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АНОТАЦІЯ 

Маріна В. Н. Ефективність і віддалені результати мініінвазивного 

лікування хворих з кістозними вузлами щитоподібної залози. - 

Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.03 “Хірургія”. Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України. Львів. 2020. 

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України. 

Івано-Франківськ. 2020. 

Дисертаційна робота присвячена клінічним особливостям кістозного 

вузлового зоба, вирішенню проблем діагностик, мініінвазивного та 

операційного лікування. 

Патологія щитоподібної залози надзвичайно поширена, зокрема 

захворюваність на вузловий зоб в Україні і світі складає 1-15% населення. В 

Україні щороку виконується понад 10 тисяч операцій на щитоподібній залозі з 

частотою специфічних ускладнень від 1,5 до 12%. Близько 100 тисяч пацієнтів 

потребують замісної терапії препаратами тироксину. Тому мініінвазивні та 

органозберігаючі інтервенції з приводу вузлового зоба набувають все більшого 

поширення. 

Метою дослідження були підвищення ефективності діагностики та 

лікування хворих з кістозними утворами щитоподібної залози шляхом 

вдосконалення передопераційної діагностики і прогнозування раку, а також 

модернізація техніки інтервенцій при кістозному зобі. 

Для вирішення поставлених завдань використовували: загально-клінічні 

методи — огляд пацієнта, опитування і анкетування, робота з архівними 

матеріалами; лабораторні дослідження — визначення концентрацій 

тиреотропного гормону і тироглобуліну сироватки крові та тироглобуліну 

аспірату з кістозних вузлів; інструментальні обстеження — ультрасонографія, 

еластографія, ларингоскопія за потреби; морфологічні дослідження — 

цитологічне дослідження матеріалу пункції вузлів щитоподібної залози та 
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аспірату кістозних вузлів. Статистичний аналіз отриманих даних проводили в 

середовищі LibreOffice 6.0. 

У дослідженні було проаналізовано клінічні випадки 3533 оперованих 

пацієнтів з приводу вузлових утворень щитоподібної залози. Ретроспективно 

вивчались основні клінічні та морфологічні відмінності між пацієнтами із 

кістозними і солідними вузлами щитоподібної залози. 

Частота поширення кістозних вузлів була вищою в категорії пацієнтів до 

30 років. Співвідношення пацієнтів чоловіків і жінок було рівномірним в 

загальній групі, серед пацієнтів із кістозними вузлами та в різних вікових 

групах. Кістозні зміни у вузлах щитоподібної залози асоціювались із суттєво 

нижчим ризиком раку: Серед тканинних вузлів рак ЩЗ зустрічався майже 

втричі частіше: 15,6% серед тканинних вузлів і 5,7% серед кістозних вузлів 

щитоподібної залози (p<0,001). Різні морфологічні типи раку також були 

представлені із суттєво відмінною частотою, а випадків медулярного і 

недиференційованого раку ЩЗ а також  лімфоми жодного разу не було 

виявлено серед кістозних вузлів щитоподібної залози. Ці обставини суттєво 

полегшуються диференційну морфологічну верифікацію кістозних вузлів, 

зокрема передопераційне цитологічне дослідження та інтраопераційне 

гістологічне дослідження.  

Загальна точність тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії кістозних 

вузлів у виявлені раку щитоподібної залози склала 88,2% і для солідних вузлів 

— 73,8%. Головний недолік тонкоголкової біопсії кістозних вузлів — високу 

частоту неінформативних результатів (11,8%) було подолано запропонованим 

цитологічним дослідженням осаду з аспірату кістозних вузлів.  

Було проаналізовано 64 випадки пацієнтів в яких під час операції було 

проведено аспірацію кістозної рідини та проведено визначення концентрації 

тироглобуліну а також цитологічне дослідження осаду з аспірату. Рак 

щитоподібної залози асоціювався із геморагічним аспіратом та низькою 

концентрацією тироглобуліну — менше 100 нг/мл. Цитологічне дослідження 
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осаду аспірату у виявлені раку мало 100% чутливості методу і 98,4% загальної 

точності. 

Використання ультрасонографічних шкал прогнозування ризику раку 

щитоподібної залози таких як TIRADS і U classification було ефективним 

методом об’єктивізації заключень ультрасонографії. Кращі показники 

інформативності серед кістозних вузлів щитоподібної залози були в шкали  U 

classification, загальна точність — 94,5%. 

Аналіз ефективності застосування інтраопераційного гістологічного 

дослідження також показав кращі показники точності методу в порівнянні із 

солідними вузлами: 99,0% і 96,6% відповідно. Очевидно що значно менша 

частота складних для морфологічної діагностики випадків серед кістозних 

вузлів щитоподібної залози підвищує інформативність інтраопераційного 

заключення. 

Для оцінки ефективності склеротерапії було вивчено результати лікування 

83 амбулаторних пацієнтів. У групі пацієнтів із частково-кістозними (<50% 

об’єму) вузлами регресія діаметру вузла через один рік склала 75% від 

вихідного розміру, для переважно-кістозних (>50% об’єму) — 84%. 

Специфічних ускладнень після склеротерапії етанолом не було. 

Запропонована в дослідженні модифікація гемітиреоїдектомії із 

інтраопераційною аспірацією рідини кістозних вузлів мала переваги над 

традиційною методикою. Зокрема був коротший середній час операції -  

72,4±15,4 хв для модифікації проти 79,3±17,8 хв для традиційної операції та 

нижча частота ускладнень у вигляді парезу гортані - 3,4% проти 6,2%. При 

аналізі результатів тривалого спостереження було запропоновано математичну 

формулу для прогнозування остаточного діаметру вузла після склеротерапії 

етанолом. 

У дослідженні було вивчено ефективність застосування L-лізину 

есцинату в профілактиці парезу гортані. Для цього було сформовано дослідну 

групу, 242 пацієнта, яким під час операції вводили розчин  L-лізину есцинату 

та контрольну групу - 250 пацієнтів. Досліджували прояви дисфоній після 
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операцій а також частоту парезу гортані яку підтверджували ларингоскопією. 

Частота дисфоній серед пацієнтів із профілактикою розчином L-лізину 

есцинату була на рівні 3,3%, в контрольній групі — 10,8% пацієнтів (p=0,001). 

Парез гортані також відрізнявся за частотою: 1,2% в дослідній групі і 5,2% в 

групі контролю (p=0,014). Ефективності застосування L-лізину есцинату в 

якості профілактики парезу гортані була вища серед пацієнтів із КВЩЗ. Частота 

парезу після операцій з приводу КВЩЗ була вища майже в 6 разів: 7,9% в 

контрольній групі та 1,3% після профілактики. Для солідних вузлів частота 

парезу гортані становила 4,0% і 1,2% відповідно. 

Для дослідження результатів склеротерапії і модифікованої операції з 

приводу КВЩЗ в різні терміни після втручання було досліджено параметри 

якості життя використовуючи загальний опитувальник MOD SF-36. Через 3 

місяці після інтервенцій пацієнти після склеротерапії демонстрували перевагу у 

всіх параметрах якості життя в порівнянні із оперативними методиками. Усі 

компоненти фізичного здоров’я: фізичне функціонування, рольове 

функціонування, біль і загальний стан здоров’я, а також такі компоненти 

емоційної сфери як рольове емоційне функціонування і психічне здоров’я після 

склеротерапії достовірно відрізнялися від обох оперативних методик. Через 1 

рік в групі склеротерапії пацієнти також демонстрували переваги в усіх 

компонентах фізичного здоров’я, а пацієнти після модифікованої 

гемітиреоїдектомії мали переваги в порівнянні із традиційною операцією також 

у компонентах фізичного здоров’я. Через 5 років спостереження параметри 

якості життя пацієнтів після склеротерапії та модифікованої операції мали 

переваги в параметрах фізичного здоров’я в порівнянні із традиційною 

гемітиреоїдектомією. 

Проведене дослідження в комплексі наводить переконливі аргументи для 

розгляду кістозних вузлів як окремої нозологічної одиниці. Запропоновано 

окрему лікувально-діагностичну тактику ведення пацієнтів із кістозним зобом. 

Доведена висока ефективність застосування ультрасонографічних шкал, 

визначення концентрації тироглобуліну аспірованої рідини і цитологічного 
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дослідження аспірату кістозних вузлів в диференційній діагностиці раку 

щитоподібної залози. Склеротерапія етанолом та модифікована операція з 

приводу кістозних вузлів  щитоподібної залози показали переваги над 

традиційним хірургічним втручанням. Результати застосування L-лізину 

есцинату в якості профілактики парезу гортані показали високу ефективність, 

особливо серед кістозних вузлів щитоподібної залози. 

Ключові слова: кістозні вузли щитоподібної залози, склеротерапія, 

ультрасонографічна шкала, якість життя пацієнта. 

 

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. 

The dissertation is devoted to the clinical features of cystic thyroid nodules, 

patient management, minimally invasive and conventional treatment. 

Thyroid gland pathology is extremely common, in particular, the incidence of 

nodular goiter in the world is 1-15% of the population. In Ukraine, more than 10,000 

operations on thyroid gland are performed each year with a frequency of specific 

complications of 1.5 to 12%. About 100,000 patients require replacement therapy 

with thyroxine. Therefore, minimally invasive and organ preserving interventions for 

thyroid nodules become widespread. 

The study purpose was to optimize the diagnosis and treatment of patients with 

cystic thyroid nodules, improvement of preoperative morphological verification and 

minimally invasive interventions. 
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Methods used to perform the tasks were: clinical - patient examination, 

interrogation with questionnaire, archive materials; laboratory studies -  serum 

thyroid stimulating hormone and thyroglobulin determination and thyroglobulin 

concentration from cystic nodules aspirates; instrumental examination - 

ultrasonography, elastography, laryngoscopy if necessary; morphology - fine needle 

aspiration biopsy, cytological examination of the cystic thyroid nodules aspirate, 

histological examination. Statistical data analysis was carried out in the LibreOffice 

6.0 environment. 

The study involved analysis of 3533 clinical cases.  Patients were operated 

due to thyroid gland formations. Retrospective investigation studied the main clinical 

and morphological differences between patients with cystic and solid thyroid nodules. 

The incidence of cystic thyroid nodules was higher in patients under 30 years. 

The patients’ male to female ratio was uniform in the general group, among patients 

with cystic vs solid nodules and in different age groups. Cystic changes in thyroid 

nodules were associated with a significantly lower risk of cancer: among the solid 

nodules thyroid cancer was found to be almost three times more common: 15.6% in 

solid nodules and 5.7% in cystic thyroid nodules (p <0.001). Various morphological 

types of cancer were also presented with a significantly different frequency, but cases 

of medullary and non-differential thyroid cancer as well as lymphomas have never 

been detected among cystic thyroid nodules. These circumstances significantly 

facilitate the differential morphological verification of cystic thyroid nodules, in 

particular preoperative cytological examination and intraoperative histological 

examination. 

The overall accuracy of fine needle aspiration biopsy in detection of thyroid 

cancer for cystic nodules was 88.2%, and for solid nodes - 73.8%. The main 

disadvantage of fine needle aspiration biopsy was high incidence of non-informative 

results among cystic nodules (11.8%), was overcome by alternative cytological 

examination of cystic nodules aspirate. 

In 64 patients’ aspiration of cystic fluid was performed during the operation on 

thyroid gland. Determination of thyroglobulin concentration as well as cytological 
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examination of aspirate were performed. Thyroid cancer was associated with 

hemorrhagic aspirates and low thyroglobulin concentrations of less than 100 ng / ml. 

Cytological examination of aspirate had 100% sensitivity of the method and 98.4% of 

total accuracy in detection thyroid cancer. 

Ultrasonic scales such as TIRADS and U classification ware an effective 

method for objectification of ultrasonographic findings, especially for thyroid cancer 

prognosis. The highest efficiency in the cystic thyroid nodules were in U 

classification scale, with a total accuracy of 94.5%. 

Effectiveness of intraoperative histological examination also showed better 

accuracy in cystic thyroid nodules compared with solid: 99.0% and 96.6% 

respectively. Significantly less frequent challenging cases for morphological 

diagnosis among cystic thyroid nodules causes higher accuracy of intraoperative 

histological examination. 

To evaluate the effectiveness of sclerotherapy, the results of treatment of 83 

outpatient patients were studied. Among patients with partial cystic nodules (<50% 

fluid volume), regression of nodule diameter in year was 75% from initial size, for 

predominantly cystic nodules (>50% fluid volume) - 84%. Specific complications 

after sclerotherapy with ethanol were absent. 

The proposed modified hemithyroidectomy with intraoperative aspiration of 

cystic fluid had advantages over the traditional method. In particular, there was a 

shorter average operation time: 72.4 ± 15.4 min for modification versus 79.3 ± 17.8 

min for a traditional operation and a lower frequency of complications as vocal cord 

palsy: 3.4% and 6.2% respectively. After analysis of long-term observation, formula 

for calculation of final nodule diameter after ethanol sclerotherapy was proposed. 

The study explored the effectiveness of L-lysine escinate in preventing vocal 

cord palsy. Experimental group of 242 patients who received L-lysine escinate during 

operation was formed, control group involved 250 patients. Dyspnea after operations 

were noted and vocal cord palsy was confirmed by laryngoscopy. The frequency of 

dyspnea among patients after L-lysine escinate prophylaxis was 3.3%, in the control 

group - 10.8% of patients (p=0.001). Vocal cord palsy also differed in frequency: 
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1.2% in experimental group and 5.2% in control group (p=0.014). The effectiveness 

of L-lysine escinate in prevention of vocal cord palsy was higher among patients with 

cystic thyroid nodules. Frequency of vocal cord palsy was higher by almost 6-fold: 

7.9% in the control group and 1.3% after the prophylaxis among patients with cystic 

thyroid nodules. For solid nodules vocal cord palsy frequency was 4.0% and 1.2% 

after prophylaxis respectively. 

The results of sclerotherapy and modified operation in different terms after 

intervention were investigated. Quality of life parameters were observed using the 

MOD SF-36 general questionnaire. In 3 months after intervention, patients after 

sclerotherapy showed an advantage in all parameters of quality of life in comparison 

with patients who underwent surgery. All components of physical health: physical 

functioning, role functioning, bodily pain and general health, as well as such 

components of the emotional sphere as role emotional functioning and general mental 

health after sclerotherapy were significantly higher than both operative techniques. 

After 1 year in sclerotherapy group, patients also demonstrated benefits in all 

components of physical health, and patients after modified hemithyroidectomy had 

advantages over traditional operation in physical health components. After 5 years of 

observation, patients’ quality of life parameters after sclerotherapy and modified 

surgery had advantages in the parameters of physical health compared with 

traditional hemithyroidectomy. 

In the complex current research gives convincing arguments for the 

consideration of cystic thyroid nodules as a separate clinical unit. Management of 

patients with cystic goiter is offered. Ultrasonographic scales application, 

determination of thyroglobulin concentration and cytological examination of cystic 

nodules aspirates are proved with high efficiency in differential diagnostics of thyroid 

cancer. Ethanol sclerotherapy and modified hemithyroidectomy for cystic thyroid 

nodules showed superiority over traditional surgical intervention. Results of the use 

of L-lysine escinate as a prophylaxis of vocal cord palsy showed high efficacy, 

especially among cystic thyroid nodules. 

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

quality of life. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Патологія щитоподібної залози на сьогодні найбільш 

поширена не тільки серед ендокринних порушень але й серед хвороб дорослого 

населення загалом [227, 265], поступаючись тільки серцево-судинним 

захворюванням [18]. Вузли ЩЗ – одна із найбільш поширених ендокринопатій 

та друга за частотою патологія ЩЗ після ендемічного зоба [47, 51]. Загалом в 

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

за офіційними даними, а в світі в окремих регіонах сягає 15% і вище [19, 241, 

265]. Ці показники невпинно зростають протягом останніх десятиліть. 

Захворюваність на вузловий зоб в Україні зросла майже вдвічі від 2000 до 2011 

рр., від 37,5 на 100 тис. населення до 71,4 [45]. Авторитетні дослідження в 

різних країнах світу наводять дані про те, що захворюваність на зоб внаслідок 

йодного дефіциту в період від 2005 до 2015 зросла на 3,9 - 8,2% [267]. За 

даними МОЗ України близько 80% дітей мають ризики йододефіцитних 

порушень різної форми, а загалом в світі від йододефіциту страждають від 10 до 

60% населення [46, 286]. 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 [135, 142]. Наприклад в США 

щорічні втрати економіки через непрацездатність пов’язану із йододефіцитними 

станами оцінюють понад 7 млн. робочих днів [47]. Витрати на діагностику та 

лікування захворювань ЩЗ Німеччиною складають близько 1 млрд. євро на рік 

[153], а в США тільки лікування раку ЩЗ потребує понад 3,5 млрд. доларів 

щороку [187, 251]. 

Вузловий зоб - збірне поняття, що об’єднує різні морфологічні форми 

утворень ЩЗ. Більшість клінічних випадків, до 90%, доброякісні: це вузловий 

колоїдний зоб; фолікулярна, трабекулярна, папілярна, оксифільноклітинна 

аденоми ЩЗ [35]. Прикарпаття належить до ендемічних регіонів з низькою 

концентрацію йоду в навколишньому середовищі, тому прогнозовано кількість 

пацієнтів із різними формами ендемічного та вузлового зоба є вища у 
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порівнянні з іншими регіонами України та світу [32]. Підвищений радіаційний 

фон після аварії на ЧАЕС також є одним із провідних чинників, що сприяють 

високій поширеності вузлової патології ЩЗ, зокрема раку [11, 29, 49, 53]. 

Поширеність вузлового зоба серед дорослого населення світу висока: при 

пальпації ЩЗ вузли виявляють в 4-7% оглянутих, при УСГ - 19-60% [81, 232]. 

Рак ЩЗ зустрічається значно рідше аніж доброякісні новоутворення ЩЗ. 

За гістологічною будовою рак ЩЗ прийнято поділяти на типи: папілярний, 

фолікулярний, медулярний, анапластичний, метастатичний та ін [217]. Станом 

на 2010 рік захворюваність на рак ЩЗ в Україні зросла більш ніж у два рази за 

десятиліття, і склала 9,8 на 100 тис серед жінок, та 2,3 на 100 тис серед 

чоловіків [49, 129]. У інших державах світу, наприклад США, захворюваність 

на рак ЩЗ збільшилась за останнє десятиріччя від 3,6 до 8,3 на 100 тис. 

дорослого населення [3, 17, 105, 137], причому зростає виявлення пухлин усіх 

розмірів, як до 10 мм так і понад 40 мм, що свідчить про справжнє збільшення 

захворюваності, а не тільки за рахунок покращення якості діагностики. Загалом 

у світі захворюваність на рак ЩЗ збільшується на 3% щорічно [24, 182, 216] 

головним чином за рахунок папілярного варіанту [29, 102]. Поширеність раку 

ЩЗ сягає в окремих групах населення 15% серед вузлів ЩЗ які виявлені при 

пальпації чи ультрасонографічно [82, 241]. Зростання захворюваності на 

тиреоїдний рак веде до постійного росту числа операцій на ЩЗ, переважно ТЕ. 

Згідно міжнародних даних відсоток раку серед оперованих пацієнтів з приводу 

вузлових утворень ЩЗ становить 12-39% [119, 205]. До слова вартість 

операційного втручання на ЩЗ та стаціонарне перебування в розвинених 

країнах наближається до 15,000 доларів США [108, 123]. Збільшення кількості 

оперованих пацієнтів потребують замінної терапії та спостереження і 

відповідно додаткових витрат [279]. Тому на сьогодні значна частина наукових 

ресурсів зосереджена на питаннях виявлення та прогнозування раку ЩЗ [135, 

232]. 

Кістозні зміни у вузлах ЩЗ - поширене явище і зустрічається в 15-32% 

випадків [71, 138]. Ґенез кістозних змін може бути різним, наприклад наслідки 



17 

 

масивного крововиливу у вузол, некроз центральної частини вузла пов’язаний з 

ішемією або аномалія розвитку із формуванням істинної кісти [233]. Операція є 

методом вибору лікування раку ЩЗ [135], окрім цього операційному втручанню 

підлягають і випадки зоба доброякісного ґенезу, насамперед коли розвивається 

компресійний синдром, зафіксована значна позитивна динаміка росту вузла ЩЗ, 

супровідний гіпертиреоз тощо [31, 135, 278]. Протягом останньої декади 

опублікована ціла низка результатів мініінвазивного інтервенційного лікування 

вузлових утворень ЩЗ [10, 170, 196] проте показання до даного виду втручань 

не регламентовані в міжнародних рекомендаціях. 

Наявність кістозних змін у вузлах ЩЗ доволі рідко згадується в наукових 

джерелах як вагомий фактор, що впливає на подальшу тактику ведення пацієнта. 

Різниця між тканинними та кістозними вузлами ЩЗ не досліджена як в плані 

особливостей діагностики так і підходів до лікування. Високий відсоток 

операцій з приводу доброякісної патології ЩЗ вказує на низьку ефективність 

прогнозування раку ЩЗ на доопераційному етапі. Результати мініінвазивного 

лікування вузлових утворень ЩЗ, насамперед КВЩЗ, потребують подальшого 

вивчення передусім для встановлення імовірних переваг в порівнянні із 

традиційними операціями. 

Зв’язок роботи із науковими програмами. Дисертаційна робота є 

фрагментом комплексної теми “Удосконалення діагностичної та хірургічної 

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.)” і виконана відповідно до плану науково-

дослідних робіт кафедри хірургії № 1 Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького.  

Мета дослідження - підвищити ефективність діагностики та лікування 

хворих з кістозними утворами щитоподібної залози шляхом вдосконалення 
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передопераційної діагностики і прогнозування раку, а також модернізації 

техніки інтервенцій при кістозному зобі. 

Завдання дослідження:  

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). 
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Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація - комплексне 

індивідуальне дослідження, де сформульовано концепцію кістозного вузлового 

зоба як самостійної нозологічної одиниці, за рахунок відмінних від солідного 

зоба клініко-анамнестичних даних, різної морфологічної структури, значення 

лабораторних та інструментальних обстежень та можливостей лікувальних 

інтервенцій. 

Доведена ефективність застосування ультрасонографічних шкал в 

прогнозуванні раку ЩЗ в цілому та для кістозно зміненого вузлового зоба 

зокрема. 

Доведена висока інформативність тонкоголкової аспіраційної пункційної 

біопсії для пацієнтів із кістозним вузловим зобом при достатньому матеріалі 

для цитологічного дослідження. Запропоновано цитологічне дослідження осаду 

аспірату кістозно зміненого вузлового зоба та доведено його високу 

інформативність. 

Вперше проведено визначення концентрації тироглобуліну в аспіраті 

кістозно зміненого зоба для прогнозування раку щитоподібної залози та 

визначено чіткий негативний прогностичний рівень - > 100 нг/мл. 

Запропоновано модифіковану методику виконання гемітиреоїдектомії при 

кістозно зміненому вузловому зобу (патент № 131680). 

Доведено ефективність використання розчину L-лізину есцинату для 

профілактики парезу гортані після операцій на щитоподібній залозі, зокрема 

при кістозному вузловому зобі (патент № 127420). 

Отримано формулу для розрахунку потенційного остаточного розміру 

вузла після проведення склеротерапії 96% розчином етанолу. 

Запропоновано лікувально-діагностичний алгоритм для кістозного 

вузлового зоба (патент № 128771). 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційної 

роботи мають чітке практичне спрямування. Впровадження в практику 

ендокринолога і хірурга концепції кістозного вузлового зоба дозволяє 

оптимізувати діагностику та лікування вузлових захворювань ЩЗ. 
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Імплементація в повсякденну роботу ультрасонографічних шкал типу TIRADS 

або U classification покращить прогнозування раку ЩЗ. Визначення 

концентрації тироглобуліну в кістозному вмісті відкриє додаткові можливості в 

діагностиці КВЩЗ. Цитологічне дослідження аспірату кістозного вузлового 

зоба можуть бути використані як альтернатива традиційній ТАПБ для 

прогнозування раку та зменшити кількість операцій з приводу доброякісної 

патології ЩЗ. Запропонована модифікація гемітиреоїдектомії потребує меншого 

часу виконання та демонструє нижчий рівень ускладнень. Широке 

впровадження склеротерапії етанолом в пацієнтів із переважно кістозним 

вузловим зобом дозволяє підвищити якість життя, знизити рівень типових 

ускладнень і покращити результати лікування загалом. Використання розчину 

L-лізину есцинату в хірургії ЩЗ дозволить знизити частоту післяопераційних 

парезів гортані. Запропонований алгоритм тактики спостереження і лікування 

пацієнтів з КВЩЗ дозволить клінічному спеціалісту систематизувати підхід до 

ведення пацієнтів. 

Впровадження результатів дослідження. Отримані результати та 

розроблені методики впроваджено в практичну роботу хірургічних відділень № 

2 і 3 КЗ ЛОР Львівської обласної клінічної лікарні (затверджено 21.05.19); 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 
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операції та маніпуляції 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 державного та міжнародного рівня: 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання 

ендокринної хірургії» (Львів 2008); 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 результат и 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 викладені 

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 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. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ 

ІЗ КІСТОЗНИМИ ВУЗЛАМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Визначення поняття кістозного вузла 

Перші згадки про захворювання ЩЗ збереглися з античних часів, близько 

3500 років до н.е. Приблизно в 2700-х рр. до н.е. на території сучасного Китаю 

Шень-Нун описав характерні «утвори» на шиї, а в 1600-х рр. до н.е. в 

Стародавньому Китаю знали про ефективність морських водоростей в їх 

лікуванні [178]. В І століття н.е. Корнелій Цельс, який поділяв зоби на «щільні» 

та «кістоподібні» і пропонував лікувати останні «їдкими речовинами» [222]. 

За визначенням, кістозний вузловий зоб або КВЩЗ - це утворення ЩЗ які 

містять рідинні скупчення не менше як 10% загального об’єму вузла [33, 202]. 

