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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Патологія щитоподібної залози (ЩЗ) на сьогодні є 

найчастішою не тільки серед ендокринних порушень (Валенко Н.В. 2013), але й 

серед хвороб дорослого населення загалом (Reiners С. 2004, Vanderpump M. 

2011), поступаючись тільки серцево-судинним захворюванням (Кравченко В.В. 

2018). Вузловий зоб (ВЗ) – друга за частотою патологія щитоподібної залози 

після ендемічного зоба (Тронько М.Д. 2012, Черненко О.В. 2013). Загалом в 

Україні поширеність вузлового зоба складає близько 3 тис. на 100000 населення, 

а в світі в окремих регіонах сягає 15% і вище (Кравченко В.І. 2011, Vanderpump 

M. 2011, Jung H. S. 2016) і ці показники невпинно зростають протягом останніх 

десятиліть. Захворюваність на вузловий зоб в Україні зросла майже вдвічі: від 

37,5 до 71,4 на 100 тис. населення за період 2000-2011 роки (Коваленко А.Є. 

2018). Значна поширеність зоба в світі та особливо в ендемічних регіонах 

спричиняє великі витрати на обстеження, спостереження та лікування пацієнтів, 

а також є причиною тимчасової та постійної непрацездатності населення у 

великих масштабах (Hooft L. 2004, Haugen B.R. 2016). Наприклад в США 

щорічні втрати економіки через непрацездатність пов’язану із йододефіцитними 

станами оцінюють понад 7 млн. робочих днів (Тронько М.Д. 2012). Витрати на 

діагностику та лікування захворювань щитоподібної залози Німеччиною 

складають близько 1 млрд. євро на рік (Kahaly G.J. 2004), а в США лікування 

раку щитоподібної залози потребує понад 3,5 млрд. доларів щороку (Lubitz C. 

2014). 

Рак щитоподібної залози зустрічається значно рідше аніж доброякісні 

новоутворення. Станом на 2010 рік захворюваність на рак щитоподібної залози в 

Україні зросла більш ніж у два рази за десятиліття, і склала 9,8 на 100000 серед 

жінок, та 2,3 на 100 тис серед чоловіків (Фузік М.М. 2014). В інших країнах світу, 

наприклад США, захворюваність на рак щитоподібної залози збільшилась за 

останнє десятиріччя від 3,6 до 8,3 на 100000 дорослого населення (Hegedüs L. 

2004, Коваленко А.Є. 2012, Баленко В.І. 2013, Davies L. 2014). Загалом у світі 

щороку захворюваність на рак щитоподібної залози збільшується на 3% 

(Мамчич В.І. 2013, Pellegriti G. 2013, Lim H. 2017) головним чином за рахунок 

папілярного його варіанту (Омельчук О.В. 2011, Cramer J.D. 2010). Поширеність 

раку щитоподібної залози сягає в окремих групах населення 15% серед вузлів які 

виявлені при ультрасонографії (УСГ) або пальпації (Brito J.P. 2013, Shin J.H. 

2016). Зростання захворюваності на тиреоїдний рак веде до постійного 

збільшення числа операцій на щитоподібній залозі, переважно тиреоїдектомій. 

Згідно міжнародних даних відсоток раку серед оперованих пацієнтів з приводу 

вузлових утворень щитоподібної залози становить 12-39% (Morris L.G. 2016, 

Francis D.O. 2017). 
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Операція є методом вибору лікування раку щитоподібної залози    

(Haugen B.R. 2016). Окрім цього операційному втручанню також підлягають інші 

випадки вузлового зоба, насамперед при розвитку компресійного синдрому, 

значній позитивній динаміці росту вузла щитоподібної залози, супровідному 

гіпертиреозі, тощо (Haugen B.R. 2016, Yi K.H. 2016, Паламарчук А.В. 2017). 

Протягом останньої декади опублікована ціла низка результатів мініінвазійного 

інтервенційного лікування вузлових утворень щитоподібної залози (Miccoli P. 

2010; Lang B.H. 2010, Грубнік В.В. 2016, Шідловський В.О. 2016) проте 

показання до даного виду втручань не визначені в міжнародних рекомендаціях. 

Кістозні зміни у вузлах щитоподібної залози зустрічаються в 15-32% 

випадків (Bennedbæk F.N. 2003; Henrichsen T.L. 2010). Ґенез кістозних змін може 

бути різним, наприклад наслідки масивного крововиливу у вузол, некроз 

центральної частини вузла пов’язаний з ішемією або аномалія розвитку із 

формуванням істинної кісти (Salabè G.B. 2001). Рак щитоподібної залози 

зустрічається рідше серед кістозних вузлів щитоподібної залози (КВЩЗ) ніж 

серед солідних (2,2-6,7% vs 12,4-25,5%), а тому наявність кістозних змін у вузлах 

вважають предиктором доброякісної природи утворення (Eng C.Y. 2010,   

Smith-Bindman R. 2013, Brito J.P. 2014). Наявність рідини у вузлі щитоподібної 

залози знижує загальну діагностичну цінність тонкоголкової аспіраційно-

пункційної біопсії (ТАПБ) (Moon H.J. 2012, Wharry L.I. 2014, Giles W.H. 2015), 

що затрудняє доопераційну морфологічну діагностику. Згідно літературних 

даних частота отримання неінформативних аспіратів вузлів щитоподібної залози 

складає 3,2-24% (Хоперія В.Г. 2011, Song J.Y. 2012), при загальноприйнятому 

допустимому рівні менше за 10% (Gunes P. 2016). Проте наявність рідинної 

порожнини у вузлі щитоподібної залози дозволяє використовувати 

склеротерапію етанолом (СТЕ) та інші мініінвазійні методи лікування 

(Шідловський В.О. 2010, Kim D.W. 2012, Basu N. 2014, In H.S. 2014). 

Наявність кістозних змін у вузлах щитоподібної залози доволі рідко 

згадується в наукових джерелах як вагомий фактор, що впливає на подальшу 

тактику лікування пацієнта. Різниця між тканинними та кістозними вузлами 

щитоподібної залози не досліджена як в плані особливостей діагностики, так і 

підходів до лікування. Висока частота операцій з приводу доброякісної патології 

щитоподібної залози (понад 85%) вказує на низьку ефективність прогнозування 

раку на доопераційному етапі. Результати мініінвазійного лікування вузлових 

утворень щитоподібної залози, насамперед кістозних, потребують подальшого 

вивчення передусім для встановлення імовірних переваг у порівнянні із 

традиційними операціями. 

