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Santrauka
Žinoma, kad COVID-19 pandemijos laikotarpiu kai kurių 
operacijų skaičius sumažėjo apie 30 procentų. Klinikinėje 
praktikoje dažnai pastebima šiuo laikotarpiu užleisto, 
pažengusio, išplitusio vėžio atvejų. Šio tyrimo metu no-
rėjome išsiaiškinti, kokią įtaką skydliaukės chirurgijai 
turėjo COVID-19 pandemijos laikotarpis.
Nagrinėti pacientų, operuotų dėl skydliaukės patologi-
jos, duomenys ikikovidiniu ir COVID-19 pandemijos 
laikotarpiu.
Nustatyta, kad COVID-19 laikotarpiu dėl skydliaukės 
patologijos operuota 46 proc. mažiau pacientų. Operaci-
jos laukimo laikas ir nustatyto skydliaukės vėžio atvejų 
skaičius šiuo laikotarpiu, lyginant su iki kovidiniu lai-
kotarpiu, išliko labai panašus.

Įvadas
Skydliaukės operacijos šiuo metu yra vienos dažniausiai 

atliekamų ope racijų [1]. Pasaulyje atliekamų skydliaukės 
operacijų nuolat daugėja. Nuo 2006 iki 2011 metų JAV ope-
racijų dėl skydliaukės mazgų padaugėjo 30 proc., o tiroidek-
tomijų padaugėjo 12 procentų [2]. Tai lėmė spartus chirurgi-
jos mokslo progresas, naujų inovacijų taikymas ir pagerėjusi 
ligų diagnostika. Lietuvoje skydliaukės operacijų skaičius 
kasmet mažėja. Lietuvos higienos instituto duo me nimis, 
2012 m. buvo atliktos 1705, o 2018 m. – 978 tiroidektomijos. 

Kasmet mažėjantis skydliaukės operacijų skaičius Lie-
tuvoje galimai siejamas su gerėjančia diagnostika.

Indikacijų tiroidektomijai yra labai daug, tačiau moks-
linėje litera tūroje išskiriamos trys pagrindinės. Jos apima 
90 proc. visų indikacijų šiai operacijai. Šiuo metu totalinė 
tiroidektomija yra auksinis standartas gydant įtariamą ar 
patvirtintą skydliaukės vėžį, didė jančius ir besikeičiančius 
skydliaukės mazgus, bei esant hipertiroidizmui [3]. Vys-
tantis skydliaukės chirurgijai ir didėjant endokrininių chi-

rurgų patirčiai, mažėjo komplikacijų po tiroidektomijų. XX 
amžiaus pradžioje mirštamumas po skydliaukės operacijų 
siekė 36 procentus [4]. Dažniausios komplikacijos buvo 
kraujavimas, infekcija, abipusis grįžtamųjų gerklų nervų 
pažeidimas ir hipokalcemija – dažnai iki raumenų paraly-
žiaus. Šiuo metu mirštamumas po šių operacijų yra artimas 
0 proc., o komplikacijų žymiai sumažėjo [5]. 

Yra žinoma, kad COVID-19 pandemijos laikotarpiu 
daugelio atliekamų operacijų skaičius sumažėjo apie 30 
procentų. 

Tyrimo tikslas - paanalizuoti dėl skydliaukės patologijos 
operuotų pacientų duomenis skirtingais COVID-19 laiko-
tarpio periodais ir juos palyginti su buvusiais ikikovidiniu 
laikotarpiu.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Visi į tyrimą įtraukti pacientai operuoti Klaipėdos univer-

sitetinėje ligoninėje (KUL) 2019 m. sausio - 2021 m. gruo-
džio mėn. laikotarpiu, pasirašę  paciento sutikimo formoje.

COVID-19 laikotarpis buvo suskirstytas į 2 laikotarpius: 
pirmasis - 2020 02 - 2021 02; antrasis - 2021 03 - 2021 12. 
Pacientų, operuotų COVID-19 laikotarpiu, duomenys buvo 
lyginti su pacientų, operuotų iki kovidinio laikotarpio, t.y. 
2019 01- 2020 01, duomenimis. Į tyrimą įtraukti pacientai, 
kuriems iki operacijos nustatyta III ar IV Bethesda citologinė 
grupė.

Grupė Reikšmė
I AP neinformatyvi (nediagnostinė)
II Gerybiniai pakitimai
III Nenustatytos reikšmės folikulinio epitelio atipija
IV Folikulinė ir Hürthle ląstelių neoplazija arba folikulinės 

neoplazijos įtarimas
V Piktybinio naviko įtarimas
VI Piktybinis navikas
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Bethesda citologinė grupė buvo nustatoma atliekant 
skydliaukės mazgų aspiracinę punkciją. Bethesda klasifi-
kacija pateikta 1 lentelėje.

Tyrimo metu analizuoti demografiniai pacientų duo-
menys, laikas iki operacijos, operacijos tipas, histologiniai 
duomenys.

Rezultatai ir jų aptarimas
2019 01-2021 12 KUL dėl skydliaukės patologijos ope-

ruota 417 pacientų.
2019 01- 2020 01 laikotarpiu dėl skydliaukės patologi-

jos KUL operuota 212 pacientų. Iš jų 171 (80,7 proc.) dėl 
gerybinių pokyčių, 41 (19,3 proc.) dėl skydliaukės vėžio. 
Minėtu laikotarpiu iš 212 pacientų dėl Bethesda III ir IV 
operuota 13 (6,1 proc.) pacientų.

