στη ρύθμιση της δραστηριότητας του κυτοχρώματος p450 C17 στο επίπεδο της 17-υδροξυλάσης
και της 17, 20-υδροξυλάσης13.
Λιγότερο συχνά απαντούν η αύξηση της 11-δεοξυκορτιζόλης και η αύξηση της 11-δεοξυκορτικοστερόνης, οι
οποίες οφείλονται σε διαταραχή της 11-β-υδροξυλάσης,
καθώς και διαταραχές στα επίπεδα των βασικών συγκεντρώσεων της Δ4-ανδροστενδιόνης και της τεστοστερόνης1, 4, 6, 10, 13, 23.
Για τη δοκιμασία διαλογής (screening test) του υποκλινικού συνδρόμου χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι:
α) Ο προσδιορισμός της κορτιζόλης του ορού και της
ACTH του πλάσματος και των ούρων 24ώρου για τη μέτρηση της ελεύθερης κορτιζόλης των ούρων. Η απώλεια
του νυχθημερήσιου ρυθμού στην κορτιζόλη του ορού δεν
σημαίνει απαραίτητα υπερκορτιζολαιμία, γιατί συναντάται και σε παθήσεις με απλή διαταραχή του ρυθμού της
κορτιζόλης χωρίς υπερκορτιζολαιμία1, 13, 14.
β) Το τεστ διέγερσης με τη χορήγηση της ACTH και της
CRH1, 6, 7, 14.
γ) Ο έλεγχος καταστολής του επινεφριδιακού άξονα μετά
από per os χορήγηση 1 mg δεξαμεθαζόνης στις 23:00
και με μέτρηση των επιπέδων της κορτιζόλης του ορού
την επόμενη ημέρα. Ορισμένοι συνιστούν τη χορήγηση
2 ή 3 mg για να αποκλεισθούν τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Επίπεδα κορτιζόλης του ορού άνω των 3 μg/dL
απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, η οποία περιλαμβάνει
δοκιμασία καταστολής με υψηλή δόση δεξαμεθαζόνης
(8 mg), καθώς και τις προαναφερθείσες μεθόδους α και
β1, 3, 7, 14, 21.
δ ) Το σ π ι ν θ η ρ ο γ ρ ά φ η μ α μ ε 131Ι - 6 β ιωδομεθυλνορχοληστερόλη (NP 59 scan). Η ετερόπλευρη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στην πλευρά του όγκου, με παράλληλη απουσία πρόσληψης στην αντίθετη
πλευρά λόγω καταστολής του φυσιολογικού επινεφριδιακού φλοιού, είναι πιθανό εύρημα λειτουργικής -αλλά
όχι υπερεκκριτικής- αυτονομίας, χωρίς, όμως, να είναι
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αναγκαία προϋπόθεση για τη ν περαιτέρω θεραπευτική
αντιμετώπιση14.
ε) Η δοκιμασία διέγερσης της αυξητικής ορμόνης (GH)
με χορήγηση GHRH. Η απότομη αύξηση της GH μπορεί
να αποδειχθεί ένα πολύ πρώιμο και ευαίσθητο σημείο
υποκλινικού συνδρόμου Cushing11.
Οι κλινικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων γίνονται με
τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, με τη δοκιμασία της
ανοχής της γλυκόζης από το στόμα (OGTT) και με το τεστ
ευαισθησίας στην ινσουλίνη, χρησιμοποιώντας οκτρεοτίδη και αξιολογώντας τις τιμές των SSPG και SSPI. Τέλος,
η μέτρηση της οστικής πυκνότητας των σπονδύλων είναι
χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο ανίχνευσης της απώλειας
οστικής μάζας, ιδίως σε ασθενείς με υποκλινικό σύνδρομο Cushing16.
2. Υποκλινικό φαιοχρωμοκύττωμα
Ο τυπικός ασθενής με φαιοχρωμοκύττωμα είναι υπερτασικός και μπορεί, επίσης, να εμφανίζει παροξυσμική
υπέρταση και τα ανάλογα συμπτώματα (κεφαλαλγία, υπερτασικές κρίσεις, εφίδρωση, καρδιακές αρρυθμίες). Το
10% των καλοήθων φαιοχρωμοκυττωμάτων ανακαλύπτεται σε τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο, με απουσία κλινικών
εκδηλώσεων. Σε διάφορες σειρές μελετών επινεφριδιωμάτων η συχνότητα των φαιοχρωμοκυττωμάτων ποικίλλει
από 10% έως 40%22.
Ο όρος Çυποκλινικό φαιοχρωμοκύττωμαÈ αναφέρεται
σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, οι οποίοι δεν εμφανίζουν
υπέρταση ή αύξηση των μετανεφρινών και των νορμετανεφρινών, ή του βανιλλυλμανδελικού οξέος (VMA) και
μόνο ιστολογικά αποδεικνύεται το φαιοχρωμοκύττωμα.
Όταν η υπέρταση είναι μόνο παροξυσμική, οι μετρήσεις
των κατεχολαμινών και των μεταβολιτών τους στο πλάσμα και στα ούρα μπορεί να είναι φυσιολογικές κατά τη
διάρκεια των ορθοτασικών περιόδων3. Ωστόσο, οι κλινικές εκδηλώσεις αρτηριακής υπέρτασης, όταν υπάρχουν,
αποτελούν χρήσιμα κλινικά σημεία6.
Ο συνήθης εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει τη
μέτρηση της απέκκρισης του VMA, καθώς και των μεταβολιτών των κατεχολαμινών (μετανεφρινών, νορμετανεφρινών) στα ούρα 24ώρου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δοκιμασία διαλογής (screening test)3. Ο
συνδυασμός τους είναι περισσότερο χρήσιμος κλινικά
σε σύγκριση με τη χρήση κάθε δοκιμασίας χωριστά. Η
αποτελεσματικότητα των δοκιμασιών μέτρησης των μετα-

νεφρινών και νορμετανεφρινών στα ούρα με τη μέθοδο
του ενός δείγματος ούρων έχει πρόσφατα κατοχυρωθεί
για τη διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος. Τέτοιες δοκιμασίες μπορούν να απαλλάξουν τον ασθενή από την
επίπονη διαδικασία της 24ωρης συλλογής ούρων.
Πιο ειδικές εξετάσεις είναι η μέτρηση των κατεχολαμινών του πλάσματος, η αναλογία νορμετανεφρινών/μετανεφρινών του πλάσματος και η μέτρηση των μεθοξυαμινών του πλάσματος και των ούρων, η οποία είναι αρκετά
ευαίσθητη διαγνωστική μέθοδος3, 6, 21, 24. Η χρήση του
σπινθηρογραφήματος 131Ι-meta-iodobenzylguanidine
(131I-MIBG) περιορίζεται στην αξιολόγηση των τυχαιωμάτων με εργαστηριακή αύξηση των κατεχολαμινών και
των μεταβολιτών τους στα ούρα.
Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις επινεφριδιωμάτων που
προεγχειρητικά είχαν αρνητικά αποτελέσματα στις εξετάσεις του VMA των ούρων, των μετανεφρινών και του
σπινθηρογραφήματος MIBG, αλλά διεγχειρητικά συμπεριφέρθηκαν (με μετέπειτα ιστολογική απόδειξη) ως φαιοχρωμοκυττώματα, πρέπει να λαμβάνονται πάντα προφυλακτικά μέτρα (π.χ. αρτηριακή γραμμή, άμεση πρόσβαση
σε ενδοφλέβιο νιτροπρωσικό οξύ) κατά τη διάρκεια του
χειρουργείου.
3. Υποκλινικός πρωτοπαθής αλδοστερονισμός
Στον τυπικό πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό ευρίσκεται
αυξημένη αρτηριακή πίεση, υποκαλιαιμία, αύξηση της
αλδοστερόνης του πλάσματος και μειωμένη δραστικότητα της ρενίνης του πλάσματος. Προτείνουμε τον όρο
υποκλινικός πρωτοπαθής αλδοστερονισμός (subclinical
primary aldosteronism) για να περιγράψουμε τον ασθενή με επινεφριδίωμα, ο οποίος είναι είτε ορθοτασικός
είτε υπερτασικός με ορθοκαλιαιμία7. Σύμφωνα με μελέτες του Gordon και συν. το ποσοστό του υποκλινικού
υπεραλδοστερονισμού στα επινεφριδιώματα μπορεί να
φθάνει το 12%25.
Σε έναν ορθοτασικό ασθενή με επίπεδα καλίου του ορού άνω των 3,9 nmol/L, δε χρειάζεται περαιτέρω ορμονική διερεύνηση. Σε υπερτασικούς ασθενείς με φυσιολογικές τιμές καλίου, ο πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός,
εξαιτίας του ετερόπλευρου επινεφριδιώματος, αποτελεί
σημαντικό αίτιο της δευτεροπαθούς υπέρτασης και ευρίσκεται σε ποσοστό περίπου 10% των περιπτώσεων, με βασικά χαρακτηριστικά την απρόσφορη έκκριση αλδοστερόνης σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα δραστικότητας
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της ρενίνης του πλάσματος25, 26. Το πρώτο διαγνωστικό
βήμα στην αξιολόγηση των υπερτασικών ασθενών είναι η
μέτρηση των επιπέδων του καλίου του ορού, για την εύρεση πιθανής υποκαλιαιμίας, χαρακτηριστικό εύρημα στον
τυπικό υπεραλδοστερονισμό21, 25. Ωστόσο, περισσότερο
από το 40% των ασθενών με πρωτοπαθή αλδοστερονισμό έχει φυσιολογικό κάλιο του ορού, με αποτέλεσμα η
μέτρηση των επιπέδων του καλίου του ορού ως μόνη διαγνωστική μέθοδος για να αποκλείσουμε τον υποκλινικό
υπεραλδοστερονισμό σε περίπτωση επινεφριδιώματος να
πρέπει να εγκαταλειφθεί27.
Η περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση περιλαμβάνει:
α) Μέτρηση των επιπέδων της αλδοστερόνης σε ύπτια
και σε όρθια θέση, τις πρωινές ώρες, 2 - 4 ώρες μετά την
έγερση του ασθενούς και έπειτα από άναλο δίαιτα 3 - 5
ημερών (προσλαμβανόμενο άλας με τη διατροφή 10 - 40
mmol/ημέρα)3, 21, 26.
β) Μέτρηση των επιπέδων δραστικότητας της ρενίνης του
πλάσματος (plasma renine activity, PRA) σε ύπτια και σε
όρθια θέση.
γ) Μέτρηση της αναλογίας των επιπέδων αλδοστερόνης/
PRA του πλάσματος, καθώς οι τιμές της αλδοστερόνης
μπορεί να βρεθούν εντός των φυσιολογικών ορίων26.
Οι τιμές του κλάσματος αλδοστερόνης/PRA πάνω από
30 ng/dL ή ng/mL/h σε δύο ή σε περισσότερες μετρήσεις
είναι ενδεικτικές του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού, ακόμη και σε απουσία υποκαλιαιμίας ή με φυσιολογικές τιμές αλδοστερόνης του ορού1, 10.
Η επιβεβαίωση γίνεται με τη δοκιμασία καταστολής της
αλδοστερόνης του πλάσματος, μετά από χορήγηση φθοριοϋδροκορτιζόνης (0,4 mg 9-α-φθοριοϋδροκορτιζόνης
κάθε μέρα για 4 ημέρες, fluοrocortisone suppression
test, FST)1 ή με τη δοκιμασία φόρτισης του άλατος (2L
0,9% διαλύματος NaCl ενδοφλέβια εντός 4 ωρών, με τον
ασθενή σε ύπτια θέση), όπου φυσιολογικά τα επίπεδα
της αλδοστερόνης του πλάσματος μειώνονται σε λιγότερο
από 5 ng/dL1, 26.
Επί αμφιβόλων αποτελεσμάτων, ο αμφοτερόπλευρος
καθετηριασμός των επινεφριδιακών φλεβών και ο προσδιορισμός των τιμών της αλδοστερόνης και της κορτιζόλης μπορούν να εντοπίσουν την ετερόπλευρα αυξημένη
παραγωγή αλδοστερόνης από μονήρη όγκο επινεφριδίου,
ανεξάρτητα από την αιτιοπαθογένεια (ρενινοεξαρτώμενο
ή πρωτοπαθή όγκο) και από την ακτινομορφολογική απεικόνιση στις απεικονιστικές μεθόδους, προκειμένου να