Для прикладу, це утворення ЩЗ розміром 20 мм, яке містить солітарне рідинне 

формування діаметром не менше ніж 9 мм - таке рідинне скупчення буде 

займати 10% об’єму вузла. У вітчизняній та міжнародній літературі можна 

зустріти публікації із порівнянням клінічних характеристик різних КВЩЗ в 

залежності від ступеня кістозних змін, наприклад спроби класифікувати такі 

вузли на мінімально-кістозні (із рідинним компонентом <20% об’єму), 

частково-кістозні зміни у вузлах ЩЗ (<50% об’єму), переважно-кістозні вузли 

(>50% об’єму) та ін. Зустрічаються роботи і більш кратного поділу кістозно 

змінених вузлів на клінічні групи в залежності від ступеня кістозної 

трансформації вузла ЩЗ: 10, 20 - 80, 90% рідинного вмісту [25, 33]. Такий 

підхід приносить мало практичної користі, так як підгрупи мало відрізняються 

за клінічними даними, а великий і громіздкий розподіл не сприяє зручності 

застосування, тому така класифікація кістозних вузлів потребує спрощення. 

Деякі рідинні утворення ЩЗ розглядаються як окрема форма вузлового зоба. 

Наприклад істинна кіста ЩЗ - це утворення що не містить тканинного 

компоненту і не має злоякісного потенціалу [135]. 
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Поширеним є твердження про те, що рак ЩЗ зустрічається рідше серед 

КВЩЗ ніж серед солідних, а наявність кістозних змін у вузлах ЩЗ є 

предиктором доброякісної природи утворення [81, 114, 245]. Велика кількість 

публікацій надають схожі дані і частка КВЩЗ серед усіх випадків раку ЩЗ 

становить - 12-26%, причому тільки 2,5-6% це рак ЩЗ у вузлах, які більш ніж 

наполовину представлені рідинним компонентом [63, 138], тобто чим більш 

виражений рідинний компонент тим менша вірогідність злоякісної природи 

вузла ЩЗ. Тоді як 74-88% випадків раку ЩЗ припадає на солідні вузли. З іншого 

боку 6-8% усіх випадків раку ЩЗ становить кістозна папілярна карцинома, 

морфологічний підтип доволі складний для діагностики та прогнозування [213]. 

Діагностика КВЩЗ залишається контраверсійною через відсутність 

індивідуального підходу і потребує подальшого вивчення і удосконалення. 

 

1.2. Етіологія і патогенез кістозних вузлів щитоподібної залози 

Причини утворення вузлів ЩЗ різноманітні. Головним чинником появи і 

росту вузлів ЩЗ є недостатність йоду в питній воді та зовнішньому середовищі 

[171, 285]. Також серед причин виділяють підвищений радіаційний фон та 

радіонуклідне забруднення, а також хімічні агенти: перхлорати, тіоціанати, 

препарати групи пестицидів; вроджені аномалії обміну йоду та транспортних 

білків крові; генетичні чинники та інші [2, 23, 52, 72]. Поширеність вузлового 

зоба зростає з віком [169]. Окрім вище перерахованих чинників що здійснюють 

безпосередній мутагенний вплив на тиреоцит, виділяють 2 основні механізми: 

вплив вільних радикалів і активуючі мутації. В процесі органіфікації йоду і 

синтезу гормонів в тиреоцитах виникає надлишкова кількість перекису водню 

та вільних радикалів які безпосередньо здійснюють мутуючий вплив на 

тиреоцит [61, 62, 215]. Активуючі мутації виникають в процесі надмірної 

стимуляції ЩЗ під впливом підвищеної концентрації ТТГ або факторів що його 

посилюють [86]. Мутації трансформують тиреоцити, знижують диференціацію 

клітин та модифікують міжклітинну регуляцію функції та росту, що є початком 

формування вузлів ЩЗ [229]. В залежності від кількості активуючих мутацій 
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виділяють моно- та поліклональні пухлини ЩЗ, останні формують гетерогенні 

поліморфні утворення ЩЗ [165, 215]. Механізм активуючих мутацій - 

опосередкований стимулюючий вплив ТТГ, що реалізується через 

інсуліноподібний фактор росту 1, епідермальний фактор росту, фактор росту 

фібробластів та інші [6, 270]; більше того високий рівень концентрації ТТГ 

корелює із підвищеним ризиком розвитку раку ЩЗ [117, 160]. 

Вузли ЩЗ в залежності від морфологічної природи поділяють на 

доброякісні та злоякісні. Кожна група включає різні морфологічні варіанти [36]. 

В свою чергу доброякісні вузли ЩЗ включають утворення пухлинної і 

непухлинної природи (колоїдний зоб різного ступеня проліферації [38]). 

Сучасна класифікація ВООЗ, опублікована в 2017 році, передбачає поділ пухлин 

ЩЗ за морфологічною будовою на 3 групи: доброякісні, пухлини із 

невизначеним злоякісним потенціалом і злоякісні (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Міжнародна класифікація пухлин щитоподібної залози ВООЗ 2017 

Доброякісні Невизначений 

злоякісний потенціал 

Злоякісні 

• Фолікулярна 

аденома  

 

• Оксифільноклі

тинна аденома  

 

• Гемангіома  

• Фолікулярна 

пухлина із 

невизначеним 

потенціалом 

• Атипова 

аденома* 

• Неінвазивна 

фолікулярна пухлина  

• Оксифільнокліти

нна аденома з 

проростанням 

капсули  

• Гіалінізуюча 

трабекулярна 

пухлина  

• Солітарна 

фіброзна пухлина  

• Папілярна карцинома  

• Папілярна мікрокарцинома  

• Папілярна карцинома, 

фолікулярний варіант 

• Папілярна карцинома з 

оксифільних клітин 

• Фолікулярна карцинома  

• Низькодиференційована 

карцинома  

• Анапластична карцинома  

• Оксифільноклітинна 

карцинома  

• Медулярна карцинома 

• Плоскоклітинна 

карцинома  

• Лімфома  

• Вторинні пухлини  

* - високодиференційована пухлина з невизначеним потенціалом злоякісності 
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Появу істинної кісти зазвичай пояснюють дисгенезією ЩЗ [34, 44, 121]. 

Ектопована епітеліальна тканина, яка продукує серозну рідину, формує кістозні 

утворення. Джерелом ектопії слугує глотковий епітелій, який опускається разом 

із тканиною ЩЗ протягом 3-го місяця ембріогенезу [44, 233].  

КВЩЗ можуть утворюватися кількома механізмами. Найчастіше 

кістозний компонент формується у солідному вузлі ЩЗ внаслідок крововиливу і 

некрозу тканини вузла. У свою чергу крововилив може бути як спонтанний так і 

внаслідок травми [90, 125, 177]. Найчастіше крововиливи у вузол ЩЗ із 

наступною кістозною трансформацією трапляються серед аденом та дещо 

рідше колоїдних вузлів ЩЗ [90, 136]. Доволі рідко кістозні зміни трапляються 

при злоякісних пухлинах ЩЗ таких як медулярний, недиференційований 

анапластичний рак ЩЗ, метастази до ЩЗ тощо. Хоча патоморфоз таких змін 

залишається не зрозумілим [136]. Варто відзначити, що наявність кістозних 

змін у вузлах ЩЗ не враховується дослідниками в класифікаціях пухлин та 

рекомендаціях щодо проведення морфологічних досліджень.  

 

1.3. Лабораторна діагностика пацієнтів із КВЩЗ 

Обов’язкове визначення ТТГ в сироватці крові є оцінкою тиреоїдного 

статусу і частиною подальшого спостереження пацієнта після операції, де для 

контролю потрібні вихідні значення [135]. Знижений рівень ТТГ може свідчити 

про субклінічний або маніфестний гіпертиреоз, що також є показанням до 

операційного лікування [75, 207]. Серія недавніх досліджень про пряму лінійну 

кореляцію концентрації сироваткового ТТГ і виникнення раку ЩЗ, де доведено 

вищу вірогідність диференційованого раку ЩЗ при значеннях рівня ТТГ вище 

5,0 МО/л [22, 51, 148, 192]. Схожі результати опубліковані в дослідженнях про 

кореляцію концентрації антитіл до тироглобуліну та розвитком раку ЩЗ [159], 

хоча визначення цього показника в основному використовується як додатковий 

маркер в спостереженні пацієнтів із диференційованим раком ЩЗ 

фолікулярного походження [266]. 



26 

 

Основна роль визначення концентрації сироваткового тироглобуліну - це 

скринінг пацієнтів із диференційованими формами раку ЩЗ на предмет 

рецидиву після радикального лікування [197, 208]. Доцільність рутинного 

визначення тироглобуліну в пацієнтів із вузлами ЩЗ сумнівна за даними 

багатьох авторитетних досліджень [126]. Наприклад згідно рекомендацій 

Американської Асоціації Тиреологів опублікованих в 2016 році - рутинне 

визначення сироваткового тироглобуліну для пацієнтів із утвореннями ЩЗ не 

рекомендується [135]. З іншого боку деякі дослідники опублікували дані про 

вищу вірогідність раку ЩЗ при значеннях сироваткового тироглобуліну вище 

180 нг/мл для певних категорій пацієнтів, наприклад у випадку невизначеного 

цитологічного заключення [173]. Також інформативність визначення 

сироваткового тироглобуліну висока в первинному обстеженні пацієнта у 

випадку фолікулярного раку ЩЗ [173, 263]. Окремі публікації демонструють так 

званий “cut-off level” - рівень концентрації тироглобуліну, вище якого 

вірогідність раку статистично вірогідна [173]. Також опубліковано серію 

досліджень які засвідчили кореляцію концентрації тироглобуліну сироватки та 

окремих морфологічних варіантів вузлів ЩЗ [156, 219, 234]. Особливо високий 

рівень сироваткового тироглобуліну, вище 400 нг/мл часто супроводжує 

диференційований рак ЩЗ, а рівень більше 80 нг/мл при солітарному вузлі ЩЗ 

часто підвищує вірогідність Гюртле-клітинних неоплазій [218]. 

Також на даний час існує багато публікацій присвячених питанню 

визначення концентрації тироглобуліну у “змивах” після проведення ТАПБ, при 

чому метод використовують як для тканини ЩЗ, так і для пункції лімфатичних 

вузлів при ймовірному раку ЩЗ та його рецидивах [141, 188]. Деякі публікації 

доводять ефективне використання співвідношення концентрацій сироваткових 

тироглобуліну та ТТГ для прогнозування рецидиву диференційованого раку ЩЗ 

[183]. 

В 2016 Wang Y і співавтори опублікували результати дослідження про 

визначення концентрації тироглобуліну в кістозному вмісті вузла ЩЗ і показали 

залежність концентрації від морфологічної природи вузла [204, 272]. Проте 
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ґрунтовної інформації про ефективність цього методу та перспективи, зокрема 

прогнозування раку ЩЗ не було наведено. Також питання про імовірну 

кореляцію концентрацій ТТГ і тироглобуліну із наявністю та вираженістю 

кістозних змін у вузлах ЩЗ не відображені в сучасних публікаціях.  

 

1.4. Ультрасонографія щитоподібної залози 

Ультрасонографія є одним із найбільш інформативних та поширених 

методів візуалізації [120, 250]. Як і для багатьох патологій, УСГ займає одне із 

провідних місць у виявленні та доопераційній діагностиці вузлового зоба [135, 

202, 241]. Класична УСГ, так звана “grey-scale US”, надає інформацію про 

наявність вузлів, їх кількість, розміри, структуру, ехогенність і контури, 

наявність лімфаденопатії та ознаки інвазії до навколишніх органів [89, 96, 202]. 

Доплерографія - додаткова опція УСГ яка дозволяє оцінити локалізацію та 

інтенсивність кровоплину як у паренхімі залози, так і у вогнищевих утвореннях 

та лімфатичних вузлах. Роль УСГ і доплерографії в обстеженні пацієнтів із 

вузлами ЩЗ одна із найважливіших в діагностиці. Перевагами цієї методики є 

доступність, простота виконання та дешевизна, а також висока інформативність 

у виявлені вузлів ЩЗ та можливість прогнозування раку [40].  

Вузли ЩЗ виявляються в 19-67% дорослого населення при УСГ, а 

точність у виявленні вузлів у тканині ЩЗ складає 98-100% [21, 202]. Загальна 

точність УСГ у прогнозуванні раку ЩЗ коливається в широких межах через 

несистематичність даних і підходу до визначення вузла підозрілого на рак ЩЗ. 

Звідси випливає і основний недолік УСГ - низька релевантність. Висновки УСГ 

в основному описові та містять багато суб’єктивної інформації. Тому часто 

важко інтерпретувати заключення та проводити спостереження за пацієнтом 

[111]. Це стосується також і прогнозування ризику раку ЩЗ. І тому 

ультрасонографічне обстеження ЩЗ потребувало певних кроків до 

стандартизації.  

Вперше систематизували дані УСГ утворень ЩЗ дослідники з Чилі [143], 

запропонувавши систему з абревіатурою TIRADS (Thyroid Image Reporting And 
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Data System), що мала на меті проводити більш ефективний відбір пацієнтів для 

ТАПБ. В основу системи було покладено принцип суми наявних незалежних 

факторів ризику раку ЩЗ: що більшим була наявна кількість факторів ризику то 

вищим був клас ризику (від 1 до 5) і більш вірогідним був діагноз раку ЩЗ. 

Згодом шкалу TIRADS на практиці стали використовувати для стратифікації 

ризику раку вузлових утворень ЩЗ. Згодом з’явились модифікації TIRADS, 

представлені групою лікарів з Кореї [Kwak 2011] та Франції [231]. Остання, 

TIRADS в модифікації Russ (2011), залишається найбільш популярною на 

сьогоднішній день [31].  

Незалежно від вище перелічених джерел Американська Тиреологів 

Асоціація (АТА) та Британська Асоціація Тиреологів (BTA) також 

запропонували альтернативні шкали ультрасонографічної оцінки вузлових 

утворень ЩЗ: АТА recommendation [135] та U classification [276] відповідно. А в 

2017 році Американська колегія радіологів (ACR) опублікувала видозмінену 

версію - ACR TIRADS [259] з іншим підходом, де окремі фактори ризику раку 

мали різну кількість балів. Об’єктивізація методу УСГ суттєво підвищує її 

релевантність, полегшує інтерпретацію кожного конкретного клінічного 

випадку та дозволяє проводити аналіз даних в значно більших масштабах. Так 

із впровадженням в клінічну практику УСГ шкал стратифікації точність 

виявлення раку ЩЗ зросла, як і покращилось розуміння і загальна інтерпретація 

ультрасонограм [43, 167, 284]. Цей результат досягається завдяки чіткому 

визначенню та поділу клінічних випадків на групи ризику раку ЩЗ. На сьогодні 

можна ознайомитись із великою кількістю публікацій присвячених 

можливостям УСГ та різноманітних шкал як у селекції пацієнтів для ТАПБ так і 

для стратифікації ризику раку ЩЗ. Проте застосування УСГ шкал все ще не 

здобуло широкого поширення в клінічній практиці. Вузлові утворення ЩЗ при 

УСГ не поділяють за такою важливою ознакою як наявність рідинного вмісту, а 

клінічні дослідження про застосування УСГ шкал ризику раку у випадку КВЩЗ 

на даний час не проводяться. 
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Окрім вище перерахованих можливостей УСГ доступною також є 

еластографія, методика що дозволяє оцінити механічну щільність вузлів та 

порівняти її із щільністю навколишньої паренхіми ЩЗ. Фактично еластографія 

є додатковою опцією класичної УСГ [83, 243], розвивається та дає обнадійливі 

результати, оскільки демонструє високі статистичні показники у прогнозуванні 

раку ЩЗ, особливо в порівнянні із традиційною УСГ [77, 189]. Первинно 

еластографія була запропонована в кольоровому режимі, про те швидко її 

замінили кількісні методи вимірювання: компресійна еластографія а згодом 

“еластографія зсувної хвилі”. Так вузли ЩЗ із високою щільністю більш 

вірогідно мають злоякісну природу в порівнянні із вузлами менш щільної 

консистенції [168, 238, 254], тобто чим вищий коефіцієнт щільності, отриманий 

при проведенні еластографії, тим більший ризик наявності раку ЩЗ. Прийнято 

вважати, що при коефіцієнті щільності вищим за 4,0 вірогідність раку ЩЗ є 

дуже високою. Зокрема чутливість так званої “еластографії зсувної хвилі” [12] у 

виявленні раку ЩЗ при коефіцієнті щільності понад 4,0 складає 73-87%, 

специфічність 62-68%, при загальній точності методу 79-84% [152, 184, 254, 

262]. 

Про те багато дослідники вказують на наявність обмежень використання 

еластографії при кістозних вузлах ЩЗ через те, що значний рідинний компонент 

перешкоджає рівномірній компресії вузла ЩЗ, а відтак і спотворює кінцевий 

результат обстеження [73]. За даними рекомендацій Американської  Асоціації 

Тиреологів 2015 року (АТА) та Британської Асоціації Тиреологів 2014 року 

(BTA) - ультрасонографію ЩЗ та лімфатичних вузлів шиї потрібно проводити 

усім пацієнтам з відомими вузлами ЩЗ або підозрою на їх наявність, та не 

регламентує місце еластографії у діагностичному процесі [135, 276]. 

 

1.5. Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія з цитологічним 

дослідженням.  

Класичні УСГ та ТАПБ з цитологічним дослідженням на даний час 

залишаються основними методиками прогнозування раку ЩЗ незважаючи на 
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появу високотехнологічних методів обстеження, таких як комп'ютерна, 

магнітно-резонансна та позитронно-емісійна томографії,  визначення експресії 

BRAF мутації, концентрації галектин 3 тощо [14, 15, 89].  

ТАПБ вузлів ЩЗ була запропонована в 1948 італійським лікарем Piaggio-

Blanco. Перша публікація про серію успішних ТАПБ датована 1952 роком 

шведським дослідником Söderström. Проте значного поширення в клінічну 

практику здобула тільки в 70х роках ХХ століття [50]. За літературними 

джерелами ТАПБ демонструє достатньо високий рівень точності 

морфологічних заключень та прогнозування раку ЩЗ [76, 244]. Проте висновки 

як у випадку вищеописаної УСГ, так і цитологічного дослідження. часто є 

суб’єктивні та описові, що в свою чергу ускладнює інтерпретацію заключень та 

спостереження за пацієнтами із вузловим зобом [95, 244]. Цитологічна 

діагностика ТАПБ потребувала стандартизації підходу та класифікації 

висновків. Така об’єктивізація цитологічної діагностики потрібна передусім для 

єдиної інтерпретації цитологічних заключень і уніфікованої тактики 

спостереження та лікування пацієнтів із вузловими утвореннями ЩЗ, а також 

систематизації та відтворення даних для широкого аналізу. Загалом метод ТАПБ 

із цитологічним заключенням є доступний і недорогий, проводиться 

амбулаторно, проте вимагає певних навиків і досвіду виконавця [21, 50, 133, 

150]. Перевагами ТАПБ є висока інформативність, швидкість і зручність 

виконання [65, 167]. 

Умовно еволюцію ТАПБ із цитологічним дослідженням вузлів ЩЗ можна 

поділити на два періоди: до 2009 року - коли практично більшість клінік 

користувались власними методами оцінки; та після 2009 року відколи було 

запропоновано класифікацію цитологічних висновків за системою BETHESDA 

(2009) або її аналогів: British THY categories, SIAPEC-IAP та ін. [79, 100, 103, 

206, 221, 225].  

Класифікація за системою BETHESDA включає 6 класів цитологічних 

заключень що значно полегшує підхід до тактики спостереження за пацієнтами 

із вузлами ЩЗ і вибору методу лікування [100]. Особливо високу 
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інформативність ТАПБ демонструє у виявленні папілярного раку ЩЗ [79, 149, 

179]. В контраверсійних випадках зразки матеріалу можуть бути використані 

для імуноцитохімічного дослідження [101, 104]. Зараз основні дискусії довкола 

ТАПБ йдуть з приводу тактики спостереження пацієнтів із цитологічним 

заключенням BETHESDA клас ІІІ: невизначена фолікулярна атипія, а також 

доцільності ТАПБ при вузлах ЩЗ понад 3 см [140, 210, 228]. Головною 

клінічною проблемою ТАПБ є отримання неінформативного заключення 

(BETHESDA клас І). Згідно міжнародних даних частота отримання 

неінформативних аспіратів вузлів ЩЗ складає 3,2-24% [50, 249], при 

загальноприйнятому допустимому рівні менше за 10% [132]. В свою чергу 

основним джерелом отримання неінформативних результатів після ТАПБ є 

наявність кістозних включень, вузли більші за 3 см, а також низький досвід 

виконавців [95, 124, 150, 201, 273, 281]. Досвідченим спеціалістом із 

проведення ТАПБ прийнято вважати лікаря який виконав понад 200 успішних 

діагностичних пункцій [106]. Зважаючи на значну поширеність КВЩЗ (19-

35%), наявність рідинного вмісту у вузлах ЩЗ є чи не основним обмеженням 

ТАПБ для доопераційної морфологічної діагностики [59]. Частково проблема 

ТАПБ при КВЩЗ була вирішена широким впровадженням контролю за 

допомогою УСГ [63, 95], проте все ще потребує вдосконалення методики для 

отримання якісного аспірату та зниження відсотку неінформативних зразків 

ТАПБ, особливо у випадку КВЩЗ. Надійна, з високим рівнем загальної 

інформативності ТАПБ із цитологічним дослідженням дозволить знизити 

кількість операцій з приводу доброякісної патології ЩЗ, а відтак підвищити 

відсоток раку ЩЗ серед оперованих пацієнтів [225, 249]. Методики ТАПБ 

прицільно для КВЩЗ не розробляються, тому робота в цьому напрямку, з метою 

підвищення відсотку інформативних цитологічних заключень дозволить 

покращити загалом загальну діагностичну цінність методу. 

1.6. Інтраопераційне гістологічне дослідження 

Морфологічна верифікація діагнозу при вузловій патології ЩЗ є 

визначальною у виборі методу лікування. Остаточне гістологічне заключення, 
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мікроскопічне дослідження “парафінових зрізів”, формує клінічний діагноз та 

визначає подальшу тактику [135]. Серед доступних методик морфологічної 

верифікації вузлового зоба на доопераційному етапі є ТАПБ із цитологічним 

дослідженням та трепан-біопсія із гістологічним заключенням. Остання на 

сьогодні переважно застосовується після неінформативної ТАПБ [84]. При 

первинній доопераційній верифікації цитологічне дослідження після ТАПБ має 

60-80% загальної точності у виявленні раку ЩЗ, трепан-біопсія - 85-98% [280]. 

Проте частина заключень пункції утворів ЩЗ має невизначену морфологію: це 

передусім ІІІ клас за системою BETHESDA, та неінформативні результати 

трепан-біопсії. В таких випадках застосовують інтраопераційну морфологічну 

верифікацію – гістологічне дослідження, так зване “frozen section”. Вперше 

методика ІГД описана в 1891 Welch і впроваджена понад сторіччя тому - в 1905 

році Cullen та Wilson [122]. ІГД дозволяє з високою точністю диференціювати 

злоякісні та доброякісні утворення ЩЗ під час операції та обирати чи 

коригувати відповідний об’єм втручання. 

У випадку солітарного вузла із ризиком раку ЩЗ та неінформативною 

доопераційною ТАПБ інтраопераційна морфологічна діагностика має особливе 

значення і дозволяє обрати коректний об’єм втручання. Наприклад для 

одновузлового зоба доброякісної природи операцією вибору є 

гемітиреоїдектомія або резекція ЩЗ, а при встановленому діагнозі раку ЩЗ 

необхідно проводити тотальну тиреоїдектомію [135]. Макроскопічна оцінка 

вузла ЩЗ є ненадійною та часто може призвести до неадекватного об’єму 

операції: непотрібній тиреоїдектомії при аденомі ЩЗ або гемітиреоїдектомії 

при раку ЩЗ, що вимагає повторної операції – тиреоїдектомії завершення [68]. 

Методика проведення ІГД передбачає результат в межах 30 хвилин з високим 

рівнем точності, а кількість помилкових результатів у порівнянні із остаточним 

гістологічним дослідженням не перевищує 2-5% [64]. Важливим фактом є 

висока загальна інформативність 92,0-94,5% методу ІГД при специфічності до 

100% [87, 166], що важливо для диференційної діагностики раку ЩЗ. В 

літературі можна зустріти багато праць сфокусованих на визначенні загальної 
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точності ІГД та тактики у виборі об’єму операції [64, 130, 223], проте дискусії 

на тему застосування ІГД при  КВЩЗ не проводяться.  

 

1.7. Традиційні хірургічні методи лікування 

Вперше спробу видалення ЩЗ здійснив W. Fabricus в 1646 році, і тільки 

через півтори століття в 1791 році згідно історичних повідомлень P. Desault 

вперше виконав успішну операцію на ЩЗ. Від тоді минуло, більше ніж 200 

років, про те традиційні відкриті втручання на ЩЗ актуальні і на сьогоднішній 

день. Великий вклад в розвиток хірургії ЩЗ та вдосконалення методики 

проведення операції внесли Кохер, Більрот, Мейо та ін [98].  

 В середині ХІХ століття операції на ЩЗ ще не мали великої популярності 

передусім через вкрай високу операційну летальність - до 45%. Тоді відомий 

хірург Грос висловив своє ставлення: “Збільшену щитоподібну залози видалити 

неможливо. Кожен рух скальпеля супроводжується потоками крові. Щастя для 

хірурга якщо його жертва доживе до кінця цієї жахливої процедури” [39]. Все 

змінилося за часів Більрота, коли він впровадив у хірургію правила антисептики 

і знизив летальність з понад 40 до 8%. Додатковим поштовхом у розвитку 

хірургії ЩЗ, як і інших операцій, слугувало впровадження правил антисептики 

та загальної анестезії, використання гумових рукавиць в кінці XIX століття 

[274]. Основоположником традиційного втручання на ЩЗ вважається Кохер, 

який у 1883 році опублікував результати своєї практики операцій на ЩЗ: понад 

100 випадків, що складало майже половину усього світового досвіду, а вже 

станом на 1889 рік він виконав понад 250 втручань з летальністю 2,4%. За вклад 

в розвиток тиреології Кохер отримав Нобелівську премію в 1909 році. Великий 

внесок в розвиток хірургії ЩЗ на початку ХХ сторіччя зробили Мікуліч, де 

Кервен, Мейо, Данхіл, Крайл, Волкович, Ніколаєв та ін [39, 112]. З розвитком 

анестезіології кількість операцій на ЩЗ стрімко збільшувалась. Зокрема Чарльз 

Мейо вже в 1918 році мав досвід виконання понад 5,000 тиреоїдектомій із 

летальністю менше ніж 1%, за що він справедливо вважається “батьком” 

американської школи хірургії ЩЗ. Загальна летальність при втручаннях на ЩЗ 
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суттєво знизилась також після запровадження Пламером використання розчину 

Люголя перед операціями з приводу гіпертиреоїдного зоба. Дуже важливим для 

розвитку і вдосконалення хірургії ЩЗ були роботи Лахея, який у середині 1950-

х років вперше обґрунтував доцільність виділення поворотного гортанного 

нерва і прищитоподібних залоз, що суттєво знизило кількість ускладнень [155]. 