Зв’язок роботи із науковими програмами. Дисертаційна робота є 

фрагментом комплексної теми “Удосконалення діагностичної та хірургічної 
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тактики із застосуванням традиційних клінічних, сучасних променевих методів 

дослідження та малотравматичних операційних і ендоскопічних втручань в 

абдомінальній та ендокринній хірургії з метою покращення безпосередніх та 

віддалених результатів лікування хворих” (номер держреєстрації 0110U002148, 

термін виконання 2014-2019 рр.), де дисертант є співвиконавцем. 

Мета роботи: підвищити ефективність діагностики та лікування хворих з 

кістозними утворами щитоподібної залози шляхом покращання 

передопераційної діагностики і прогнозування раку, а також вдосконалення 

техніки інтервенцій при кістозному зобі. 

Для реалізації мети були поставлені наступні завдання: 

1. Встановити частоту проявів різних гістологічних форм кістозних та 

солідних вузлів щитоподібної залози на підставі аналізу карт стаціонарного 

хворого. 

2. Оцінити ефективність застосування різних ультрасонографічних шкал в 

пацієнтів із кістозними вузлами щитоподібної залози. 

3. Провести аналіз ефективності операційного лікування, результатів 

гістологічного дослідження, даних ультрасонографії та розробити діагностично-

лікувальний алгоритм хірургічної тактики для цих пацієнтів. 

4. Оцінити ефективність склеротерапії кістозних вузлів щитоподібної залози 

в залежності від вираженості кістозного компоненту. 

5. Модифікувати традиційну операцію на щитоподібній залозі та порівняти її 

ефективність з традиційними методиками операційних втручань в пацієнтів з 

кістозними вузлами щитоподібної залози. 

6. Оцінити якість життя пролікованих пацієнтів в безпосередні та віддалені 

терміни в залежності від методу інтервенційного лікування. 

Об’єкт дослідження – кістозні вузли щитоподібної залози. 

Предмет дослідження – тактика діагностики та лікування кістозних вузлів 

щитоподібної залози, склеротерапія етанолом, хірургічне лікування, якість життя 

пацієнта. 

Методи дослідження - анкетно-анамнестичні: ретроспективний огляд 

стаціонарних карт пацієнта, анкетування MOS SF-36; лабораторні: радіоімунне 

визначення концентрації тиреотропного гормону і тироглобуліну; 

інструментальні: ультрасонографія із допплерівським картуванням, еластографія; 

морфологічні: тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія із цитологічним 

дослідженням, інтраопераційне та заключне гістологічне дослідження; 

статистичні: обробка результатів досліджень (LibreOffice 6.0). 

Наукова новизна отриманих результатів. В дослідженні сформульовано 

концепцію кістозно зміненого ВЗ як самостійної нозологічної одиниці, за 

рахунок відмінних від солідного зоба клініко-анамнестичних даних, різної 
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морфологічної структури, значення лабораторних та інструментальних 

обстежень та можливостей лікувальних інтервенцій. 

В роботі була доведена ефективність застосування ультрасонографічних 

шкал в прогнозуванні раку ЩЗ в цілому та для кістозно зміненого ВЗ зокрема. 

Запропоновано цитологічне дослідження осаду аспірату кістозно 

зміненого ВЗ та доведено його високу інформативність. 

Вперше запропоновано прогнозування раку ЩЗ при визначення 

концентрації тиреоглобуліну (ТГ) в аспіраті кістозно зміненого ВЗ (негативний 

прогностичний рівень - > 100 нг/мл). 

Запропоновано модифіковану методику виконання операції при кістозно 

зміненому ВЗ із аспірацією рідини та запобіганням її проникнення в операційну 

рану. 

Доведено ефективність використання розчину L-лізину есцинату для 

профілактики парезу гортані після операцій на ЩЗ, зокрема при кістозно 

зміненому ВЗ. 

Отримано формулу для розрахунку потенційного остаточного розміру 

вузла після проведення склеротерапії 96% розчином етанолу. 

Запропоновано лікувально-діагностичний алгоритм у хворих із кістозно 

зміненим ВЗ. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційної 

роботи мають чітке практичне спрямування. Впровадження в практику 

ендокринолога і хірурга концепції кістозно зміненого ВЗ дозволяє оптимізувати 

діагностику та лікування вузлових захворювань ЩЗ. Імплементація в 

повсякденну роботу ультрасонографічних шкал типу TIRADS або U classification 

покращує прогнозування раку ЩЗ. Визначення концентрації ТГ в кістозному 

вмісті відкриє додаткові можливості в діагностиці КВЩЗ. Цитологічне 

дослідження аспірату кістозно зміненого ВЗ може бути доповненням або 

альтернативою традиційній ТАПБ в діагностиці та прогнозуванні раку та 

зменшити кількість операцій з приводу доброякісної патології ЩЗ. 

Запропонована модифікація операційного втручання на ЩЗ демонструє нижчий 

рівень специфічних ускладнень. Широке впровадження СТЕ в пацієнтів із 

кістозно зміненим ВЗ дозволяє підвищити якість життя, знизити рівень типових 

ускладнень і покращити результати лікування загалом. Використання розчину  

L-лізину есцинату в хірургії ЩЗ знижує частоту післяопераційних парезів 

гортані. Запропонований алгоритм тактики спостереження і лікування пацієнтів 

з КВЩЗ допомагає клінічному спеціалісту систематизувати підхід до ведення 

пацієнтів. 

Впровадження результатів дослідження. Отримані результати та 

розроблені методики впроваджено в практичну роботу хірургічних відділень № 2 
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і 3 КЗ ЛОР Львівської обласної клінічної лікарні (затверджено 21.05.19); КНП 

«Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» (затверджено 

14.06.19), КНП ЛОР ЛОД клінічний лікувально-діагностичний 

ендокринологічний центр (затверджено 18.06.19); ВМКЦ Західного регіону 

(затверджено 20.06.19), а також в навчальний процес Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького у вигляді методичних 

рекомендацій для студентів 5 і 6 курсу (затверджено 17.10.18). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. 