540

επιλεγεί ο ασθενής για εγχείρηση.
4. Αξιολόγηση της κακοήθειας
Το φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα έχει ετήσια επίπτωση
0,5 - 2 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού και ευρίσκεται σε συχνότητα 1 ανά 1.500 τυχαία ανακαλυπτόμενες επινεφριδιακές μάζες28. Σε δημοσιευμένες σειρές
επινεφριδίων που εξαιρέθηκαν χειρουργικά, η συχνότητα
των ιστολογικά επιβεβαιωμένων πρωτοπαθών επινεφριδιακών καρκινωμάτων ποικίλλει από 4,2% έως 25%10. Σε
αντίθεση με το πρωτοπαθές, το μεταστατικό καρκίνωμα
είναι κοινό εύρημα σε ασθενείς με εξωεπινεφριδιακές
κακοήθειες, όπως του πνεύμονα, του μαστού, του παχέος
εντέρου και άλλων. Σε ασθενείς με εξωεπινεφριδιακή
κακοήθεια η πιθανότητα η επινεφριδιακή μάζα να είναι
μεταστατική κυμαίνεται από 32% έως 73%27, 29.
Ενδείξεις κακοήθειας προκύπτουν από την ανάλυση
των δημογραφικών δεδομένων (π.χ. ηλικία, φύλο), καθώς και των κλινικών και των εργαστηριακών χαρακτηριστικών του όγκου. Η ταχεία αύξηση του μεγέθους του
όγκου1 και το απόλυτο μέγεθός του αποτελούν αξιόπιστες παραμέτρους, οι οποίες συσχετίζονται ισχυρά με
κακοήθεια6, 21. Η πιθανότητα κακοήθειας αυξάνει με την
αύξηση της διαμέτρου της βλάβης πάνω από 6 εκ., αν και
έχουν περιγραφεί φλοιοεπινεφριδιακά καρκινώματα με
μέγιστη διάμετρο 3 εκ. ή και λιγότερο17, 29. Το μέγεθος
ενός επινεφριδιώματος, όπως υπολογίζεται στην αξονική τομογραφία, είναι συνήθως μικρότερο από αυτό που
καταγράφεται στην ιστολογική μελέτη. Η υποεκτίμηση
αυτή ποικίλλει από 16% έως 47%. Βασιζόμενοι σε απλά
μαθηματικά, μπορεί να εφαρμοστεί ο τύπος: Ιστολογικό
μέγεθος=0,85 + (1,09 χ μέγεθος αξονικής τομογραφίας)
για τη διόρθωση της τιμής που προκύπτει με CT, προκειμένου να χρησιμοποιείται το κριτήριο του μεγέθους με
μεγαλύτερη ακρίβεια30.
Στην αξονική τομογραφία η ετερογένεια του όγκου, σε
συνδυασμό με την ύπαρξη περιοχών νέκρωσης, στικτών
αποτιτανώσεων και ανώμαλων ορίων, συνηγορούν υπέρ
της κακοήθειας, ιδίως αν συνυπάρχουν ενδείξεις τοπικής διήθησης και διογκωμένοι περιοχικοί λεμφαδένες7.
Επίσης, οι κακοήθεις όγκοι χαρακτηρίζονται από υψηλή
πυκνότητα31.
Στη μαγνητική τομογραφία οι κακοήθεις πρωτοπαθείς
και μεταστατικοί όγκοι εμφανίζονται με πρώιμα υψηλό
σήμα στην Τ2 ακολουθία, χαρακτηριζόμενο από ετερο-
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γένεια, από παραμονή του σήματος στην MRI ακολουθία
αντίθεσης φάσης, από αδύναμη και από όψιμη ενίσχυση
ύστερα από ένεση γαδολινίου, ή από ένα ενδοφλέβιο
σήμα εντελώς ίδιο με το σήμα του όγκου32.
Λιγότερο χρησιμοποιούνται η υπερηχοτομογραφία και
το σπινθηρογράφημα του επινεφριδίου (NP-59)21. Στο
NP-59 σπινθηρογράφημα η αδυναμία πρόσληψης ή η
ελαττωμένη πρόσληψη στην πλευρά του όγκου, σε συνδυασμό με τη φυσιολογική απεικόνιση του ετερόπλευρου
επινεφριδιακού ιστού, είναι ενδεικτικές της κακοήθειας,
όσον αφορά κυρίως στην αξιολόγηση φλοιοεπινεφριδιακών βλαβών.
Μια νεότερη τεχνική, για την επιβεβαίωση μεμονωμένων μεταστάσεων και την επιλογή ασθενών για επινεφριδιεκτομή, είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με
2-δεοξυ-2(18F)-φλουοροδεοξυγλυκόζη (18F-FDG-PET
scan). Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει εξαιρετική διαφοροδιαγνωστική ακρίβεια, τόσο για πρωτοπαθείς βλάβες
όσο και για δευτεροπαθείς εντοπίσεις, ιδίως σε ασθενείς
που παρουσιάζουν και άλλες πρωτοπαθείς κακοήθειες33.
Η καθοδηγούμενη βιοψία με λεπτή βελόνα (fine needle
aspiration biopsy, FNAB) είναι μία ακόμη διαγνωστική διαδικασία στη διερεύνηση του επινεφριδιώματος, ωστόσο
η αδυναμία διαφορικής διάγνωσης μεταξύ του αδενώματος και του καρκινώματος, οι πιθανές επιπλοκές, καθώς
και η πιθανότητα διασποράς των κακόηθων κυττάρων στο
οπισθοπεριτόναιο, έχουν περιορίσει τη χρήση της.
Μία τυχαία ανακαλυπτόμενη επινεφριδιακή μάζα, ειδικά αν είναι αμφοτερόπλευρη, μπορεί να μην είναι πρωτοπαθής επινεφριδιακός καρκίνος, αλλά μετάσταση από
άλλους εξωεπινεφριδιακούς όγκους (Ca πνεύμονος, μαστού, παχέος εντέρου, νεφρού, μελάνωμα και λέμφωμα),
καθώς επινεφριδιακές μεταστάσεις ευρίσκονται νεκροτομικά στο 38% των ασθενών με νεοπλασία. Ο καρκίνος
του πνεύμονα εμφανίζει υψηλή συχνότητα μετάστασης
στο επινεφρίδιο (43,1%). Όταν υπάρχει υποψία μεταστατικής νόσου με άγνωστη πρωτοπαθή εστία, η βιοψία διά
λεπτής βελόνας, υπό την καθοδήγηση U/S ή CT-scan, είναι ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο (ευαισθησία 80%
- 95%, ειδικότητα 99%, ακρίβεια 75% - 85%) για την ανακάλυψη εξωεπινεφριδιακών πρωτοπαθών όγκων1, 2, 21.
Έως σήμερα, τα μόνα αποδεκτά κριτήρια για να αποφασίσουμε αν ένα επινεφριδίωμα είναι καλόηθες ή
κακόηθες είναι οι μεταστάσεις (σύγχρονες ή μετάχρονες) και η τοπική διήθηση των πέριξ ιστών. Εντούτοις,

η χαρτογράφηση και η ταυτοποίηση των γονιδίων που
είναι υπεύθυνα για κληρονομικά σύνδρομα (π.χ. πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 1) έχουν βοηθήσει
στην κατανόηση της φλοιοεπινεφριδιακής ογκογένεσης.
H μελέτη του επινεφριδιακού καρκινώματος με μεθόδους
Μοριακής Βιολογίας αποκαλύπτει ότι η υπερέκφραση ογκογονιδίων και αυξητικών κυτταρικών παραγόντων, καθώς και η αδρανοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων,
παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογενετική διαδικασία
της ογκογένεσης και της αύξησης του πρωτοπαθούς όγκου. Σημαντικότερες αλλαγές είναι: οι μεταλλάξεις του
p53 ογκοκατασταλτικού γονιδίου, οι αναδιατάξεις της
χρωμοσωμικής περιοχής 11p15.5 που σχετίζεται με υπερέκφραση του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα
2 (IGF-2), οι απώλειες της γονιδιακής περιοχής του υποδοχέα της ACTH και η μεταβολή των χρωμοσωμικών
περιοχών 2p16 και 17q22-246, 28, 34. Σε ό,τι αφορά
στους αυξητικούς παράγοντες: α) τα επίπεδα του ορού
της στρομυελισίνης 1 (μεταλλοπρωτεϊνάσης MMP-3) και
β) τα επίπεδα του ορού του αυξητικού ενδοθηλιακού
παράγοντα (vascular endothelial growth factor, VEGF)
είναι αυξημένα σε ασθενείς με επινεφριδιακούς όγκους.
Τα επίπεδα των δύο αυξητικών παραγόντων μειώνονται
σημαντικά μετά την εκτομή του όγκου και επανεμφανίζονται σε ασθενείς με υποτροπή35. Επίσης, μετεγχειρητικά, τα επίπεδα των MMP-8 και MMP-9 σε ασθενείς με
φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνο μειώνονται σημαντικά36. Τα
επινεφριδιακά καρκινώματα είναι μονοκλωνικά, ενώ τα επινεφριδιακά αδενώματα εμφανίζονται πολυκλωνικά στο
25% - 40% περίπου των περιπτώσεων28. Παρότι αυτά τα
ευρήματα δεν έχουν άμεση κλινική εφαρμογή, ελπίζουμε ότι η έρευνα στο μέλλον θα διευκολύνει τη διάγνωση
και θα προβλέπει τη φυσική πορεία αυτών των όγκων.

Επιλογή περαιτέρω αντιμετώπισης
- Εγχείρηση ή παρακολούθηση
Σήμερα, γνωρίζουμε ότι:
α) Ένα σχετικά υψηλό ποσοστό επινεφριδιωμάτων, ειδικά φλοιοεπινεφριδιακών αδενωμάτων, είναι υποκλινικά
ενεργό.
β) Ένα σχετικά υψηλό ποσοστό ασθενών με επινεφριδίωμα εμφανίζει παθολογικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται ως μεταβολικό σύνδρομο, όπως επηρεασμένη ανοχή της γλυκόζης, αντίσταση στην ινσουλίνη, αυξημένη
αρτηριακή πίεση, υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων, χαμηλά
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επίπεδα HDL, κεντρικού τύπου παχυσαρκία και μειωμένη πυκνότητα των οστικών δοκίδων, όπως προκύπτουν
από τη δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης, τη μέτρηση της
οστικής πυκνότητας και τη μέτρηση της κατανομής του
λίπους και της εκατοστιαίας αναλογίας των συστατικών
του σώματος με τη μέθοδο DEXA.
γ) Όταν γίνεται επινεφριδιεκτομή σε περιπτώσεις όπου
υπήρχε είτε υποκλινικός υπερκορτιζολισμός, είτε πραγματικά μη λειτουργικοί όγκοι, όλες οι σχετιζόμενες ορμονικές ανωμαλίες και τα συμπτώματα (όπως η υπέρταση, η
παχυσαρκία, η επηρεασμένη ανοχή της γλυκόζης κ.λπ.)
εξαλείφθηκαν ή βελτιώθηκαν σημαντικά.
Επιπλέον γνωρίζουμε ότι η λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή (ΛΕ) συνοδεύεται από πολύ μικρή θνησιμότητα
και νοσηρότητα7. Συνιστούμε, λοιπόν, εγχείρηση σε όλους τους ασθενείς με επινεφριδίωμα, όπου συνυπάρχει
εργαστηριακή ένδειξη υποκλινικά λειτουργικού όγκου, ή
παθολογικά χαρακτηριστικά όπως αυτά που προαναφέρθηκαν (μεταβολικό σύνδρομο), ή -φυσικά- συνυπάρχουν
κλινική και απεικονιστική ένδειξη για πρωτοπαθές ή μονήρες μεταστατικό επινεφριδιακό καρκίνωμα.
Οι μη λειτουργικοί επινεφριδιακοί όγκοι που δεν είναι
ύποπτοι για κακοήθεια πρέπει να υποβάλλονται σε κλινική παρακολούθηση για χρονικό διάστημα 10 ετών, μέχρι
να επιβεβαιωθεί η μη εκκριτική και καλοήθης φύση τους.
Το μέγεθος του επινεφριδιώματος έχει χρησιμοποιηθεί
ως κριτήριο συντηρητικής ή χειρουργικής αντιμετώπισης.
Όγκοι άνω των 6 εκ., ή για άλλους άνω των 4 εκ. πρέπει
να χειρουργούνται1, 9. Αντίθετα, όγκοι κάτω των 3 εκ.
πρέπει να αντιμετωπίζονται συντηρητικά.
Η ηλικία του ασθενούς, το ψυχολογικό βάρος της συνεχούς κλινικής αξιολόγησης για τον αποκλεισμό νοσηρής
ή/και απειλητικής για τη ζωή παθολογίας, και η παραδοχή
της υποτίμησης του μεγέθους του όγκου στον ακτινολογικό έλεγχο, πρέπει να συνυπολογίζονται2, 10, 13. Η ετήσια
απεικονιστική διαδικασία με CT ή με U/S είναι ανεπαρκής παρακολούθηση, διότι η αύξηση του μεγέθους θα
αποκαλύψει μόνο τη σπάνια περίπτωση του κακοήθους
επινεφριδιακού τυχαιώματος.
Αντίθετα, η κύρια έμφαση στην κλινικοεργαστηριακή
παρακολούθηση πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη ανακάλυψη ενός υποκλινικά λειτουργικού όγκου, πριν αυτός
μεταβεί σε κλινικά ενεργό με ανάλογη νοσηρότητα και
θνησιμότητα. Η ετήσια παρακολούθηση του ασθενούς με
ορμονικές και με απεικονιστικές μεθόδους για 10 χρό-
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νια είναι ένα λογικό χρονικό διάστημα και η έμφαση θα
πρέπει να δίνεται περισσότερο στην ετήσια επαναλαμβανόμενη ορμονική διερεύνηση, παρά στις απεικονιστικές
μεθόδους37.