Кількість операцій на ЩЗ що виконуються в світі продовжує зростати 

протягом останніх років [186] і на даний час є найчастішим втручанням на 

органах голови та шиї [116]. Наприклад, в США з приводу раку ЩЗ щороку 

виконується близько 16 000 тиреоїдектомій [119, 251]. Часто тиреоїдектомія 

виконується в амбулаторних умовах [139, 246, 253]. В Україні щороку 

проводиться близько 10 000 операцій на ЩЗ, проте єдиної статистики немає. 

Також немає обліку ускладнень та віддалених результатів спостереження 

пацієнтів після операцій на ЩЗ. Постійно розвиваються і впроваджуються нові 

методики операцій та підходи до лікування. Загалом не зважаючи на помітний 

прогрес в методах втручання, віддалені результати та доволі високий рівень 

типових ускладнень вимагають пошуку альтернативних методів лікування 

вузлових утворень ЩЗ та способів профілактики специфічних ускладнень.  

 

1.8. Мініінвазивне та неоперативне лікування вузлів ЩЗ 

Понад 20 років тому, в 1998 році Miccoli P виконав першу успішну відео-

асистовану тиреоїдектомію, відкривши нову епоху в еволюції хірургічної 

тиреології. Останні десятиріччя набувають популярності такі методики, як 

мініінвазивна неендоскопічна тиреоїдектомія - “minimally invasive non-

endoscopic thyroidectomy” та мініінвазивна відео-асистована тиреоїдектомія - 

“minimally invasive video-assisted thyroidectomy” які по суті є видозміненими 

традиційними операціями на ЩЗ [195, 268]. Мініінвазивні методики, передусім 

відео-асистований варіант, дають суттєво кращі косметичні результати [67, 116, 

220], проте мають подібну частоту типових ускладнень в порівнянні із 

традиційними операціями на ЩЗ. Окрема група мініінвазивних втручань – 

ендоскопічні. Це ендоскопічна гемітиреоїдектомія з пахвового доступу - 
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“transaxillar thyroidectomy” [94]; тиреоїдектомія з двобічного пахвово-грудного 

доступу – “thyroidectomy via bilateral axillo-breast approach” [147, Bae JY 2014]; 

тиреоїдектомія з позавушного доступу – “retroauricular thyroidectomy” [172] та 

черезротова тиреоїдектомія – “transoral thyroidectomy” [110]. Уся група 

ендоскопічних втручань динамічно розвивається та завойовує багато 

прихильників серед ендокринних хірургів. 

Справжньою альтернативою тиреоїдектомії можна вважати неопераційні 

методи лікування вузлового зоба, такі як склеротерапія етанолом [85, 88, 248]. 

Вперше прототип склеротерапії вузлів ЩЗ запропонував Корнелій Цельс, який 

ще в І століття н.е. пропонував “зобні кісти” лікувати «їдкими речовинами що 

пропалювали шкіру» [178]. В 13 столітті Роланд пропонував лікувати зоб 

морською губкою, а при відсутності ефекту “вилущувати вузли ЩЗ 

розпеченими залізними нитками”. Методика тоді застосовувалась в-основному 

при великих кістозних вузлах. В 1799 р. Монуар запропонував впорскувати 

подразливі речовини в порожнину кісти після опорожнення [212]. Після серії 

успішних «вилущувань» ЩЗ проведених Геденус та Грефе до 1800 р. залізні 

нитки, як метод лікування, втратили популярність та перестали 

використовуватися. Проте ще довгий час спроби операційних втручань 

переважно закінчувались фатально і як альтернативу використовували 

«паренхіматозні ін’єкції» йоду, ерготину і навіть миш’яку [16]. 

В кінці 1980-х в якості склерозанта використовували тетрациклін [174, 

261]. Проте починаючи з 1990 р. з’явилась ціла серія публікацій про успішне 

проведення етанолової деструкції вузлів ЩЗ [185, 191, 199, 277]. Склеротерапія 

полягає у введенні в товщу вузла ЩЗ чи в кістозну порожнину склерозанта – 

розчину, що спричиняє запалення, наслідком чого є часткова деструкція тканин 

навколо зони введення та поступовий склероз тканини вузла або облітерація 

кістозної порожнини. В якості склерозанта використовували також розчин 

моноцикліну [174], тромбовар [26], ОК 432 (на основі пірогенного стрептокока) 

[88, 93] та ін. На даний час найчастіше використовують 96% розчин етилового 

спирту [69, 71, 146, 158, 161, 162, 176]. Дослідники відзначали позитивні 

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/lap.2013.0459
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результати склеротерапії етиловим спиртом та практично відсутні ускладнення, 

що характерні для традиційних операційних втручань [55, 71, 176]. Позитивний 

ефект склеротерапії, а саме - зникнення чи зменшення симптомів компресії і 

зменшення розмірів вузла, корелює із вираженістю кістозних змін; тобто чим 

вищий відсоток кістозного компоненту вузла тим кращий позитивний ефект 

після склеротерапії [93, 162].  

Використання склеротерапії етанолом в основному показане при 

доброякісних КВЩЗ. Зважаючи на суттєво нижчий рівень ускладнень та 

відсутність потреби замінної терапії, склеротерапія етанолом дає кращі 

віддалені результати [258]. Деякі дослідники розширили показання і 

пропонують проводити етанолову склеротерапію при рецидивному вузловому 

зобі, великих вузлах ЩЗ (понад 40мм) в людей похилого віку [4], при раку ЩЗ, 

в тому числі рецидивах і метастазах [118, 180, 181]. На сьогодні окремі 

публікації містять результати успішного застосування етанолової склеротерапії 

у кількасот і навіть більше тисячі пацієнтів в одному дослідженні [5, 56]. 

Методика володіє популярністю серед практикуючих лікарів та застосовується в 

лікуванні вузлових утворень ЩЗ, функціональних автономій ЩЗ, рецидивного 

зоба та ін [176, 248, 255, 258]. 

 

1.9. Ускладнення після операцій на щитоподібній залозі 

Не зважаючи на постійний технічний прогрес та еволюцію методик 

відкритих операцій на ЩЗ, рівень типових ускладнень залишається практично 

незмінним протягом останніх десятиліть. Наприклад, післяопераційний парез 

гортані та гіпопаратиреоз зустрічаються за різними даними з частотою 5-14 та 

20-30% відповідно [54, 99, 109, 131] і, у разі їх виникнення погіршують якість 

життя пацієнта від незначних скарг до суттєвих обмежень  [1]. Частота парезу 

гортані зростає після повторних операцій на ЩЗ, після операцій проведених 

недосвідченими в питаннях тиреології хірургами (<25 щорічно), при наявності 

супутніх запальних захворювань ЩЗ та ін [58, 134, 193, 264].  

На сьогодні виділяють дві причини виникнення парезу гортані після 
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операцій на ЩЗ. Перша - це механічна травма стовбура поворотного нерва: 

пересічення, резекція, накладення лігатури або дисторсія внаслідок тракції ЩЗ 

[92, 151]. Друга - компресійне ушкодження що виникає внаслідок набряку 

оточуючих або власних тканин поворотного гортанного нерва (ПГН) [239, 283]. 

У першому випадку розвитку ускладнень запобігає відпрацьована техніка та 

прецизійне виконання основних етапів операції [230, 282]. У випадку 

компресійного ушкодження поворотного гортанного нерва набряк тканин може 

бути контрольований або зменшена його вираженість призначенням 

відповідних медикаментів [236].  

Останнім часом в закордонній літературі активно висвітлюється проблема 

розладів голосу після тиреоїдектомії не пов’язаних із парезом гортанні. 

Дисфонія при збереженні функції ПГН і голосових складок можлива в 

тиреоїдній хірургії як результат набряку гортані внаслідок інтубації трахеї і 

травми під час тракції за ЩЗ при її мобілізації, що в принципі також можна 

рахувати типовим ускладненням після тиреоїдектомії [8, 9, 80, 247].  

Існують різні методики медикаментозної профілактики післяопераційного 

парезу гортані та дисфоній. Деякі клініки практикують перед/інтраопераційне 

внутрішньовенне введення преднізолону, метилпреднізолону або дексаметазону, 

хоча їх ефективність не доведена а також зустрічаються побічні ефекти [236, 

271]. Тому альтернативні засоби профілактики парезу гортані, які позбавлені 

недоліків, могли б знизити частоту типових ускладнень і загалом покращити 

результати операційного лікування вузлового зоба.  

 

1.10. Якість життя та післяінтервенційне спостереження 

Післяопераційне спостереження та замінна терапія для пацієнтів після 

операцій на ЩЗ є важливим фактором оскільки мають вагомий вплив на якість 

життя пацієнтів. Незважаючи на доступність якісних препаратів левотироксину 

на сьогодні спостерігається ряд негативних наслідків пов’язаних із замінною 

терапією. Це гіпотиреоз, депресивні стани, остеопороз, серцеві розлади, 

алергічні прояви та непереносимість компонентів препарату [70, 72, 194, 214, 
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240] що помітно відображається на якості життя. Безумовно після 

органозберігаючих операцій на ЩЗ або мініінвазивних втручань пацієнти не 

потребують щоденного прийому ліків та позбавлені потенційних побічних 

ефектів [78, 242]. В закордонній літературі не вдалось знайти статистичних 

даних про частоту органозберігаючих операцій та мініінвазивних інтервенцій 

на ЩЗ. Дослідження на предмет відмінностей післяопераційного ведення 

пацієнтів або замінної терапії в пацієнтів із КВЩЗ та солідними вузлами ЩЗ не 

проводяться.  

До середини XX століття як основний критерій оцінки ефективності 

лікування використовували тривалість життя. Самопочуття пацієнта і загальний 

стан описували примітивною шкалою “незадовільно-задовільно-добре-

відмінно”. Загалом існує багато методів оцінки результатів лікування, які можна 

поділити на суб’єктивні та об’єктивні. До останніх належать переважно дані 

лабораторних та інструментальних обстежень. До суб’єктивних методів 

належать контрольні огляди та спостереження за пацієнтом. Такі методи 

контролю мають ряд недоліків через складність їх відтворення, інтерпретації та 

аналізу. Ці труднощі можна подолати проводячи об’єктивізацію отриманих 

даних. 

Термін «якість життя пацієнта» був запропонований Karnovsky D.A. в 

1947 році [Кривенко ВІ 2011] і він ознаменував початок нової ери медицини в 

сфері контролю за ефективністю процесу лікування. ВООЗ в 1948 році 

визначила термін здоров’я не лише як відсутність хвороби, а як стан фізичного, 

емоційного і соціального благополуччя [57]. Пізніше, в 1996 році, ВООЗ чітко 

регламентувала поняття якості життя як “співвідношення стану індивіда в 

суспільстві до його бажань, можливостей і ступеня невлаштування” та виділила 

параметри що формують якість життя: фізичні, психологічні, рівень самотності, 

суспільне життя, середовище існування та духовність [48]. З того часу різними 

авторами було розроблено велику кількість анкет та опитувальників покликаних 

оцінювати різні аспекти можливостей пацієнта, оцінки емоційної і фізичної 

сфери та життя загалом. Це Quality of Life Index, Sickness Impact Profile, 
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EuroQoL-5D, McMaster Health Index Questionnaire, Nottingham Health Profile, 

General Health Rating Index, Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health 

Status (SF-36) та інші [164]. В залежності від можливостей і поставлених 

завдань опитувальники поділяються на різні типи: загальні та специфічні; повні 

та скорочені форми; а за формою: індекси, шкали і профілі. Окремо 

опитувальники поділяються також за способом отримання даних: 

самоопитування, інтерв’ю, листування; та за респондентами: пацієнт, опікун, 

лікар тощо.  

Одним із найпоширеніших на даний час є загальний опитувальник SF-36 

[57], який не зважаючи на те, що є скороченою формою, має широкий спектр 

застосування та охоплює велику кількість аспектів поточного стану здоров’я. 

SF-36 доволі простий у застосуванні, а власне анкетування проводиться під 

контролем лікаря або пацієнтом самостійно. SF-36 переважно використовують 

для оцінки  ефективності лікування, для чого проводять порівняння якості 

життя груп пацієнтів до і після лікування, або порівнюють параметри якості 

життя між пацієнтами які отримали лікування і групою контролю [257]. Більше 

ніж 15 років тому SF 36 адаптовано та перекладено українською [48], що дає 

змогу ефективно використовувати його в наших умовах та отримувати надійну 

інформацію для аналізу даних порівняння різних методів лікування як 

безпосередніх, так і віддалених результатів. За останні 5 років публікації у 

вітчизняних та міжнародних джерелах присвячені контролю якості життя 

переважно в пацієнтів із раком ЩЗ, гіпертиреозом або порівняння 

ендоскопічних і робот-асистованих операцій [27, 66, 145, 190]. Досліджень 

впливу на якість життя альтернативних методів лікування утворень ЩЗ, таких 

як склеротерапія етанолом, або особливості показників якості життя після 

лікування КВЩЗ практично не практично не проводиться. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ 

 

2.1. Характеристика груп пацієнтів дослідження 

Матеріалами для даної роботи були результати лікування 3616 пацієнтів, 

котрі проходили обстеження і лікування на базі хірургічних відділень № 2 і 3 

Львівської обласної клінічної лікарні та Львівського обласного 

ендокринологічного диспансеру. З них 3410 пацієнти утворили ретроспективну 

групу дослідження, та 206 пацієнтів увійшли до проспективної групи, котра 

включала 3 підгрупи: пункційної терапії – 83 пацієнти, модифікованої операції 

– 64 пацієнти, традиційної операції (контролю) – 59 пацієнтів. 

Пацієнти ретроспективної групи перебували на стаціонарному лікуванні в 

Львівській обласній клінічній лікарні протягом 2010-2016 років, були оперовані 

з попереднім діагнозом вузловий або багатовузловий зоб. Усім були проведені 

загальноклінічні дослідження: загальний та біохімічний аналіз крові, 

визначення групи крові і резус-фактора, коагулограму, визначення рівнів ТТГ, 

вільного тироксину і трийодтироніну. Перед операцією усім пацієнтам було 

виконано УСГ шиї та ТАПБ із цитологічним дослідженням, згідно яких 

встановлювався доопераційний діагноз. Частині пацієнтів було проведено 

визначення сироваткового тироглобуліну, антитіл до тироглобуліну і 

пероксидази, рентгенологічне дослідження та ІГД. Усі пацієнти 

ретроспективної групи перенесли операційне лікування різного об’єму: 

резекція ЩЗ, гемітиреоїдектомія, тиреоїдектомія, а також розширена 

тиреоїдектомія при раку ЩЗ (тиреоїдектомія із лімфаденектомією); після 

операції в усіх випадках було проведено заключне гістологічне дослідження. 

В окремих розділах дослідження проводились вибірки пацієнтів 

ретроспективної групи в залежності від поставлених завдань. У дослідженні 

ефективності використання УСГ шкал взяло участь 1034 пацієнти (2015-2016 

рр.). При аналізі інформативності ІГД було утворено вибірку з 716 пацієнтів, які 

за показами проходили цю діагностику. 
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При ретроспективному аналізі електронних епікризів було отримано дані, 

що включали інформацію про кожного пацієнта, а саме: вік, стать, розмір 

солітарного чи домінантного вузла (найбільший або клінічно найбільш 

підозрілий на злоякісний вузол при багатовузловому зобі [114, 115]), характер 

кістозних змін, тривалість захворювання, концентрації ТТГ і ТГ, об’єм 

виконаної операції, дані цитологічного дослідження після ТАПБ, висновки 

інтраопераційної та заключної гістології, кінцевий клінічний діагноз.  

Загалом в ретроспективній групі було 742 пацієнти із КВЩЗ (21,8%), в 

решти пацієнтів - 2668 (78,2%) – вузли мали солідну будову. Середній вік 

пацієнтів склав 49,23±14,35 (13 - 85) років. Середній розмір солітарного або 

домінантного вузла в групі становив - 30,63±14,36 (5 - 150) мм. Різниця у 

середніх значеннях віку між пацієнтами із кістозними солідними вузлами ЩЗ 

була відповідно 46,42±14,74 (14 - 82) та 50,14±14,11 (13 - 85) років (t test – 6,7; 

p<0,00001). Середній діаметр домінантного вузла для КВЩЗ становив 

33,88±13,99 мм, для солідних - 29,56±14,30 мм (t test – 7,7; p<0,00001). 

Пацієнтів із вузлами 30 мм і більше в групі дослідження було 57,18% серед 

КВЩЗ і тільки 43,83% серед пацієнтів із солідними вузлами ЩЗ. Ще більша 

різниця була між групами пацієнтів із вузлом понад 40 мм: 30,81% поміж 

КВЩЗ і 21,80% серед солідних. Отже середній діаметр вузла серед пацієнтів із 

КВЩЗ перевищував діаметр солідного вузла ЩЗ більше ніж на 10%, а також 

частка великих вузлів, понад 30 мм і понад 40 мм значно переважала у хворих з 

КВЩЗ. Цей факт можна пояснити одним із механізмів утворення рідинного 

скупчення, а саме крововиливом в тканини утворення ЩЗ та формуванням 

порожнини/детриту, що значно збільшує діаметр вузла [157]. Також саме цей 

патогенез пояснює раптове збільшення розміру вузла та появу дискомфорту на 

шиї, і, як наслідок - швидше звернення за медичною допомогою і менший, за 

тривалістю, анамнезу захворювання КВЩЗ в порівнянні із пацієнтами із 

солідними вузлами ЩЗ, які збільшуються доволі повільно [113, 224]. З цих 

позицій можна пояснити достовірно менший середній вік пацієнтів з КВЩЗ, які 

перенесли операцію: 46,42 проти 50,14 років (t test - 6,7; p<0,00001). 
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Відсоток чоловіків серед усіх пацієнтів групи був 10,6% (363/3410) що 

відповідає результатам міжнародних досліджень щодо поширеності вузлового 

зоба [226, 265]. Частка пацієнтів чоловічої статі поміж  КВЩЗ та солідними 

вузлами була відповідно 11,2% (83/742) та 10,5% (280/2668). Серед жінок частка 

КВЩЗ становила 88,8% (659/742) та 89,5% (2338/2668), що не склало суттєвої 

статистичної різниці (χ2-0,371; p=0,543) і доводило відсутність чіткого зв’язку 

між виникненням кістозних змін у вузлі ЩЗ та статтю пацієнта.  

Анамнезом захворювання вважали період від виявлення вузлів ЩЗ або 

появи симптоматики до моменту госпіталізації. Цей показник коливався в 

широких межах: від 1 тижня до 40 років. Тривалість анамнезу вузлового зоба, 

Me (25; 75%), в І групі склала 44,5 місяці (0,75; 60). При порівнянні медіани 

тривалості анамнезу пацієнтів із КВЩЗ та солідними вузлами ЩЗ отримано 

наступні дані: 38,4 місяці (0,5; 48) та 46,4 місяців (0,75; 60) відповідно. Різниця 

в тривалості анамнезу між КВЩЗ і солідними вузлами ЩЗ показала надійну 

статистична достовірність (t test – 3,1; p=0,002). Менш тривалий анамнез 

вузлового зоба в пацієнтів із КВЩЗ можна також пояснити більшим середнім 

розміром домінантного вузла ЩЗ, вищою частотою великих, понад 30 мм вузлів 

і відповідно швидшою появою симптоматики при перебігу захворювання. 

Для визначення імовірних закономірностей було проведено статистичний 

аналіз наступних показників: розмір домінантного вузла, тривалості анамнезу 

захворювання, гендерного розподілу, наявності кістозних змін та гістологічних 

заключень пацієнтів різних вікових діапазонів. Було обрано такі періоди: 

пацієнти віком до 30 років; 31-40; 41-50; 51-60 та понад 60 років [7, 42]. Окремо 

вивчали відмінності даних параметрів поміж КВЩЗ та солідними вузлами. 

На рисунку 2.1 представлені дані про загальну кількість оперованих 

пацієнтів в залежності від віку. Відмічається чітке лінійне зростання кількості 

оперованих від наймолодшої групи (до 30 років). Найбільша кількість пацієнтів 

- 949 оперованих віком 51-60 років. Це вікова категорія на яку припадає пік 

маніфестних форм ВЗ за міжнародними даними [154, 253]. У наступній віковій 

групі (понад 60 років) спостерігалось зменшення кількості операцій.  
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 Рис. 2.1. Частка пацієнтів в різних вікових категоріях, %. 

 

Розподіл оперованих пацієнтів жіночої статі за віком відповідав 

показниками ретроспективної групи: поступове зростання кількості оперованих 

від наймолодшого контингенту до максимального показника в групі 51-60 років 

(рис. 2.2). 
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 Рис. 2.2. Частка жінок та чоловіків в різних вікових групах, %. 

 

Фактом що вирізняється із тенденцій загальної групи та заслуговує на 

увагу є суттєво більша кількість оперованих чоловіків (16,1%) віком до 30 років 
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в порівнянні із групою жінок такого ж віку (12,3%). Причому серед чоловіків 

віком до 30 років більшу частку серед оперованих складають пацієнти із КВЩЗ. 

Частка КВЩЗ серед чоловіків до 30 років була значно вища аніж серед 

жінок. Відсоток КВЩЗ серед жінок поступово знижувався від молодших 

вікових груп до старших, тоді як для чоловіків такої тенденції не спостерігалося 

(рис. 2.3). 
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 Рис. 2.3. Частота КВЩЗ в різних вікових групах, %. 

 

Середня тривалість анамнезу вузлового зоба в різних вікових групах 

поступово і рівномірно збільшувалась від 21 місяця (група до 30 років) до 53 

місяців (група понад 60 років). Така тенденція є закономірною, оскільки 

поступове з віком зростання середнього розміру домінантного вузла 

пояснюється також загальною тенденцією повільного росту доброякісних вузлів 

і збільшенням тривалості анамнезу хвороби [224].  

Найвища частка кістозних змін припала на групу пацієнтів до 30 років та 

поступово знижувалась від 35,3% до 19,1% в найстаршій віковій групі (рис. 2.4), 

тоді як розмір домінантного вузла ЩЗ збільшувався із віком пацієнта (рис. 2.5). 
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 Рис. 2.4. Поширеності кістозних змін в різних вікових групах, %. 
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 Рис. 2.5. Динаміка середнього розміру домінантного вузла щитоподібної 

залози в різних вікових групах, %. 

 

Негативну лінійну кореляцію між розміром домінантного вузла та 

поширеністю кістозних вузлів можна пояснити тим фактом, що КВЩЗ мають 

швидші темпи росту та появу симптоматики, і відповідно коротший анамнез 

перед зверненням до лікаря та можливою операцією.  

При аналізі даних поширеності раку ЩЗ серед оперованих пацієнтів 

діапазон частоти склав 10,8-14,4% у різних вікових категоріях. Найбільша 

поширеність раку ЩЗ (14.4% серед оперованих) спостерігалась серед пацієнтів 

віком 41-50, найнижча - 10,8%, - в пацієнтів 31-40 років (рис. 2.6). 
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 Рис. 2.6. Відсоток раку ЩЗ в різних вікових групах. 

 

Отримані дані відповідають світовим тенденціям [182]. Чітких 

закономірностей і тенденцій в поширеності раку ЩЗ серед пацієнтів різної статі 

та вікових груп не було знайдено. 

Відсоток раку ЩЗ становив 13,2% серед усіх оперованих пацієнтів із 

вузловими утвореннями ЩЗ. Частота патологій що рідко зустрічаються: істинна 

кіста ЩЗ, підгострий тиреоїдит де Кервена; атипова і трабекулярна аденоми ЩЗ 

продемонструвала наступні показники: 0,3%; 0,5% 0,3 і 0,5%. Найбільшу частку 

в гістологічній структурі мав колоїдний зоб – 61,35% і аденоми ЩЗ – загалом 

21,55%, що відображено в рисунку 2.7. 
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 Рис. 2.7. Розподіл пацієнтів за гістологічними заключеннями. 
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Велике значення в розумінні різниці між солідними вузлами та КВЩЗ має 

різна гістологічна структура. Багато морфологічних форм патології ЩЗ мають 

різну частоту у випадку КВЩЗ та солідних вузлів. Передусім, суттєва різниця 

була в частоті поширення раку ЩЗ 5,7% проти 15,6% (рис. 2.8), раку ЩЗ серед 

пацієнтів із КВЩЗ суттєво нижча ніж серед пацієнтів із солідними вузлами [81, 

138, 245]. 
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 Рис. 2.8. Розподіл пацієнтів із КВЩЗ та із солідними вузлами за 

гістологічними висновками. 

 

Оксифільноклітинної аденоми ЩЗ втричі частіше зустрічалась серед 

солідних вузлів - 1,12%; для КВЩЗ - 0,35%. Частка хронічного автоімунного 

тиреоїдиту була більш ніж вдвічі вища серед солідних вузлів ЩЗ: 2,85% проти 

1,16% для КВЩЗ. Підгострий тиреоїдит де Кервена – досить рідкісний варіант 

захворювання ЩЗ, - переважно випадково діагностувався після операції, так як 

за даними УСГ і ТАПБ симулює вузлові утворення підозрілі на рак ЩЗ і не має 

специфічних тестів для диференційної діагностики. У нашому дослідженні 

частота тиреоїдиту де Кервена відрізнялась в п’ять разів: 0,12% серед КВЩЗ і 

0,60% серед солідних вузлів (χ2 - 3,190, р=0,075). Описані відмінності наведені 

в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Гістологічна структура патології серед пацієнтів із КВЩЗ 
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n 11 572 207 3 5 2 10 1 49 4 864 

% 1,27 66,20 23,9 0,35 0,58 0,23 1,16 0,12 5,67 0,46 100 

Солідні вузли ЩЗ 

n - 1594 493 30 12 8 76 16 416 24 2669 

% - 59,72 18,5 1,12 0,45 0,30 2,85 0,60 15,59 0,90 100 

 

Для визначення ступеня статистичної достовірності у відмінностях 

гістологічної структури між КВЩЗ та солідними вузлами було проведено 

обчислення критерію χ² для кожної морфологічної форми патології ЩЗ (табл. 