Здобувач і науковий керівник визначили основну ідею роботи, її мету, завдання 

та методи досліджень. Автор дисертаційної роботи самостійно визначив план 

реалізації завдань, провів аналіз клінічного і архівного матеріалу, систематизував 

результати, провів необхідні статистичні обчислення. Усі розділи дисертаційної 

роботи написані автором самостійно. Здобувач безпосередньо брав участь в 

обстеженні пацієнтів, самостійно проводив і брав участь в операціях та 

маніпуляціях в частини пацієнтів. У зазначених виступах і публікаціях 

висвітлено результати роботи, які отримано в процесі виконання дисертаційної 

роботи. Співавтори статей, патентів і тез конференцій надавали консультативну 

та методологічну підтримку. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертації були 

представлені на науково-практичних заходах: 4th Biennial Congress of the 

European Society of Endocrine Surgeons (Vienna, Austria 2010); IV Konferencja 

Naukowa "Rak tarczycy" (Zakopane, Polska 2010); ХХІІІ з’їзд хірургів України 

(Київ 2015); 67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich (Lublin, Polska 2015); 68 

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich (Kraków, Polska 2017); Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання 

діагностики та лікування ендокринних захворювань» (Львів 2018); ХХІV з’їзд 

хірургів України (Київ 2018); Науково-практична конференція з міжнародною 

участю «IV Прикарпатський хірургічний форум» (Яремче 2018), Науково-

практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання ендокринної 

хірургії” (Львів, 10-11 травня 2019). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 13 

наукових працях. Серед них 5 статей у фахових виданнях України (1 стаття в 

журналі індексованому науково-метричною базою Web of Science); 5 тез 

опубліковано у збірниках матеріалів з’їздів, конгресів і наукових конференцій; 

отримано 3 патенти України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Матеріал дисертаційної роботи 

викладений на 165 сторінках друкованого тексту (основний текст – 121 сторінка). 

Робота складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалу та методів 

досліджень, 5 розділів з результатами досліджень, висновків, практичних 
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рекомендацій, списку використаної літератури і додатків. Список використаної 

літератури містить 286 посилань, з них 57 кирилицею і 229 латиною. Дисертація 

ілюстрована 37 таблицями та 27 рисунками. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал та методи дослідження. В роботі були проаналізовані 

результати лікування 3616 пацієнтів, які проходили обстеження і лікування на 

базі хірургічних відділень № 2 і 3 Львівської обласної клінічної лікарні та 

Львівського обласного ендокринологічного диспансеру за період 2010-2016 рр. З 

них 3410 пацієнтів утворили ретроспективну групу дослідження, та 206 

пацієнтів увійшли до проспективного дослідження, яке включало 3 підгрупи: 

склеротерапії – 83 пацієнти, модифікованої операції – 64 пацієнти і традиційної 

операції (контролю) – 59 пацієнтів (рис.1). 
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Рис. 1. Дизайн проспективного дослідження. 

 

Середній вік пацієнтів ретроспективної групи становив 49,2±14,3 (13 - 85) 

років. Медіана анамнезу ВЗ для пацієнтів ретроспективної групи була 44,5 місяці 

(0,75; 60). Частка пацієнтів із КВЩЗ становила 24,5% (864 пацієнти). Середній 

діаметр домінантного вузла ЩЗ в групі був 30,6±14,4 (5 - 150) мм. 

Найбільшу частку в гістологічній структурі мав колоїдний зоб – 61,31%, 

аденома ЩЗ – 21,51% і рак ЩЗ — 13,2%. Загалом частка раку ЩЗ серед 

оперованих пацієнтів склала 10,8-14,4% у різних вікових категоріях. Найвища 

частота раку ЩЗ (14,4% серед оперованих) спостерігалась серед пацієнтів віком 

41-50, найнижча - 10,8%, - в пацієнтів 31-40 років. 

Проспективну групу дослідження склали 206 пацієнтів із КВЩЗ, що 

перенесли різні методики лікування на базі Львівської обласної клінічної лікарні 
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та Львівського обласного ендокринологічного диспансеру в період 2013-2014 

років. У 83 пацієнтів УСГ картина відповідала TIRADS 2 або 3, а цитологічне 

заключення після ТАПБ відповідало ІІ класу за системою BETHESDA. Ці 

пацієнти амбулаторно перенесли СТЕ 96% розчином етанолу. Серед них 20 

пацієнтів були із попереднім діагнозом багатовузлового зобу, а 63 пацієнта з 

діагнозом ВЗ. Середній вік пацієнтів на момент втручання був 47,1±11,5 років. 

Середній розмір солітарного або домінантного вузла - 33,8±7,9 мм. Серед 83 

пацієнтів із КВЩЗ 38 (45,8%) мали вузли ЩЗ із рідинним компонентом ≥50% за 

об’ємною часткою. Пацієнти які не відповідали вищеописаним критеріям згідно 

УСГ та цитологічного дослідження перенесли операційне лікування в стаціонарі 

3-го хірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні. У 64 пацієнтів, 

із середнім віком 49,6±14,1 років, була проведена модифікована операція на ЩЗ 

із аспірацією кістозного вмісту КВЩЗ для збільшення операційного простору та 

кращої візуалізації поворотного гортанного нерва, а також в цих пацієнтів 

використовувалась профілактика парезу гортані довенним введенням розчину  

L-лізину есцинату. Контрольну групу склали 59 пацієнтів із КВЩЗ, середній вік 

яких на момент втручання був 48,8±12,6 років; усі вони перенесли традиційне 

втручання на ЩЗ. 

В усіх пацієнтів проспективної групи оцінювали параметри якості життя 

згідно опитувальника MOS SF-36 після різних методів лікування, а також 

частоту ускладнень після інтервенцій. Повторні огляди пацієнтів та анкетування 

проводили в терміни: 3 місяці, 1 рік та 5 років. 

Статистичний аналіз проводили за допомогою програми LibreOffice 6.1.5. 

Визначались основні статистичні параметри середніх значень: середнє 

арифметичне значення (М), середнє квадратичне відхилення (), медіану значень 

(Me) з інтерквартильним діапазоном. Для оцінки ефективності застосування 

методів діагностики застосовували визначення чутливості, специфічності, 

позитивного і негативного прогнозування та загальної точності тесту. В процесі 

обробки отриманих даних використовували: χ²-критерій Пірсона для аналізу 

розподілу; t критерій Фішера (t test) для порівняння середніх значень та оцінки 

вірогідності; коефіцієнт Спірмена для визначення кореляційних зв’язків між 

досліджуваними параметрами. Достовірною вважали різницю з вірогідністю 

більше 95% (p<0,05). 

Результати дослідження та їх обговорення.  