Χειρουργικές επεμβάσεις
Παραδοσιακά, οι χειρουργικές μέθοδοι που εφαρμόζονταν στα επινεφρίδια ήταν η πρόσθια διαπεριτοναϊκή, η
οπίσθια εξωπεριτοναϊκή και η θωρακοκοιλιακή για τους
μεγάλους όγκους38. Η εφαρμογή των λαπαροσκοπικών
τεχνικών, ως ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων στη χειρουργική των επινεφριδίων, έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει τις ανοιχτές εγχειρήσεις, κατά τον ίδιο τρόπο που
η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή αντικατέστησε την
ανοιχτή χολοκυστεκτομή39.
Όταν συγκρίνεται με την ανοιχτή επινεφριδιεκτομή, η
λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή παρουσιάζει αρκετά
πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται
η χαμηλή θνησιμότητα και νοσηρότητα σε πεπειραμένα
χέρια1, 39, η σύντομη ανάνηψη, η μικρότερη χρήση ναρκωτικών αναλγητικών για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου, η μικρότερη μετεγχειρητική νοσηλεία
(8,1 ημέρες της πρόσθιας ανοιχτής εγχείρησης έναντι
4,5 ημερών της οπίσθιας ανοιχτής, ή 2,7 ημερών της ΛΕ),
η καλύτερη σχέση κόστους-ωφέλειας και η αποφυγή της
κοιλιακής τομής και των επιπλοκών που τη συνοδεύουν
(επιμόλυνση τομής, κήλη, αισθητικό αποτέλεσμα), καθώς
και η δυνατότητα του ασθενούς για πρώιμη επιστροφή
στην πλήρη δραστηριότητα22.
Το καθαρό εγχειρητικό κόστος αυξάνεται με τη χρήση
σύγχρονης τεχνολογίας, ωστόσο το τελικό νοσοκομειακό
κόστος είναι συγκρίσιμο με αυτό της ανοικτής επινεφριδιεκτομής, εξαιτίας της μειωμένης μετεγχειρητικής νοσηρότητας και του μειωμένου χρόνου νοσηλείας. Αντιθέτως,
η ανοιχτή επινεφριδιςεκτομή ενδείκνυται όταν υπάρχει
προεγχειρητική διάγνωση διηθητικού επινεφριδιακού καρκινώματος, όπου απαιτείται ριζική χειρουργική εξαίρεση
και όταν το μέγεθος του όγκου είναι πάνω από 10 - 12 εκ.
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου οι απεικονιστικές μελέτες έχουν δείξει ομοιογενή πυκνότητα του
όγκου, ομαλή επιφάνεια και έλλειψη διήθησης των πέριξ
ιστών. Οι τεχνικές ΛΕ περιλαμβάνουν: α) τη διακοιλιακή
προσπέλαση (πρόσθια ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη) και β) την ολικά εξωπεριτοναϊκή οπίσθια ή λαγόνια
προσπέλαση39.
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Abstract
Linos D. Management of the clinically ÇinapparentÈ adrenal masses - Incidentaloma/adrenaloma.
Iatrika Analekta 2011, 3:536-544
The not apparently clinically functioning adrenal tumors often (but not always), incidentally found (incidentalomas,
adrenalomas), are becoming more prevalent and constitute a diagnostic and therapeutic problem. The purpose of
the diagnostic approach is to confirm whether these tumors are (a) subclinically functioning and (b) suspicious for
malignancy. To rule out the presence of subclinical Cushing's syndrome we start with the short dexamethasone
suppression test (2 mg of dexamethasone) followed by the high-dose test (8mg of dexamethasone) if serum
cortisol is greater than 3 μg/dL. The subclinical pheochromocytoma (when the patient is normotensive) is ruled
out by measuring 24 hrs urine metabolites (metanephrines, normetanephrines). The subclinical aldosteronism
(normotensive or hypertensive with normokalemia patient) is ruled out by measuring the upright aldosterone level to
plasma renin activity ratio in addition to the potassium level. Because of the recently described association of these
adrenal tumors to the metabolic syndrome we have to add the following diagnostic tests: (a) Glucose tolerance test,
(b) Bone mineral density studies, (c) Body composition and fat distribution by Dual Energy X-Ray Absorptiometry.
The suspicion for malignancy or not is mainly supported by the imaging studies (CT, MRI, ultrasonography) as well
as the size of the tumor. The role of the fine needle aspiration biopsy (FNA) is limited and indicated only when
a primary malignancy coexists (to rule out metastasis). The clinical application of genetic and molecular biology
tests for these tumors is limited. Once the diagnostic evaluation is complete, the therapeutic management dilemma
of conservative versus surgical resection is addressed. All tumors with no laboratory evidence of hypersecretion
and no clinical and/or imaging suspicion for malignancy need to be treated conservatively, with annual hormonal
and imaging follow up studies. All tumors that have laboratory evidence of autonomy and subclinical functioning,
especially in patients that belong to the metabolic syndrome (hypertension, obesity, glucose intolerance etc.), need
to be treated surgically. Today the anterior laparoscopic adrenalectomy offers minimal cost (less pain, less hospital
stay, faster recovery, excellent cosmetic results etc.). Other factors such as the age of the patient, his/her overall
clinical condition and anxiety, will determine the best management of adrenalomas
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Μεταξύ των ποικίλων εγχειρητικών τεχνικών στη χειρουργική των επινεφριδίων, η ενδοσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή
επινεφριδιεκτομή αποτελεί μία όχι τόσο δημοφιλή επιλογή1, 2. Στα κυριότερα τεχνικά πλεονεκτήματά της συγκαταλέγονται η άμεση πρόσβαση και ως εκ τούτου η άριστη
απεικόνιση των επινεφριδίων, καθώς και η αποφυγή εισόδου και χειρισμών στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Σε σειρά
κλινικών μελετών, επίσης, έχει συνδυαστεί με άριστα κλινικά αποτελέσματα σε σχέση με τις επιπλοκές, με το μετεγχειρητικό πόνο και με την ασφάλεια του ασθενούς3-7. Στη
μελέτη αυτή παρουσιάζουμε τα συγκριτικά αποτελέσματα
από τη χρήση αυτής της τεχνικής και παραθέτουμε τους
λόγους για τους οποίους αντικατέστησε τη λαπαροσκοπική
προσπέλαση ως επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση
των επινεφριαδικών όγκων στην Κλινική μας.

Ασθενείς και μέθοδος
Δημογραφικά δεδομένα - στατιστική ανάλυση
Από το Μάιο του 2008 έως το Σεπτέμβριο του 2010
μελετήσαμε προοπτικά 30 ασθενείς (21 γυναίκες και 9
άνδρες - μέση ηλικία 50,3 έτη, εύρος 21 - 69) με ποικίλους επινεφριδιακούς όγκους, οι οποίοι υποβλήθηκαν
σε ενδοσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή επινεφριδιεκτομή. Οι
ιατρικοί φάκελοι των ασθενών μελετήθηκαν όσον αφορά
τον εγχειρητικό χρόνο, τις επιπλοκές, το χρόνο νοσηλείας,
το μετεγχειρητικό πόνο και το κόστος και αντιπαρατέθηκαν με τα αποτελέσματα 30 ασθενών που υποβλήθηκαν
σε λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή (21 γυναίκες και 9
άνδρες - μέση ηλικία 49,2 έτη, εύρος 25 - 64). Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε για κάθε ασθενή
που χειρουργήθηκε με ενδοσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή
προσπέλαση να αντιστοιχιστεί ένας λαπαροσκοπικός ασθενής με τα ίδια δημογραφικά χαρακτηριστικά και τους
ίδιους χαρακτήρες όσον αφορά τον επινεφριδιακό όγκο.
Οπισθοπεριτοναϊκή ομάδα (πίνακας 1): 9 ασθενείς
είχαν πλήρες κλινικό σύνδρομο Cushing, ενώ 8 ασθε-

νείς είχαν οριακές τιμές κορτιζόλης και ACTH, συμβατές
με τη διάγνωση του υποκλινικού συνδρόμου Cushing. Υπήρχαν 6 ασθενείς με φαιοχρωμοκύττωμα (τρεις έχοντες
σποραδικής αιτιολογίας φαιοχρωμοκύττωμα και τρεις στο
πλαίσιο του συνδρόμου MEN IIA), καθώς και 4 ασθενείς
με αλδοστερόνωμα. Ένας ασθενής εμφάνιζε επίμονη
υπερέκκριση ανδρογόνων. Δύο ασθενείς, με ορμονικά
ανενεργούς όγκους, είχαν ιστορικό ο ένας καρκίνου του
πνεύμονα και ο άλλος καρκίνου του νεφρού, με αποτέλεσμα να εγερθεί υπόνοια επινεφριδιακής μεταστατικής
συμμετοχής. Από την πλευρά του εντοπισμού, 20 όγκοι
αφορούσαν το αριστερό επινεφρίδιο και 10 το δεξιό.
Λαπαροσκοπική ομάδα (πίνακας 2): Από την ευρεία σε
αριθμό λαπαροσκοπική σειρά μας επελέγησαν 9 ασθενείς με σύνδρομο Cushing και 9 με υποκλινικό Cushing.
Επιλέξαμε, επίσης, 4 ασθενείς με αλδοστερόνωμα, 6 με
φαιοχρωμοκύττωμα και 2 ασθενείς με ιστολογική επιβεβαίωση παρουσίας μετάστασης στο επινεφρίδιο. Εντοπίζονταν 14 όγκοι αριστερά και 16 όγκοι στη δεξιά πλευρά.
Ο εγχειρητικός χρόνος υπολογίστηκε από την εγχειρητική τομή έως τη σύγκλειση του δέρματος. Ο μετεγχειρητικός πόνος βασίστηκε στην εκτίμηση του Visual
Analogue Pain Scale (VAPS) score που μετρήθηκε την
πρώτη και την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα.
Εγχειρητική τεχνική
Η οπισθοπεριτοναϊκή επινεφριδιεκτομή διενεργείται με
βάση τις αρχές που έχουν περιγραφεί λεπτομερώς από
τον Walz και συν.2, 8, 9. Η εγχείρηση γίνεται με γενική
αναισθησία και με τον ασθενή σε πρηνή θέση (εικόνα 1).
Για λόγους ενδελεχούς διεγχειρητικής παρακολούθησης
εισάγονται πάντοτε οι συνήθεις καθετήρες (αρτηριακός,
ρινογαστρικός και καθετήρας ουροδόχου κύστης).
Η επέμβαση ξεκινά με μια τομή 1,5 εκ. ακριβώς κάτω
από την άκρη της 12ης πλευράς. Μετά την προσεκτική
διάνοιξη της περιτονίας του Gerota, εισάγεται ένα trocar
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Κλινικές πληροφορίες ασθενών που υποβλήθηκαν
σε ενδοσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή επινεφριδιεκτομή