2.2). Отримані дані вказують на статистично достовірні відмінності для 

багатьох морфологічних форм в гістологічній структурі для вище перелічених 

патологій. 

Таблиця 2.2 

Статистична різниця в гістологічній структурі між КВЩЗ та 

солідними вузлами ЩЗ 
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χ² 34,09 11,557 12,369 4,256 0,227 0,108 7,850 3,190 56,142 

p <0,001 0,04 0,634 0,743 0,006 0,075 <0,001 

 

За визначенням істинна кіста ЩЗ належить виключно до КВЩЗ, тому 

немає сенсу розглядати відмінності частоти цієї патології. Колоїдний зоб і 
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фолікулярна аденома з великою вірогідністю частіше зустрічаються серед 

КВЩЗ (p<0,001). Також достовірно менш поширений серед пацієнтів із КВЩЗ і 

рак ЩЗ (p<0,001). 

Суттєва статистична різниця в частоті поміж КВЩЗ та солідними вузлами 

ЩЗ також була для хронічного автоімунного тиреоїдиту і оксифільноклітинної 

аденоми ЩЗ, котрі частіше зустрічались серед солідних вузлів ЩЗ. Для 

автоімунного тиреоїдиту показники частота були 2,85% для солідних вузлів 

проти 1,16% серед КВЩЗ (χ²=7,850; p=0,006). Оксифільноклітинний варіант 

аденоми ЩЗ зустрічався в 1,12% випадків солідних вузлів ЩЗ та в 0,35% серед 

КВЩЗ (χ²=7,850; p=0,04). Статистично достовірної різниці в частоті 

трабекулярної та атипової аденом між кістозними і солідними вузлами ЩЗ не 

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

суттєво нижча частота хронічного тиреоїдиту, оксифільноклітинної аденоми ЩЗ, 

тиреоїдиту де Кервена, полегшує морфологічну диференційну діагностику 

КВЩЗ, так як перелічені морфологічні форми патології ЩЗ є джерелом 

псевдопозитивних цитологічних заключень раку ЩЗ при ТАПБ [211, 244]. 

КВЩЗ мали також відмінну від солідних вузлів частоту різних 

морфологічних форм раку ЩЗ (папілярного, фолікулярного, медулярного та 

низькодиференційованого варіантів, що походять з клітин ЩЗ), а також лімфом 

та інших форм раку і метастазів до ЩЗ (табл. 2.3). Окремо було порівняно 

частоту виявлення ПМЩЗ. 

Таблиця 2.3 

Частота різних морфологічних варіантів раку ЩЗ 

КВЩЗ 

 Папілярний Фолікулярний Медулярний Оксифільний Лімфома Інші Разом 

n 45 3 - 1 - - 49 

% 91,84 6,12 - 2,04 - - 100 

Солідні вузли 

n 363 9 22 2 12 8 416 

% 87,47 2,17 5,06 0,48 2,89 1,93 100 
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Серед пацієнтів із КВЩЗ не було випадків медулярного раку та лімфом 

ЩЗ. Відсутність випадків медулярного раку та лімфоми ЩЗ в пацієнтів із 

КВЩЗ відповідає даним міжнародних джерел [138, 175] і в нашому дослідженні 

достовірність різниці частоти медулярного раку та лімфоми ЩЗ в хворих з 

КВЩЗ і солідними вузлами підтверджена розрахунками: p=0,008 і p=0,049 

відповідно (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Статистична різниця морфологічних типів раку ЩЗ серед пацієнтів із 

КВЩЗ та солідними вузлами ЩЗ 

 Папілярний Фолікулярний Медулярний Оксифільний Лімфома 

χ² 45,004 0,002 7,166 0,128 3,898 

p <0,001 0,965 0,008 0,721 0,049 

 

З високою вірогідністю можна стверджувати вищу частоту папілярного 

раку ЩЗ серед пацієнтів з КВЩЗ в порівнянні з пацієнтами із солідним зобом: 

p<0,001. ПМЩЗ, випадково знайдена пухлина менше 1 см яка за 

морфологічною будовою відповідає папілярному раку ЩЗ. Частота 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 ПМЩЗ менш поширений 

серед вузлів ЩЗ із кістозною дегенерацією, тобто КВЩЗ асоціюються із 

нижчим ризиком ПМЩЗ. 

Проспективну групу дослідження склали 206 пацієнтів, які отримали 

лікування на базі Львівської обласної клінічної лікарні та Львівського обласного 

ендокринологічного диспансеру за період 2013 - 2014 рр. 

Серед них 83 пацієнти (8 чоловіків, 75 жінок) амбулаторно перенесли 

склеротерапію 96% розчином етанолу з приводу КВЩЗ. Всім пацієнтам даної 

підгрупи було проведено загальний аналіз крові, коагулограму, визначення 

концентрації ТТГ, тироглобуліну, вільного тироксину, титру антитіл до 

пероксидази. Безпосередньо перед інтервенцією пацієнтам було виконано УСГ 

шиї і ТАПБ з цитологічним дослідженням. 20 пацієнтів були із попереднім 
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діагнозом багатовузлового зоба, а 63 пацієнта з діагнозом вузловий зоб. 

Середній вік пацієнтів на момент виконання склеротерапії був 47,13±11,47 років. 

Середній розмір солітарного або домінантного вузла - 33,75±7,88 мм. Серед 83 

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

об’ємною часткою. Умовою для проведення склеротерапії була згода пацієнта, 

УСГ картина що відповідала TIRADS 2 або 3, і цитологічне заключення 

Bethesda ІІ клас після попередньої ТАПБ. 

Пацієнти проспективної частини дослідження, які не відповідали 

вищеописаним критеріям згідно УСГ та цитологічного дослідження перенесли 

операційне лікування в стаціонарі 3-го хірургічного відділення Львівської 

обласної клінічної лікарні (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. Дизайн проспективного дослідження. 

 

У 64 пацієнтів (6 чоловіків, 58 жінок), 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 (патент № 131680 від 25.01.19), а також в цих 

пацієнтів використовувалась профілактика парезу гортані довенним введенням 

розчину  L-лізину есцинату (патент №127420 від 25.07.2018).  
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Контрольну групу проспективного дослідження склали 59 пацієнтів із 

КВЩЗ (5 чоловіків, 54 жінок), середній вік яких на момент втручання був 

48,8±12,6 років, а середній діаметр вузла був  усі вони перенесли традиційне 

втручання на ЩЗ. Усі підгрупи проспективного дослідження характеризувались 

схожими показниками середнього віку, діаметру КВЩЗ та гендерного 

співвідношення. 

 

2.2. Лабораторні та інструментальні методи обстеження пацієнтів 

Обстеження пацієнтів починалось із опитування і збору анамнезу. 

Зверталась особлива увага на тривалість захворювання, динаміку росту вузлів, 

попередні дослідження гормонів сироватки, УСГ, ТАПБ. Загальний огляд 

пацієнта включав вимірювання артеріального тиску, частоти пульсу, 

пальпаторного обстеження шиї і живота, ознайомлення із медичною 

документацією. Перед операцією або маніпуляцією проводилось анкетування 

SF 36 в присутності лікаря. Повторні анкетування проводили в терміни 1 

тиждень; 1, 3, 12 місяців та 5 років після інтервенцій. Контрольні дослідження 

гормонів сироватки - ТТГ, вільних тироксину і трийодтироніну, - проводили в 

терміни 3, 6 і 12 місяців після завершення лікування. Лабораторні обстеження 

пацієнтів проводили в сертифікованих державних та приватних лабораторіях. 

Забір матеріалів для досліджень відбувався в Львівській обласній клінічній 

лікарні, Львівському обласному ендокринологічному диспансері або 

безпосередньо у вищезгаданих лабораторіях. Морфологічні дослідження 

проводились на базі Патологоанатомічного Бюро (остаточне гістологічне 

дослідження) і медичного центру «МЕДІС» (цитологічне дослідження аспіратів 

КВЩЗ і ТАПБ; ІГД). 

Визначення концентрації сироваткового ТТГ проводилось 

імуноферментним методом. Для дослідження використовували аналізатор TSH 

ELISA. Аналітична чутливість була на рівні 0,20 мкМО/мл з діапазоном 

визначення 0 — 20 мкМО/мл. Прийняті межі норми 0,4 — 4,0 мкМО/мл. 
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Концентрацію тироглобуліну сироватки та аспірату КВЩЗ проводили 

радіоімунним методом із використанням аналізатора Thyroglobulin IRMA KIT. 

Аналітична чутливість методу була 0,3 нг/мл з діапазоном визначення 0; 0,75-

600 нг/мл. Межі норми тесту — 3-42 нг/мл. 

Всім пацієнтам за допомогою апарату ACUSON Sequoia 512 (США) 

проводили УСГ органів шиї. Для проведення обстеження використовували 

лінійний датчик із діапазоном робочої частоти 7,5-10 МГц у двох режимах 

відтворення: сіра шкала 2D і кольорове доплерівське картування DTI. За 

необхідності з метою проведення еластографії проводили обстеження із 

використанням апарату SonoScape S2 (КНР). Обстеження проводили в режимі 

компресійної еластографії із визначенням індексу щільності вузлів ЩЗ. 

Для визначення і порівняння ефективності прогнозування раку ЩЗ 

використовували наступні УСГ шкали: TIRADS by Russ [231], АТА 

recommendation [135], U classification [276] та ACR TIRADS [259], що 

запропонована Американською колегією радіологів. Наведені шкали 

використовуються за принципом суми факторів ризику раку ЩЗ де кожному 

класу чи категорії відповідає певний їх перелік.  

Таблиця 2.5 

Критерії класифікації за системою TIRADS 

Категорії ризику раку ЩЗ Фактори ризику 

TIRADS 1 Нормальна ЩЗ 

TIRADS 2 
Кіста ЩЗ; «губкоподібний вузол»; макрокальцинат; 

типовий підгострий тиреоїдит. 

TIRADS 3 
Ізоехогенний вузол; гіперехогенний вузол ЩЗ. 

(відсутні фактори високого ризику) 

TIRADS 4а 
Помірно гіпоехогенний вузол. 

(відсутні фактори високого ризику) 

TIRADS 4б  (1-2 фактори) «вищий аніж довший» розмір; нечіткий контур; 

макролобулярний вигляд; мікрокальцинати; 

виражена гіпоехогенність. TIRADS 5   (≥3 фактори) 
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Цитологічне дослідження після ТАПБ виконувалось після попереднього 

висушування матеріалу на скельцях при кімнатній температурі та забарвлення 

за методикою Грюнвальда. Рідину, яку отримували після аспірації КВЩЗ 

спочатку центрифугували. Осад переносили на скельце і фарбували 

гематоксиліном-еозином. Мікроскопічне дослідження проводили 

використовуючи світловий мікроскоп Nikon E200 з фото системою (Японія), 

збільшення 40×10.  

Традиційна ТАПБ виконувалась виключно під контролем УСГ. Аспірація 

рідини з вузлів ЩЗ проводилась під час виконання операційного втручання. 

Результати цитологічного дослідження, як традиційного так і дослідження 

осаду з аспіратів КВЩЗ, класифікувались згідно системи BETHESDA [100], яка 

передбачає 6 класів заключень (табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6 

Система BETHESDA для оцінки результатів цитологічного 

заключення ТАПБ вузлів ЩЗ 

Діагностичний клас Цитологічне заключення 

I Кістозна рідина, безклітинний зразок, кров, тромботичні 

маси ін. 

II Колоїдний вузол, лімфоцитарний тиреоїдит, 

гранулематозний (підгострий) тиреоїдит. 

III Невизначена атипія, фолікулярних зміни невизначеного 

потенціалу.  

IV Фолікулярна неоплазія, підозра на фолікулярну 

неоплазію. 

V Підозра на злоякісний процес, підозра на папілярний 

рак, підозра на медулярний рак, підозра на лімфому… 

VI Папілярний рак, недиференційований рак, медулярний 

рак, неходжкінська лімфома… 
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Інтраопераційне гістологічне дослідження вузлів ЩЗ проводили після 

попереднього замороження тканини вузла ЩЗ використовуючи апарат Bright 

Clinicut 60 Cryostat (Велика Британія) з діапазоном температур -20 - -40 (0С). 

Остаточне гістологічне дослідження проводили після фарбування парафінових 

зрізів гематоксиліном-еозином. Для дослідження використовували світловий 

мікроскоп Nikon E200. Усі заключення інтраопераційного та остаточного 

гістологічних досліджень препаратів ЩЗ  в даній роботі кваліфікувались 

згідно класифікації ВООЗ 3-го перегляду [Kakudo K 2018]. 

 

2.3. Статистичний аналіз та оцінка отриманих даних 

В роботі був проведений аналіз відмінностей між КВЩЗ і солідними 

вузлами ЩЗ, а саме: різниці даних анамнезу, гістологічної структури, розміру 

вузлів та інші. Вивчались залежності концентрацій ТТГ і тироглобуліну в різних 

групах пацієнтів. Оцінювались параметри якості життя Medical Outcomes Study 

36-Item Short-Form Health Status (SF-36) після різних методів лікування, а також 

частоту ускладнень після операцій на ЩЗ. 

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). 
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РОЗДІЛ 3. 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ХВОРИХ ІЗ КІСТОЗНИМИ 

ВУЗЛАМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

3.1. Визначення тиреоглобуліну і тиреотропного гормону гіпофізу 

З метою встановлення закономірностей лабораторних показників і 

характеру вузлів ЩЗ був проведений аналіз даних концентрацій сироваткових 

ТТГ і ТГ. Власне аналіз проводили між різними підгрупами, передусім поміж 

пацієнтами із різними морфологічними формами вузлових утворень ЩЗ. Також 

було проведене порівняння середніх значень концентрацій ТТГ і ТГ серед 

пацієнтів в залежності від статі, наявності кістозних змін та в різних вікових 

групах (рис. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1. Інтерквартильний розподіл значень концентрації сироваткового 

тироглобуліну для різних морфологічних форм вузлового зоба. 

 

Серед основних морфологічних варіантів захворювань ЩЗ тільки в 

пацієнтів із хронічним тиреоїдитом концентрація сироваткового тироглобуліну 

була вища (діаг. 3.1) в порівнянні із медіаною в дослідженні, Me (25%; 75%) = 
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59,8 (6,0; 286,5) нг/мл. Інші морфологічні форми, включаючи рак ЩЗ мали 

нижчі показники сироваткового ТГ. Практично відсутню статистичну різницю в 

розподілі значень концентрацій сироваткового тироглобуліну між різними 

морфологічними типами можна пояснити неправильним розподілом даних. 

Наприклад, медіана концентрації тироглобуліну, Me (25%; 75%), в пацієнтів із 

раком ЩЗ – 49 нг/мл (15; 147,5) при середньому арифметичному значенні – 

145,9±79,8 нг/мл. Аномальний розподіл даних рівня сироваткового 

тироглобуліну в пацієнтів із раком ЩЗ знижує специфічність цього тесту і 

суттєво обмежує його використання в передопераційній діагностиці що 

відповідає міжнародним джерелам [128]. 

Суттєвих відмінностей в показниках концентрацій та розподілі даних 

сироваткового ТГ між чоловіками та жінками не було виявлено (t=0,802; 

p=0,570). Також була відсутня статистична різниця в концентрації 

сироваткового тироглобуліну у пацієнтів з кістозними та солідними вузлами 

(t=0,211; p=0,874). Діапазон концентрацій ТГ відображені в рисунках 3.2 і 3.3. 

 

 

Рис. 3.2. Гендерні відмінності концентрації сироваткового тироглобуліну. 
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Рис. 3.3. Значення сироваткового тироглобуліну в пацієнтів із КВЩЗ та 

солідними вузлами ЩЗ. 

 

Характерні відмінні показники рівня сироваткового ТГ були виявлені для 

рідкісних патологій ЩЗ. Серед пацієнтів дослідження оксифільно-клітинна 

аденома супроводжувалась високим рівнем тироглобуліну і мала середню 

концентрацію 257,2±201,5 нг/мл; рак ЩЗ з оксифільних клітин - 941±330,5 

нг/мл; фолікулярний рак ЩЗ супроводжувався підвищеним рівнем 

тироглобуліну середньою концентрацією - 425,5±301,4 нг/мл. Ці дані вказують 

на практичну користь визначення концентрації сироваткового ТГ на 

доопераційному етапі: при виявленні високої концентрації ТГ імовірність 

оксифільно-клітинної неоплазії або фолікулярного раку ЩЗ суттєво зростає. 

В різних вікових групах рівень тироглобуліну мав неправильний розподіл 

величин концентрації (табл. 3.1) з відносно схожими рівнями в групах пацієнтів 

31-40, 41-50 та 51-60 років. Група «до 30 років» мала нижчі (t=1,0; р=0,250) 

показники ТГ, а група «понад 60 років» - вищі (t=1,8; р=0,161) показники в 

порівнянні із пацієнтами віком 31-60 років. 
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Таблиця 3.1 

Розподіл значень сироваткового тироглобуліну в залежності від віку 

 До 30 

років 

n=119 

31-40 

років 

n=132 

41-50 

років 

n=169 

51-60 

років 

n=206 

Понад 60 

років 

n=191 

Тироглобулін (нг/мл), X 102,2 114,8 123,1 115,9 148,9 

Тироглобулін (нг/мл), Ме 36 55,5 70 55,6 61,9 

 

Значна різниця медіани та середніх концентрацій сироваткового ТГ 

підтверджує неправильний розподіл даних цієї вибірки. Суттєвої статистичної 

різниці в концентрації тироглобуліну в різних вікових групах не було знайдено. 

При високих концентрацій тироглобуліну зростає вірогідність 

диференційованого раку ЩЗ. Так при концентрації понад 300 нг/мл частота 

раку ЩЗ з фолікулярних клітин була 17,5%, 400 нг/мл і вище – 19,2%, 500 і 

більше - 21,2%. Рисунок 3.4 показує частоту раку ЩЗ з фолікулярного епітелію 

в залежності від діапазонів концентрації сироваткового тироглобуліну. 
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 Рис. 3.4. Частота раку ЩЗ з фолікулярних клітин в різних діапазонах 

концентрації сироваткового тироглобуліну. 

 



60 

 

При концентрації сироваткового ТГ вище ніж 300 нг/мл простежується 

чітке збільшення частоти раку ЩЗ. Вірогідність раку при вузловому утворенні 

ЩЗ і концентрації тироглобуліну 300 нг/мл і більше зростає на 40%, від 12,6% 

до 17,5%; (χ2=1,765; p=0,185). Окремо для КВЩЗ вірогідність раку ЩЗ 

фолікулярного походження при концентрації тироглобуліну понад 300 нг/мл 

вищий 3,5 рази, від 7,9% при концентрації <300 нг/мл до 28% при значенні ≥300 

нг/мл (χ2=9,401; p=0,003). У випадку солідних вузлів ЩЗ частота раку навіть 

дещо знижується при концентрації тироглобуліну понад 300 нг/мл (14,2% проти 

13,9%). Отже концентрацією сироваткового ТГ більше ніж 300 нг/мл в пацієнтів 

із КВЩЗ можна розглядати як фактор ризику раку ЩЗ. 

Значення концентрацій сироваткового ТТГ також мали гетерогенний 

характер із неправильним розподілом даних. Найвищий рівень концентрацій 

спостерігався при ХАТ, Me (25%; 75%) = 2,15 (0,94; 4,96) нг/мл, що менше 

(t=7,1; p=0,045) в порівнянні з хворими у загальній вибірці. Результати 

порівняння розподілу концентрацій ТТГ у різних морфологічних групах 

наведені у табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

Концентрація ТТГ між клінічними параметрами пацієнтів із КВЩЗ 

 Медіана 25% - 75%* Середнє 

арифметичне 

σ t test** p** 

Колоїдний зоб 1,0 0,46 – 1,53 1,46 3,45 1,7 0,169 

Аденома ЩЗ 1,24 0,74 – 1,9 1,47 1,22 1,3 0,209 

ХАТ 2,15 0,94 – 4,96 6,19 14,70 -7,1 0,045 

Рак ЩЗ 1,35 0,90 – 2,20 2,03 3,03 -1,3 0,209 

Загалом 1,11 0,59 – 1,80 1,62 3,89 - - 

Примітка: * - інтерквартильний розподіл. 

Примітка: ** – порівняння із загальною групою пацієнтів. 
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Порівняння отриманих даних в розподілі значень ТТГ між пацієнтами із 

КВЩЗ та солідними вузлами ЩЗ показало наступні результати: для пацієнтів із 

КВЩЗ середнє арифметичне дорівнювало 1,66±3,95 мОд/л при Me (25%; 75%) 

= 1,06 (0,5; 1,70) мОд/л, а для солідних вузлів середнє арифметичне – 1,72±3,83 

мОд/л при Me (25%; 75%) = 1,14 (0,4; 1,83) мОд/л (t=0,3; p=0,295). Значення 

концентрації ТТГ серед чоловіків і жінок становили 1,62±1,94 мОд/л і 1,72±4,07 

мОд/л; медіана концентрацій ТТГ Me (25%; 75%) = 1,19 (0,66; 2,00) мОд/л і 1,1 

(0,58; 1,80) мОд/л (t=0,4; p=0,345). Після відповідних обрахунків не було 

знайдено закономірностей та різниці в рівнях сироваткового ТТГ у вікових 

групах хворих (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Розподіл концентрацій сироваткового ТТГ в залежності від віку 

 До 30 рр, 

n=267 

31-40 рр, 

n=313 

41-50 рр, 

n=426 

51-60 рр, 

n=541 

Після 60, 

n=479 

ТТГ (мОд/л), X 1,633 1,526 1,766 1,609 1,925 

ТТГ (мОд/л), Me 1,20 1,09 1,20 1,09 1,06 

 

Отже рівень ТТГ не відрізнявся у пацієнтів із солідними вузлами та  

КВЩЗ. Тільки в пацієнтів із ХАТ концентрація ТТГ була достовірно вища ніж в 

загальній групі. Суттєвої різниці в концентрації ТТГ між чоловіками і жінками , 

а також між пацієнтами із КВЩЗ і солідними вузлами не було. 

Для дослідження можливих патогенетичних зв’язків було проведено 

кореляційний аналіз кількісних параметрів, таких як вік пацієнтів, анамнез 

захворювання, розмір домінантного вузла, рівнів ТТГ та тироглобуліну. Такі 

пари показників як концентрація ТТГ і вік пацієнта, ТТГ і тривалість анамнезу, 

ТТГ і розмір домінантного вузла ЩЗ не показали значимої кореляції значень. 

Причому між розміром вузла ЩЗ та рівнем ТТГ була мінімальна негативна 

лінійна кореляція, яку можна пояснити розвитком функціональної автономії ЩЗ 

і відповідного зниження концентрації ТТГ сироватки крові (табл. 3.4). 



62 

 

Таблиця 3.4 

Коефіцієнти кореляції між клінічними параметрами пацієнтів 

 Вік Тривалість 

захворювання 

Розмір вузла Рівень ТТГ 

Тривалість 

захворювання 

0,156 - - - 

Розмір вузла 0,135 0,140 - - 

Концентрація 

ТТГ 

0,031 0,025 -0,04 - 

Концентрація ТГ 0,085 0,010 0,244 0,145 

 

Також була відмічена слабка кореляція між віком пацієнта та розміром 

вузла (r = 0,135), що можна пояснити тим фактом що вузли ЩЗ із часом 

поступово збільшуються [113]. Тому у старшій віковій групі середній розмір 

домінантного вузла більший. Цей механізм також пояснює лінійну кореляцію 

між тривалістю анамнезу вузлового зоба і розміром домінантного вузла 

(r=0,140), тобто чим довше пацієнт із вузловим зобом спостерігається, тим 

вірогідно більший буде діаметр домінантного вузла. Позитивна лінійна 

кореляція низького рівня значущості була відмічена між концентраціями 

сироваткового ТТГ і тироглобуліну (r=0,145). Даний зв’язок поміж 

концентраціями ТТГ і тироглобуліну можна пояснити наступним: підвищення 

концентрації ТТГ стимулює збільшення розмірів вузлів і/або паренхіми ЩЗ, що 

в свою чергу у наслідок швидкого росту призводить до збільшення концентрації 

сироваткового тироглобуліну, який продукується фолікулярними клітинами ЩЗ 

[237]. Позитивну кореляцію середнього рівня значущості було виявлено між 

віком пацієнта та сироватковим тиреоглобуліном (r=0,244), що можна пояснити 

кількома факторами: збільшенням розміру вузлів ЩЗ з віком та зростанні 

поширеності патології ЩЗ загалом [74]. 

Для пошуку відмінностей в клінічних даних між КВЩЗ та солідними 

вузлами ЩЗ був проведений кореляційний аналіз. Вивчались лінійні залежності 

вищезгаданих параметрів: віку пацієнта, тривалості анамнезу, розміру 
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домінантного вузла, а також концентрації сироваткових ТТГ і тироглобуліну. 

Отримані дані представлені в таблицях 3.5 і 3.6. 

 

Таблиця 3.5 

Кореляція між клінічними параметрами пацієнтів із КВЩЗ 

 Вік Анамнез Розмір вузла Рівень ТТГ Рівень ТГ 

Вік - - - - - 

Анамнез 0,178 - - - - 

Розмір 

вузла 

0,179 0,180 - - - 

Рівень 

ТТГ 

-0,005 0,074 -0,078 - - 

Рівень ТГ 0,126 0,121 0,222 0,162 - 

 

Таблиця 3.6 

Кореляція між клінічними параметрами пацієнтів із солідними 

вузлами 

 Вік Анамнез Розмір вузла Рівень ТТГ Рівень ТГ  

Вік - - - - -  

Анамнез 0,144 - - - -  

Розмір 

вузла 

0,142 0,141 - - -  

Рівень ТТГ 0,042 0,010 -0,03 - -  

Рівень ТГ 0,075 -0,014 0,252 0,142 - - 

 

При порівнянні кореляційних зв’язків в групах пацієнтів із КВЩЗ та 

солідними вузлами було визначено наступні тенденції. В пацієнтів із КВЩЗ 

відмічався вищий позитивний кореляційний зв’язок між розміром домінантного 

вузла та віком пацієнта/тривалістю захворювання (r=0,179 і 0,180 відповідно) 

проти солідних вузлів (r=0,142 і 0,141). Цю відмінність можна пояснити загалом 

більшим середнім розміром вузла ЩЗ в пацієнтів із КВЩЗ: 33,88±14,0 проти 

30,63±14,36 мм. Варто відмітити різницю в кореляції між концентрацією 

сироваткового тироглобуліну і тривалості захворювання для кістозних та 

солідних вузлів ЩЗ (r=0,121 і r= -0,014 відповідно). Звідки можна припустити, 
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що для солідних вузлів рівень тироглобуліну зберігається на сталому рівні, а 

для КВЩЗ характерні процеси деструкції вузла із відповідним викидом 

тироглобуліну у кров’яне русло. З другого боку, коефіцієнт кореляції між рівнем 

сироваткового тироглобуліну та розміром домінантного вузла був дещо нижчим 

серед кістозних вузлів (r=0,222) ніж серед солідних вузлів ЩЗ (r=0,252). 