Поміж пацієнтами із кістозними та солідними вузлами ЩЗ 

ретроспективної групи спостерігалась різниця у середньому віці на момент 

операції - 46,4±14,7 та 50,1±14,1 років відповідно (t test – 6,7; p<0,00001). 

Середній діаметр домінантного вузла ЩЗ при КВЩЗ становив 33,9±14,0 мм, а 

при солідних вузлах ЩЗ - 29,6±14,3 мм (t test – 7,7; p<0,00001). Частота 
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кістозних змін була найвищою в пацієнтів до 30 років — 35%, та поступово 

знижувалась до 19% у віковій групі після 60 років. Розмір домінантного вузла 

ЩЗ навпаки був найбільший у віковій групі після 60 років — 33,3±14,0 мм, 

зменшувався в молодших вікових групах, та найменшим був серед пацієнтів 

віком до 30 років — 28,9±13,0 мм. 

Медіана анамнезу в пацієнтів із КВЩЗ була 38,4 місяці (0,5; 48) та 46,4 

місяці (0,75; 60) при солідних вузлах ЩЗ (t test – 3,1; p=0,002). Коротший 

анамнез захворювання в пацієнтів із КВЩЗ на момент виконання операції 

ймовірно обумовлений більшим середнім розміром домінантного вузла ЩЗ, 

вищою частотою вузлів великого діаметру і, відповідно, швидшою появою 

симптоматики захворювання.  

Частота раку ЩЗ була нижча серед пацієнтів із КВЩЗ ніж серед пацієнтів 

із солідними вузлами - 5,7% проти 15,6% (p<0,001). Серед КВЩЗ частіше 

зустрічалися колоїдний зоб - 66,2% проти 59,7% у випадку солідних вузлів ЩЗ, і 

фолікулярна аденома - 23,9% проти 18,5%.  

Значна різниця в частоті поміж КВЩЗ та солідними вузлами ЩЗ також 

спостерігалась при автоімунному тиреоїдиті (АІТ) і оксифільно-клітинній 

аденомі ЩЗ, які частіше зустрічались серед солідних вузлів ЩЗ: частота АІТ для 

солідних вузлів була 2,9% проти 1,2% серед КВЩЗ (χ²=7,850; p=0,006); а частота 

оксифільно-клітинної аденоми ЩЗ була відповідно 1,1% для солідних вузлів ЩЗ 

та 0,4% серед КВЩЗ (χ²=7,850; p=0,04). Статистично різниці в частоті 

трабекулярної та атипової аденом між кістозними і солідними вузлами ЩЗ не 

було. Відмінна морфологічна структура КВЩЗ та солідних вузлів ЩЗ, а саме 

нижча частота АІТ, оксифільноклітинної аденоми ЩЗ, тироїдиту де Кервена, 

потенційно полегшує морфологічну диференційну діагностику КВЩЗ, так як 

перелічені морфологічні форми патології ЩЗ є джерелом псевдопозитивних 

цитологічних заключень раку ЩЗ при ТАПБ (Pandey P. 2012, Sinna E.A. 2012). 

КВЩЗ також відрізнялися від солідних вузлів частотою різних 

морфологічних форм раку ЩЗ. Серед пацієнтів із КВЩЗ не було випадків 

медулярного раку та лімфоми ЩЗ. Відсоток папілярного варіанту серед усіх 

випадків раку ЩЗ в пацієнтів із КВЩЗ був вищий в порівнянні з пацієнтами із 

солідним зобом: 91,8% проти 87,4% (p<0,001). Частота папілярної 

мікрокарциноми щитоподібної залози (ПМЩЗ) в даному дослідженні показала 

різні показники: 3,4% серед солідних вузлів та 1,8% серед КВЩЗ (χ²=4,997; 

p=0,026). Очевидно що КВЩЗ асоціюються із нижчим ризиком ПМЩЗ. 

При застосуванні УСГ шкал було відмічено достатньо велику кількість 

(37,4%) ультрасонограм, які через частковий брак інформації не вдалось 

класифікувати, через що 386 хворих створили групу «без оцінки». Найчастіше 

(62%) був відсутній опис ехогенності та контурів вузла ЩЗ. Серед пацієнтів із 
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неповними заключеннями УСГ був суттєво нижчий відсоток раку ЩЗ (8,0%), 

ніж серед решти пацієнтів із ретельним коректним описом УСГ (14,8%: 

χ2=10,388; р=0,002). В групі «без оцінки» середній розмір домінантного вузла був 

більший ніж серед пацієнтів «класифікованої» групи - 34,6±14,5 мм проти 

30,0±13,8 мм (t test=4,98; р<0,0001), і ця обставина підсвідомо схиляла 

спеціаліста з променевої діагностики не в повній мірі описувати УСГ 

заключення. В свою чергу недостатньо інформативна УСГ вузлів ЩЗ середнього 

розміру (15 – 25 мм) спонукала хірургів переоцінювати ризик раку ЩЗ та 

рекомендувати операцію. Проте для ПМЩЗ різниця в частоті не простежувалась: 

3,1% в групі пацієнтів із неповним описом УСГ та 2,9% в пацієнтів 

«класифікованої» групи.  

Для усіх досліджуваних УСГ шкал: TIRADS, АТА recommendations, U 

classification і ACR-TIRADS спостерігалось чітке збільшення частоти раку ЩЗ 

по мірі зростання категорії ризику. Найвища частота раку в категорії високого 

ризику були в шкал TIRADS і U classification, які показали найвищі показники 

специфічності (88,6% і 84,0%) та загальної точності методу (81,9% і 79,9%). 

Окремо при КВЩЗ і солідних вузлах УСГ шкали показали різні результати. Так 

при солідних вузлів найбільш ефективною в прогнозуванні раку ЩЗ була шкала 

TIRADS, яка показала специфічність – 86,8% і загальну точність – 79,1%. Для 

оцінки ризику раку ЩЗ в пацієнтів із КВЩЗ більш точною була шкала U 

classification, яка демонструвала специфічність на рівні 97,5%, а загальну 

точність - 94,5%. Слід зазначити, що шкала TIRADS складена за принципом 

переліку факторів ризику раку ЩЗ та значно простіша для використання в 

практиці; тоді як шкала U classification базується на описі клінічних випадків 

тобто сталій комбінації факторів ризику, що в свою чергу ускладнює практичне 

використання U classification. 