Πίνακας 1
SEX

AGE

PREOP DIAGNOSIS

LOC

SIZE (cm)

FINAL HISTOLOGY

1

M

60

LUNG CA METASTASIS

LEFT

3

METASTASIS

2

F

44

CUSHING SYNDROME

LEFT

2.2

CORTICAL ADENOMA

3

F

69

SUBCLINICAL CUSHING

LEFT

7

CORTICAL HYPERPLASIA

4

F

46

CUSHING SYNDROME

RIGHT

3.5

CORTICAL ADENOMA

5

F

50

PHEOCHROMOCYTOMA

RIGHT

4

PHEOCHROMOCYTOMA

6

F

21

ANDROGEN HYPERSECR

LEFT

1.5

CORTICAL ADENOMA

7

M

56

RENAL CA METASTASIS

RIGHT

4

METASTASIS

8

M

62

SUBCLINICAL CUSHING

LEFT

6.2

CORTICAL ADENOMA

9

M

38

PHEO-MEN2A

LEFT

2

PHEOCHROMOCYTOMA

10

M

31

SUBCLINICAL CUSHING

RIGHT

6.2

CORTICAL ADENOMA

11

M

61

CUSHING SYNDROME

LEFT

8

CORTICAL ADENOMA

12

F

69

CUSHING SYNDROME

LEFT

4.5

CORTICAL ADENOMA

13

F

62

PHEOCHROMOCYTOMA

LEFT

6

PHEOCHROMOCYTOMA

14

F

28

PHEO-MEN2A

RIGHT

2.3

PHEOCHROMOCYTOMA

15

F

65

SUBCLINICAL CUSHING

LEFT

5

CORTICAL ADENOMA

16

M

52

SUBCLINICAL CUSHING

RIGHT

2.8

CORTICAL ADENOMA

17

F

26

PHEO-MEN2A

RIGHT

3.2

PHEOCHROMOCYTOMA

18

F

65

SUBCLINICAL CUSHING

LEFT

1.5

CORTICAL ADENOMA

19

F

31

PRIMARY HYPERALDOSTERONISM

RIGHT

1.5

CORTICAL ADENOMA

20

F

36

PRIMARY HYPERALDOSTERONISM

RIGHT

1.5

CORTICAL ADENOMA

21

F

62

PRIMARY HYPERALDOSTERONISM

LEFT

5.5

CORTICAL ADENOMA

22

F

40

SUBCLINICAL CUSHING

RIGHT

3.4

CORTICAL ADENOMA

23

F

64

CUSHING SYNDROME

LEFT

5.5

CORTICAL ADENOMA

24

F

58

SUBCLINICAL CUSHING

LEFT

6

CORTICAL ADENOMA

25

M

63

PRIMARY HYPERALDOSTERONISM

LEFT

1.8

CORTICAL ADENOMA

26

M

50

PHEOCROMOCYTOMA

LEFT

4.5

PHEOCHROMOCYTOMA

27

F

53

CUSHING SYNDROME

LEFT

4.8

CORTICAL ADENOMA

28

F

40

CUSHING SYNDROME

LEFT

3

CORTICAL ADENOMA

29

F

53

CUSHING SYNDROME

LEFT

4.0

CORTICAL ADENOMA

30

F

55

CUSHING SYNDROME

LEFT

3.5

CORTICAL ADENOMA

10 χιλ. με αμβλύ άκρο μέσω του οποίου διοχετεύεται
το CO2. Ακολούθως, υπό άμεση δακτυλική καθοδήγηση,
εισάγονται ένα 5 χιλ. και ένα 12 χιλ. πολλαπλών χρήσεων trocars, το πρώτο 4 έως 5 εκ. πλαγίως επί της μέσης
μασχαλιαίας γραμμής και το δεύτερο ακριβώς δίπλα στον
ιερονωτιαίο μυ. Η οπισθοπεριτοναιοσκόπηση διεξάγεται
με τη χρήση κάμερας 10 χιλ. Το χαρακτηριστικότερο
στοιχείο της επέμβασης είναι η διατήρηση της πίεσης
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του CO2 μεταξύ 25 και 30 mmHg. Με την υψηλή αυτήν
πίεση επιτυγχάνεται η διατήρηση του χώρου εργασίας,
ενώ διευκολύνεται και η αιμόσταση από τα πολλά αγγεία
της περιοχής.
Οι αρχικές εγχειρητικές ενέργειες αποσκοπούν στην
παρασκευή του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, στην αναγνώριση του νεφρού και στην παρασκευή του άνω πόλου
του σε σχέση με το επινεφρίδιο. Ακολούθως γίνεται προ-
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Πίνακας 2

Κλινικές πληροφορίες ασθενών που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή

SEX

AGE

PREOP DIAGNOSIS

LOC

1

M

2

F

3

SIZE (cm)

FINAL HISTOLOGY

64

METASTASIS

RIGHT

7

METASTASIS

52

CUSHING SYNDROME

LEFT

4.6

CORTICAL ADENOMA

M

48

SUBCLINICAL CUSHING

RIGHT

8

CORTICAL HYPERPLASIA

4

M

58

CUSHING SYNDROME

LEFT

4

CORTICAL ADENOMA

5

M

45

PHEOCHROMOCYTOMA

LEFT

4

PHEOCHROMOCYTOMA

6

F

54

SUBCLINICAL CUSHING

LEFT

6

CORTICAL ADENOMA

7

M

52

METASTASIS

RIGHT

3.7

METASTASIS

8

M

43

SUBCLINICAL CUSHING

LEFT

5

CORTICAL ADENOMA

9

M

56

PHEOCHROMOCYTOMA

RIGHT

2.5

PHEOCHROMOCYTOMA

10

F

55

SUBCLINICAL CUSHING

LEFT

6.5

CORTICAL ADENOMA

11

M

45

CUSHING SYNDROME

RIGHT

6.5

CORTICAL ADENOMA

12

F

37

CUSHING SYNDROME

RIGHT

4

CORTICAL ADENOMA

13

F

43

PHEOCHROMOCYTOMA

RIGHT

6

PHEOCHROMOCYTOMA

14

F

25

PHEOCHROMOCYTOMA

LEFT

2.4

PHEOCHROMOCYTOMA

15

F

56

SUBCLINICAL CUSHING

LEFT

5

CORTICAL ADENOMA

16

F

43

SUBCLINICAL CUSHING

RIGHT

3.5

CORTICAL ADENOMA

17

M

42

PHEOCHROMOCYTOMA

LEFT

4.7

PHEOCHROMOCYTOMA

18

M

45

SUBCLINICAL CUSHING

RIGHT

3

CORTICAL ADENOMA

19

M

54

PRIMARY HYPERALDOSTERONISM

RIGHT

5

CORTICAL ADENOMA

20

F

57

PRIMARY HYPERALDOSTERONISM

RIGHT

4.8

CORTICAL ADENOMA

21

F

39

PRIMARY HYPERALDOSTERONISM

LEFT

5.3

CORTICAL ADENOMA

22

F

49

SUBCLINICAL CUSHING

RIGHT

3.8

CORTICAL ADENOMA

23

F

49

CUSHING SYNDROME

LEFT

5.5

CORTICAL ADENOMA

24

F

57

SUBCLINICAL CUSHING

RIGHT

5.1

CORTICAL ADENOMA

25

F

55

PRIMARY HYPERALDOSTERONISM

RIGHT

2.8

CORTICAL ADENOMA

26

F

48

PHEOCROMOCYTOMA

RIGHT

4.8

PHEOCHROMOCYTOMA

27

F

55

CUSHING SYNDROME

LEFT

5.2

CORTICAL ADENOMA

28

F

47

CUSHING SYNDROME

LEFT

5.4

CORTICAL ADENOMA

29

F

50

CUSHING SYNDROME

LEFT

5.7

CORTICAL ADENOMA

30

F

54

CUSHING SYNDROME

RIGHT

4.6

CORTICAL ADENOMA

σπάθεια για την εύρεση της επινεφριδιακής φλέβας. Στη
δεξιά πλευρά η φλέβα είναι κοντή και εντοπίζεται στην
οπισθοπλάγια επιφάνεια της κάτω κοίλης φλέβας. Στην αριστερή πλευρά η επινεφριδιακή φλέβα είναι μακρύτερη
και εντοπίζεται οπισθίως και προς τη μέση γραμμή του
άνω πόλου του νεφρού. Μετά την ασφαλή απολίνωση της
φλέβας, η αποκόλληση του επινεφριδίου επιτυγχάνεται
εύκολα με τη χρήση διαθερμίας υπερήχων. Με μία ειδική
σακούλα το επινεφρίδιο απομακρύνεται. Δε χρησιμοποι-

ούμε ποτέ παροχετεύσεις και η σύγκλειση της περιτονίας
και του δέρματος γίνεται με απορροφήσιμα ράμματα.

Αποτελέσματα
Όλες οι οπισθοπεριτοναϊκές επινεφριδιεκτομές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς χωρίς μετατροπές. 20 όγκοι εντοπίστηκαν στο αριστερό επινεφρίδιο (μέσο μέγεθος όγκου
5,0 εκ, εύρος 2,0 - 8,0), ενώ 10 όγκοι στο δεξιό (μέσο
μέγεθος όγκου 4,0 εκ., εύρος 1,5 - 6,2). Η τελική ιστο-
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EVOLUTION OF OR TIME IN
RETROPERITONEAL GROUP
180
160
140
120
100
80
60
40
20
1
0

1.

ORTIME

3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

2.

Εικ. 1. Θέση του ασθενούς στην ενδοσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή
επινεφριδιεκτομή. Τρία trocars (ένα των 5 χιλ. και δύο των 10 χιλ.)
εισάγονται κάτω από τη 12η πλευρά.

Εικ. 2. Εξέλιξη του εγχειρητικού χρόνου στην οπισθοπεριτοναϊκή
ομάδα ασθενών.