Очевидно, що КВЩЗ при однаковому розмірі із вузлами солідними мають 

меншу масу тиреоїдної тканини через те, що частину об’єму займає рідина, а 

відтак при меншій кількості тиреоїдної тканини, як джерела продукції 

тироглобуліну, визначається нижчий його рівень в сироватці. 

 

3.2. Визначення концентрації тироглобуліну в аспіраті КВЩЗ 

За останні роки в міжнародній літературі були опубліковані кілька 

досліджень на предмет визначення концентрації тироглобуліну в кістозному 

вмісті вузлів ЩЗ для проведення аналізу залежності від гістологічної структури 

[188, 272]. Проте ґрунтовної інформації про ефективність цього методу та 

перспективи, зокрема прогнозуванні раку ЩЗ на передопераційному етапі, 

немає. 

Для цієї частини дослідження були залучені 64 пацієнти яким під час 

операції проводили аспірацію рідинного вмісту КВЩЗ. Усі пацієнти перебували 

на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні № 3 Львівської обласної 

клінічної лікарні протягом 2016 - 2017 років. Усі пацієнти  перенесли 

операційне втручання на ЩЗ, під час яких шляхом аспірацій був отриманий 

рідинний вміст КВЩЗ. Після отримання та відділення клітинного осаду шляхом 

центрифугування, в отриманій рідині визначали концентрацію тироглобуліну та 

порівнювали із концентрацією сироваткового тироглобуліну і ТТГ. Також було 

проаналізовано вік пацієнтів, гендерні співвідношення, об’єм операції, дані 

цитологічного передопераційного дослідження, інтраопераційне та остаточне 

гістологічне дослідження. Окрім цього було вивчено такі параметри як: 

вираженість кістозних змін - частково- (<50%) чи переважно-кістозні (>50%) 

вузли ЩЗ; характер отриманого аспірату; розмір домінантного вузла згідно УСГ. 
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Лабораторні дослідження сироваткового ТТГ і ТГ, а також ТГ аспірату КВЩЗ 

виконувались радіоімунним методом.  

Серед 64-ох пацієнтів, які увійшли в дане дослідження, було виявлено 3 

випадки раку (4,7%). Середній вік хворих (48,4±16,6 років), відсоток чоловіків 

серед пацієнтів групи (15,6%) та частота раку ЩЗ (4,7%) відповідали 

параметрам загальної групи пацієнтів з КВЩЗ. 

Середня концентрація тироглобуліну в аспіраті була вищою серед 

чоловіків – 169,9±81,5 нг/мл ніж серед жінок – 144,6±80,6 нг/мл (t=0,911; 

p=0,183). Залежність між концентрацією тироглобуліну в аспіраті з КВЩЗ та 

віком пацієнта не виявлялась. 

Отриманні зразки аспірату були поділені за макроскопічними ознаками на 

3 групи: прозорий, колоїдний (мутний, світло-коричневого забарвлення) та 

геморагічний вміст (із домішками старої крові та гемосидерину). Відповідно до 

цієї градації було отримано 6 випадків із прозорим, 33 із колоїдним та 25 із 

геморагічним вмістом (табл. 3.7). В підгрупі пацієнтів із геморагічним 

аспіратом був найнижчий середній вік - 45,8±17,3; серед пацієнтів із прозорим 

аспіратом найвищий - 51,5±23,1 років. Такі ж дані були виявлена і для 

середнього розміру домінантного вузла: найменший із геморагічним аспіратом - 

32,5±13,1; найбільший із прозорим - 38,5±22,8 мм. 

 

Таблиця 3.7 

Середні статистичні параметри та гістологічна структура клінічних 

випадків при візуально різному аспіраті 

Аспірат 

Параметри 

Прозорий 

(n=6) 

Колоїдний 

(n=33) 

Геморагічний 

(n=25) 

Тироглобулін 

аспірату, нг/мл 
76,5±31,2 162,5±86,5 148,0±73,2 

Колоїдний зоб 2 (33,3%) 27 (81,8%) 9 (36,0%) 

Аденома ЩЗ 4 (66,7%) 6 (18,2%) 13 (52,0%) 

Рак ЩЗ - - 3 (12,0%) 
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Середні статистичні показники суттєво не відрізнялись в досліджуваних 

групах за характером отриманого аспірату. Значна різниця очікувано 

спостерігалась між середньою концентрацією тироглобуліну в групах із 

прозорим і колоїдним характером аспірату: 76,5 і 162,5 нг/мл (t=2,371; p=0,015), 

а також прозорим і геморагічним аспіратом (t=2,320; p=0,014). Рак ЩЗ в 

нашому дослідженні було підтверджено виключно у КВЩЗ із геморагічним 

характером аспірату (χ2=4,910, p=0,027). Ми також визначали співвідношення 

тироглобуліну аспірату і сироватки до ТТГ як імовірного предиктора раку ЩЗ 

[183], про те не знайшли вірогідного кореляційного зв’язку. 

В пацієнтів із аспіратом колоїдного характеру закономірно переважав 

вузловий/багатовузловий колоїдний зоб. При прозорому та геморагічному 

аспіраті домінували аденоми ЩЗ. 

За даними дослідження, можна стверджувати залежність концентрації 

тироглобуліну в аспіраті кістозного вузла ЩЗ від гістологічного типу. Найвища 

середня концентрація тироглобуліну в аспіраті спостерігалась при вузловому 

колоїдному зобі - 184,2±71,3 нг/мл. Найнижча при раку ЩЗ - 56,3±25,9 нг/мл. 

Середня концентрація ТГ аспірату КВЩЗ при раку достовірно відрізнялася від 

вибірки (t=5,902; p=0,002). 

За результатами нашого дослідження вірогідність папілярного раку ЩЗ 

знижувалась при зростанні рівня ТГ в аспіраті, причому при концентрації ТГ в 

аспіраті понад 100 нг/мл не було жодного випадку раку ЩЗ. Частка вузлового 

колоїдного зоба, як морфологічного субстрату вузлів ЩЗ, становила 79% при 

концентрації ТГ в аспіраті КВЩЗ вище 100 нг/мл, а при концентрації понад 150 

нг/мл - 82,8%. Тобто чим  вища концентрація ТГ в аспірованій рідині, тим 

вища вірогідність колоїдного зоба.  

В підсумку, концентрацію ТГ в аспірованій з КВЩЗ рідині понад 100 

нг/мл можна пропонувати як безпечний «пороговий рівень» (cut-off level) в 

плані прогнозування раку ЩЗ, так як при вищих концентраціях ТГ аспірату 

зустрічались виключно доброякісні варіанти вузлів ЩЗ (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Концентрація тироглобуліну в аспіраті при різних морфологічних 

типах КВЩЗ. 

 

3.3. Ультрасонографія щитоподібної залози 

Для оцінки можливості застосування УСГ шкал в діагностиці вузлових 

утворень ЩЗ, зокрема КВЩЗ, було проведено ретроспективний аналіз 

стаціонарних карт пацієнтів, які перенесли операційне лікування з приводу 

вузлових утворень ЩЗ в Львівській обласній клінічній лікарні. Вибірка була 

проведена за два роки (2015-2016). Ультрасонографічно визначали кількість 

вузлів ЩЗ, розмір солітарного або домінантного вузла, наявність рідинного 

компонента, лімфаденопатії та інші результати УСГ. В процесі стратифікації 

ризику раку ЩЗ згідно вимог TIRADS, ACR-TIRADS, АТА recommendation та U 

classification, послідовно оцінювали дані передопераційної УСГ на наявність 

факторів ризику раку ЩЗ: гіпоехогенність вузла, характер його меж, наявності 

кальцинатів, рідинних включень, інвазії за межі щитоподібної залози, 

побільшених реґіонарних лімфатичних вузлів тощо [163, 200]. 

Нижче наведені клінічні випадки із власних досліджень на прикладі 

шкали TIRADS (рис. 3.6). 
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TIRADS 2. Переважно кістозний вузол (А); Тканинний гіперехогенний вузол (Б) 

 

TIRADS 3. Кістозний гіперехогенний вузол (А); Тканинний гіперехогенний вузол (Б) 

 

TIRADS 4a. Гіпоехогенний вузол із кістою (А); гіпоехогенний тканинний вузол (Б) 

 

TIRADS 4b. Вузол з кальцинатами (А); гіпоехогенний вузол з нечіткими контурами (Б) 

TIRADS 5. Гіпоехогенний вузол з нечіткими контурами та мікрокальцинатами 

Рис. 3.6. Ультрасонограми вузлів щитоподібної залози, TIRADS 2-5. 
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Загалом було проаналізовано 1033 стаціонарні карти пацієнтів оперованих 

з із попереднім діагнозом: “вузловий/багатовузловий зоб”. Розглядались УСГ 

які проводили безпосередньо перед операцією, а власне обстеження 

проводилось виключно одним спеціалістом з променевої діагностики. Кожен 

випадок аналізувався на предмет присутності чи відсутності характерних 

факторів окремо для кожної із обраних шкал. В підсумку кожному клінічному 

випадку присвоювався відповідний ступінь ризику раку ЩЗ згідно наявних 

критеріїв. Діагностичні можливості в прогнозуванні раку ЩЗ кожної 

досліджуваної шкали проводили шляхом визначення чутливості, специфічності, 

позитивного та негативного прогностичного значення; а також визначали 

загальну діагностичну цінність застосування методу. 

Середній вік пацієнтів вибірки склав 49,2±14,4 років, з них чоловіків — 

107 (10,4%), жінок – 926 (89,6%). Розмір домінантного вузла становив 31,6±14,4 

мм. Серед усіх 1033 пацієнтів після операції було діагностовано 127 (12,3%) 

випадків раку ЩЗ. В 271 (26,2%) пацієнта було визначено кістозний вузол, у 

якому за результатами УСГ рідинний компонент становив від 10% до 95% 

загального об’єму утворення. 

Було підтверджено значну різницю в частоті раку ЩЗ серед пацієнтів із 

КВЩЗ та солідними вузлами ЩЗ: відповідно 12 з 271 та 115 з 762 випадків, що 

склало 4,4% та 15,1% відповідно (χ2 =21,082; р<0,001). 

При аналізі ультрасонограм усіх випадків даної вибірки, в 386 (37,4%) 

випадках не вдалось провести стратифікацію ризику раку ЩЗ. Визначення 

приналежності клінічного випадку до конкретної групи ризику згідно 

досліджуваних шкал було неможливим через брак інформації при описі. 

Пацієнти в яких ультрасонограми містили невичерпну інформацію сформували 

групу «без оцінки». Решта 647 пацієнтів - «класифікована» група, - за 

заключеннями УСГ були стратифіковані за шкалами TIRADS, АТА 

recommendations, U classification, ACR-TIRADS. В обох групах, «без оцінки» і 

«класифікованій», були практично однорідні середні статистичні параметри, що 

підтверджувалося схожими характеристиками складу пацієнтів: вік, стать, 
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тривалість анамнезу, середній розмір домінантного вузла тощо. За вийнятком 

раку ЩЗ, в обох групах також була подібна й гістологічна структура згідно 

отриманих гістологічних заключень (табл. 3.8).  

 

Таблиця 3.8 

Порівняльна характеристика частоти гістологічних заключень у 

групах «класифікована» та «без оцінки» 

Група 
Колоїдний 

вузол n (%) 

Аденома 

ЩЗ n (%) 

Рак ЩЗ 

n (%) 

Інші 

n (%) 

ПМЩЗ 

n (%) 

«Класифікована» 

(n=647) 

393 

(60,7%) 

127 

(19,6%) 

96 

(14,8%) 

31 

(4,8%) 

19 

(2,9%) 

«Без оцінки» 

(n=386) 

271 

(70,3%) 

75 

(19,4%) 

31 

(8,0%) 

9 

(2,3%) 

12 

(3,1%) 

p 0,003 0,938 0,002 - 0,876 

 

Серед пацієнтів «класифікованої» групи частота випадків раку ЩЗ склала 

14,8% і була суттєво вищою ніж серед пацієнтів із недостатньою для 

інтерпретації УСГ - 8,0% (χ2=10,388; р=0,002), проте різниці в частоті ПМЩЗ не 

було виявлено серед пацієнтів “Класифікованої” і групи “Без оцінки” - 2,9% і 

3,1%. Тобто ПМЩЗ діагностується випадково, та не залежить від наявності 

ультрасонографічних факторів ризику. 

За останній час в міжнародній медичній літературі було наведено багато 

робіт про ефективність УСГ шкал в прогнозуванні раку ЩЗ для різних 

клінічних ситуацій [91, 127, 144] проте публікацій із порівнянням ефективності 

різних шкал не вдалось знайти. Також не було знайдено інформацію про 

особливості застосування УСГ шкал для солідних та кістозних вузлів ЩЗ. 

Відсутність висвітлення цих даних спонукало провести аналіз. Нижче наведені 

дані про частоту окремих морфологічних форм вузлової патології ЩЗ серед 

різних груп ризику раку ЩЗ згідно правил згаданих УСГ шкал: TIRADS, АТА 

recommendations, U classification і ACR-TIRADS (табл. 3.9-3.12). 
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Таблиця 3.9 

Частота раку ЩЗ в групах ризику TIRADS 

КВЩЗ 

Гістологічне 

заключення 

2  

(n=9) 

3 

(n=102) 

4а 

(n=41) 

4б 

(n=12) 

5 

(n=0) 

Доброякісні  100% 97,1% 95,1% 91,7% - 

Рак ЩЗ  - 2,9% 4,9% 8,3% - 

Солідні вузли ЩЗ 

Гістологічне 

заключення 

2 

(n=0) 

3 

(n=221) 

4а 

(n=169) 

4б 

(n=83) 

5 

(n=10) 

Доброякісні - 91,8% 83,3% 63,2% 30% 

Рак ЩЗ  - 7,2% 19,5% 41,0% 70% 

- позначено групи помірного та високого ризику 

В наведених даних прогнозовано спостерігається збільшення відсотку 

раку ЩЗ  по мірі зростання індексу ризику. Серед пацієнтів із КВЩЗ частота 

раку ЩЗ в зростала від 2,9% для TIRADS 3 до 8,3% для TIRADS 4б причому 

жодного клінічного випадку КВЩЗ найвищого ступеня ризику TIRADS 5 не 

було визначено. Інша картина спостерігалась для солідних вузлів. Частота раку 

ЩЗ була в межах 7,2% для TIRADS 3 та 70% для TIRADS 5. 

 

Таблиця 3.10 

Частота раку ЩЗ в групах ризику U Classification 

КВЩЗ 

Гістологічне  

заключення 

U 1 

(n=0) 

U 2 

(n=79) 

U 3 

(n=80) 

U 4 

(n=5) 

U 5 

(n=0) 

Доброякісні  - 97,5% 95,0% 80% - 

Рак ЩЗ  - 2,5% 3,8% 20% - 

Солідні вузли ЩЗ 

Гістологічне 

заключення 

U 1 

(n=0) 

U 2 

(n=80) 

U 3 

(n=266) 

U 4 

(n=127) 

U 5 

(n=10) 

Доброякісні - 96,2% 88,0% 53,0% 30% 

Рак ЩЗ  - 5,0% 12,0% 37,0% 70% 

- позначено групи помірного та високого ризику 
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УСГ шкала U Classification мала схожі із TIRADS показники частоти раку 

ЩЗ для КВЩЗ та солідних вузлів. Також не було жодного випадку КВЩЗ 

найвищого ступеня ризику U 5. Відмінним був високих відсоток раку ЩЗ в 

категорії U 4 серед КВЩЗ, що суттєво підвищує специфічність шкали U 

Classification в прогнозуванні раку ЩЗ для кістозних вузлів. 

 

Таблиця 3.11 

Частота раку ЩЗ в групах ризику АТА recommendations 

КВЩЗ 

Гістологічне  

заключення 

Дуже Низький 

(n=8) 

Низький 

(n=115) 

Помірний 

(n=36) 

Високий 

(n=5) 

Доброякісні  100% 97,4% 52,9% 80% 

Рак ЩЗ  - 2,6% 5,6% 20% 

Солідні вузли ЩЗ 

Гістологічне 

заключення 

Дуже Низький 

(n=0) 

Низький 

(n=229) 

Помірний 

(n=203) 

Високий 

(n=51) 

Доброякісні - 93,0% 52,9% 33,9% 

Рак ЩЗ - 7,0% 22,2% 51,8% 

 - позначено групи помірного та високого ризику 

 

Шкала АТА recommendations відрізнялась за показниками частоти раку 

ЩЗ від попередньо розглянутих. Серед кістозних вузлів поширеність раку була 

від 2,6% для групи низького ризику до 20% в групі високого ризику. Для 

солідних вузлів ЩЗ цей діапазон склав 7,0% - 51,8%. Значна частина клінічних 

випадків була кваліфікована як низький та помірний ризик, а в групі високого 

ризику був відносно низький в порівнянні із іншими шкалами  відсоток раку 

ЩЗ (51,8%). Ці тенденції констатують нижчу специфічність шкали АТА 

recommendations в порівнянні із попередніми. В свою чергу володіючи вищою 

чутливістю шкала АТА recommendations більш підходить для використання в 

якості скринінгу раку ЩЗ, так як більші за чисельністю групи високого ризику 

містять більшу кількість випадків злоякісної природи. Загалом, застосування 
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шкали АТА recommendations в практиці було менш зручним ніж попередні 

TIRADS та U Classification, що певною мірою може обмежити її використання. 

 

Таблиця 3.12 

Частота раку ЩЗ в групах ризику ACR TIRADS 

КВЩЗ 

Гістологічне  

заключення 

2 

(n=83) 

3 

(n=39) 

4 

(n=41) 

5 

(n=0) 

Доброякісні  98,8% 92,3% 74,6% - 

Рак ЩЗ  1,2% 7,7% 4,9% - 

Солідні вузли ЩЗ 

Гістологічне 

заключення 

2 

(n=7) 

3 

(n=211) 

4 

(n=244) 

5 

(n=21) 

Доброякісні 85,7% 92,9% 74,6% 42,9% 

Рак ЩЗ  14,3% 7,1% 25,4% 57,1% 

- позначено групи помірного та високого ризику 

 

Ультрасонографічна шкала ACR TIRADS показала контраверсійні 

результати, де в групі КВЩЗ частота раку ЩЗ нерівномірно зростала і склала 

1,2% - 7,7% - 4,9%. Для солідних вузлів шкала ACR TIRADS також 

демонструвала невідповідність між категоріями груп ризику та часткою раку 

ЩЗ. Як і у випадку шкали АТА recommendations групи низького і помірного 

ризику ACR TIRADS містили порівняно більшу кількість пацієнтів при нижчій 

частоті раку ЩЗ (діаг. 3.6 — 3.7). Цей факт знижує специфічність методу, хоча 

чутливість в даному випадку повинна зрости. Очевидним недоліком шкали є 

надмірно розширена група помірного ризику ACR TIRADS 4 (від 4 до 7 балів), 

де концентрується значна частина клінічних випадків, а частота раку ЩЗ нижча 

у порівнянні із аналогічними групами ризику шкал TIRADS та U Classification. 

Описані тенденції частоти раку ЩЗ в групах ризику вищеописаних шкал 

відображені на рисунках 3.7 і 3.8. 
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Рис. 3.7. Частота раку ЩЗ в різних групах ризику УСГ шкал для солідних 

вузлів 
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Рис. 3.8. Частка раку серед пацієнтів із КВЩЗ різних груп ризику 

ультрасонографічних шкал 
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Для оцінки ефективності використання кожної із досліджуваних шкал 

стратифікації було обрано 2 підгрупи найбільшого ризику в кожній із 

досліджуваних шкал, а саме 4б і 5 шкали для TIRADS, 4 і 5 шкали для ACR–

TIRADS та U classification, а також шкалу помірного та високого ризику для 

АТА recommendation [15]. Приналежність ультрасонограми пацієнта до обраних 

груп ризику вважали позитивним тестом. З метою прогнозування раку ЩЗ, його 

диференціювання з поміж доброякісної патології серед статистичних 

параметрів було обраховано: чутливість, специфічність, позитивне і негативне 

прогностичне значення а також загальну точність методу у виявлені раку ЩЗ 

(табл. 3.13, 3.14). 

Таблиця 3.13 

Статистичні параметри шкал у виявлені раку ЩЗ серед КВЩЗ 

 Чутливість Специфічність Позитивне 

прогнозування 

Негативне 

прогнозування 

Загальна 

точність 

TIRADS 16,7% 93,0% 8,3% 96,7% 90,2% 

U classification 16,7% 97,5% 20,0% 96,9% 94,5% 

ATA recommend. 50,0% 76,0% 7,32% 97,6% 75,0% 

ACR TIRADS 33,3% 75,3% 4,9% 96,8% 73,8% 

 

Таблиця 3.14 

Параметри шкал у виявлені раку ЩЗ серед солідних вузлів 

 Чутливість Специфічність Позитивне 

прогнозування 

Негативне 

прогнозування 

Загальна 

точність 

TIRADS 45,6% 86,8% 44,1% 87,4% 79,1% 

U classification 60,0% 78,9% 39,4% 89,6% 75,4% 

ATA recommend. 93,3% 56,7% 33,1% 97,4% 63,6% 

ACR TIRADS 82,2% 51,4% 27,9% 92,7% 57,1% 

 

Враховуючи потребу в діагностиці та диференціюванні раку з поміж 

доброякісної патології ЩЗ, в першу чергу ми орієнтувалися на показники 

специфічності, позитивного прогнозування та загальної точності методу. У 

випадку солідних вузлів найвищі згадані показники демонструвала шкала 

TIRADS. Для КВЩЗ найвищі статистичні показники були в U classification. 
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3.4. Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія 

Після публікації Cibas ES та Ali SZ в 2009 р., де були систематизовані 

доступні дані та була запропонована класифікація цитологічної заключень 

ТАПБ, змінилися міжнародні стандарти та підходи до спостереження пацієнта 

із вузловими утвореннями ЩЗ. З того часу було опубліковано велику кількість 

наукових і практичних робіт, а запропонована система Bethesda (TBSRTC) була 

прийнята спільнотою ендокринологів та зараз є частиною практично усіх 

міжнародних рекомендацій з тактики ведення вузлового зоба [135, 276]. В 

даному дослідженні було проведено аналіз ефективності застосування системи 

Bethesda (TBSRTC) для кістозних та солідних вузлів ЩЗ. 

В загальній групі спостереження в 97 пацієнтів була проведена 

передопераційна ТАПБ, що і склало вибірку для дослідження її 

інформативності. Цитологічні заключення були класифіковані за системою 

Bethesda (TBSRTC). Ефективність ТАПБ в прогнозуванні раку ЩЗ 

досліджувалась окремо для кожної підгрупи і порівнювалась із міжнародними 

даними [260]. Крім того були проаналізовані параметри інформативності ТАПБ 

окремо для солідних і кістозних вузлів ЩЗ (рис. 3.9). 

0
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100

І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас V клас VІ клас

1,3 6,3 2,5 26,3 31,3 33,8
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11,8 0

Солідні Кістозні

 Рис. 3.9. Розподіл частоти випадків цитологічних заключень за Bethesda 

(TBSRTC) для солідних і кістозних вузлів ЩЗ 
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Розподіл цитологічних заключень за класами системи Bethesda (TBSRTC) 

суттєво відрізнявся для кістозних і солідних вузлів ЩЗ. В пацієнтів з КВЩЗ 

відмічався вищий відсоток неінформативних заключень (І клас) - 11,8% проти 

1,3% серед солідних (χ2=5,172; p=0,023).  Цей факт відповідав даним 

міжнародної літератури, де наявність кістозних включень розглядається як одне 

із імовірних джерел неінформативних результатів ТАПБ вузлів ЩЗ [198, 275]. 

Переважна більшість заключень ТАПБ серед пацієнтів із КВЩЗ 

відповідали IV класу (58,8%), тоді як серед солідних вузлів основна маса 

заключень була зосередена в IV - VI класах. Цитологічного заключення обох 

типів вузлів ЩЗ відповідають гістологічній структурі: КВЩЗ - вузловий 

колоїдний зоб та аденома ЩЗ; для солідних вузлів ЩЗ - групи високого ризику 

раку ЩЗ. 

Було проаналізовано результати цитологічних заключень кожного із І-VІ 

класів за системою Bethesda (TBSRTC) на предмет частоти раку ЩЗ на підставі 

остаточних гістологічних досліджень (табл. 3.15).  

 

Таблиця 3.15 

Частота (%) виявлення раку для різних класів системи Bethesda 

 І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас V клас VІ клас 

Солідні 0 0 0 19% 48% 88% 

КВЩЗ 50% 0 0 0 50% - 

 

Жодного разу не було зафіксовано раку ЩЗ серед оперованих пацієнтів 

після передопераційної ТАПБ із цитологічним заключенням ІІ і ІІІ класу за 

системою Bethesda (TBSRTC). Серед результатів вартим уваги є факт 

відсутності  VІ класу для КВЩЗ в даному дослідженні. Загалом частота раку 

ЩЗ для різних класів системи Bethesda (TBSRTC) відповідала міжнародним 

результатам [252]. Інформативність системи Bethesda (TBSRTC) було 

проаналізовано шляхом підрахунку чутливості, специфічності і загальної 

точності методу. Позитивним результатом вважали приналежність клінічного 
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випадку до V або VІ класу системи (табл. 3.16). Статистичні показники 

визначали окремо для солідних вузлів ЩЗ і КВЩЗ. 

