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Santrauka
Šio darbo tikslas yra aptarti toksinės mazginės strumos 
epidemiologinius ir klinikinius aspektus bei galimas 
gydymo strategijas, remiantis užsienio literatūros apž-
valga. Darbe aptariami galimi šio susirgimo gydymo 
būdai, gydymas radioaktyviuoju jodu, kaip alternatyva 
operacijai. Daroma išvada, kad gydant radioaktyviu jodu 
išvengiama pooperacinių komplikacijų, pacientai po 
gydymo dažniau išlieka eutirozinės būklės, tačiau ri-
zikuoja, kad gydymas bus mažiau efektyvus, lyginant 
su operacija. Pacientai, kurie renkasi operaciją, išven-
gia radiacijos, greit suvaldoma hipertirozė, tačiau visi 
pacientai po radikalaus operacinio gydymo turi vartoti 
pakaitinę hormonų terapiją. 

Įvadas
Struma − tai padidėjusi skydliaukė, kuri gali būti difu-

zinė (difuziškai padidėjęs skydliaukės dydis) arba mazginė 
(skydliaukės audinyje mazginiai pakitimai). Mazginė toksinė 
struma yra autonomiškai funkcionuojantys skydliaukės maz-
gai, dėl kurių pasireiškia hipertiroidizmas. Tai antra pagal 
dažnumą hipertirozės priežastis pasaulyje, po Graves’o ligos. 
Šios ligos simptomai ir pasireiškimas priklauso nuo amžiaus. 
Pacientams per 50 metų dažnai pasireiškia nervingumas, 
karščio netoleravimas, širdies palpitacijos, nemiga, neri-
mas, padidėjęs prakaitavimas, svorio netekimas, nepaisant 
padidėjusio apetito, atsiradęs palpuojamas darinys kakle, 
prieširdžių virpėjimas, galūnių tremoras, raumenų silpnumas, 
rūbų su aukštomis apykaklėmis netoleravimas. Pacientams 
per 70 metų dažniau pasireiškia tachiaritmijos, prieširdžių 
virpėjimas [1]. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti  ir aptarti įrodymais pa-
grįstą informaciją apie tirotoksikozės su toksine mazgine 
skydliaukės struma etiopatogenezę ir gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Pasirinkta taikyti mokslinės literatūros apžvalgą ir ana-

lizę. Informacijos buvo ieškoma PubMed, UpToDate, Google 
Scholar duomenų bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, 
jei jų pavadinimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, 
kad tyrimas yra tinkamas šiai apžvalgai. Paieškoje naudoti 
raktažodžiai: toksinis daugiamazgis gūžys, skydliaukės pa-
šalinimas, abliacija etanoliu, radijo dažnio abliacija, radi-
oaktyviojo jodo terapija, antitiroidinė terapija (angl. toxic 
multinodular goiter, thyroidectomy, ethanol ablation, radiof-
requency ablation, radioiodine therapy, antithyroid medical 
therapy). Analizei pasirinkti 6 viso teksto straipsniai, atitikę 
atrankos kriterijus.