Методом компресійної еластографії визначали коефіцієнт щільності вузлів 

ЩЗ, який для раку ЩЗ мав найвищий показник - 3,1±0,8, для колоїдного зоба і 

аденом ЩЗ - 2,0±0,6 і 2,1±0,7 відповідно, і найнижчим показник був при АІТ - 

1,8±0,4. Індекс щільності вузлів був вищий при раку ЩЗ ніж для решти патології 

(t test=2,9; р=0,0044). Загалом еластографія показала суттєво нижчий середній 

індекс щільності КВЩЗ який становив 1,5±0,1. Нижчий індекс щільності 

зберігався для усіх морфологічних форм КВЩЗ в порівнянні із солідними 

вузлами. Наявність рідинного компоненту супроводжувався зниженням індексу 

щільності та ускладнював діагностику і прогнозування раку ЩЗ серед пацієнтів 

із КВЩЗ. 

Ключовою проблемою ТАПБ в пацієнтів із КВЩЗ є висока частота 

неінформативних заключень (І клас за системою Bethesda). В дослідженні частка 

неінформативних ТАПБ для КВЩЗ була 11,8%, а для солідних вузлів ЩЗ – 1,3% 
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(χ2=5,172; p=0,023). Серед випадків із заключенням ІІ класу за Bethesda не було 

раку ЩЗ. Чутливість застосування системи Bethesda в прогнозуванні раку ЩЗ 

при ТАПБ солідних вузлів ЩЗ склала 87,5%, тоді як для КВЩЗ тільки 50%. 

Загальна точність ТАПБ при КВЩЗ становила 88,2%, у випадку солідних вузлів 

- 73,8%. Високу загальну точність ТАПБ при КВЩЗ можна пояснити меншою 

частотою тироїдитів та морфологічних форм раку ЩЗ, які складні для 

цитологічної діагностики. 

Низька чутливість ТАПБ серед КВЩЗ спонукала до пошуку 

альтернативних методик доопераційної морфологічної діагностики. Було 

проведено цитологічну діагностику осаду аспіратів КВЩЗ в 64 пацієнтів, які 

перенесли модифіковану операцію. Серед пацієнтів даної підгрупи КВЩЗ було 3 

випадки раку. Жодного випадку VІ класу за Bethesda не було, 4 випадки 

належали до V класу за Bethesda (включаючи 3 випадки раку ЩЗ). Чутливість 

застосування системи Bethesda у виявлені раку ЩЗ в аспіратах КВЩЗ склала 

100%, специфічність – 98,4%, точність – 98,4%. Отже цитологічне дослідження 

аспірату КВЩЗ з використанням класифікації заключень за системою Bethesda 

може бути альтернативою класичній ТАПБ або ж доповнювати її для підвищення 

інформативності. 

При дослідженні вмісту ТГ в аспірованій рідині із КВЩЗ концентрація 

коливалась в межах — 13-294 нг/мл із середнім значенням — 148,5±80,7 нг/мл. 

Не було суттєвих відмінностей в концентрації ТГ аспірату між пацієнтами 

чоловічої і жіночої статі: 169,9±81,5 нг/мл та 144,6±80,6 нг/мл відповідно      

(t test=0,911; p=0,183). Також не було виявлено залежності концентрації ТГ 

аспірованій рідині від віку пацієнта. При аналізі закономірностей 

макроскопічного характеру аспірату КВЩЗ було виявлено: при колоїдному 

характері аспірату середня концентрація ТГ становила 162,5±86,5 нг/мл, при 

геморагічному аспіраті — 148,0±73,2 нг/мл і найнижчою була концентрація ТГ 

при прозорому аспіраті — 76,5±31,2 нг/мл. При чому різниця в концентрації ТГ 

між колоїдним і прозорим аспіратом була статистично достовірна (t test=2,320; 

p=0,014). Усі 3 випадки папілярного раку ЩЗ супроводжувались геморагічним 

характером аспірату із КВЩЗ, а при колоїдному чи прозорому вмісті не 

фіксували жодного випадку раку ЩЗ (χ2=4,910, p=0,027). 

Простежувалась залежність гістологічного типу КВЩЗ і характеру 

отриманого аспірату. При колоїдному аспіраті найчастіше (81,8%) зустрічався 

вузловий або багатовузловий колоїдний зоб; при прозорому або геморагічному 

характері рідини в основному було аденоми ЩЗ (66,7 і 52,0% відповідно). Щодо 

концентрації ТГ в аспірованій рідині то найвищі показники були зафіксовані 

серед колоїдного зоба - 184,2±71,3 нг/мл. При аденомі ЩЗ середній показник 

концентрації ТГ становив 101,7±66,1 нг/мл. Найнижчі показники концентрації 
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ТГ спостерігались при раку ЩЗ - 56,3±25,9 нг/мл (t=5,902; p=0,002). Випадки 

раку ЩЗ не фіксувались при концентрації ТГ вище 100 нг/мл (cut-off level). 

Інтраопераційне гістологічне дослідження (ІГД) - інформативний метод 

морфологічної верифікації вузлів ЩЗ, особливо у випадках низької 

інформативності УСГ і сумнівного цитологічного заключення після ТАПБ. В 

даному дослідженні, вибірці із 716 пацієнтів, було проаналізовано загальну 

інформативність застосування ІГД, а також було вивчено особливості 

застосування при КВЩЗ. Було виявлено 20 розходжень (2,8%) в заключеннях 

ІГД і остаточного гістологічного дослідження. Частка помилкових заключень 

була нижчою при КВЩЗ 2/194 (1,03%) ніж при ІГД солідних вузлів – 18/522 

(3,45%) із статистичною вірогідністю - p=0,082 (χ2=3,044). При визначенні 

інформативності ІГД показала високі рівні специфічності і загальної точності 

для КВЩЗ – 100% і 99,0%; при солідних вузлах специфічність склала 98,9%, 

точність – 96,6%. Тобто ІГД як метод морфологічної діагностики при КВЩЗ не 

поступається за інформативністю в порівнянні із солідними вузлами і не 

потребує оптимізації зважаючи на високі показники специфічності та загальної 

точності. 

Основним патогенетично обґрунтованим методом лікування вузлів ЩЗ є 

операційне видалення, покази до якого окреслені в сучасних рекомендаціях 

провідних ендокринологічних асоціацій світу (Haugen B.R. 2016). Незважаючи 

на те, що мініінвазивне лікування КВЩЗ широко не представлене в сучасних 

рекомендаціях, багато клінік використовують ці методики про що свідчить 

велика кількість публікацій (Cho S.H. 2008, Kim D.W. 2012, Kim Y.J. 2012,   

Sung J.Y. 2013, Basu N. 2014, In H.S. 2014, Fontenot T.E. 2015). 