 

Таблиця 3.16 

Інформативність системи Bethesda (TBSRTC) у виявлені раку ЩЗ 

 Чутливість Специфічність Позитивне 

прогнозування 

Негативне 

прогнозування 

Загальна 

точність 

КВЩЗ 50,0% 93,3% 50,0% 93,3% 88,2% 

Солідні вузли  87,5% 60,0% 68,6% 82,8% 73,8% 

  

Загалом система Bethesda (TBSRTC) демонструвала високі результати 

ефективності у виявленні раку ЩЗ. Для кістозних вузлів ЩЗ загальна точність 

перевищувала таку для солідних вузлів: 88,2 проти 73,8%. Проте чутливість 

визначення раку ЩЗ серед КВЩЗ була суттєво нижчою ніж для солідних вузлів: 

50,0% проти 87,5% (за рахунок І класу). Ці дані ще раз підтверджують тезу про 

те що КВЩЗ є одним із джерел отримання неінформативних ТАПБ, що знижує 

загальну чутливість методу. З іншого боку загальна точність ТАПБ кістозних 

вузлів ЩЗ вища, що можна знову ж таки пояснити меншою поширеністю серед 

КВЩЗ складних для цитологічної діагностики тиреоїдитів, медулярного раку 

ЩЗ і лімфоми. 

 

3.5. Цитологічне дослідження аспірату кістозних вузлів щитоподібної 

залози 

З метою покращення результатів ТАПБ прицільно для КВЩЗ було 

проведено цитологічне дослідження аспіратів отриманих шляхом пункції 

рідинного вмісту КВЩЗ під час проведення операції. Загалом було проведено 

пункції із аспірацією рідини з порожнини КВЩЗ в 64 пацієнтів, які склали ІІ 

групу, так звану «групу аспірації». Отриманий рідинний матеріал досліджували 

на предмет концентрації тироглобуліну (розділ 3.2) а також проводили 

цитологічне дослідження осаду після центрифугування. Результати 
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класифікували за системою Bethesda (TBSRTC), а отримані дані порівнювали із 

остаточним гістологічним заключенням. Загальні статистичні дані пацієнтів 

вибірки, такі як вік, гендерні співвідношення, відсоток раку ЩЗ був 

розглянутий в розділі 3.2. 

Матеріал для цієї частини дослідження набирався під час операції на ЩЗ 

в пацієнтів з КВЩЗ із попереднім діагнозом вузловий або багатовузловий зоб. 

Власне пункція КВЩЗ проводилась одноразовим шприцом із голкою 18G після 

виконання операційного доступу до ЩЗ. В 4 пацієнтів не зважаючи на наявність 

рідини не вдалось провести аспірацію через надмірну в’язкість кістозного 

вмісту; ці клінічні випадки не увійшли в дослідження. Аспірат центрифугували, 

отриманий осад переносили на предметне скельце, після фарбування 

гематоксиліном-еозином та фіксації проводили цитологічне дослідження. 

Порівняння отриманих цитологічних заключень із остаточним гістологічним 

дослідженням представлені в таблиці 3.17. 

 

Таблиця 3.17 

Розподіл цитологічних висновків з аспіратів КВЩЗ за системою 

Bethesda 

Гістологічне 

заключення 

Bethesda 

І клас 

Bethesda 

ІІ клас 

Bethesda 

ІІІ клас 

Bethesda 

ІV клас 

Bethesda 

V клас 

Bethesda 

VІ клас 
Разом 

Колоїдний зоб 1 34 - 3 - - 38 

Оксифільна 

аденома ЩЗ 
- - 1 - - - 1 

Фолікулярна 

аденома ЩЗ 
1 2 - 18 1 - 22 

Папілярний 

рак ЩЗ 
- - - - 3 - 3 

Разом 2 36 1 21 4 - 64 
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В зразках двох пацієнтів із 64 досліджуваних осаду після 

центрифугування не було, тому випадки кваліфіковано як неінформативні (І 

клас). Частка неінформативних результатів склала 3,1%. Серед досліджуваної 

групи при цитологічному дослідженні осаду було зафіксовано 1 оксифільну 

аденому ЩЗ та підтверджено остаточним гістологічним заключенням. Випадків 

тиреоїдиту не було. В 3 пацієнтів за даними гістологічного дослідження було 

діагностовано папілярний рак ЩЗ, тоді як при цитологічному дослідженні 

даних спостережень констатували «підозру» на рак ЩЗ, тобто V клас за 

системою Bethesda. Всього було отримано 4 випадки цитологічного заключення 

V класу, за даними гістологічного заключення виявлено 3 випадки раку ЩЗ та 1 

випадок фолікулярної аденоми. Жодного разу не було зафіксовано VІ клас за 

Bethesda для КВЩЗ. Інформативність методу цитологічного дослідження 

аспірату КВЩЗ у виявлені раку ЩЗ (позитивним тестом вважали V-VІ клас за 

Bethesda) показала чутливість 100%, специфічність 98,4%; загальна точність 

методу становила 98,4%. Зважаючи на високу інформативність методику 

цитологічного дослідження аспірату КВЩЗ можна розглядати як альтернативу 

класичній ТАПБ. 

 

3.6. Інтраопераційне гістологічне дослідження 

Для визначення ефективності ІГД під час операцій з приводу вузлових 

утворень ЩЗ та оцінки інформативності цієї методики було проведено 

ретроспективний аналіз 716 випадків яким було виконано ІГД. В усіх без 

виключення випадках було проведено остаточне гістологічне дослідження. 

Результати отримані при ІГД порівнювали із остаточним гістологічним 

дослідженням. 

З 716 проведених операцій із виконанням ІГД було підтверджено 97 

випадків раку ЩЗ (13,6%). Випадки розходжень розглядали за принципом 

наслідків та були умовно поділені на незначні та суттєві. Незначні 

розходженнями вважались випадки типу «доброякісний-доброякісний» або 

«злоякісний-злоякісний», наприклад діагноз колоїдного зоба за даними ІГД і 



81 

 

аденоми ЩЗ за даними остаточного гістологічного заключення; або медулярний 

рак ЩЗ за даними ІГД і низько диференційований рак ЩЗ як остаточне 

заключення. Суттєвими розходженнями вважали розбіжності в заключеннях 

ІГД і остаточного гістологічного дослідження типу «доброякісний-злоякісний» 

або навпаки, що впливало на лікувальну тактику і деколи вимагало повторних 

операцій. Наприклад  висновок “аденома ЩЗ” за даними ІГД та виконана 

гемітиреоїдектомія і “папілярний рак ЩЗ” за даними остаточного 

гістологічного дослідження що вимагало повторної операції – тиреоїдектомії 

завершення. 

Загалом серед 716 виконаних ІГД протягом досліджуваного періоду було 

зафіксовано 58 розходжень. Серед них 38 не суттєвих розходжень, клінічних 

випадків де різниця в морфологічних заключеннях не потребувала зміни 

лікувальної тактики. Інші 20 випадків (2,8%) розходжень мали суттєві 

розбіжності в заключеннях ІГД та остаточного гістологічного дослідження. 

Поміж 20 випадків суттєвих розходжень було 5 випадків псевдопозитивних 

результатів, коли заключенням ІГД був рак ЩЗ, а заключне гістологічне 

дослідження констатувало доброякісну патологію. Інші 15 випадків розходжень 

були кваліфіковані як псевдонегативні, тобто ІГД встановила доброякісну 

патологію, а остаточне гістологічне заключення - рак ЩЗ.  

Усі статистичні параметри  ефективності ІГД у виявлені раку ЩЗ 

демонстрували високу точність (табл. 3.18). 

 

Таблиця 3.18 

Загальна інформативності ІГД у виявлені раку ЩЗ 

Параметр Чутливість Специфічність Позитивне 

прогнозування 

Негативне 

прогнозування 

Загальна 

точність 

Значення 84,5% 99,2% 94,3% 97,6% 97,2% 
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Для порівняння можливостей застосування ІГД окремо було обраховано 

статистичні дані для КВЩЗ (194 випадки) та солідних вузлів ЩЗ (522). Дані 

статистичної інформативності наведені в таблиці 3.19.  

Таблиця 3.19 

Параметри інформативності інтраопераційного гістологічного 

дослідження у виявлені раку ЩЗ серед солідних вузлів і КВЩЗ 

Параметр Чутливість Специфіч-

ність 

Позитивне 

прогнозування 

Негативне 

прогнозування 

Загальна 

точність 

КВЩЗ 

Значення 83,3% 100% 100% 98,9% 99,0% 

Солідні вузли 

Значення 84,7% 98,9% 93,5% 97,1% 96,6% 

 

Серед пацієнтів із КВЩЗ вузлів після проведення ІГД було зафіксовано 2 

псевдонегативних результати та жодного псевдопозитивного: 2 розходження з 

194 випадків (1,03%). Відповідно серед солідних вузлів ЩЗ було зафіксовано 5 

псевдопозитивних та 13 псевдонегативних заключень ІГД: 18 розходжень з 522 

(3,45%). Отже розходження в діагностиці між заключеннями ІГД та остаточним 

гістологічним дослідженням частіше спостерігається серед пацієнтів із 

солідними вузлами (χ2=3,044, p=0,082). 

Статистичні параметри ефективності ІГД у виявлення раку ЩЗ показали 

високі результати як для КВЩЗ, так і для солідних вузлів. Причому вищі 

показники ефективності ІГД у випадку КВЩЗ можна пояснити відсутністю 

серед пацієнтів із рідинними включеннями у вузлах такої патології як 

фолікулярний, низько-диференційований і медулярний раки ЩЗ, лімфоми та 

метастазів в ЩЗ пухлин іншого походження, різних форм тиреоїдитів. 

Натомість потенційна наявність перерахованої патології серед пацієнтів із 

солідними вузлами ЩЗ є важчою для діагностики при ІГД. 
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РОЗДІЛ 4 

ПУНКЦІЙНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ ІЗ КІСТОЗНИМИ ВУЗЛАМИ 

ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

4.1. Аспіраційна методика 

Проста аспірація КВЩЗ в лікувальній тактиці має обмежену роль  та 

використовується для зняття симптомів компресії і можливого суттєвого 

зменшення розміру домінантного вузла ЩЗ [123]. В міжнародній літературі не 

описані чіткі показання до лікувальної аспірації КВЩЗ та не згадується в 

рекомендаціях ведення пацієнтів із патологією ЩЗ [135, 276]. З 86 пацієнтів які 

перенесли неопераційне лікування в 3 випадках було проведено успішну 

аспірацію рідинного вмісту КВЩЗ, коли переважно-кістозні вузли після сеансу 

пункційної аспірації не накопичували рідинний вміст, а вузлові утворення ЩЗ 

після маніпуляції не перевищували 2 см в діаметрі. В решти 83 пацієнтів 

спостерігалось накопичення рідини після попередньої аспірації, тому вони 

після контрольного УСГ перенесли склеротерапію 96% розчином етанолу.  

Пацієнти після простої аспірації спостерігались включно до 5 років. В 

жодного пацієнта не розвинулись ускладнення після маніпуляції, симптоми 

компресії зникали, а тиреоїдний статус протягом спостереження відповідав 

еутиреозу. Досвід успішної простої повної аспірації рідини КВЩЗ в 3 пацієнтів 

дозволив не проводити склеротерапію 96% етанолом пацієнтам з переважно 

кістозними вузлами ЩЗ в яких не спостерігається накопичення рідини при 

контрольному УСГ. Такий підхід також використовують закордонні клініки [97]. 

З метою аналізу і прогнозування результатів простої аспірації та 

склеротерапії 96% етанолом було розроблено теоретичну модель механізму 

зменшення розміру КВЩЗ. Виходячи з припущення що домінантний кістозний 

вузол ЩЗ та рідинне включення мають сферичну форму, а також власне рідинне 

формування однокамерне (рис. 4.1), тобто в запропонованій моделі менша 

сфера (рідинне включення) розташована в більшій (власне КВЩЗ). 
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 Рис. 4.1. Схематичне зображення розмірів КВЩЗ та рідинного 

компоненту ( d1 –діаметр солітарного вузла ЩЗ; d2 – діаметр кістозного компонента). 

 

Якщо зовнішній діаметр вихідного КВЩЗ d1, а діаметр кістозної 

порожнини d2 то відповідно початковий об’єм вузла (Vвузла) і його рідинного 

компоненту (Vкіст.) вираховується за формулами 4.1 і 4.2.  

 

Vвузла = π/6 х d1
3        

(4.1) 

 

Vкіст. = π/6 х d2
3        (4.2) 

Об’єм тканинного компонента КВЩЗ буде різницею загального об’єму 

вузла ЩЗ та його рідинного компонента (форм. 3). 

 

Vткан. = Vвузла - Vкіст. = π/6 х d1
3 - π/6 х d2

3   (4.3) 

Причому об’єм тканинного компонента КВЩЗ буде дорівнювати об’єму 

остаточного вузла після успішної простої аспірації (Vткан. = Vп/а). Діаметр 

остаточного вузла (dп/а) можна обрахувати за формулою 4.4: 

 

dп/а = (d1
3 – d2

3)1/3        
(4.4) 
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Наприклад. В пацієнта із КВЩЗ визначено при УСГ вузол діаметром 30 

мм із кістозним включенням 27 мм. Тоді d1 – 30 мм, d2 – 27 мм. За формулою 4.4 

можна обрахувати потенційний об’єм вузла після успішної аспірації 

(відсутності рідини). 

 dп/а = (d1
3 – d2

3)1/3 = (303 – 273)1/3 = (27000 - 19683)1/3 = 19,4 мм.  

Отже для КВЩЗ із діаметром 30 мм і діаметром кістозного компонента 27 

мм після простої аспірації можна отримати вузол 19,4 мм, тобто для такого 

вузла ЩЗ аспірацію рідинного вмісту можна вважати успішною а пацієнт далі 

буде під спостереженням згідно рекомендацій АТА 2015. 

 

4.2. Склеротерапія 96% розчином етанолу 

За період дослідження 83 пацієнти перенесли склеротерапію 96% 

розчином етанолу. Метод склеротерапії доступний, поширений, не потребує 

великих затрат, може виконуватись амбулаторно та має мінімальний ризик 

ускладнень [158, 162, 255, 256]. Усім пацієнтам було проведено склеротерапію 

96% етанолом від 1-3 сеансів в залежності від ефективності після попереднього 

інформування і отримання письмової згоди. Обов’язковою умовою 

склеротерапії було УСГ картина КВЩЗ яка відповідала TIRADS 2 – 3, розмір 

вузла не менше 20 мм а попереднє цитологічне заключення належало до ІІ 

класу за системою Bethesda (TBSRTC). Контрольний огляд та УСГ після 

втручання проводились в терміни 2 тижні, 1-, 3-, 6 місяців та 1 рік. З 83 

пацієнтів 20 були із багатовузловим зобом, яким виконували склеротерапію 

домінантного кістозного вузла ЩЗ. У 63 спостереженнях склеротерапія 

етанолом була проведена пацієнтам із солітарним вузлом ЩЗ із рідинним 

компонентом. 

Методика склеротерапії передбачала попередню ТАПБ тканинного 

компоненту вузла з цитологічним дослідженням матеріалу та максимальною 

аспірацією рідини. У випадку морфологічного заключення II класу за системою 

Bethesda (TBSRTC) та відновленні рідини, підчас контрольного обстеження 

проводили сеанс склеротерапії. Знову проводили максимальну аспірацію 
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рідинного вмісту вузла ЩЗ та вводили 96% розчину етанолу в порожнину 

КВЩЗ в розрахунку 1/3 від об’єму аспірованої рідини [69, 162]. Після 

експозиції в 10 секунд, залишки розчину етанолу максимально аспірувались. 

Контрольні УСГ проводились через 2 тижні. Після склеротерапії незначний 

об’єм рідини виявлений при контрольній УСГ зникав протягом кількох тижнів і 

не виявлявся при наступному контролі через 3 місяці. За наявності об’єму 

рідини більше за 50% від вихідного склеротерапію повторювали. Загалом в 

дослідженні виконували від 1 до 3 сеансів склеротерапії.  

Ефективність склеротерапії оцінювали за вираженістю регресії об’єму 

вузла ЩЗ. Контрольні заміри проводили через 3 місяці після останнього сеансу 

склеротерапії та через 1 рік (табл. 4.1, 4.2). Усі клінічні випадки було поділено 

на 2 групи за вираженістю вихідних кістозних змін: переважно-кістозні із 

об’ємом рідини >50% від загального об’єму вузла і частково-кістозні з об’ємом 

рідини <50%. В групі із переважно-кістозними вузлами ЩЗ було 46 пацієнтів, 

решта 37 були із частково-кістозними вузлами. Середній вік в обох групах 

суттєво не відрізнявся: 47,13±11,47 і 48,00±12,63 років. Гендерні 

співвідношення в обох групах також не мали значної різниці. 

 

Таблиця 4.1 

Показники розмірів КВЩЗ через 3 місяці після склеротерапії 

 Частково-кістозні       

вузли ЩЗ (<50%) 

Переважно-кістозні вузли 

ЩЗ (>50%) 

Вихідний діаметр, мм 30,7±5,1 33,8±7,9 

Діаметр КВЩЗ через 3 

місяці, мм 
22,4±4,3 21,8±4,9 

Регресія діаметру 26,8% 35,6% 

Вихідний об’єм, см3 16,3±8,7 23,4±17,8 

Об’єм КВЩЗ через 3 

місяці, см3 
6,5±4,2 6,2±4,0 

Регресія об’єму 59,9% 73,7% 
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Таблиця 4.2 

Показники розмірів КВЩЗ через 1 рік після склеротерапії 

 Частково-кістозні      

вузли ЩЗ (<50%) 

Переважно-кістозні вузли 

ЩЗ (>50%) 

Вихідний діаметр, мм 30,7±5,1 33,8±7,9 

Діаметр КВЩЗ через 1 

рік, мм 
19,2±3,4 18,3±4,1 

Регресія діаметру 37,5% 45,8% 

Вихідний об’єм, см3 16,3±8,7 23,4±17,8 

Об’єм КВЩЗ через 1 

рік, см3 
4,0±2,3 3,7±2,7 

Регресія об’єму 75,4% 84,2% 

 

Вираженість регресії розмірів вузлів після сеансів склеротерапії 

представлені окремо для частково- (<50%) та переважно- кістозних (>50%) 

вузлів ЩЗ (рис. 4.2, 4.3). 
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Рис. 4.2. Динаміка зменшення розмірів переважно-кістозних вузлів. 
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Рис. 4.3. Динаміка зменшення розмірів частково-кістозних вузлів ЩЗ. 

 

Із наведених даних (табл. 4.1, 4.2 і рис. 4.1, 4.2) видно значне зменшення 

розмірів КВЩЗ після склеротерапії в обох групах. Причому найбільш 

інтенсивна регресія розмірів вузлів відмічалась в перші 3 місяці після 

останнього сеансу склеротерапії. Регресія розмірів КВЩЗ очікувано вища для 

переважно-кістозних вузлів ЩЗ (>50%) аніж для частково-кістозних, де 

відсоток тканинного компоненту був вищий [69, 158, 162]. В терміни 3 місяці 

після інтервенцій регресія об’єму переважно-кістозного вузла ЩЗ склала 73,7% 

проти 59,9% для частково-кістозного. При контрольному огляді 1 рік середній 

об’єм переважно-кістозного вузла зменшився на 84,2%, у випадку частково-

кістозних вузлів ЩЗ на 74,5% від вихідного об’єму. Зменшення середнього 

діаметру КВЩЗ після склеротерапії етанолом в терміни 3 місяці і 1 рік було 

35,6% і 45,8% від вихідного розміру в групі переважно-кістозних вузлів ЩЗ та 

26,8% і 37,5% для частково-кістозних. Успішною склеротерапією етанолом 

вважали розмір тканинного вузла <2 см та регресію об’єму вузла більше ніж на 

50% через 1 рік, що було відмічено в усіх пацієнтів вибірки. Протягом 

спостереження в жодного пацієнта дослідження не було клінічних і 

лабораторних ознак гіпотиреозу та не було потреби в замісній терапії 

препаратами левотироксину. 
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З метою прогнозування результатів склеротерапії було проаналізовано 

дані регресії розмірів КВЩЗ і розроблено теоретичну модель механізму 

склеротерапії етанолом, а формула для розрахунків прогнозованого діаметру 

вузла має наступний вигляд: 

d4 max = [d1
3 – (d2 + 2d3 min)3 ]1/3

 

d4 min = [d1
3 – (d2 + 2d3 max

 )3 ]1/3
 

Деталі та процес виведення наведеної формули наведені в додатку Б. 

 

4.3. Алгоритм діагностики та лікування пацієнтів 

Після отримання результатів ефективної склеротерапії етанолом 

переважно-кістозних вузлів ЩЗ, було розроблено алгоритм лікувально-

діагностичної тактики для КВЩЗ в котрих об’єм рідинного компонента 

перевищував 50% (патент № 128771 від 10.10.18). 

Алгоритм передбачає амбулаторну медичну допомогу та кілька візитів для 

аспірації вмісту КВЩЗ, за потреби сеанси склеротерапії етанолом (рис. 4.4). 

Контрольні обстеження проводяться у терміни 2 тижні, 1 місяць, 3 місяці та 1 

рік.  

TIRADS 2-3,
U classification 2-3

КЗВЩЗ (> 50%)

Згідно АТА 2015
BETHESDA 

ІІ клас

Склеротерапія
96% етанолом

НіТак

Ні Згідно АТА 2015

Згідно АТА 2015

 

Рис. 4.4. Алгоритм ведення пацієнтів із переважно-кістозними вузлами ЩЗ. 

 



91 

 

1 візит. Проведення УСГ щитоподібної залози та реґіонарних 

лімфатичних колекторів, класифікація за шкалою TIRADS. Виконання аналізу 

крові на ТТГ, вільний Т4, тироглобулін, антитіла до ТПО. Проведення аспірації 

рідини із КВЩЗ і ТАПБ тканинного компонента. Матеріал отриманий при 

ТАПБ та аспірат скеровується для цитологічного заключення. 

2 візит (через 2 тижні). Проводиться повторне УСГ шиї. Відсутність 

накопичення рідини після першого візиту вважається успішною простою 

аспірацією КВЩЗ, склеротерапія етанолом не проводиться. При належності 

УСГ щитоподібної залози пацієнта до TIRADS 2-3 або U classification 2-3 і 

цитологічного заключення до ІІ класу за системою BETHESDA пацієнту після 

документального інформування проводять сеанс склеротерапії етанолом. 

Методика склеротерапії включає наступні дії: евакуація рідинного вмісту, 

введення 96% розчину етилового спирту в розрахунку 1/3 від аспірованого 

об’єму, експозиція 10 с і остаточна максимальна аспірація розчину етанолу. Усім 

пацієнтам після проведення склеротерапії призначається препарати німесуліду 

100 мг двічі на добу протягом 3-ох днів. 

Якщо результати обстеження КВЩЗ не відповідають умовам: TIRADS 2-3 

і ІІ клас за BETHESDA - клінічний випадок підлягає традиційному веденню 

пацієнта згідно рекомендацій АТА 2015. 

Наступні контрольні візити (2 тижні після останнього сеансу 

склеротерапії, 3 місяці, 6 місяців, 1 рік). Рутинно проводиться УСГ 

щитоподібної залози та реґіонарних лімфатичних вузлів. При виявлені 

накопиченні рідини в порожнині КВЩЗ менше ніж 50% вихідного об’єму 

жодних маніпуляцій не проводиться. Якщо через 2 тижні після сеансу 

склеротерапії при контрольному УСГ накопичення рідини перевищує 50% 

об’єму первинного - сеанс склеротерапії проводиться повторно, аж до 

досягнення присутності незначної кількості рідини, або повної відсутності її у 

вузлі. В терміни 3 місяці та 1 рік проводиться контрольне дослідження крові: 

ТТГ, вільний Т4. Спостереження пацієнтів відбувається згідно міжнародних 

рекомендацій АТА 2015. 
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РОЗДІЛ 5 

ОПЕРАЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ КВЩЗ 

 

5.1. Оптимізація традиційного операційного лікування 

Операційне лікування вузлового зоба залишається на даний час методом 

вибору [135]. Останні опубліковані рекомендації провідних організацій 

(Американська асоціація тиреологів, Британська асоціація тиреологів і 

Корейська асоціація тиреологів) регламентують показання до операцій при 

вузлах ЩЗ в різних клінічних ситуаціях [135, 217, 276, 278]. Тільки в 

рекомендаціях АТА 2015 можна знайти згадку про неопераційні методики, такі 

як склеротерапія етанолом [135]. Проте автори обмежилися згадкою про 

можливість використання даного методу лікування певної категорії пацієнтів, а 

чітких показань для проведення не описано. 

Не зважаючи на прогрес в розвитку тиреології загалом та методів 

лікування зокрема, результати і наслідки операційного лікування все ще 

супроводжуються високим рівнем ускладнень. Парез гортані та 

післяопераційний гіпопаратиреоз зустрічаються до 15-30% після виконання 

традиційних операцій [1, 99, 109]. 

З метою покращення результатів операційного лікування ми розробили 

модифікацію традиційної операції. Більшість хірургів при оперативному 

видаленні різних кістозних формувань свідомо уникають порушення їх 

цілісності зважаючи на імовірність інфекційної або пухлинної дисемінації. 

Враховуючи вказані застереження було розроблено модифікацію операції, яка 

дозволяла спорожнити КВЩЗ із запобіганням розповсюдження кістозного 

вмісту в операційну рану (патент № 131680). Для цього після розрізу шкіри та 

підшкірної клітковини традиційним доступом за Кохером, повздовжнього 

розсічення м’язів шиї формували доступ до ЩЗ. Після видалення 

пірамідального відростку розділяли ЩЗ на перешийку (рис.5.1) або готували 

більшу частку до виділення ЩЗ одним блоком.  
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Рис. 5.1. Виконання доступу до ЩЗ, видалення пірамідального відростка 

 

Після часткової мобілізації частки залози на її передню стінку накладали 

Z-подібний шов (рис. 5.2), якій не зав’язували. 

 

 

Рис. 5.2. Накладення на мобілізовану частку ЩЗ Z-подібного шва 

 

Пункцію КВЩЗ проводили голкою 14-18G поміж попередньо накладених 

лігатур Z-подібного шва. Максимально аспірували рідинний вміст КВЩЗ та 

зав’язували Z-подібний шов для запобігання витоку залишків рідини з КВЩЗ 

(рис. 5.3 і 5.4). 
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Рис. 5.3. Аспірація рідинного вмісту з КВЩЗ 

 

 

Рис. 5.4. Завершення аспірації, зав’язування Z-подібного шва 

 

Вищеописана маніпуляція дозволяє суттєво зменшити об’єм частки ЩЗ 

при незмінних розмірах ложа, що суттєво збільшує простір для маніпуляцій на 

дорзальній поверхні частки ЩЗ та дозволяє краще візуалізувати поворотні 

гортанні нерви та прищитоподібні залози (рис. 5.4). 