λογική διάγνωση των όγκων που αφαιρέθηκαν περιελάμβανε 9 αδενώματα σχετιζόμενα με το σύνδρομο Cushing,
8 αδενώματα σχετιζόμενα με το υποκλινικό σύνδρομο
Cushing, 6 φαιοχρωμοκυττώματα, 4 αλδοστερονώματα,
2 επινεφριδιακές μεταστάσεις και 1 αρρενοποιητικό όγκο.
Ο μέσος εγχειρητικός χρόνος ήταν 90 λεπτά (εύρος
60 - 165) και ήταν ο ίδιος ανεξαρτήτως της εντόπισης
του όγκου. Χαρακτηριστικά δε, μειώθηκε σε στατιστικά
σημαντικό βαθμό μετά την 20ή επέμβαση [100 λεπτά
(85 - 165) vs 70 λεπτά (60 - 110), P <0,05] (εικόνα 2).
Δεν είχαμε διεγχειρητικές επιπλοκές ή αιμοδυναμική
αστάθεια διεγχειρητικώς, ακόμα και στις περιπτώσεις
των φαιοχρωμοκυττωμάτων. Αμέσως μετεγχειρητικά το
συνηθέστερο σύμβαμα αφορούσε την εμφάνιση υποδόριου εμφυσήματος, το οποίο εντοπιζόταν κυρίως στο άνω
μέρος του κορμού και ήταν παροδικό και χωρίς κλινική
σημασία.
Τα μέσα visual analogue scale pain scores ήταν στατιστικώς σημαντικά μικρότερα για την οπισθοπεριτοναϊκή
ομάδα τόσο στην 1η όσο και στην 3η μετεγχειρητική
ημέρα [0,7 (0 - 1) vs 3,8 (3 - 6), P <0,05 και 0,2 (0 - 1)
vs 3,2 (2 - 6), P <0,05 αντίστοιχα] (εικόνα 3).
Ο μέσος χρόνος ενδονοσοκομειακής παραμονής για
τους ασθενείς της οπισθοπεριτοναϊκής ομάδας ήταν σημαντικά μικρότερος από αυτόν της λαπαροσκοπικής [2,0
ημέρες (2 - 3) vs 3,8 ημέρες (3 - 6)].
Το συνηθέστερο απώτερο μετεγχειρητικό εύρημα μετά
την οπισθοπεριτοναϊκή επινεφριδιεκτομή ήταν μία πλάγια
διόγκωση στην περιοχή της οσφύος. Αυτή παρατηρήθηκε
σε 4 ασθενείς, διήρκεσε αρκετές ημέρες και μάλιστα σε
έναν ασθενή διήρκεσε έως και 6 εβδομάδες, εντούτοις
υποχώρησε σε όλους δίχως να προκαλέσει άλλα προβλήματα. Η μετεγχειρητική επούλωση του τραύματος ήταν
άριστη, όπως και τα κοσμητικά αποτελέσματα.
Το μέσο κόστος νοσηλείας των ασθενών της οπισθοπεριτοναϊκής επινεφριδιεκτομής ήταν στατιστικά σε
σημαντικό βαθμό χαμηλότερο έναντι των ασθενών της

λαπαροσκοπικής.
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Συζήτηση
Η ανατομική εντόπιση των επινεφριδίων στην πλέον κεφαλική και εν τω βάθει θέση του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
αποτελεί τον κυριότερο λόγο για τον οποίο στην εποχή της
ανοικτής χειρουργικής απαιτούνταν μεγάλες τομές, είτε
διακοιλιακά, είτε οπισθοπεριτοναϊκά. Η ανοικτή οπίσθια
επινεφριδιεκτομή, ωστόσο, αποτελούσε την επέμβαση εκλογής για μικρούς όγκους, κυρίως λόγω του μικρότερου
εγχειρητικού χρόνου, της μικρότερης απώλειας αίματος
και της συντομότερης ανάρρωσης του ασθενούς10, 11.
Η έλευση και η ραγδαία ανάπτυξη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής έφεραν τη λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή στο προσκήνιο, με βάση πλείστες αναφορές
σχετικά με την υπεροχή της όσον αφορά το μετεγχειρητικό
πόνο, τη βραχύτερη νοσηλεία και την ταχύτερη επάνοδο
του ασθενούς στις φυσιολογικές δραστηριότητες12-14. Λίγο
αργότερα περιγράφηκαν και οι αμιγώς οπισθοπεριτοναϊκές
ενδοσκοπικές, πλάγιες ή οπίσθιες, μέθοδοι2, 8, 15, 16, 17.
Στις μέρες μας, εντούτοις, η ενδοσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή επινεφριδιεκτομή αποτελεί μία όχι τόσο δημοφιλή επιλογή σε σχέση με τη λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή1, 2.
Στη σειρά μας, η οπίσθια ενδοσκοπική επινεφριδιεκτομή
αποδείχθηκε εξίσου ασφαλής και ταχεία, αλλά σημαντικά
ανώτερη όσον αφορά το μετεγχειρητικό πόνο και το χρόνο
νοσηλείας σε σχέση με τη λαπαροσκοπική επέμβαση. Από
τεχνική καθαρά άποψη, χαρακτηρίστηκε από μία σχετικά
βραχεία καμπύλη εκμάθησης περίπου 20 επεμβάσεων και
σε αυτό πιθανόν συνέτεινε η μακρά πείρα της ομάδας στη
λαπαροσκοπική εκδοχή της.
Τα πλέον, ωστόσο, ενδιαφέροντα και σταθερά χαρακτηριστικά στη σειρά μας αποτέλεσαν ο αμελητέος μετεγχειρητικός πόνος και η άριστη γενική κατάσταση των
ασθενών μετά την ενδοσκοπική οπίσθια επινεφριδιεκτομή.
Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάστηκαν λίγες μόνο δόσεις
παρακεταμόλης και μία ή δύο δόσεις μη στεροειδούς αντι-
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φλεγμονώδους φαρμάκου. Όλοι οι ασθενείς ήταν σε θέση
να κινηθούν χωρίς πόνο και να λάβουν υδρική δίαιτα το
απόγευμα της εγχειρήσεως. Ο συνολικός, μάλιστα, χρόνος
νοσηλείας αλλά και το κόστος της επέμβασης αυτής ήταν
σημαντικά μικρότερα σε σχέση με αυτά για τους ασθενείς
της λαπαροσκοπικής ομάδας.
Διάφορες μελέτες έχουν συγκρίνει τα αποτελέσματα
της λαπαροσκοπικής με την οπίσθια προσπέλαση3, 18, 19.
Σε όλες αυτές, η οπίσθια προσπέλαση έδωσε αποτελέσματα εξίσου καλά με τη λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή
και προτάθηκε ως ισότιμη εγχειρητική επιλογή. Πρέπει,
ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι μελέτες αυτές αφορούσαν
την πλάγια οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση, σε αντίθεση

με τη δικιά μας μελέτη στην οποία χρησιμοποιούμε την
αμιγώς οπίσθια προσπέλαση.

Συμπεράσματα
Η ενδοσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή επινεφριδιεκτομή σε
σύγκριση με τη λαπαροσκοπική ήταν το ίδιο ασφαλής και
ταχεία, υπερείχε, ωστόσο, σημαντικά στους τομείς του μετεγχειρητικού πόνου και του συνολικού χρόνου ενδονοσοκομειακής παραμονής. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό
με την άριστη κλινική πορεία των ασθενών, καθώς και το
μειωμένο νοσοκομειακό κόστος κατέστησαν την οπισθοπεριτοναϊκή μέθοδο την επέμβαση εκλογής στην ελάχιστα
επεμβατική χειρουργική των επινεφριδίων.

Abstract
Kyriakopoulos A, Linos D. Advantages of posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy compared
to laparoscopic adrenalectomy. Iatrika Analekta 2011, 3:545-550
Background: Posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy substituted its anterior laparoscopic counterpart as the
treatment of choice in the management of adrenal tumors in our institution. We present our comparative results
between these operative techniques demonstrating the reasons of this change.
Methods: From May 2008 to September 2010, thirty patients underwent posterior retroperitoneoscopic
adrenalectomy. Operative time, complications, hospital stay, postoperative pain and cost were compared to thirty
selected laparoscopic controls.
Results: Median tumor size was 3.8 cm (range 1.5 - 8.0) for the retroperitoneoscopic group and 4.9 cm (range
2.4 - 8.0) for the laparoscopic group. Median operative time was similar between the retroperitoneoscopic and
the laparoscopic group {90.0 min (range 60 - 165) vs 77.5 min (range 55 - 120), p=0.138}. It was though
significantly reduced after the 20th case {97.5 min (range 80 - 165) vs 70 min (range 60 - 110), p<0.001} in the
retroperitoneoscopic group. Median VAPS scores were significantly lower for the retroperitoneoscopic group both
the first and the third postoperative days {1 (range: 0 - 1) vs 4 (range: 3 - 6), p<0.001 and 0 (range 0 - 1) vs 3
(range 2 - 6) p<0.001}. Median postoperative hospital stay was also better in the retroperitoneoscopic group {2
days (range 2 - 3) vs 4 days (range 3 - 6), p<0.001}. The cost of the posterior approach was significantly less than
that of the laparoscopic technique (p<0.001).
Conclusions: Posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy compared to laparoscopic adrenalectomy was safe, fast,
although vastly superior in terms of postoperative pain and hospital stay in this series. Furthermore, the impressive
patient recovery and the significantly reduced operative cost add up to te suggestion of the retroperitoneoscopic
approach as the method of choice in minimally invasive adrenal surgery.
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Τα αδενώματα της υπόφυσης είναι καλοήθεις όγκοι του
αδένα της υπόφυσης και υπολογίζονται σε ποσοστό περίπου 10% όλων των ενδοκράνιων νεοπλασμάτων. Συχνά
παραμένουν αδιάγνωστα και μικροί τέτοιοι όγκοι βρίσκονται σε ποσοστό από 6% έως 24% σε φυσιολογικά άτομα1.

Συμπτώματα
Η διάγνωση βασίζεται είτε στις οπτικές διαταραχές που οφείλονται στην πίεση που ασκεί ο όγκος στο οπτικό νεύρο,
είτε στις εκδηλώσεις που προκαλούνται από την έλλειψη
ορμονών, λόγω επηρεασμένης λειτουργίας της υπόφυσης
(υποφυσιακή ανεπάρκεια), είτε στα κλινικά συμπτώματα
που εκδηλώνονται από υπερβολική έκκριση ορμονών2. Οι
ιδιαιτερότητες των συμπτωμάτων εξαρτώνται από τον τύπο
της ορμόνης που υπερεκκρίνεται (πίνακας 1).
Το οπτικό χίασμα είναι η περιοχή της οπτικής οδού που
πιέζεται από τους συγκεκριμένους όγκους, προκαλώντας
τυπική διαταραχή των οπτικών πεδίων (αμφικροταφική
ημιανοψία) και έκπτωση της οπτικής οξύτητας. Σε σπάνιες περιπτώσεις προκαλείται διπλωπία, συνήθως λόγω
πάρεσης του απαγωγού νεύρου. Οι όγκοι που προκαλούν
οπτικές διαταραχές συνήθως είναι μακροαδενώματα (μεγαλύτερα από 10 χιλ. σε διάμετρο). Όγκοι μικρότεροι

από 10 χιλ. ονομάζονται μικροαδενώματα. Μερικοί όγκοι
εκκρίνουν περισσότερες από μία ορμόνες και ο πιο συχνός συνδυασμός είναι αυξητική ορμόνη και προλακτίνη. Τα προλακτινώματα συχνά διαγιγνώσκονται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης, όταν η ορμόνη προγεστερόνη
αυξάνει το ρυθμό ανάπτυξης του όγκου. Πονοκέφαλοι
μπορεί να είναι παρόντες. Καθώς τα αδενώματα αναπτύσσονται αργά, η επιδείνωση των συμπτωμάτων είναι
ανεπαίσθητη. Μόνο στην περίπτωση αυτόματης αιμορραγίας (αποπληξία αδενώματος) εκδηλώνονται αιφνίδια
και συνοδεύονται πάντα από κεφαλαλγία, αυχεναλγία,
ναυτία και από διαταραχή του επιπέδου συνειδήσεως και
της όρασης.

Διάγνωση
Η διάγνωση επιβεβαιώνεται ενδοκρινολογικά, ενώ οι νευροαπεικονιστικές μέθοδοι, π.χ. η αξονική και κυρίως η μαγνητική τομογραφία, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ο πλήρης
έλεγχος των ασθενών με υποψία αδενώματος υποφύσεως
περιλαμβάνει:
1. Κλινική νευρολογική εξέταση (έλεγχος της λειτουργίας των εγκεφαλικών συζυγιών: οπτικού, κοινού κινητικού,
τροχιλιακού και απαγωγού νεύρου).

Πίνακας 1
ΥΠΕΡΕΚΚΡΙΣΗ ΟΡΜΟΝΗΣ

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

Προλακτίνη (προλακτίνωμα)

Διαταραχές περιόδου (δυσμηνόρροια) ή διακοπή της (αμηνόρροια), έκκριση υγρού από
το στήθος (γαλακτόρροια), μείωση libido, ελάττωση τριχοφυΐας.

Αυξητική ορμόνη

Μεγαλακρία, οίδημα άκρων, αλλαγή χαρακτηριστικών του προσώπου, αύξηση διαστάσεων κάτω γνάθου, υπερίδρωση, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης.