СТЕ вузлів ЩЗ має добрі безпосередні та віддалені результати лікування 

(Livraghi T. 1990, Марченко Е.В. 2003, Назарочкин Ю.В. 2008, Олейник В.А. 

2012, Шідловський О.В. 2016). Поряд із суттєвим зменшенням чи зникненням 

вузлів ЩЗ, пацієнти не мають післяопераційних ускладнень, не потребують 

загальної анестезії та замінної терапії Левотироксином. Протипоказами до СТЕ є 

розташування вузла на дорзальній поверхні частки ЩЗ, некомпенсований 

гіпертиреоз (багатовузловий токсичний зоб), підозра на злоякісну природу вузла 

за даними УСГ і ТАПБ. Успішною вважали СТЕ при досягненні остаточного 

діаметру вузла менше 20 мм. 

У 83 пацієнтів проспективної групи УСГ картина відповідала TIRADS 2 

або 3, а цитологічне заключення було кваліфіковане як ІІ клас за системою 

Bethesda. Цим пацієнтам проводили СТЕ. Група пацієнтів з КВЩЗ із переважно 

кістозним компонентом (>50%) демонструвала вищі параметри регресії об’єму і 

діаметру вузлів після СТЕ, у порівнянні із пацієнтами з частково-кістозними 

вузлами (<50%). В терміни 3 місяці та 1 рік після СТЕ регресія об’єму 
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переважно-кістозного вузла ЩЗ склала 73,7% і 84,2% проти 59,9% і 74,5% для 

частково-кістозних вузлів. Для прогнозування остаточного розміру вузла ЩЗ 

після успішної СТЕ було запропоновано формулу розрахунку діаметру, яка 

дозволяє покращити відбір пацієнтів до мініінвазійного лікування. 

На основі даних дослідження було розроблено алгоритм діагностики та 

лікування пацієнтів із переважно-кістозними вузлами ЩЗ (патент № 128771 від 

10.10.18). Наведена схема максимально спрощена для зручності застосування і 

передбачає чіткі критерії відбору до СТЕ або спостереження пацієнта із КВЩЗ 

згідно поточних міжнародних рекомендацій. 

Незважаючи на істотний прогрес в хірургічній тиреології віддалені 

результати та рівень післяопераційних ускладнень потребують модернізації 

(Абизов Р. А. 2017, Demiryas S. 2018, Christou N. 2018). Запропонована 

модифікація операції при КВЩЗ (патент № 131680 від 25.01.19) полягала в 

максимальній аспірації кістозного вмісту із вузла ЩЗ. Для запобіганню 

потрапляння рідинних залишків в операційну рану накладали Z-подібний шов на 

місце пункції. Ця методика дозволяла краще візуалізувати латеральну та 

дорзальну частину частки ЩЗ та знизити рівень післяопераційних ускладнень у 

вигляді парезу гортані. Зважаючи на різні механізми виникнення ускладнень 

після втручань на ЩЗ окрім оптимізації власне втручання в дослідженні також 

було проведено медикаментозну профілактику ускладнень. Розчин L-лізину 

есцинату успішно використовується для профілактики компресійних 

полінейропатій, і тому цей досвід вирішено було використати в профілактиці 

компресії гортанних нервів. Для цієї мети використовували одноразове 

внутрішньовенне введення розчину L-лізину есцинату 0,1% - 10 мл під час 

операції (патент №127420 від 25.07.2018). 

При порівнянні безпосередніх і віддалених результатів традиційної і 

модифікованої операції із медикаментозною профілактикою вивчали частоту 

дискомфорту після операції, дисфонії та парезу гортані. Протягом першого 

тижня частота дисфоній після модифікованої операції була нижчою: 11,9% проти 

16,1% після традиційної. Також нижчою була частота парезу гортані 3,4% проти 

6,2%; та післяопераційного дискомфорту: 49,2% проти 58,5%. Через 3 місяці 

після операції частота парезу гортані також була нижчою для модифікованої 

операції: 3,4% проти 4,6% для традиційної. Запропонована модифікація 

демонструвала меншу частоту патологічних симптомів і ускладнень в усі 

досліджувані періоди дослідження. Зокрема після модифікованої операції на ЩЗ 

із застосуванням профілактики L-лізину есцинатом у віддалені терміни не 

фіксували жодного випадку парезу гортані. Отже запропонована модифікована 

операція для пацієнтів із переважно-кістозними вузлами ЩЗ може бути 
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альтернативою традиційній та дозволяє скоротити частоту специфічних 

ускладнень і патологічних симптомів у післяопераційному періоді. 

Дослідження якості життя в пацієнтів після різних методів лікування 

КВЩЗ було проведене шляхом анкетування. Порівнювали результати лікування 

пацієнтів після СТЕ, традиційної і модифікованої операцій. Через 3 місяці після 

інтервенцій пацієнти, які перенесли СТЕ демонстрували переваги в усіх 

компонентах якості життя, при чому в частині фізичного здоров’я (PF, RP, BP та 

GH) мали статистично значиму різницю (p - 0,018-0,043) в порівнянні із 

пацієнтами після операційного втручання. У віддалені терміни, через 1 і 5 років, 

параметри якості життя пацієнтів після СТЕ та модифікованої операції мали 

схожі результати, та мали вищі показники фізичного здоров’я ніж пацієнти після 

традиційної операції (p - 0,009-0,047). Зокрема, показники фізичного 

функціонування через 1 рік склали 89,5±12,4 після модифікованої операції та 

83,4±13,2 після традиційної (p=0,021), параметри рольового функціонування 

були відповідно 52,1±32,3 проти 40,4±28,4 (p=0,038), інтенсивність болю - 

57,3±16,0 проти 51,7±14,2 (p=0,032) і загальний стан здоров’я - 54,3±21,2 і 

46,1±20,8 відповідно (p=0,014). Такі ж зміни були і через 5 років після 

інтервенції. Різниця в показниках фізичного функціонування через 5 років 

склала 92,3±8,8 після модифікованої операції та 85,4±7,8 після традиційної 

(p=0,004); показники рольового функціонування через 5 років були на рівні 

58,8±43,1 і 37,0±33,5 відповідно (p=0,029); параметр інтенсивності болю - 

58,3±17,4 і 49,9±13,5 (p=0,037) та загальний стан здоров’я - 56,1±13,5 і 50,0±14,1 

(p=0,003). 