Для визначення можливих переваг даної методики було проведено 

ретроспективний аналіз результатів 59 операцій, виконаних вищезгаданою 

модифікацією. Для порівняння використовували результати 65 операцій 

виконаних в той же період часу традиційними способом. Усі пацієнти 
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перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні хірургії № 3 Львівської 

обласної клінічної лікарні протягом 2010-2014 рр. Кожен пацієнт переніс 

гемітиреоїдектомію з приводу солітарного доброякісного вузла ЩЗ.  

Для оцінки можливостей модифікованої операції був проведений аналіз  

безпосередніх та віддалених результатів. Враховувались наступні симптоми і  

ускладнення після операцій: дискомфорт на шиї, дисфонія, однобічний парез 

гортані. Дисфонією вважали наявність одного або більше з наступних 

симптомів: осиплість, зміна тембру голосу, задишка під час розмови. Парез 

гортані діагностували виключно після проведення непрямої ларингоскопії, 

показанням до останньої вважали появу після операції дисфонії чи дисфагії 

(утруднене вживання рідкої їжі). В ранні терміни ускладнення і симптоми після 

операцій зустрічались майже з однаковою частотою (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 

Ускладнення і побічні ефекти через 1 тиждень і 3 місяці після 

гемітиреоїдектомії з приводу солітарного вузла ЩЗ 

Через 1 тиждень 

Група Традиційна ГТЕ, 

n=59 

Модифікована ГТЕ, 

n=64 

OR p 

Дисфонія 10(16,9%) 7(10,9%) 0,602 

(0,213-1,700) 

0,570 

Парез 4(6,8%) 2(3,1%) 0,444 

(0,078-2,517) 

0,474 

Дискомфорт 38(64,4%) 29(45,3%) 0,458 

(0,221-0,946) 

0,035 

Через 3 місяці 

Дисфонія 7(11,9%) 5(7,8%) 0,630 

(0,188-0,452) 

0,452 

Парез 4(6,8%) 1(1,6%) 0,602 

(0,097-3,736) 

0,586 

Дискомфорт 23(39,0%) 18(28,1%) 0,613 

(0,288-1,304) 

0,565 
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Отже, в ранні терміни модифікована операція показала переваги в частоті 

патологічних симптомів, таких як дисфонія, дискомфорт після операції, а також 

більш ніж вчетверо рідше фіксували ускладнення (3 місяці після операції) у 

вигляді парезу гортані. 

У віддалені терміни - 5 років після операції, - вдалося оглянути більше 

ніж половину пацієнтів: 27 після традиційної операції та 20 після 

модифікованої гемітиреоїдектомії. Результати обстеження показали кращі 

результати у віддаленому періоді серед пацієнтів, які перенесли модифіковану 

операцію (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Ускладнення і побічні ефекти через 5 років після операцій 

Група ІІ (ТрГТЕ*), 

n=27 

ІІІ (МодГТЕ*), 

n=20 

p 

Дисфонія 1(3,7%) - 0,385 

Парез 1(3,7%) - 0,385 

Дискомфорт 2(7,4%) 1(5,0%) 0,739 

 

Зокрема в пацієнтів після модифікованої операції не фіксували 

ускладнень у вигляді парезу гортані та скарг на порушення голосу (дисфоній). 

Модифіковану гемітиреоїдектомію, що передбачає аспірацію рідинного вмісту 

КВЩЗ, можна рекомендувати як альтернативу традиційній операції через те, 

що модифікація супроводжується меншою тривалістю операції та 

супроводжується нижчими показниками ускладнень та специфічних скарг після 

операцій, як в ранні терміни так і у віддаленому періоді. 

 

5.2. Профілактика специфічних ускладнень після операцій. 

Розчин L-лізину есцинату успішно використовується в неврології і 

травматології для профілактики компресійних полінейропатій, і тому цей досвід 

вирішено було використати в профілактиці компресії гортанних нервів [30, 37 

41]. З метою визначення ефективності використання L-лізину есцинату для 
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профілактики парезу гортані після операцій на ЩЗ було проаналізовано 

пацієнтів, які перенесли операцію в стаціонарі хірургічного відділення № 3 

Львівської обласної клінічної лікарні протягом 2010-2016 рр. Для аналізу було 

обрано пацієнтів, які перенесли  тиреоїдектомію з приводу доброякісної 

патології ЩЗ при збільшенні розмірів залози до І - ІІ ступеня. Операції 

виконували постійні хірургічні бригади із використанням однакового доступу 

та екстрафасціальної техніки. Було обрано пацієнтів із однотипною патологією 

ЩЗ та об’ємом операції для рівнозначного порівняння груп із використанням 

профілактики L-лізину есцинатом та без неї. Пацієнтів із злоякісною патологією 

ЩЗ та значним збільшенням розмірів ЩЗ не включали в дослідження через 

додаткові ризики, що в свою чергу призвело б до гетерогенності груп та 

отримання невідповідних результатів. Профілактика парезу гортані проводилась 

шляхом одноразового внутрішньовенного введення L-лізину есцинату 0,1% - 10 

мл (патент на корисну модель №127420 від 25.07.2018). Всього було 

проаналізовано результати лікування 492 пацієнтів, з них у 242 випадках було 

пацієнтам проводили профілактику L-лізину есцинатом (n = 242), контрольною 

групою були результати 250 операцій без застосування медикаментозної 

профілактики. До даної когорти входили пацієнти і проспективної і 

ретроспективної груп. 

В післяопераційному періоді фіксували наявність  в пацієнтів дисфонії 

чи дисфагії. Ознаками дисфонії вважали: осиплість голосу, появу задишки, 

відчуття нестачі повітря, голосове виснаження протягом дня; симптомом 

дисфагії рахували неможливість споживання рідкої їжі, часте поперхування. 

Усім пацієнтам із ознаками дисфонії та дисфагії після операції проводили 

непряму ларингоскопію для підтвердження або спростування наявності парезу 

гортані. 

Між групами досліджування та порівняння не було виявлено суттєвої 

різниці в розподілі пацієнтів за віком, гендерною ознакою, розмірами вузлів та 

об’ємом кістозного компоненту (табл. 5.3).  
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Таблиця 5.3  

Порівняльна статистика складу груп пацієнтів та результати 

дослідження 

Група 

група 

«профілактики»       

(n = 242) 

група «без 

профілактики»     

(n = 250) 

χ2        

(*t) 
p 

Середній вік, роки 47,8±12,4 48,1±14,0 *0,635 0,264 

Стать, ч/ж 26/216 28/222 0,026 0,872 

Кістозні зміни, n 76 (30,4%) 79 (32,6%) 0,287 0,593 

 

Протягом 1-го - 2-го дня після операції в пацієнтів обох груп занотовували 

скарги, які виникли після операції. Дисфонію або дисфагію відмічали 35 

пацієнтів. Причому відсоток пацієнтів із скаргами на дисфонію/дисфагію був 

вищим в групі без медикаментозної профілактики і становив 10,8% (27 

пацієнтів). У групі, в якій під час операції застосовували досліджувану 

профілактику, відсоток виникнення дисфонії був 3,3% (8 пацієнтів). Різниця у 

виникненні вказаних симптомів після операції достовірно відрізнялась в обох 

групах (χ2=10,45, p=0,001) із меншою частотою серед пацієнтів, які отримували 

профілактику L-лізину есцинатом.  

Усім пацієнтам, в яких виникли симптоми дисфонії або дисфагії, 

проводили непряму ларингоскопію. Загалом, після огляду наявність парезу 

гортані була підтверджена у 16 (3,3%) пацієнтів, а в 3 (0,6%) пацієнтів було 

констатовано двобічний парез гортані. Частота парезів гортані серед різних 

груп була наступною: група І (профілактика L-лізину есцинатом) – 3 випадки 

парезу гортані (1,2%), у той час як у групі ІІ (порівняння) – 13 (5,2%). 

Результати даного дослідження свідчать про ефективність використання L-

лізину есцинату для попередження ускладнення, так як серед пацієнтів без 

профілактики була достовірно більшою частота парезів гортані (χ2=6,130, 

p=0,014), а менша кількість випадків парезу гортані серед пацієнтів І групи 
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пов’язана із проведенням медикаментозної профілактики, зменшенням 

компресійно-ішемічного впливу післяопераційного набряку оточуючих тканин 

на ПГН і збереженням його функції. 

Для оцінки імовірного впливу наявності рідини у вузлі ЩЗ на частоту 

виникнення парезу гортані а також оцінки ефективності застосування L-лізину 

есцинату з метою профілактики парезу гортані після операцій на ЩЗ було 

порівняно отримані дані із наслідків операцій у пацієнтів із солідними вузлами 

та КВЩЗ (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Частота парезу гортані після операцій з приводу солідних вузлів і 

КВЩЗ 

 
Тип вузлів 

(n) 

Парез гортані, 

n (%) 
p 

Профілактика 

L -лізином 

(досліджувана) 

КВЩЗ (79) 1 (1,3%) 
0,980 

Солідні вузли (163) 2 (1,2%) 

Без 

профілактики 

(порівняння) 

КВЩЗ (76) 6 (7,9%) 
0,205 

Солідні вузли (174) 7 (4,0%) 

 

Серед 242 пацієнтів досліджуваної групи, у яких використовували 

медикаментозну профілактику розчином L-лізину есцинату, було 79 (32,6%) 

випадків кістозного зоба. У групі пацієнтів із кістозними вузлами ЩЗ 

констатовано одне (1,3%) ускладнення у вигляді парезу гортані, а серед 163 

пацієнтів із солідними вузлами ЩЗ парез гортані виник у двох (1,2%) хворих. 

Таким чином, у групі пацієнтів, де застосовувалась профілактика парезу 

введенням розчину L-лізину есцинату, не було різниці в частоті парезу гортані 

між пацієнтами з КВЩЗ та із солідним зобом (χ2 = 0,001, p = 0,980). 

При аналізі результатів операцій в пацієнтів групи порівняння було 

встановлено 76 (30,4%) хворих із КВЩЗ. Серед останніх у післяопераційному 

періоді констатовано 6 (7,9%) випадків парезу гортані. Частота ускладнень у 

групі порівняння серед пацієнтів із КВЩЗ була вищою майже удвічі (7,9% 
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проти 4,0%) ніж серед пацієнтів із солідними вузлами. Тоді як серед пацієнтів, в 

яких застосовували профілактику розчином L-лізину есцинату різниці в частці 

ускладнень майже не було: 1,3% для КВЩЗ і 1,2% для солідних вузлів. 

Пояснити дану відмінність можна схильністю тканини ЩЗ окремих 

пацієнтів до ексудації, що під впливом деяких факторів (травма, крововилив, 

простудні захворювання, запалення тощо) призводить до дегенеративних змін у 

вузлах щитоподібної залози з утворенням рідинних скупчень. І тому 

вірогідність набряку м’яких тканин, зокрема в ложі щитоподібної залози, і його 

вираженість у післяопераційному періоді в пацієнтів з КВЩЗ буде більшою. 

Компресія ПГН може викликати парез гортані і проявлятися у вигляді дисфонії, 

порушень акту ковтання тощо. Застосування L-лізину есцинату, який зменшує 

інтенсивність набряку тканин, має більш виражений ефект у профілактиці 

дисфонії і парезу гортані у післяопераційному періоді серед пацієнтів з КВЩЗ в 

порівнянні з хворими із солідними вузлами ЩЗ. 
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РОЗДІЛ 6 

ДИНАМІКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ ІЗ КІСТОЗНИМИ ВУЗЛАМИ 

ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ 

 

Безпосередні та віддалені результати операційного та мініінвазивного 

лікування пацієнтів із доброякісними вузлами ЩЗ у цілому демонструють добрі 

значення досліджуваних показників [68]. Проте аспекти якості життя пацієнтів 

після різних методів інтервенційного лікування, особливо їх порівняння, 

недостатньо висвітлені та, часом, є контраверсійними [209].  

Для визначення параметрів якості життя у практиці клінічних досліджень 

використовуються різноманітні опитувальники [235]. В нашому дослідженні 

було використано відомий неспецифічний опитувальник Medical Outcomes 

Study Questionnaire Short Form 36 Health Survey (MOS SF-36) [107], у якому 

результати подаються у відсотковому еквіваленті окремо для компонентів 

фізичного та емоційного здоров’я. MOS SF-36 було використано для порівняння 

віддалених результатів якості життя пацієнтів із КВЩЗ після застосування 

різних методів інтервенційного лікування. 

В даному сегменті нашого дослідження був проведений аналіз якості 

життя загалом 189 пацієнтів, які пройшли лікування (склеротерапія або 

гемітиреоїдектомія) з приводу КВЩЗ у період від 2006 до 2012 років. 

Порівняння якості життя проводилось для 3-ох груп пацієнтів із солітарним 

вузлом ЩЗ: І група - 83 пацієнти, яким проводили склеротерапію 96% 

розчином етанолу; ІІ група - 65 пацієнтів після гемітиреоїдектомії традиційною 

методикою; ІІІ група - 59 пацієнтів які перенесли модифіковану 

гемітиреоїдектомію (патент № 131680).  

Загалом була проведено 124 операції з приводу КВЩЗ. 

Гемітиреоїдектомія традиційним методом включала видалення вузла разом із 

часткою ЩЗ і видалення перешийка з пірамідальним відростком. У решти 59 

пацієнтів (група ІІІ) операцію гемітиреоїдектомії проведено модифікованою 

методикою з інтраопераційною аспірацією рідинного вмісту КВЩЗ, що 
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зменшувало об’єм частки ЩЗ, покращувало візуалізацію ПГН і 

прищитоподібних залоз, спрощувало і прискорювало проведення втручання. В 

усіх пацієнтів, які перенесли гемітиреоїдектомію, на всіх етапах спостереження 

був стан ендогенного еутиреозу або підтримувався замінною терапією 

препаратами Левотироксину. 

Визначення параметрів якості життя проводилось за допомогою 

універсального опитувальника MOS SF-36 у терміни 3 місяці, 1 рік та 5 років 

після інтервенції. Усі пацієнти проходили опитування в присутності лікаря, не 

переносили надмірних фізичних та емоційних стресів протягом 2-ох останніх 

місяців перед анкетуванням. Підтвердження еутиреоїдного статусу проводили 

визначенням ТТГ та вільних Т3 і Т4 у сироватці крові. 

Загальні статистичні дані пацієнтів усіх груп, які увійшли в даний 

сегмент дослідження, не мали значних статистичних розбіжностей за такими 

параметрами як вік, стать, тривалість анамнезу, розміри вузлів, частка 

рідинного компоненту, гістологічні заключення тощо. 

Через 3 місяці після втручань всім пацієнтам було проведено 

контрольний огляд, анкетування і обстеження. З часом кількість хворих у 

дослідженні зменшувалась. Через 1 рік після інтервенцій вдалося оглянути і 

отримати інформацію від 76 пацієнтів після перенесеної склеротерапії, 58 

пацієнти після традиційної гемітиреоїдектомії та 51 - після модифікованої 

гемітиреоїдектомії, а через 5 років у дослідженні прийняли участь лише 

відповідно 64, 52 та 44 пацієнтів. 

Результати анкетування пацієнтів з використанням неспецифічного 

опитувальника MOS SF-36 були розподілені на дві підгрупи: фізичне та 

емоційне здоров’я по 4 компоненти в кожній. Складові фізичного здоров’я 

включали: фізичне функціонування (PF), рольове функціонування (RP), 

інтенсивність болю (BP) та загальний стан здоров’я (GH). До компонентів 

психічного здоров’я входили: життєва активність (VT), соціальне 

функціонування (SF), рольове емоційне функціонування (RE) та психічне 

здоров’я (MH). Усі компоненти здоров’я виражались у відсотках. 
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Таблиця 6.1 

Показники якості життя MOS SF-36 через 3 місяці після інтервенцій 

Параметри MOS SF-36 

група І 

СТЕ* 

(n=83) 

група ІІ 

ТрГТЕ** 

(n=65) 

група III 

МодГТЕ*** 

(n=59) 

p 

(I і II) 

p 

(I і III) 

p 

(II і III) 

Фізичне 

функціонування (PF) 
88,5±18,4 75,5±10,2 78,5±18,4 0,017 0,043 0,255 

Рольове 

функціонування (RP) 
54,3±28,2 34,2±28,4 38,1±32,3 0,020 0,037 0,419 

Інтенсивність 

Болю (BP) 
56,2±17,3 45,8±11,2 46,3±18,0 0,037 0,045 0,484 

Загальний стан 

здоров’я (GH) 
58,5±24,1 42,9±20,8 48,3±21,2 0,028 0,035 0,231 

Життєва  

активність (VT) 
57,3±11,5 55,2±10,3 56,3±11,5 0,313 0,467 0,541 

Соціальне 

функціонування (SF) 
69,2±16,5 64,8±12,5 66,1±18,5 0,328 0,404 0,475 

Рольове емоційне 

функціонування (RE) 
54,6±21,4 41,4±17,6 44,5±18,2 0,011 0,051 0,156 

Психічне  

здоров’я (МН) 
52,3±14,2 43,9±11,4 45,4±15,7 0,024 0,078 0,287 

Примітка: * - СТЕ — склеротерапія етанолом; 

Примітка: ** - ТрГТЕ - традиційна гемітиреоїдектомія;  

Примітка: *** - МодГТЕ - модифікована гемітиреоїдектомія. 

 

Аналіз даних отриманих через 3 місяці після різних методів лікування 

(табл. 6.1) виявив значну різницю у певних компонентах здоров’я між 

пацієнтами, які перенесли склеротерапію та пацієнтами після традиційної і 

модифікованої гемітиреоїдектомії. Виражена статистична різниця була 

виявлена серед усіх компонентів фізичного здоров’я: показники фізичного 

функціонування (PF), рольового функціонування (RP), інтенсивності болю (BP) 

та загального стану здоров’я (GH). У пацієнтів після перенесеної склеротерапії 

показники фізичного здоров’я були значно вищими, ніж у пацієнтів після 

операцій, виконаних обома методиками (рис. 6.1). 
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 Рис. 6.1. Показники компонентів здоров’я пацієнтів через 3 місяці. 

 

Серед компонентів емоційної складової здоров’я такі параметри, як 

рольове емоційне функціонування (RE) та психічне здоров’я (МН), показали 

суттєво вищі значення серед пацієнтів після перенесеної склеротерапії (група І) 

в порівнянні із пацієнтами, які перенесли традиційну гемітиреоїдектомію 

(відповідно p=0,011 та р=0,024). Суттєвих відмінностей в показниках якості 

життя між пацієнтами, які перенесли різні модифікації операцій, не було. 

Отже, в терміни 3 місяці після інтервенцій спостерігалась прогнозовано 

суттєва перевага склеротерапії у всіх компонентах фізичного здоров’я (PF, RP, 

BP та GH), а також в рольовому емоційному функціонуванні (RE) і показнику 

психічного здоров’я (МН) в порівнянні із обома методиками 

гемітиреоїдектомій. Відмінності в показниках здоров’я між групами пацієнтів 

після склеротерапії та перенесених операцій імовірно пов’язані із відносно 

невеликим терміном від відкритого втручання на ЩЗ та перенесеною 

загальною анестезією, тоді як склеротерапія проводилась без анестезії протягом 

10-25 хв та без перебування на стаціонарному лікуванні. 

Результати показників якості життя отримані при огляді пацієнтів через 1 

рік (табл. 6.2) мали параметри фізичного здоров’я на одному рівні серед 

пацієнтів І та ІІІ групах (склеротерапії та модифікованій операції). 
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Таблиця 6.2 

Показники якості життя MOS SF-36 через 1 рік після інтервенцій 

Параметри MOS SF 

36 

група І 

СТЕ* 

(n=76) 

група ІІ 

ТрГТЕ** 

(n=58) 

група III 

МодГТЕ***

(n=51) 

p 

(I і II) 

p 

(I і III) 

p 

(II і III) 

Фізичне 

функціонування (PF) 
91,5±11,4 83,4±13,2 89,5±12,4 0,011 0,215 0,021 

Рольове 

функціонування (RP) 
57,4±31,2 40,4±28,4 52,1±32,3 0,029 0,347 0,038 

Інтенсивність 

Болю (BP) 
59,8±17,3 51,7±14,2 57,3±16,0 0,047 0,282 0,032 

Загальний стан 

здоров’я (GH) 
59,6±24,1 46,1±20,8 54,3±21,2 0,009 0,065 0,014 

Життєва  

активність (VT) 
55,2±11,5 50,3±10,3 53,2±11,5 0,189 0,408 0,213 

Соціальне 

функціонування (SF) 
69,3±16,5 64,4±12,5 66,3±18,5 0,148 0,348 0,266 

Рольове емоційне 

функціонування (RE) 
56,5±19,8 49,7±18,4 51,6±14,2 0,095 0,378 0,153 

Психічне  

здоров’я (МН) 
55,4±16,1 53,9±11,4 55,8±17,7 0,233 0,469 0,198 

Примітка: * - СТЕ — склеротерапія етанолом; 

Примітка: ** - ТрГТЕ - традиційна гемітиреоїдектомія;  

Примітка: *** - МодГТЕ - модифікована гемітиреоїдектомія. 

 

При чому в обох групах пацієнти після перенесеної склеротерапії та після 

модифікованої гемітиреоїдектомії показували вищі показники компонентів 

здоров’я в порівнянні із групою пацієнтів після традиційної операції (ІІ група). 

Варто окремо відзначити різницю в компонентах фізичного здоров’я між 

пацієнтами після перенесених традиційної та модифікованої 

гемітиреоїдектомій, де суттєво кращі параметри демонструвала група хворих 

після модифікованої операції. Схожа різниця показників якості життя 

спостерігалась і між пацієнтами після перенесеної склеротерапії та традиційної 

гемітиреоїдектомії з приводу КВЩЗ. 
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Зважаючи на значну (p<0,05) статистичну різницю показників усіх 

компонентів фізичного здоров’я між групами пацієнтів після традиційної та 

модифікованої операції, можна говорити про переваги в якості життя, а саме в 

компонентах фізичного здоров’я, в пацієнтів після модифікованих операцій у 

порівнянні із традиційною операцією через 1 рік після інтервенцій (рис. 6.2). 
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 Рис. 6.2. Показники компонентів здоров’я пацієнтів через 1 рік. 

 

У віддалені (5 і більше років після інтервенцій) терміни показники якості 

життя були схожі з результатами, отриманими через 1 рік (рис. 6.3). Пацієнти 

після склеротерапії та модифікованої операції, показали кращі результати 

фізичного здоров’я (PF, RP, BP та GH) в порівнянні із пацієнтами після 

традиційної операції. 

 Рис. 6.3. Показники якості життя через 5 років після інтервенцій. 
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В той же час компоненти фізичного здоров’я в групі пацієнтів, що 

перенесли склеротерапію та модифіковану операцію були на схожому рівні. 

Через 5 років дослідження не виявило статистично вірогідної різниці серед 

досліджуваних груп пацієнтів (табл. 6.3) за всіма компонентами емоційного 

здоров’я: життєва активність (VT), соціальне функціонування (SF), рольове 

емоційне функціонування (RE) та психічне здоров’я (MH). 

Таблиця 6.3 

Порівняння показників MOS SF-36 через 5 років  

Параметри MOS SF-

36 

група І 

СТЕ* 

(n=64) 

група ІІ 

ТрГТЕ** 

(n=52) 

група III 

МодГТЕ***

(n=44) 

p 

(I і II) 

p 

(I і III) 

p 

(II і III) 

Фізичне 

функціонування (PF) 
90,6±7,3 85,4±7,8 92,3±8,8 0,009 0,253 0,004 

Рольове 

функціонування (RP) 
56,3±37,0 37,0±33,5 58,8±43,1 0,029 0,419 0,029 

Інтенсивність 

Болю (BP) 
58,0±16,3 49,9±13,5 58,3±17,4 0,030 0,484 0,037 

Загальний стан 

здоров’я (GH) 
57,9±12,9 50,0±14,1 56,1±13,5 0,043 0,065 0,003 

Життєва  

активність (VT) 

53 ,8±19,

5 
47,2±18,0 53,3±19,6 0,110 0,467 0,141 

Соціальне 

функціонування (SF) 
71,9±17,7 72,7±19,3 76,2±21,8 0,328 0,305 0,453 

Рольове емоційне 

функціонування (RE) 
58,3±39,6 43,2±37,9 46,7±42,4 0,109 0,171 0,457 

Психічне  

здоров’я (МН) 
59,2±16,3 55,9±20,2 55,8±19,9 0,263 0,270 0,497 

Примітка: * - СТЕ — склеротерапія етанолом; 

Примітка: ** - ТрГТЕ - традиційна гемітиреоїдектомія;  

Примітка: *** - МодГТЕ - модифікована гемітиреоїдектомія. 

 

У підсумку простежуються чіткі тенденції у динаміці показників 

фізичного здоров’я. Параметри фізичної складової здоров’я для пацієнтів після 

склеротерапії етанолом були майже на незмінному рівні протягом усього 
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періоду дослідження, а незначне загальне зниження показників якості життя 

пов’язане із збільшенням віку пацієнтів, які перебували під спостереженням 

протягом 5 років. Пацієнти після гемітиреоїдектомії традиційним методом у 

всіх термінах спостереження демонстрували нижчі параметри фізичної 

складової здоров’я у порівнянні із групою яка перенесла склеротерапію. Після 

модифікованої операції показники компонентів фізичного здоров’я були на 

одному рівні із традиційною операцією в ранні терміни. Проте через 1 та 5 

років ці показники були суттєво вищі в порівнянні із традиційною операцією та 

практично не відрізнялися від таких після склеротерапії. 

Склеротерапія КВЩЗ етанолом має переваги у фізичній складовій якості 

життя пацієнтів у порівнянні із операційним втручанням у всіх термінах 

спостереження, а також в рольовому емоційному функціонуванні та показнику 

психічного здоров’я в порівнянні із обома методиками операцій на ЩЗ. В 

пацієнтів після модифікованої гемітиреоїдектомії через 1 та 5 років відзначали 

кращі показники фізичного здоров’я у порівнянні із традиційною операцією. 