2020 02-2021 02 laikotarpiu iš viso operuota 115 
pacientų. Iš jų 89 (77,4 proc.) dėl gerybinių skydliaukės 
pokyčių, 26 (22,6 proc.) dėl skydliaukės vėžio. Minėtu lai-
kotarpiu iš 115 pacientų dėl Bethesda III ir IV operuoti  5 
(4,3 proc.) pacientai.

2021 03- 2021 12 laikotarpiu iš viso operuota 90 paci-
entų. Iš jų 66 (73,3 proc.) dėl gerybinių pokyčių, 24 (26,7 
proc.)  dėl skydliaukės vėžio.

Žinoma, kad dėl įvairių priežasčių COVID-19 pande-
mijos laikotarpiu daugelio operacijų skaičius sumažėjo iki 
30 procentų [6].

Mūsų nagrinėjamu pirmuoju COVID-19 laikotarpiu, 
bendras skydliaukės operacijų skaičius sumažėjo 46 proc., 
lyginant su ikikovidiniu laikotarpiu. Antruoju kovidiniu lai-
kotarpiu per 10 mėnesių atlikta 90 skydliaukės operacijų.

III ir IV citologinės grupės pacientų, operuotų dėl sky-
dliaukės patologijos ikikovidiniu, 2019 01-2020 01 laikotar-
piu, amžiaus vidurkis buvo 56,8 metai, pirmuoju kovidiniu 
laikotarpiu 51,2 metai, o antruoju kovidiniu − 70 metų. Pa-
cientų demografiniai duomenys pateikiami 2 lentelėje.

Pacientų pasiskirstymas pagal Bethesda klasifikaciją [7] 
pateikamas 3 lentelėje. 

Tyrimo metu vertintas pacientų laikas nuo operacijos 
paskyrimo iki jos atlikimo. Ikikovidiniu laikotarpiu jis buvo 
57 dienos, kovidiniu − 60 dienų. 

Žinoma, kad kovidiniu laikotarpiu kai kurių operacijų 
laukimo laikas dėl skirtingų priežasčių ženkliai pailgėjo. 
Mūsų tyrimo duomenimis, kovidiniu  ir ikikovidiniu laiko-
tarpiu operacijų laukimo laikas praktiškai nesiskyrė.

Kovidiniu laikotarpiu pastebimai padaugėjo užleistų įvai-
rios lokalizacijos vėžio atvejų. Savo tyrime mes nenustatėme 
ženklaus skydliaukės vėžio atvejų skaičiaus padidėjimo. 
Procentinė pacientų, operuotų dėl skydliaukės vėžio, dalis 
COVID-19 laikotarpiu liko panaši, atitinkamai 19,3 proc. 
ikikovidiniu ir 22,6 proc. COVID-19 laikotarpiu.

Lyginant operacijos metu nustatytų skydliaukės vėžinių 
mazgų dydį, ikikovidiniu  laikotarpiu jis buvo vidutiniškai 
20,2 mm, kovidiniu laikotarpiu 14,5 mm.

Apibendrinant mūsų tyrimo duomenis, galima teigti, kad 
kovidiniu laikotarpiu ženklaus skydliaukės vėžio atvejų skai-
čiaus padidėjimo nenustatyta.

Išvados
1. Nustatėme, kad COVID-19 laikotarpiu bendras sky-

dliaukės operacijų skaičius sumažėjo 46 proc., lyginant su 
ikikovidiniu laikotarpiu.

2. Skydliaukės operacijos laukimo laikas, lyginant iki-
kovidinį laikotarpį su kovidiniu, reikšmingai nepadidėjo.

3. Tyrimo metu nenustatėme, kad kovidiniu laikotarpiu 
būtų ženkliai padidėjęs skydliaukės vėžio atvejų skaičius.
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Pacientų 
demografiniai 
duomenys 
(Bethesda 
III ir IV)

Ikikovidinis 
laikotarpis

2019 01-
2020 01

COVID-19 
laikotarpis

2020 02-
2021 02

COVID-19 
pabaigos laiko-

tarpis
2021 03-2021 12

Amžius 
(vidurkis)

56,8 51,2 70

Amžius (SD) 10,49 10,52 7,94
Lytis (vyrai) 5 1 0
Lytis (moterys) 8 4 3

Priešoperacinė 
diagnozė

Ikikovidinis 
laikotarpis

2019 01-
2020 01

COVID-19 
laikotarpis

2020 02-
2021 02

COVID-19 
pabaigos laiko-

tarpis
2021 03-2021 12

Bethesda III 7 1 1
Bethesda IV 6 4 2
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2 lentelė. Pacientų demografiniai duomenys. 
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Summary
It is known that during the COVID-19 pandemic, the number 

of some operations decreased by around 30 %. In clinical practice, 
cases of neglected and advanced cancer are often observed during 
this period. In this study, we wanted to find out what impact the 
COVID-19 pandemic period had on dinamics of thyroid surgery.

The data of patients who had surgery for thyroid pathology in 
the pre-COVID, and COVID-19 pandemic period were examined.

It was established that during the period of COVID-19, number 
of patients who had surgery due to thyroid pathology decresased 
by 46 %. The waiting time for surgery and persentage of surgeries 
due to thyroid cancer in this period compared to the pre-covid pe-
riod remained very similar.
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