ACTH

Σύνδρομο Cushing (αύξηση βάρους, κεντρική παχυσαρκία, σεληνοειδές πρόσωπο, ραβδώσεις δέρματος στην κοιλιά και στο στήθος, μείωση μυϊκής μάζας, μώλωπες δέρματος, ακμή, υπερτρίχωση, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, διαταραχή περιόδου).

TSH

Αύξηση του βασικού μεταβολισμού, υπερβολική εφίδρωση, αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία, άνοδος της αρτηριακής πίεσης, αύξηση της όρεξης και ταυτόχρονη απώλεια σωματικού βάρους, δυσανεξία σε υψηλές θερμοκρασίες.
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1.

2.

Εικ. 1. Προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία ευμεγέθους ενδοκαι υπερεφιππιακού μακροαδενώματος με αιμορραγικά στοιχεία
(αποπληξία υποφύσεως).

Εικ. 2. Μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία του ασθενούς μετά
από διασφηνοειδική επέμβαση και ολική αφαίρεση του αδενώματος.

2. Οφθαλμολογικό έλεγχο (έλεγχος της οπτικής οξύτητας
και των οπτικών πεδίων).
3. Απεικονιστικό - ακτινολογικό έλεγχο. Η σημαντικότερη και απολύτως αναγκαία απεικονιστική εξέταση είναι
η μαγνητική τομογραφία (MRI) υποφύσεως με χορήγηση
παραμαγνητικής ουσίας.
4. Ενδοκρινολογικό έλεγχο (πλήρη έλεγχο της λειτουργίας της υποφύσεως, προσδιορισμό των βασικών τιμών
των υποφυσιακών ορμονών και διενέργεια δοκιμασιών
διέγερσης και καταστολής αυτών, ανάλογα με την κλινική
εικόνα και την πιθανολογούμενη ορμονική διαταραχή, όπως καταστολή της αυξητικής ορμόνης, δοκιμασία ανοχής
στη γλυκόζη για τη διάγνωση της μεγαλακρίας, δοκιμασία
καταστολής της κορτιζόλης, χορήγηση δεξαμεθαζόνης για
τη διάγνωση του συνδρόμου Cushing).

Περίπου το 90% των όγκων αυτών θεραπεύεται αφαιρούμενο διασφηνοειδικά (μέσω της ρινός). Η πρώτη αναφορά
της τεχνικής παρουσιάστηκε το 1907 από το χειρουργό
Oscar Hirsch στη Βιέννη και βελτιώθηκε σημαντικά με τη
συμβολή του πατέρα της σύγχρονης νευροχειρουργικής
Harvey Cushing (Βοστώνη).
Διασφηνοειδική επέμβαση - τεχνική: Η προσπέλαση
γίνεται με μικρή τομή στο βλεννογόνο της ρινός. Σχηματίζεται δίοδος κατά μήκος του ρινικού διαφράγματος,
μέσω της οποίας εξασφαλίζεται προσπέλαση στο σφηνοειδή κόλπο. Με μικροσκόπιο εξασφαλίζεται η οπτική
επαφή της περιοχής του τουρκικού εφιππίου. Η διαδικασία επιτυγχάνεται με χρήση είτε διεγχειρητικής ακτινοσκόπησης, είτε νευροπλοήγησης. Τα τελευταία χρόνια
χρησιμοποιείται ευρέως το ενδοσκόπιο για τη διαρρινική
προσπέλαση. Με τον τρόπο αυτόν προστατεύεται ο βλεννογόνος της ρινός και προσφέρονται στο χειρουργό πανοραμική άποψη και έξοχος φωτισμός του χειρουργικού
πεδίου. Το έδαφος του εφιππίου διανοίγεται. Μετά τη διάνοιξη της σκληρής μήνιγγας εμφανίζονται το αδένωμα,
καθώς και ο φυσιολογικός υποφυσιακός ιστός. Ακολουθεί
εκλεκτική ογκεκτομή, κατά την οποία αφαιρείται το αδένωμα, ενώ ο φυσιολογικός ιστός παραμένει ανέπαφος.
Το διανοιχθέν έδαφος του εφιππίου καλύπτεται συνήθως
με τμήμα μηριαίας περιτονίας, ειδικά όταν υπάρχει εκροή
εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Αν η εκροή είναι σημαντική,
τοποθετείται προσωρινά οσφυονωτιαία παροχέτευση.
Ενδείξεις για τη διασφηνοειδική επέμβαση είναι η επέκταση του όγκου στο σφηνοειδή κόλπο, η διήθηση του
σφηνοειδούς οστού, τα ενδοεφιππιακά αδενώματα και η
συμμετρική άνωθεν του εφιππίου ανάπτυξη του όγκου. Η
διαδικασία αυτή είναι ελάχιστα επεμβατική και επιτρέπει
την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς, με την πάροδο της
νάρκωσης. Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι συνήθως 3
ημέρες, ενώ απαιτείται ανάπαυση για ακόμα περίπου 10
ημέρες στο σπίτι.
Το είδος της επέμβασης εξατομικεύεται. Τα χαρακτηριστικά του όγκου (μέγεθος, επέκταση πέραν του εφιππίου)
και η κατάσταση του ασθενούς (ηλικία, γενική κατάσταση,
ανατομικοί παράγοντες) παίζουν καθοριστικό ρόλο. Σε ποσοστό 10% των περιπτώσεων δε δύναται να εφαρμοστεί η

Θεραπεία
1. Φαρμακευτική θεραπεία: Ως θεραπεία εκλογής,
εφαρμόζεται και είναι διεθνώς αποδεκτή μόνο στα
προλακτινώματα3. Με τη χορήγηση αγωνιστών ντοπαμίνης (π.χ. καμπεργολίδη - Dostinex, βρωμοκρυπτίνη Parlodel), επιτυγχάνεται σημαντικότατη συρρίκνωση των
προλακτινωμάτων και μακροπρόθεσμος έλεγχός τους σε
ποσοστό >95% των περιπτώσεων. Παρόμοια αποτελεσματικές φαρμακευτικές θεραπείες δεν υφίστανται για
άλλους τύπους αδενωμάτων. Ιδιαίτερα στη μεγαλακρία
[ανάλογα σωματοστατίνης (οκτρεοτίδη, λανρεοτίδη),
αγωνιστές ντοπαμίνης (βρωμοκρυπτίνη, κιναγολίδη,
καμπεργολίδη και ανταγωνιστές υποδοχέα αυξητικής
ορμόνης - pegvisomant4)], στο σύνδρομο Cushing (κετοκοναζόλη -Fungoral, μετυραπόνη, μιτοτάνη) αλλά και
στην εξαιρετικά σπάνια υπερέκκριση TSH (ανάλογα σωματοστατίνης - οκτρεοτίδη, λενρεοτίδη), ο σκοπός της
φαρμακευτικής αγωγής είναι, συνήθως, η προετοιμασία
του ασθενούς για τη χειρουργική επέμβαση ή ο μετεγχειρητικός έλεγχος της υπερέκκρισης των ορμονών σε
περίπτωση αποτυχίας να θεραπευθεί η ενδοκρινολογική
διαταραχή χειρουργικά, με ή χωρίς ακτινοβολία.
2. Χειρουργική αντιμετώπιση: Για όλα τα ορμονοπαραγωγά (εκτός των προλακτινωμάτων), καθώς και τα μη εκκριτικά αδενώματα, θεραπεία εκλογής παραμένει η επέμβαση.
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διασφηνοειδική τεχνική και ο όγκος αφαιρείται διακρανιακά, με τροποποιημένη ÇμίνιÈ μετωποκροταφική κρανιοτομία. Διανοίγεται η σχισμή του Sylvius, παρασκευάζονται
το οπτικό χίασμα και οι αρτηρίες του κύκλου του Willis
και αφαιρείται ο όγκος, ενώ ο φυσιολογικός υποφυσιακός
ιστός και τα αγγεία παραμένουν ανέπαφα.
Ενδείξεις για τη διακρανιακή επέμβαση αποτελούν η
επέκταση του όγκου υπομετωπιαία και/ή όπισθεν του οπτικού χιάσματος, καθώς και στον μέσο και/ή στον οπίσθιο
κρανιακό βόθρο. Ενίοτε, χρησιμοποιούνται και άλλες προσπελάσεις, όπως η διακοιλιακή για όγκους του κοιλιακού
συστήματος, οπότε η προσπέλαση γίνεται με παροβελιαία
κρανιοτομία.
Όταν απαιτείται παρακέντηση του κυστικού όγκου ή
λήψη βιοψίας του όγκου του εφιππίου (π.χ. για ακτινοθεραπεία), η προσπέλαση γίνεται με κρανιοανάτρηση στο
ύψος της στεφανιαίας ραφής και περίπου 3 εκ. παράμεσα της μέσης γραμμής, δεξιά. Η βιοψία γίνεται με CTυποβοηθούμενη στερεοταξία ή με νευροπλοήγηση.

Έκβαση
Ενώ παλαιότερα στόχοι της επέμβασης ήταν η αποσυμπίεση του οπτικού νεύρου και η διατήρηση της όρασης, σήμερα, χάρη στη μικροχειρουργική, επιτυγχάνεται πλήρης
εξαίρεση του όγκου σε ποσοστό 65% - 75% των ασθενών.
Παράλληλα, κλινικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι σε έμπειρα χειρουργικά χέρια η διατήρηση της λειτουργίας της
υπόφυσης στα προεγχειρητικά επίπεδα επιτυγχάνεται σε
περισσότερο από το 70% των ασθενών που υποβάλλονται
σε διαρρινική επέμβαση, ενώ σε επιπλέον ποσοστό 20%
των ασθενών παρατηρείται βελτίωση αυτής5.
Ο κύριος λόγος υφολικής αφαίρεσης του αδενώματος
είναι η διηθητική επέκταση του όγκου στην περιοχή του
σηραγγώδους χώρου. Λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου υποτροπής σε περίπτωση διαπίστωσης υπολειμματικού ιστού μετεγχειρητικά, οι ασθενείς χρήζουν περαιτέρω
θεραπείας, φαρμακευτικής ή ακτινοθεραπείας (συμβατική
κλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία ή ακτινοχειρουργική
γ-knife).
Από το 2004 έως το 2011 έχουν πραγματοποιηθεί στο
ΥΓΕΙΑ συνολικά 190 επεμβάσεις σε ασθενείς με αδενώματα υποφύσεως: μη εκκριτικά n=105, μεγαλακρία n=52,
νόσος Cushing n=20, προλακτινώματα n=11, TSHomas
n=2.
Με βάση τα αποτελέσματα των μετεγχειρητικών μα-

γνητικών τομογραφιών, ολική αφαίρεση του αδενώματος
επιτεύχθηκε συνολικά σε 152/190 ασθενείς (80%).
Όσον αφορά τα μη εκκριτικά αδενώματα, απεικονιστικά ολική εξαίρεση επιτεύχθηκε σε 37 από τα 40 (93%)
αδενώματα οβελιαίας διαμέτρου <20 χιλ., σε 36 από τα
47 (76%) αδενώματα μεταξύ 20 και 30 χιλ. και σε 10
από τα 18 (53%) αδενώματα διαμέτρου >30 χιλ. Απεικονιστικά πλήρης αφαίρεση παρατηρήθηκε σε 60 από τα
67 (90%) μη διηθητικά αδενώματα και σε 18 από τα 38
(48%) παραεφιππιακά.
Όσον αφορά τα εκκριτικά αδενώματα και με βάση τα
αποτελέσματα των μετεγχειρητικών ενδοκρινολογικών
εξετάσεων, ορμονική αποκατάσταση επιτεύχθηκε στο
73% των μεγαλακρικών ασθενών με μικροαδένωμα και
στο 40% των μεγαλακρικών ασθενών με μακροαδένωμα.
Πλήρης ενδοκρινολογική ύφεση παρατηρήθηκε στο 85%
των ασθενών με νόσο Cushing και στο 78% των ασθενών
με προλακτίνωμα.
Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την έκβαση της χειρουργικής επέμβασης είναι το μέγεθος του αδενώματος,
η άνωθεν του εφιππίου επέκταση και η διήθηση των παραεφιππιακών ανατομικών δομών6.
Επιπλοκές παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 2% (6/190) των
ασθενών. Δύο ασθενείς παρουσίασαν μετεγχειρητική ρινορραγία. Η μία αντιμετωπίστηκε συντηρητικά και η άλλη
με εμβολισμό, καθώς αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για δημιουργία και για ρήξη ψευδοανευρύσματος σφηνοϋπερώιας αρτηρίας. Ενδοεφιππιακή μετεγχειρητική αιμορραγία
εμφανίστηκε σε τρεις ασθενείς μετά από διασφηνοειδική
επέμβαση και αντιμετωπίστηκε χειρουργικά. Ένας ασθενής παρουσίασε μετεγχειρητική υποφυσιακή ανεπάρκεια.
Σε αυτήν τη χειρουργική σειρά δεν παρατηρήθηκαν λοιμώξεις ή μετεγχειρητικές ρινόρροιες (διαφυγές εγκεφαλονωτιαίου υγρού).