Наведені дані свідчать про переваги СТЕ над операційними методиками в 

плані якості життя пацієнтів у всіх періодах спостереження. Модифікована 

операція на ЩЗ мала переваги над традиційним втручанням в якості життя 

пацієнтів у віддаленому періоді, 1 та 5 років після операції. 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі наведені матеріали і дані вирішення актуальних 

проблем діагностики та лікування вузлового зоба – досліджені закономірності 

клінічного перебігу кістозного вузлового зоба, оптимізована їх передопераційна 

УСГ та морфологічна діагностика, обґрунтовано вибір методу лікування і 

вдосконалено методику операції, що дозволило знизити частоту специфічних 

ускладнень та покращити якість життя пацієнтів. 

1. Кістозні вузли щитоподібної залози мають відмінні від солідних вузлів 

особливості клінічного перебігу, вищу частоту фолікулярних аденом (23,9% 

проти 18,5%), колоїдного зоба (66,2% проти 59,7%) та нижчу частоту тироїдитів 

(1,2% проти 2,9%) і раку щитоподібної залози (5,7% проти 15,6%). 



14 

 

2. Шкала TIRADS показала високу специфічність на рівні 93,0% та загальну 

точність – 90,2% у порівнянні із ATA recommendation (76,0%; 75,0%) і ACR 

TIRADS (75,3%; 73,8%), що дозволило рекомендувати її для діагностики 

кістозних вузлів щитоподібної залози з формуванням груп ризику. 

3. При виборі лікувальної тактики у пацієнтів з кістозними вузлами 

щитоподібної залози слід враховувати критерії TIRADS та BETHESDA: 

проведення склеротерапії етанолом є доцільним у пацієнтів з TIRADS 2, 3 та 

BETHESDA II клас, тоді як у пацієнтів з TIRADS 4а, 4b, 5 та BETHESDA III-VI 

класи показане операційне лікування. 

4. Склеротерапія етанолом показала вищі показники регресії кістозних вузлів 

у пацієнтів з переважно-кістозним компонентом, у порівнянні із хворими з 

частково-кістозним компонентом і дозволяла досягнути регресії вузла в терміни 

до 1 року після інтервенції (6,4 рази проти 4,1 рази) 

5. Запропонована нами методика операції на щитоподібній залозі показала 

нижчу частоту парезу гортані в терміни 1 тиждень, 3 місяці, 1 та 5 років, та вищі 

показники фізичного функціонування (1 рік p=0,021; 5 років p=0,004), рольового 

функціонування (1 рік p=0,038; 5 років p=0,029), інтенсивності болю (1 рік 

p=0,032; 5 років p=0,037) та загальному стані здоров’я (1 рік p=0,014; 5 років 

p=0,003) у порівнянні з традиційним операційним втручанням. 

6. Оцінка якості життя пролікованих хворих вказувала на кращі параметри 

компонентів фізичного здоров’я у пацієнтів з кістозними вузлами щитоподібної 

залози, у яких виконували склеротерапію в порівнянні з модифікованою нами 

методикою та традиційним операційним втручанням в терміни 3 місяці, 1 рік та 

5 років. 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для прогнозування раку щитоподібної залози слід використовувати 

ультрасонографічні шкали типу TIRADS або U classification, які демонструють 

високу специфічність у виявлені раку ЩЗ та дозволяють надійно формувати 

групи ризику. Причому найбільш інформативною для кістозних вузлів є шкала 

U classification, а для тканинних вузлів — TIRADS. 

2. Цитологічне дослідження осаду отриманого з аспірату кістозного вузла 

щитоподібної залози може використовуватись як альтернатива традиційній 

тонкоголковій пункційній біопсії, особливо у випадках неінформативних 

заключень. 

3. Визначення концентрації тироглобуліну в аспіраті кістозного вузла 

щитоподібної залози дозволяє прогнозувати рак щитоподібної залози з високою 

специфічністю. Концентрацію тиреоглобуліну в аспіраті кістозного вузла більше 

100 нг/мл можна вважати ознакою доброякісної природи. 
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4. Рутинне визначення сироваткового кальцитоніну при кістозних вузлах є 

недоцільним через відсутність серед них медулярного раку щитоподібної залози. 

5. Для зниження частоту парезу гортані після операцій на щитоподібній 

залозі потрібно максимально аспірувати вмісту кістозного вузла та застосувати 

довенне введення L-лізину есцинату під час втручання. 

6. У випадку переважно кістозного вузла щитоподібної залози, з 

ультрасонографічною картиною яка відповідає TIRADS 2 або 3, а також 

цитологічному заключенню ІІ клас за системою Bethesda, варто проводити 

склеротерапію 96% розчином етанолу. 
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АНОТАЦІЯ 

Маріна В.Н. Ефективність та віддалені результати мініінвазивного 

лікування хворих із кістозними вузлами щитоподібної залози. - 

Кваліфікаційна праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.03 — хірургія. Івано-Франківський національний медичний 

університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2020. 

Дисертація присвячена проблемі діагностики та вибору лікування 

кістозних вузлів щитоподібної залози. В роботі проведено порівняння основних 

клінічних характеристик кістозних та тканинних вузлів щитоподібної залози. 

Запропоновано шляхи подолання низької інформативності передопераційної 

морфологічної верифікації та доведена ефективність альтернативної 

аспіраційної методики для проведення цитологічної діагностики. Запропоновано 

визначення тироглобуліну аспірату кістозних вузлів та використання 

ультрасонографічних шкал для прогнозування раку щитоподібної залози. На 

підставі аналізу параметрів якості життя доведено переваги склеротерапії 

етанолом при кістозних вузлах над операційними методиками. Запропоновано 

медикаментозну профілактику та модифікацію операції на щитоподібній залозі, 

які знизили частоту специфічних ускладнень після операцій. Створено алгоритм 

діагностики та лікування пацієнтів із кістозними вузлами щитоподібної залози. 

Ключові слова: кістозні вузли щитоподібної залози, склеротерапія, 

ультрасонографічна шкала, якість життя пацієнта. 

 

АННОТАЦИЯ  

Марина В.Н. Эффективность и отдаленные результаты 

миниинвазивного лечения больных с кистозными узлами щитовидной 

железы. - Квалификационная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.03 - хирургия. Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет Министерство здравоохранения Украины, Ивано-

Франковск, 2020. 