Diskusija
Šiuolaikiniai šios ligos gydymo būdai yra keli: radio-

dažnuminė arba etanolio abliacija, gydymas antitiroidiniais 
preparatais, gydymas radioaktyviuoju jodu (I131) arba vi-
siška (totalinė) tiroidektomija. Pacientams, kuriems gydy-
mas radioaktyviuoju jodu, tiroidektomija ar antitiroidiniais 
vaistais yra nesėkmingas arba kontraindikuotinas, gali būti 
taikomas gydymas etanolio abliacija. Sonoskopo kontrolėje 
suleidžiama vidutiniškai 10 ml etanolio injekcija į autono-
miškai funkcionuojantį mazgą [2]. Atlikta studija, kurioje 
po etanolio abliacijos 16 autonomiškai funkcionuojančių 
skydliaukės mazgų parodė labai gerą atsaką (sumažėjo 90% 
arba daugiau), 2 − gerą (sumažėjo 50-90%), 5 − menką arba 
labai nežymų (10-50% sumažėjimas), 5 mazgai neparodė 
beveik jokio atsako į gydymą (sumažėjimas mažesnis negu 
10%). Apibendrinus studijos rezultatus, efektyvumas gydant 
etanolio abliacija yra 60 procentų [3]. Kitas gydymo variantas 
yra radiodažnuminė abliacija.  Radiodažnuminė abliacija 
yra indikuotina pacientams su hiperfunkciniais skydliau-
kės mazgais, kuriems operacija ar gydymas radioaktyviuoju  
jodu yra kontraindukuotini, neefektyvūs arba ligonis atsi-
sakė tokio gydymo. Šis gydymas yra efektyvus nechirurginis 
būdas, norint sumažinti spaudimo arba tirotoksiksikozės 
simptomus.  Efektyvumas  panašus į etanolio abliacijos [4]. 
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Kitas aptariamas gydymo būdas yra antitiroidiniai medika-
mentai. Ši terapija gali būti geriausia išeitis pacientams su 
sunkiomis gretutinėmis ligomis, dėl kurių kontraindikuotina 
operacija, arba įstaigose, kuriose nėra galimybės taikyti ra-
diacinio gydymo, arba pacientams, kurie atsisako kitokio 
gydymo [2]. Gydymas antitiroidiniais vaistais naudojamas 
norint sumažinti  laisvo tiroksino kiekį prieš operacijas, kad 
būtų pasiekta eutirozinė būklė [1]. Dažniausiai taikomas 
gydymas radioaktyviuoju jodu arba skydliaukės šalinimo 
operacija. Optimalus toksinės mazginės strumos gydymas 
išlieka labai kontroversiškas. Chirurginio gydymo rezulta-
tai yra greiti ir patikimi  – eutirozė pasiekiama per keletą 
dienų po operacijos, gydymo nesėkmės tikimybė <1 proc.,  
gydymas radioaktyviuoju jodu saugus ir efektyvus, dažnai 
pakanka tik vienos dozės, bet rezultatai matomi ne iškart, 
nevisada pavyksta sumažinti strumos dydį – nesėkmės tiki-
mybė apie 20 procentų [5].  Operacija ir radioaktyvusis jodas 
abu yra 4 lygio įrodymais paremti gydymo būdai, tinkantys 
gydyti toksinį mazginį gūžį, atsižvelgiant į simptomus ir 
gretutines ligas. Absoliuti indikacija atlikti tiroidektomiją 
yra kvėpavimo takų obstrukcija [6]. 4 lygio įrodymai reko-
menduoja rinktis tiroidektomiją esant dideliems gūžiams 
(>80g) ir spaudimo sindromams.  Didelių gūžių gydymui 
pasirinkus I131 terapiją, gūžio dydis sumažėja 30-50 procentų 
[2]. Pacientams, kuriems buvo taikyta terapija I131, hipotirozė 
išsivystė po metų (4%) arba penkerių (16%), o po tiroidek-
tomijos hipotirozė būna visiems operuotiems pacientams 
(100%). Po tiroidektomijos galimos komplikacijos: hipo-
paratiroidizmas (<2%), n.laryngeus recurrens sužalojimas 
(<2%). Indikacijos rinktis I131 gydymą: vyresnis amžius, prieš 
tai buvusi operacija ar randas kaklo srityje, nutukimas, geras 
radioaktyviosios medžiagos kaupimas skydliaukėje, maža 
operuojančio chirurgo patirtis. Indikacijos rinktis operaciją: 
spaudimas kakle, skydliaukės vėžio įtarimas, hiperparatiroi-
dizmas, reikalaujantis chirurginio gydymo, didelis  gūžys 
(>80g), nepakankamas radioaktyviosios medžiagos kaupimas 
skydliaukėje, reikalinga greita hipertirozinės būklės korek-
cija.  Pacientai, kuriems taikoma radioaktyviojo jodo terapija, 
išvengia ilgesnės hospitalizacijos ir komplikacijų, kylančių 
dėl operacijos ir anestezijos, jiems didesnė tikimybė likti 
eutirozinės būklės po gydymo, lyginant su operuotaisiais. 
Po tiroidektomijos pacientai išvengia kontakto su radioak-
tyviosiomis medžiagomis, greitai suvaldoma hipertirozinė 
būklė, tačiau po operacinio gydymo dauguma pacientų visą 
gyvenimą turi vartoti pakaitinę hormonų terapiją [5].

Išvados
1. Toksinė mazginė struma yra dažnas, daugiausia vy-

resnio amžiaus moterų, susirgimas.
2. Dėl šios ligos dažnai išsivysto tirotoksikozė, kuri pa-

sireiškia kliniškai. 

3. Geriausi gydymo rezultatai pasiekiami visiška (tota-
line) tiroidektomija arba radioaktyviuoju jodu. 
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Summary
The aim of this work is to discuss the epidemiological and cli-

nical aspects of toxic nodular goiter, as well as possible treatment 
strategies based on a review of foreign literature. The paper dis-
cusses possible treatments for this disease, including treatment 
with radioactive iodine as an alternative to surgery, based on fore-
ign literature. It is concluded that treatment with radioactive iodine 
avoids postoperative complications, patients are more likely to re-
main eutrophic after treatment, but there is a risk that treatment will 
be less effective compared to surgery. Patients who choose surgery 
avoid radiation, hyperthyroidism is quickly controlled, but every-
one must take hormone replacement therapy after radical surgery.
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