Συμπέρασμα
Παρά τις τρέχουσες προόδους στη φαρμακευτική αντιμετώπιση των αδενωμάτων της υπόφυσης, η χειρουργική
αφαίρεση παραμένει η θεραπεία εκλογής για την πλειονότητα των όγκων αυτών7. Παρόλο που η αποτελεσματικότητα της χειρουργικής επέμβασης κρίνεται με συνεχώς
αυστηρότερα τεχνικά πρότυπα8 και ενδοκρινολογικά κριτήρια9, η αυστηρότητα αυτή οδήγησε στην ενίσχυση του
καθοριστικού ρόλου που παίζει η εγχείρηση στην αντιμετώπιση των αδενωμάτων της υπόφυσης.

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 12 | Έτος 2011

553

Αδενώματα υπόφυσης: συμπτώματα - διάγνωση
- χειρουργική αντιμετώπιση - έκβαση

Abstract
Lampropoulos K, Nomikos P. Pituitary adenomas. Iatrika Analekta 2011, 3:551-554
Introduction: Pituitary adenomas, which account for approximately 10% to 15% of all intracranial tumors in surgical
series, usually are classified according to their secretory activity as growth hormone (GH)-secreting adenomas,
prolactin (PRL)-secreting adenomas, adrenocorticotropin (ACTH)-secreting adenomas, thyrotropin (TSH)-secreting
adenomas, and clinically nonfunctioning pituitary adenomas (NFPA).
Symptoms: Clinical manifestations of pituitary adenomas are the result of excess hormone secretion (acromegaly,
hyperprolactinemia, hypercortisolism, hyperthyroidism) and/or to compression of the surrounding structures
(hypopituitarism, headache, visual disturbances, oculomotor palsy).
Diagnostic tools: Currently the most frequently used and most helpful diagnostic imaging procedure in the
neuroradiological work-up of patients harboring pituitary tumors is magnetic resonance imaging (MRI). MRI not only
directly depicts tumor size, extension, and characteristics such as hemorrhagic and cystic changes (T2-weighted
images), but also helps to delineate the tumor from the surrounding anatomical structures (T1-weighted images
pre- and post-gadolinium).
Treatment: Therapeutic options in patients with pituitary adenomas include surgery, radiotherapy, and medical
treatment. The choice of the more appropriate treatment in the individual patient rests mainly on tumor type, age,
and clinical status of the patient. Microsurgical removal is the preferred therapy for all pituitary adenomas, except
for pro- lactinomas, which are usually well controlled by chronic medical therapy with dopamine agonists.
Results: 190 patients with pituitary adenoma underwent transsphenoidal resection of their lesions at Hygeia
Hospital from January 2004 to July 2011. There were 105 nonfunctioning adenomas and 52 growth hormonesecreting, 20 adrenocorticotropin hormone-secreting, 11 prolactin-secreting, and 2 thyroid-stimulating hormonesecreting adenomas. Gross total removal was achieved in 80% of the cases. The remission rates for patients
with nonfunctioning adenomas (as documented on the last postoperative imaging) was 79% and for functioning
adenomas (as documented on the last endocrinological evaluation) were 73% for growth hormone-secreting,
85% for adrenocorticotropin hormone-secreting, 78% for prolactin-secreting adenomas, and 100% for thyroidstimulating hormone-secreting adenomas, with no recurrence at the time of the last follow-up. In this series, factors
influencing outcome were invasion of the cavernous sinus and maximum tumor diameter, for the nonfunctioning
tumors, and extend of resection and suprasellar extension, for the functioning adenomas.
Conclusions: In experienced hands, transsphenoidal surgery is an effective and safe treatment in all patients with
pituitary adenoma except for prolactinomas responsive to medical therapy.
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Οξέα αθηρωματικά σύνδρομα θεωρούνται ο διαχωρισμός
της αορτής, το ενδοτειχωματικό αιμάτωμα και το αθηρωματικό έλκος. Ο διαχωρισμός της αορτής είναι το επίμηκες
σχίσιμο των χιτώνων της αορτής, το οποίο δημιουργεί έναν
ψευδή και έναν αληθή αυλό, όπου κυκλοφορεί ή όχι αίμα (εικόνα 1). Αυτό το επίμηκες σχίσιμο των χιτώνων της
αορτής ακολουθεί συνήθως μία ελικοειδή πορεία, η οποία
είναι σχεδόν πάντα ίδια σε φορά και εξαρτάται από το
στροβιλισμό του αίματος όταν αυτό εξέρχεται από την καρδιά κατά την καρδιακή συστολή. Ιστορικά, η ταξινόμηση
γινόταν σε δύο κατηγορίες, στην κατηγορία DeBakey Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
και στην ταξινόμηση Stanford A, B. Ο διαχωρισμός κατά την
ταξινόμηση DeBakey τύπου I ξεκινούσε από την ανιούσα
αορτή και εκτεινόταν σε όλο το μήκος της κατιούσας αορτής. Για να απλοποιήσουμε, όμως, την ταξινόμηση και να
της δώσουμε μία χροιά ανάλογα με τη θεραπεία του κάθε
τύπου διαχωρισμού, σήμερα προτιμούμε την ταξινόμηση
κατά Stanford A, B. Ο διαχωρισμός τύπου Α ξεκινά από την
ανιούσα αορτή και επεκτείνεται σε ένα μέρος ή σε όλο το
μήκος της κατιούσας αορτής, ενώ ο διαχωρισμός τύπου Β
ξεκινά μετά την έκφυση της αριστερής υποκλειδίου και
επεκτείνεται σε ένα μέρος ή σε όλο το μήκος της κατιούσας αορτής. Τελευταία έχει προταθεί μία νέα ταξινόμηση,
κατά το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας, η οποία προσπαθεί να συμβιβάσει την ταξινόμηση κατά Stanford και
κατά DeBakey. Αυτή, βέβαια, η τελευταία δεν έχει ακόμα
εισχωρήσει στη βιβλιογραφία. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι οξύς διαχωρισμός θεωρείται αυτός ο οποίος έχει
ÇηλικίαÈ μικρότερη των δύο εβδομάδων, ενώ άνω των δύο
εβδομάδων θεωρείται χρόνιος διαχωρισμός. Η επίπτωση
των διαχωρισμών στο γενικό πληθυσμό είναι 2/3 για τον
τύπου Α και 1/3 για τον τύπου Β. Επίσης, αφορά 2 άνδρες
για κάθε 1 γυναίκα και 1 - 5 περιπτώσεις ανά 100.000
κατοίκους και ανά έτος. Πολλές αιτίες ευθύνονται για την
εμφάνιση των διαχωρισμών της αορτής. Έτσι, μπορούμε να
εντοπίσουμε τις συγγενείς ανωμαλίες του κολλαγόνου, όπως τα σύνδρομα Marfan, Turner, Noonan και Ehler-Danlos.
Επίσης, οι ασθενείς με δίπτυχη βαλβίδα ή με στένωση του
ισθμού εμφανίζουν πολύ πιο συχνά διαχωρισμούς της αορτής. Κλασική αιτιολογία είναι η νέκρωση του μέσου χιτώνα

της αορτής, η αρτηριακή υπέρταση, διάφορες φλεγμονώδεις παθήσεις, οι διαχωρισμοί κατά την εγκυμοσύνη, οι
τραυματικοί διαχωρισμοί, καθώς και οι ιατρογενείς αιτίες,
οι οποίες γίνονται όλο και πιο συχνές λόγω της πολύ συχνής πλέον χρήσης διαφόρων ενδοαυλικών θεραπειών. Αυτοί οι διαχωρισμοί συνήθως προξενούνται από τη διέλευση
των οδηγών-συρμάτων μέσα από τα αγγεία.

Κλινική εικόνα
Συνήθως, ο διαχωρισμός της αορτής εμφανίζεται με οξύ
πόνο, ο οποίος κλασικά εμφανίζεται στο μεσοθωράκιο και
αντανακλά προς την πλάτη, ανάμεσα στις ωμοπλάτες. Αυτός ο πόνος συχνά είναι τύπου ηλεκτρισμού και ο ασθενής
τον περιγράφει να άρχεται από το μεσοθωράκιο και να κατεβαίνει κατά μήκος της πλάτης μέχρι τις μηριαίες αρτηρίες.
Κατά την κλινική εξέταση ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει
ασύμμετρες περιφερικές σφίγξεις, λόγω της ασύμμετρης
αιμάτωσης των αρτηριών, ή ακόμη και φύσημα στις μηριαίες αρτηρίες. Στην καρδιακή ακρόαση πολλές φορές υπάρχει φύσημα αορτικής ανεπάρκειας. Μπορεί να εμφανίζει
συμπτώματα επιπωματισμού ή οξείας αριστερής καρδιακής
ανεπάρκειας, λόγω της αιφνίδιας μεγάλης αορτικής ανεπάρκειας, ή ακόμα και έμφραγμα του μυοκαρδίου, λόγω
του διαχωρισμού του ενός ή και των δύο εκφύσεων των
στεφανιαίων αρτηριών. Τέλος, μπορεί να εμφανίζει νευρολογική συμπτωματολογία, όπως οξύ εγκεφαλικό, παραπληγία, ημιπληγία ή ακόμα και αναισθησία των κάτω άκρων.
Το ηλεκτροκαρδιογράφημα δεν είναι τυπικό, ή μπορεί να
δείχνει οξύ έμφραγμα, ή ακόμα και ισχαιμία του μυοκαρδίου. Η ακτινογραφία θώρακος δείχνει συνήθως διεύρυνση
του μεσοθωρακίου και οι εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί
να δείχνουν καρδιακά ένζυμα ή ανεβασμένα D-Dimers. Τα
διαγνωστικά μέσα που διαθέτουμε για να διερευνήσουμε
έναν πιθανό διαχωρισμό της αορτής είναι κατά πρώτο λόγο
το υπερηχοκαρδιογράφημα, το οποίο είναι διαθωρακικό και
του οποίου η ευαισθησία είναι σχετικά μικρή για όλη την
αορτή. Μπορεί, όμως, να μας δείξει πολύ καλά αν ο διαχωρισμός άρχεται από τη ρίζα της αορτής και εκεί μπορεί
να μας δείξει το πτερύγιο εισόδου. Καλύτερη ευαισθησία
έχει το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, το οποίο μπορεί
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να μας δείξει καθαρά και την κατιούσα αορτή στην οποία
μπορεί να επεκτείνεται ο διαχωρισμός. Η κατ᾽ επιλογή εξέταση, βέβαια, για τη διάγνωση του διαχωρισμού της αορτής
είναι η αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό (εικόνα 2). Η
μαγνητική τομογραφία είναι, επίσης, κατάλληλη, αλλά δεν
είναι πάντα διαθέσιμη σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα
οποιαδήποτε ώρα και ο χρόνος που απαιτείται για να γίνει
η λήψη των εικόνων είναι αισθητά μεγαλύτερος σε σχέση
με την αξονική τομογραφία. Τέλος, η αγγειογραφία, που
ήταν παλαιότερα μία από τις εξετάσεις διάγνωσης του
διαχωρισμού, δε χρησιμοποιείται πλέον. Ο διαχωρισμός
της αορτής τύπου Α μπορεί να επεκταθεί στα στεφανιαία
αγγεία στο 7% των περιπτώσεων, στα εγκεφαλικά αγγεία
και στα αγγεία των άνω άκρων στο 42% των περιπτώσεων,
στις νεφρικές, στις μεσεντέριες και στην κοιλιακή αρτηρία στο 27% των περιπτώσεων, και στις λαγόνιες και στις
μηριαίες αρτηρίες στο 27% των περιπτώσεων. Παρά την
πολύ συνηθισμένη επέκταση του διαχωρισμού στις αρτηρίες που προαναφέραμε, η συμπτωματολογία σε σχέση με
αυτές τις επιπλοκές είναι πολύ μικρότερη. Έτσι, μόνο στο
11,7% των περιπτώσεων του διαχωρισμού των λαγονίων ή
των μηριαίων αρτηριών εμφανίζεται συμπτωματολογία, ενώ
το ποσοστό είναι 8,7 % για τις νεφρικές, τις μεσεντέριες
και την κοιλιακή αρτηρία. Το 9,3% εμφανίζει εγκεφαλικά
επεισόδια ή ισχαιμία των άνω άκρων2.