Диссертация посвящена проблеме диагностики и выбора лечения 

кистозных узлов щитовидной железы. В работе проведено сравнение главных 

клинических характеристик кистозных и тканевых узлов щитовидной железы. 

Предложены пути преодоления низкой информативности предоперационной 

морфологической верификации и доказана эффективность альтернативной 

аспирационной методики для проведения цитологической диагностики. 

Предложено использование определения тиреоглобулина в аспирате кистозных 

узлов и ультрасонографических шкал для прогнозирования рака щитовидной 

железы. На основании анализа параметров качества жизни доказано 
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преимущества склеротерапии этанолом при кистозных узлах над 

операционными методами. Для снижения частоты специфических осложнений 

после операций на щитовидной железе предложено медикаментозную 

профилактику и модифицированную операцию. Создан алгоритм диагностики и 

лечения пациентов с кистозными узлами щитовидной железы. 

Ключевые слова: кистозные узлы щитовидной железы, склеротерапия, 

ультрасонографическая шкала, качество жизни пациента. 

 

SUMMARY 

Marina V. N. Efficiency and long-term results of minimally invasive 

treatment of patients with cystic thyroid nodes. – Qualifying scientific work with 

the manuscript copyrights. 

Dissertation for a candidate of medical sciences degree, speciality – 14.01.03 

"Surgery". Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Ministry of Health of 

Ukraine. Lviv 2020. Ivano-Frankivsk National Medical University. Ministry of Health 

of Ukraine. Ivano-Frankivsk 2020. 

Thyroid gland pathology is the second most common disease of the adult 

population, next after cardiovascular disease. Thyroid nodules are the second most 

frequent abnormality after endemic goiter. The incidence of thyroid cancer in the 

world has increased twice within the last decade, which leads to an increased number 

of thyroidectomies. Cystic changes in thyroid nodules are present in 15-32% of cases. 

The presence of fluid inside the thyroid nodule reduces the diagnostic value of fine-

needle aspiration biopsy (FNA) but allows the use of mini-invasive treatments such as 

ethanol sclerotherapy. 

The purpose of the work was to improve the efficiency of cystic thyroid nodules 

management. 

The study involved 3616 patients. A retrospective review of a consecutive series 

involved 3410 patients with thyroid nodules from 2010 to 2016 y. A prospective study 

of 206 patients included 3 subgroups: sclerotherapy - 83 patients, modified surgery - 

64 patients, and traditional surgery (control) - 59 patients. 

The mean age in the retrospective group at the time of surgery was 46.4±14.7 

years among patients with cystic thyroid nodules and 50.1±14.1 in the case of solid 

thyroid nodules (p<0.00001). The average diameter of the dominant thyroid nodule at 

cystic thyroid nodules was 33.9±14.0 mm and 29.6±14.3 mm among solid ones - 

(p<0.00001). 

The incidence of thyroid cancer was lower in patients with cystic thyroid 

nodules than in patients with solid nodes - 5.7% vs. 15.6% (p<0.001). Colloidal goiter 

was more frequent in patients with cystic thyroid nodules - 66.2% compared with solid 

thyroid nodules - 59.7%. The frequency of follicular adenoma was 23.9% in the case 

of cystic thyroid nodules and 18.5% among solid nodules. 
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Patients with cystic thyroid nodules also differed from those with solid nodules 

in the frequency of different morphological forms of thyroid cancer. There were no 

cases of medullary cancer and thyroid lymphoma among cystic thyroid nodules. The 

incidence of papillary microcarcinoma showed different rates as well: 3.4% among 

solid nodules and 1.8% among cystic thyroid nodules (χ²=4.997; p=0.026). 

In predicting thyroid cancer among solid nodules the most effective was TIRADS 

scale, which showed the specificity of 86.8% and overall accuracy of 79.1%. U 

classification scale was more accurate in the evaluation of thyroid cancer risk in patients 

with cystic thyroid nodules with specificity - 97.5% and overall accuracy - 94.5%. 

Elastography determined the density of thyroid nodes, which for thyroid cancer 

had the highest index in our study - 3.1±0.8. However, the presence of fluid showed a 

decreased density index (1.51±0.10), which made it difficult to predict cancer in 

patients with cystic thyroid nodules. 

In the study, the frequency of non-informative FNA was 11.8% in case of cystic 

thyroid nodules and 1.3% among solid thyroid nodules - (χ²=5.172; p=0.023). The 

overall accuracy of FNA was higher in patients with cystic thyroid nodules than in 

solid nodules - 88.2% vs. 73.8%. This fact can be explained by the lower incidence of 

various morphological forms of thyroid cancer that are difficult for differential 

diagnosis. The sensitivity of Bethesda system application in the detection of thyroid 

cancer in cystic thyroid nodules was 100%, specificity - 98.4%, accuracy - 98.4%. 

Thyroglobulin concentration in aspirated fluid from cystic thyroid nodules 

showed the lowest value in thyroid cancer - 56.3±25.9 ng/ml. And there was no case 

when TG concentration exceed 100 ng/ml (cut-off level). 

Ultrasonograms corresponded to TIRADS 2 or 3, and the cytological conclusion 

was classified as class II by Bethesda in 83 cases of the prospective study. These 

patients underwent sclerotherapy. At the period of 3 months and 1 year after 

sclerotherapy, patients showed a significant regression of thyroid nodule volume - 63.1 

and 78.2%, respectively. 

The modified thyroidectomy, following the intravenous administration of L-

lysine aescinate, reduced the frequency of vocal palsy to 3.4% compared with 

traditional - 4.6%. 

SF-36 questionnaire conducted the quality of life evaluation. Sclerotherapy 

showed advantages in all components of quality of life compared with surgery at 3 

months after the intervention. The long term quality of life in patients after 

sclerotherapy had similar results as after modified surgery, and higher indexes of 

physical health than patients after traditional surgery. 

Key words: cystic thyroid nodules, sclerotherapy, ultrasonographic scale, 

quality of life.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АІТ    Автоімунний тиреоїдит 

ВЗ    Вузловий зоб 

ІГД    Інтраопераційне гістологічне дослідження  

КВЩЗ   Кістозні вузли щитоподібної залози 

ПМЩЗ   Папілярна мікрокарцинома щитоподібної залози 

СТЕ    Склеротерапія етанолом 

ТАПБ   Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія 

ТГ    Тиреоглобулін 

УСГ    Ультрасонографія 

ЩЗ    Щитоподібна залоза 
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