Θεραπεία του διαχωρισμού τύπου Α
Ο διαχωρισμός της αορτής τύπου Α είναι επείγουσα κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα. Η

1
Εικ. 1. Μηχανισμός δημιουργίας του διαχωρισμού τύπου Α.
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θνησιμότητα του διαχωρισμού της αορτής τύπου Α είναι
1% κάθε ώρα που περνάει τις πρώτες 48 ώρες, ενώ το 75%
των ασθενών θα χάσουν τη ζωή τους μέσα σε διάστημα 2
εβδομάδων και το 90% μέσα σε ένα χρόνο, αν δεν υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.
Η θεραπεία του διαχωρισμού τύπου Α είναι μόνο χειρουργική. Σκοπός της επέμβασης είναι να κατευθύνουμε
το αίμα που βγαίνει από την καρδιά στον αληθή αυλό,
να προλάβουμε έτσι τη ρήξη της αορτής από την τάση
του ψευδοαυλού, να αποφύγουμε τον επιπωματισμό, να
αποφύγουμε το διαχωρισμό των στεφανιαίων που θα
προκαλέσει έμφραγμα και να διορθώσουμε μία πιθανή
αορτική βαλβιδική ανεπάρκεια. Η κλασική θεραπεία του
διαχωρισμού τύπου Α είναι η αντικατάσταση μέρους τη
ανιούσας αορτής, αφού έχουμε τοποθετήσει τον ασθενή
σε εξωσωματική κυκλοφορία και έχουμε κατεβάσει τη
θερμοκρασία του σώματός του. Εδώ και λίγα χρόνια, η
ομάδα μου πρότεινε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Γενεύης μερικές νέες ιδέες στη θεραπεία του διαχωρισμού
τύπου Α. Έτσι, γενικεύσαμε τη χρήση της δεξιάς υποκλειδίου αρτηρίας σαν οδού άρδευσης κατά την εξωσωματική
κυκλοφορία, εφαρμόσαμε συστηματικά την ανοικτού τύπου αναστόμωση, δηλαδή χωρίς τη χρήση αορτικής κλάμπας σύγκλισης πάνω στην αορτή, και χειρουργούμε τους
ασθενείς σχεδόν σε ορθοθερμία, δηλαδή στη συνηθισμένη θερμοκρασία του σώματος. Επίσης, στο μεγαλύτερο μέρος των διαχωρισμών επεκτείνουμε την αντικατάσταση της
ανιούσας αορτής και στο ημιτόξο, με σκοπό να προλάβουμε την περαιτέρω διάταση των ψευδοαυλών στο επίπεδο
του τόξου και να σταθεροποιήσουμε έτσι το χειρουργικό
αποτέλεσμα. Πρέπει κανείς να γνωρίζει ότι το 20% των
χειρουργημένων ασθενών χρειάζεται επανεγχείρηση για
ανευρυσματική διάταση του ψευδοαυλού στα επόμενα 5
έτη, ενώ ο ψευδοαυλός παραμένει βατός στο 60% - 80%
των περιπτώσεων. Εκτός από την τεχνική χειρουργική δυσκολία, η χειρουργική του διαχωρισμού της αορτής θέτει
το πρόβλημα της εγκεφαλικής άρδευσης κατά την περίοδο
της εξωσωματικής κυκλοφορίας. Για να μπορεί ο χειρουργός να ελέγξει την εγκεφαλική άρδευση κατά την περίοδο αυτή χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, όπως το
συνεχές διεγχειρητικό εγκεφαλογράφημα, το οποίο είναι
δύσκολο να τεθεί σε λειτουργία σε συνθήκες επείγοντος
χειρουργείου, το διακρανιακό Doppler, το οποίο ελέγχει τη
ροή του αίματος στη μέση εγκεφαλική αρτηρία, ή ακόμη
ο κορεσμός οξυγόνου της σφαγίτιδος φλέβας. Τελευταία,
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2
Εικ. 2. Αξονική τομογραφία του διαχωρισμού τύπου Α,
όπου τα βέλη να δείχνουν τη μεμβράνη του ψευδοαυλού.

η εγκεφαλική λειτουργία παρακολουθείται με το INVOS
(near infrared spectrophotometry), το οποίο είναι μηχάνημα που μέσω δύο ηλεκτροδίων εκπέμπει ένα φωτεινό
σήμα, συχνότητα της υπέρυθρης ακτινοβολίας, το οποίο
διαπερνά το κρανίο και τα επιφανειακά στρώματα του εγκεφάλου και επαναπροσλαμβάνεται από ένα δέκτη. Ο
αλγόριθμος του μηχανήματος παρακολουθεί συνεχώς τη
μείωση λήψης των φωτονίων από το δέκτη, αναλόγως με
την ποσότητα αίματος και την πυκνότητα άρδευσης του
εγκεφαλικού φλοιού. Αυτό μεταφράζεται σε έναν αριθμό
και μία καμπύλη έμμεσης παρακολούθησης της οξυγόνωσης του φλοιού του εγκεφάλου. Η ομάδα μου έχει μεγάλη
πείρα στη χειρουργική θεραπεία του διαχωρισμού τύπου
Α και από το 1998 έχουμε χειρουργήσει 293 ασθενείς με
μέση ηλικία 63,9 έτη, οι οποίοι εμφάνισαν θνησιμότητα
της τάξης του 7% μόνο. Το συνηθισμένο ποσοστό θνησιμότητας για τον οξύ διαχωρισμό της αορτής είναι 15%
- 20%. Αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί και έχουν δημοσιευθεί επανειλημμένα σε διεθνή
περιοδικά και συνέδρια3, 4, 5.
Συμπέρασμα: Ο διαχωρισμός της αορτής τύπου Α χρειάζεται άμεση χειρουργική αντιμετώπιση, με γενίκευση της
αντικατάστασης της ανιούσας αορτής και του ημιτόξου. Η
χρήση της δεξιάς υποκλειδίου αρτηρίας για την άρδευση
κατά την εξωσωματική κυκλοφορία έχει βελτιώσει πάρα
πολύ την πρόγνωση και τους χρόνους της επέμβασης. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο επιθετικοί στη χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της ανιούσας αορτής, ιδίως
σε ασθενείς με Marfan ή με δίπτυχη αορτική βαλβίδα
και στις οικογένειες που εμφανίζουν διαχωρισμούς της
αορτής κατά συρροή.

Διαχωρισμός της αορτής τύπου Β
Η κλινική εικόνα του διαχωρισμού της αορτής τύπου Β

είναι παραπλήσια με αυτήν του διαχωρισμού τύπου Α και
κοινό σημείο τους είναι ο πόνος. Η θεραπεία, όμως, στο
διαχωρισμό τύπου Β είναι συντηρητική, διότι η θνησιμότητα με τη συντηρητική θεραπεία είναι της τάξης του 5%
- 10%, ενώ σε περίπτωση χειρουργικής αντιμετώπισης
είναι της τάξης του 30% - 50%.
Αυτή η συντηρητική θεραπεία πρέπει να μετατραπεί
σε χειρουργική όταν ο πόνος συνεχίζεται, παρά τη βελτιστοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής μέσω του ελέγχου
της αρτηριακής πίεσης, όταν υπάρχει σύνδρομο υποάρδευσης μέλους ή οργάνων, όταν υπάρχει κίνδυνος ρήξης
από μεγάλη ανευρυσματική διάταση του ψευδοαυλού ή
από στένωση του αληθούς αυλού, με συνέπεια την ισχαιμία των οργάνων κάτω από αυτήν. Κατά τη συντηρητική
θεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ελέγχουμε
την πίεση με σκοπό να είναι χαμηλότερη των 120/80
mmHg, τη διούρηση που πρέπει να διατηρηθεί και τον
πόνο του ασθενούς. Η χειρουργική αντιμετώπιση του διαχωρισμού της αορτής τύπου Β, όταν χρειάζεται, είναι
η αντικατάσταση της θωρακοκοιλιακής αορτής. Με την
έλευση της ενδοαυλικής θεραπείας η χειρουργική θεραπεία του διαχωρισμού τύπου Β έχει παραγκωνιστεί. Ο
στόχος της ενδοαυλικής θεραπείας είναι η κάλυψη του
σημείου εισόδου, που συνήθως είναι στην αμέσως μετά
την αριστερή υποκλείδιο αρτηρία περιοχή, η έκπτυξη
του αληθούς αυλού και η συμπίεση του ψευδοαυλού, με
συνέπεια την αποκατάσταση της αιμάτωσης στην περιφέρεια και ενδεχομένως τη θρόμβωση του ψευδοαυλού.
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει τη μικρότερη θνησιμότητα της ενδοαυλικής μεθόδου σε σχέση με την κλασική
χειρουργική μέθοδο. Επίσης, χάρη στην ενδοαυλική
θεραπεία μειώνεται πολύ το ποσοστό παραπληγίας, το
οποίο είναι αρκετά υψηλό στην περίπτωση της κλασικής
χειρουργικής θεραπείας.
Πρόσφατα, η μελέτη INSTEAD6 έθεσε την ερώτηση
ποια είναι η προτιμότερη θεραπεία, η συντηρητική αγωγή ή η ενδοαυλική θεραπεία, και στην ερώτηση ποια από
τις μεθόδους έχει μεγαλύτερη θνησιμότητα, η απάντηση
είναι ότι η ενδοαυλική θεραπεία έχει μεγαλύτερη θνησιμότητα από τη συντηρητική αγωγή, ενώ η θρόμβωση
του ψευδοαυλού είναι κατά πολύ μεγαλύτερη στην ενδοαυλική θεραπεία, της τάξης του 91% έναντι 19% στην
περίπτωση της συντηρητικής αγωγής.
Συμπέρασμα: Η απάντηση προς το παρόν είναι ότι η
θεραπεία του διαχωρισμού τύπου Β παραμένει συντηρη-
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τική, εκτός επιπλοκής ή διάτασης του ψευδοαυλού. Χρειάζονται συνεχείς έλεγχοι ανά 6 και 12 μήνες και κατόπιν

ανά έτος, και, αν υπάρξει μία από τις προαναφερθείσες
επιπλοκές, η αντιμετώπιση είναι ενδοαυλική.

Abstract
Panos A. Aortic Dissection. Iatrika Analekta 2011, 3:555-558
Aortic dissection is a longitudinal separation of the components of the aortic wall, creating a true and a false lumen,
where the blood is circulating or not. We classify the dissections in type A and type B. In the type A the origin of the
dissection is located in the ascending aorta and aortic arche while for the type B the origin is located distally of the
origin of the left subclavian artery. In both types, the dissection may be extended along the whole aorta. For the
type A, the treatment is surgical and it consists in the resection and replacement of various portions of the ascending
aorta and/or aortic arch with prosthetic grafts. In the type B, the treatment of choise is the medical treatment with
control of the blood pressure and if any complication appears the endovascular stenting is discussed.
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