 

Наведені результати опубліковані у наукових працях автора: 

1. Коломійцев ВІ, Маріна ВН, Костюк ОВ. Порівняльний аналіз віддалених 

результатів різних методів інтервенційного лікування хворих з кістозно-

зміненими вузлами щитоподібної залози. Art of medicine. 2019; 9(1): 56-61. 

2. Коломійцев ВІ, Маріна ВН, Костюк ОВ. Порівняльний аналіз віддалених 

результатів різних методів інтервенційного лікування хворих з кістозно-

зміненими вузлами щитоподібної залози. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «IV Прикарпатський хірургічний форум». 

Яремче, 25-26 жовтня 2018. 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Захворювання ЩЗ залишаються найбільш поширеною ендокринною 

патологією яка потребує великих фінансових затрат на діагностику і лікування. 

Вузлові утворення ЩЗ та пов’язані хвороби спричиняють великі витрати на 

лікування і через непрацездатність населення. Поширеність патології ЩЗ вища 

в ендемічних регіонах, таких як Західна Україна. Суттєве зростання 

захворюваності, в тому числі раку ЩЗ, спричинила аварія на ЧАЕС в 1986 році. 

Кількість операцій з приводу патології ЩЗ домінують серед усіх ендокринних 

порушень і складають майже 10 тис. в Україні щороку і понад 90 тис. в США 

[13, 60]. На сьогодні більше 80 тис. пацієнтів в Україні потребують замінної 

терапії препаратами левотироксину [20], де головною причиною є наслідки 

операцій на ЩЗ. В країнах західної Європи і США досліджуються проблеми 

пов’язані із захворюваннями ЩЗ, а також єдиний реєстр захворювань і 

статистична звітність. На жаль в Україні не сформовані такі тенденції. 

За останні десятиліття підхід до діагностики та лікування захворювань 

ЩЗ значно змінився. Суттєвий прогрес відбувся завдяки модернізації методів 

візуалізаційного обстеження, а саме підвищення якості УСГ, появі методу 

еластографії, а також ширшому впровадженні томографії. Великим кроком 

вперед є широке впровадження в первинну діагностику вузлових утворень ЩЗ 

ТАПБ із цитологічним дослідженням. Останнє дозволило з певною вірогідністю 

прогнозувати рак ЩЗ. Наступним кроком в розвитку і еволюції діагностики 

була об’єктивізація вище описаних методів обстеження. Це впровадження УСГ 

шкал ризику раку ЩЗ: TIRADS, U classification та ін. У випадку цитологічного 

дослідження великим внеском в прогрес діагностики було впровадження 

системи BETHESDA і її аналогів, що дозволило стратифікувати ризик раку ЩЗ 

та проводити ретельніший відбір пацієнтів до операцій. 

Дане дослідження присвячене вивченню можливостей діагностики та 

лікування, в тому числі мініінвазивного, пацієнтів з КВЩЗ як окремої 
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нозологічної одиниці. Метою роботи була оптимізація діагностики та лікування 

КВЩЗ: модернізації методів УСГ і ТАПБ; вдосконаленню традиційних та 

мініінвазивних методик лікування. 

Всього в дослідженні було проаналізовано результати діагностики і 

стаціонарного лікування 3533 пацієнтів (864 із КВЩЗ). Окремо 83 пацієнти 

перенесли амбулаторну склеротерапію етанолом. В роботі було показано що для 

КВЩЗ і солідних вузлів ЩЗ існують суттєві відмінності. Передусім середній 

розмір КВЩЗ в пацієнтів які перенесли операцію був більший ніж у пацієнтів із 

солідними вузлами: 33,88±13,99 мм проти 29,56±14,30 мм із значною 

статистичною вірогідністю (t=7,7; p<0,00001). Окрім того суттєво вищими були 

частки клінічних випадків із вузлами понад 30 мм: 57,18% серед КВЩЗ і 

43,83% для солідних; та вузлів більше 40 мм: 30,81% проти 21,80%.  Ця 

відмінність пояснюється патогенетичними чинниками: появі кістозних змін 

вузлів ЩЗ внаслідок некрозу вузлів або  крововиливу із наступним 

формуванням кістозної порожнини. Тобто кістозні зміни у вузлах ЩЗ мали 

вторинний характер. Відносно швидка поява кістозних порожнин внаслідок 

описаних факторів призводила до раптового збільшення об’єму вузла та появи 

специфічної симптоматики, що підтверджують коротші терміни анамнезу 

кістозного зоба. Для КВЩЗ середня тривалість захворювання склала 38,4 

місяців з інтерквартильним діапазоном від 0,5 до 48 місяців. Для солідних 

вузлів ЩЗ – 46,4 (0,75 – 60) місяців. Ця різниця мала достовірний характер 

(t=3,1; p=0,002). Також підтвердженням тези про швидку появу кістозної 

дегенерації вузлів ЩЗ і раптового збільшення розмірів є менший середній вік 

оперованих пацієнтів із КВЩЗ. Очевидно збільшення розміру вузла ЩЗ і появи 

ознак компресії пришвидшувало звернення пацієнта за лікарською допомогою а 

відтак і проведення операції. Середній вік оперованого пацієнта із КВЩЗ був 

46,42±14,74 років, для пацієнтів із солідним зобом - 50,14±14,11 років (t=6,7; 

p<0,00001).  

Поширеність кістозних змін у вузлах ЩЗ не асоціювались зі статтю. 

Відсоток чоловіків серед КВЩЗ був 11,23%, серед солідних - 10,49 (χ2=0,371; 
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p=0,543). Проте було виявлено відмінності в дистрибуції оперованих пацієнтів у 

різних вікових групах. Частка чоловіків була найвищою в категорії до 30 років – 

13,4%, де також найвищим був відсоток КВЩЗ – 43,3%. Також було виявлено 

загальну тенденцію до зниження частки КВЩЗ серед оперованих пацієнтів із 

віком: 35% оперованих до 30 років мали КВЩЗ, тільки 19,4% пацієнтів віком 

понад 60 років (χ2= 38,504; p <0,001).  

Частка раку ЩЗ серед оперованих пацієнтів склала 13,16%, найвищий 

відсоток серед морфологічних заключень був для колоїдного зоба – 61,31% і для 

аденоми ЩЗ – 21,51%. Спостерігалась виражена різниця в частоті раку ЩЗ між 

КВЩЗ і солідними вузлами: 5,67% і 15,59 відповідно (χ2= 56,142; p <0,001). 

Відсоток раку ЩЗ серед оперованих пацієнтів коливався в межах 10,8-14,4% в 

різних вікових категоріях: найнижчий відсоток був серед пацієнтів з віком від 

31 до 40 років, найвищий - 14,4% в пацієнтів від 41 до 50 років. Окремо була 

виявлена статистично достовірна різниця частоти різних морфологічних 

варіантів раку ЩЗ: для папілярного раку 91,84% серед КВЩЗ і 87,47% серед 

солідних вузлів (χ2= 45,004; p <0,001); для медулярного раку 0 серед КВЩЗ і 

5,06% серед солідних (χ2= 7,166; p =0,008); для лімфоми ЩЗ 0 і 1,93% (χ2= 3,898; 

p =0,049). ПМЩЗ також показала різну частоту серед КВЩЗ і солідних вузлів: 

1,8% та 3,4% (χ²=4,997; p=0,026).  

Було проаналізовано розподіл концентрації сироваткового ТГ серед різних 

груп пацієнтів. Рівень ТГ сироватки з поміж усіх морфологічних варіантів 

вузлів ЩЗ найвищим був при ХАТ: Me (25%; 75%) = 85,2 (6,0; 286,5) нг/мл 

проти загальної групи пацієнтів - 57,9 (19,0; 156,5). Для аденом ЩЗ, колоїдного 

зоба і раку ЩЗ середні концентрації ТГ суттєво не відрізнялись. Рівень 

сироваткового ТГ характеризувався ненормальним розподілом даних, де 

медіана концентрації дорівнювала 57,9 нг/мл (19; 156,5), а середнє арифметичне 

концентрації ТГ було 123,3±195,1 нг/мл. Відмінностей в показниках 

концентрації ТГ за гендерною ознакою не було знайдено. Для чоловіків 

значення концентрацій склало Me (25%; 75%) = 42,0 нг/мл (20,4; 158,0), для 

пацієнтів жінок - Me (25%; 75%) = 59,0 нг/мл (18,5; 155,8), без статистично 
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достовірної різниці (t=0,802; p=0,570). Для КВЩЗ рівень ТГ був Me (25%; 75%) 

= 65,1 нг/мл (28,0; 161,3) тоді як для солідних вузлів ЩЗ медіана концентрації 

сироваткового ТГ була 56,4 нг/мл (17,4; 152,8) також без значущої статистичної 

різниці (t=0,211; p=0,874). З практичної точки зору корисною буде інформація 

про високі концентрації ТГ сироватки при рідкісних патологіях. Так при 

оксифільно-клітинній аденомі ЩЗ концентрація сироваткового ТГ 

характеризувалась високим рівнем і мала середню концентрацію 257,2±201,5 

нг/мл; концентрація ТГ при раку ЩЗ з оксифільних клітин була на рівні 

941±330,5 нг/мл; для фолікулярного раку ЩЗ - 425,5±301,4 нг/мл.  

В дослідженні було простежено зв’язок між концентрацією ТГ і 

вірогідністю раку ЩЗ. При концентрації ТГ сироватки вище 300 нг/мл 

вірогідність раку ЩЗ зростала на 40%, при чому для солідних вузлів ЩЗ частка 

раку була незмінна серед пацієнтів із концентрацією ТГ менше або більше ніж 

300 нг/мл. Для КВЩЗ при концентрації ТГ вище 300 нг/мл вірогідність раку ЩЗ 

зростала на 250% (χ2=9,401; p=0,003). 

Аналіз концентрацій ТТГ сироватки показав вищу концентрацію в 

пацієнтів із ХАТ - Me (25%; 75%) = 2,15 мОд/л (0,94; 4,96) ніж у загальній групі 

1,11 мОд/л (0,59; 1,80) із значущою статистичною вірогідністю (t=-7,1; p=0,045). 

При порівнянні показників ТТГ в пацієнтів із КВЩЗ та солідними вузлами ані 

середні значення: 1,66±3,95 мОд/л проти 1,72±3,83 мОд/л ні значення медіани: 

Me (25%; 75%) = 1,06 мОд/л (0,5; 1,70) проти 1,14 мОд/л (0,4; 1,83) не показали 

достовірної різниці (t=0,3; p=0,295). Концентрації ТТГ не мали суттєвої різниці 

між пацієнтами чоловічої і жіночої статі (t=0,4; p=0,345): 1,62±1,94 мОд/л і 

1,72±4,07 мОд/л відповідно, медіана концентрацій ТТГ становила Me (25%; 

75%) = 1,19 мОд/л (0,66; 2,00) і 1,1 мОд/л (0,58; 1,80). Також не було знайдено 

залежності концентрації ТТГ сироватки у різних вікових групах.  

При аналізі кореляційних зв’язків між досліджуваними факторами було 

виявлено позитивний лінійний кореляційний зв’язок середньої сили між 

розміром домінантного вузла ЩЗ і рівнем сироваткового ТГ (r – 0,244). 

Очевидно що проліферуючий вузол ЩЗ є джерелом надмірної продукції ТГ в 
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порівнянні із незміненою паренхімою ЩЗ. Тому чим більшим буде діаметр 

вузла – тим вища концентрація сироваткового ТГ. Окремо для КВЩЗ і солідних 

вузлів показним кореляції між розміром вузла та концентрацією ТГ був 

відповідно: 0,222 і 0,252. Різницю цих значень можна пояснити тим що частина 

об’єму КВЩЗ зайнята рідиною і тому об’єм паренхіми як джерела 

гіперпродукції ТГ менший. Також було виявлено слабку кореляцію для КВЩЗ 

між віком пацієнта і тривалістю захворювання (r–0,178), між розміром вузла ЩЗ 

і тривалістю захворювання (r–0,180), між віком пацієнта і розміром 

домінантного вузла (r–0,179) і концентраціями ТТГ і ТГ. 

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=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 була 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=2,320; 

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

характером аспірату із КВЩЗ, при колоїдному чи прозорому вмісті не 

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

Була простежена залежність гістологічного типу КВЩЗ та характеру 

отриманого аспірату. При аспіраті колоїдного характеру найчастіше зустрічався 

вузловий або багатовузловий колоїдний зоб, при прозорому та геморагічному 

характері рідини в основному було аденоми ЩЗ. Щодо концентрації ТГ в 

аспірованій рідині то найвищі показники були зафіксовані серед колоїдного 

зоба - 184,2±71,3 нг/мл. Для аденоми ЩЗ середній показник концентрації ТГ 

був 101,7±66,1 нг/мл. Найнижчі показники концентрації ТГ були при раку ЩЗ - 
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56,3±25,9 нг/мл. Різниця показників концентрації ТГ при раку ЩЗ і колоїдному 

зобі мала значущу статистичну достовірність (t=5,902; p=0,002). Випадки раку 

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

вірогідність колоїдного зоба зростала при вищій концентрації ТГ в аспірованій 

рідині. 

При аналізі ефективності застосування УСГ шкал було відмічено 

достатньо велику кількість (37,4%) ультрасонограм котрі через частковий брак 

інформації не вдалось інтерпретувати. Найчастіше був відсутній опис 

ехогенності та контурів вузла ЩЗ. Серед пацієнтів із неповними заключеннями 

УСГ був суттєво нижчий відсоток раку ЩЗ - 8,0% ніж серед решти пацієнтів із 

ретельним описом УСГ - 14,8% (χ2 =10,388; р=0,002). Значну статистичну 

різницю можна пояснити двома факторами. По-перше - в групі «без оцінки» 

частіше зустрічалися вузлові утворення ЩЗ більшого розміру (понад 30 мм), 

середній розмір домінантного вузла в групі «без оцінки» 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), ця обставина схиляла спеціаліста з променевої діагностики не в 

повній мірі описувати УСГ заключення так як конкретний клінічний випадок із 

вузом понад 30 мм був показанням до операційного втручання. По-друге - 

недостатньо інформативна УСГ вузлів ЩЗ середнього розміру (15 – 25 мм) 

спонукала хірургів переоцінювати ризик раку ЩЗ та рекомендувати операцію. 

Проте ця різниця не простежувалась для ПМЩЗ, яка в групі пацієнтів із 

неповним описом УСГ склала 3,1% в решти пацієнтів – 2,9% з усієї вибірки. 

Отже УСГ ЩЗ із зазначенням присутніх/відсутніх факторів ризику дозволяє 

значно краще проводити диференційну передопераційну діагностику на 

предмет раку ЩЗ та знижувати кількість операцій з приводу доброякісної 

патології. А ПМЩЗ не корелює із категоріями ризику із зустрічається з 

однаковою частотою у всіх групах. 

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 
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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 для КВЩЗ і солідних вузлів УСГ шкали показали різні результати. Так 

для солідних вузлів найбільш ефективною в прогнозуванні раку ЩЗ була шкала 

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

оцінки ризику раку ЩЗ в пацієнтів  із КВЩЗ точнішою була шкала U 

classification, в якої специфічність була на рівні 97,5% а загальна точність - 

94,5%. Важливим фактором обмеженого використання УСГ шкал при КВЩЗ є 

їх низька інформативність 16,7% для TIRADS і U classification. Ця інформація 

свідчить про високу вірогідність раку ЩЗ бути поза групою ризику, тобто 

гіподіагностики при УСГ. Варто зазначити що шкала TIRADS складена за 

принципом переліку факторів ризику раку ЩЗ, що значно простіше для 

використання в практиці; тоді як шкала U classification базується на описі 

клінічних випадків тобто сталій комбінації факторів ризику. 

Методом компресійної еластографії визначали коефіцієнт щільності 

вузлів ЩЗ, який для раку ЩЗ мав найвищий показник - 3,12±0,80, для 

колоїдного зоба і аденом ЩЗ - 2,02±0,62 і 2,14±0,66 відповідно, і найнижчим 

показник був при ХАТ - 1,82±0,44. Індекс щільності вузлів ЩЗ був достовірно 

вищий при раку ніж для решти патології ((t=2,9; р=0,0044). Загалом 

еластографія, як і за даними літератури показала суттєво нижчий середній 

індекс щільності КВЩЗ який становив 1,51±0,10. Тенденція нижчого індексу 

щільності зберігалась для усіх морфологічних форм КВЩЗ. Наявність 

рідинного компонента знижує індекс щільності та імовірно утруднить 

діагностику і прогнозування раку ЩЗ серед пацієнтів із КВЩЗ. 

Ключовою проблемою ТАПБ в пацієнтів із КВЩЗ є неінформативні 

зразки матеріалу (І клас за системою Bethesda). В дослідженні частка 

неінформативних ТАПБ для КВЩЗ була 11,8% для солідних вузлів ЩЗ – 1,3% 

(χ2=5,172; p=0,023), що відповідало міжнародним даним. Серед клінічних 

випадків із заключенням ІІ і ІV класу за Bethesda не було раку ЩЗ. Чутливість 

застосування системи Bethesda в прогнозуванні раку ЩЗ при ТАПБ солідних 
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вузлів ЩЗ складає 87,5%, тоді як для КВЩЗ тільки 50% через випадки раку ЩЗ 

із неінформативним цитологічним заключенням (Bethesda І), хоча загальна 

точність ТАПБ для КВЩЗ була вища 88,2% проти 73,8% для солідних вузлів. 

Тобто через вищу частоту неінформативних результатів після ТАПБ кістозних 

вузлів чутливість методу залишається за незадовільному рівні, а високу 

загальну точність можна пояснити меншою частотою серед КВЩЗ тиреоїдиту 

та різних морфологічних форм раку ЩЗ, які складні для диференційної 

діагностики. 

Низька чутливість ТАПБ серед КВЩЗ спонукала до пошуку 

альтернативних методик передопераційної морфологічної діагностики. Було 

проведено цитологічну діагностику осаду аспіратів КВЩЗ. Для опису 

заключення використовували систему Bethesda. Серед пацієнтів даної когорти 

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. Для визначення реальної 

інформативності потрібні дослідження в умовах клінічної практики, а саме 

передопераційній пункції рідинного компоненту КВЩЗ із цитологічним 

дослідженням отриманого аспірату. 

ІГД інформативний метод морфологічної верифікації вузлів ЩЗ, особливо 

у випадках низької інформативності УСГ і цитологічного заключення після 

ТАПБ (І, ІV і V клас за Bethesda). 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 значною статистичною вірогідністю 
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(χ2=3,044, p=0,082). 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. 

Консервативне лікування вузлового зоба на сьогоднішній день не 

знаходить підтримки серед більшості спеціалістів [135]. Ефективність прийому 

Левотироксину для лікування вузлового/багатовузлового зоба не доведена. 

Основним патогенетично обґрунтованим методом лікування вузлів ЩЗ є 

операційне видалення, покази до якого окреслені в сучасних рекомендаціях 

провідних ендокринологічних асоціацій світу [135]. Незважаючи на те що 

мініінвазивне лікування КВЩЗ широко не представлене в теперішніх 

рекомендаціях, багато клінік використовують ці методики про що свідчить 

велика кількість публікацій [69, 93, 118, 146, 158, 162, 255]. 

СТЕ вузлів ЩЗ демонструє добрі безпосередні та віддалені результати 

лікування [25, 26, 28, 185]. Поряд із суттєвим зменшенням або зникненням 

вузлів ЩЗ пацієнти не переносять загальної анестезії, не мають 

післяопераційних ускладнень та не потребують замінної терапії 

Левотироксином. З іншого боку, запорукою добрих результатів є 

консервативний підхід до селекції клінічних випадків. 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. В даному дослідженні були враховані обмеження 

застосування СТЕ і окреслені показання до проведення маніпуляції, зокрема із 

застосуванням УСГ шкал стратифікації ризику раку ЩЗ, системи Bethesda 

класифікації цитологічних заключень та прогнозування залишкового розміру 

вузла згідно запропонованої формули (4.8). Успішною вважали СТЕ при 

досягненні розміру вузла менше 20 мм. В окремих випадках успішною була 

проста аспірація рідини із КВЩЗ, коли при контрольному обстеженні, 2 тижні 
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після аспірації, остаточний розмір КВЩЗ не перевищував 20 мм і не 

накопичував рідини. Серед пацієнтів даного дослідження було 3 випадки 

успішної аспірації які задовільнили вище описані вимоги. 

Решта 83 пацієнти ІІ групи накопичували рідину після первинної аспірації. 

УСГ картина відповідала TIRADS 2 або 3, а цитологічне заключення було 

кваліфіковане як ІІ клас за Bethesda. Ці пацієнти перенесли СТЕ, від 1 до 3 

сеансів. Для прогнозування остаточного розміру вузла ЩЗ було запропоновано 

формули для розрахунку діаметру. Це формула 4.4 для прогнозування діаметру 

вузла після простої аспірації,   

Запровадження в медичну практику методики прогнозування остаточного 

розміру вузла після СТЕ дозволить покращити відбір пацієнтів до 

мініінвазивного лікування, наприклад не проводити СТЕ коли прогнозований 

остаточний діаметр вузла ЩЗ перевищує 20 мм. 

Група пацієнтів з КВЩЗ із переважно кістозним компонентом (>50%) 

демонструвала кращі результати регресії об’єму і діаметру вузлів в порівнянні 

із пацієнтами з частково-кістозними вузлами (<50%). Через 3 місяці після СТЕ 

регресія об’єму переважно-кістозного вузла ЩЗ склала 73,7% проти 59,9% для 

частково-кістозного, через 1 рік середній об’єм переважно-кістозного вузла 

зменшився на 84,2%, у випадку частково-кістозних вузлів ЩЗ на 74,5% від 

вихідного об’єму. Зменшення середнього діаметру КВЩЗ після СТЕ в терміни 3 

місяці було 35,6% від вихідного розміру в групі переважно-кістозних вузлів ЩЗ 

та 26,8%  для частково-кістозних, через 1 рік регресія була на рівні 45,8% і 

37,5% відповідно. При аналізі отриманих даних була виведена формула (4.8) 

для обрахунку діапазону імовірного діаметру вузла після СТЕ, що окрім 

прогнозу дозволить проводити ретельніший відбір пацієнтів до інтервенції. 

Узагальнивши підходи до ведення пацієнтів із КВЩЗ було розроблено 

алгоритм діагностики та лікування для переважно-кістозних вузлів 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. 
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Незважаючи на істотний прогрес в оперативній тиреології віддалені 

результати та рівень післяопераційних ускладнень потребують оптимізації [1, 

99, 109]. Запропонована модифікована операція на ЩЗ (патент № 131680) 

дозволяє скоротити час проведення втручання (72,4±15,4 хв для модифікованої 

ГТЕ проти 79,3±17,8 хв для традиційної ГТЕ), краще візуалізувати латеральну 

та дорзальну частину частки ЩЗ та знизити рівень післяопераційних 

ускладнень. При порівнянні безпосередніх і віддалених результатів 

модифікованої і традиційної ГТЕ вивчали частоту дискомфорту після операції, 

дисфонії та парезу гортані. Протягом першого тижня частота дисфоній після 

модифікованої ГТЕ 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%. Частота ПГН через 3 місяці після операції 

також була нижчою для модифікованої ГТЕ: 3,4% проти 4,6% для традиційної 

ГТЕ. Запропонована модифікація демонструвала меншу частоту патологічних 

симптомів і ускладнень в усі досліджувані періоди дослідження. Зокрема після 

модифікованої гемітиреоїдектомії у віддалені терміни не фіксували жодного 

випадку парезу гортані. Отже запропонована модифікація ГТЕ для пацієнтів із 

переважно-кістозними вузлами ЩЗ може бути альтернативою традиційній 

операції та дозволить скоротити частоту специфічних ускладнень та 

патологічних симптомів після операцій. 

Зважаючи на різні механізми ускладнень після втручань не ЩЗ окрім 

оптимізації власне втручання було проаналізовано ефективність 

медикаментозної профілактики. Для цієї мети використовували одноразове 

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

операції (патент №127420 від 25.07.2018). Розчин L-лізину есцинату успішно 

використовується в неврології і травматології для профілактики компресійних 

полінейропатій, і тому цей досвід вирішено було використати в профілактиці 

компресії гортанних нервів. При аналіз безпосередніх результатів втручань 

група пацієнтів із застосуванням профілактики розчином L-лізину есцинату 

показала суттєво нижчу частоту дисфонії і парезу гортані в порівнянні із 
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пацієнтами без профілактики. Зокрема частота дисфоній на 1-2 день після 

операції в групі профілактики була 3,3%, а серед пацієнтів без профілактики — 

10,8% (χ2=10,45, p=0,001). Також суттєва різниця була і в частоті парезу гортані: 

для групи профілактики — 1,2%, для контрольної групи — 5,2% (χ2=6,130, 

p=0,014). Профілактика парезу в пацієнтів із КВЩЗ показала суттєво кращі 

результати: частота парезу гортані була нижча в 6 разів (7,9% і 1,3%) тоді як для 

солідних вузлів після профілактики розчином L-лізину есцинату частота 

знизилась від 4,0% до 1,2%. Імовірною причиною вищої частоти парезу гортані 

після операцій з приводу КВЩЗ була схильність пацієнтів до ексудації і набряку 

тканин, що частіше призводить до кістозних дегенеративних змін і появи КВЩЗ, 

а після операції до ексудації і надмірного набряку тканин - як наслідок до вищої 

частоти парезу гортані за рахунок компресійного пошкодження ПГН. Отже 

використання L-лізину есцинату під час операції є ефективною  

профілактикою ПГН після ТЕ, особливо у пацієнтів із КВЩЗ. 

Для дослідження зміни параметрів якості життя в пацієнтів після різних 

методик лікування КВЩЗ було використано анкетування загальним 

опитувальником MOS SF-36. Порівнювали дані пацієнтів після СТЕ (63 

пацієнти), традиційної (65 пацієнтів) і модифікованої (59 пацієнтів) ГТЕ. Через 

3 місяці після інтервенцій пацієнти які перенесли СТЕ демонстрували переваги 

в усіх компонентах якості життя, при чому компоненти фізичного здоров’я ( PF, 

RP, BP та GH) мали статистично значиму різницю. У віддалені терміни, через 1 

і 5 років, параметри якості життя пацієнтів після СТЕ та модифікованої ГТЕ 

мали схожі результати, та домінували над результатами пацієнтів після 

традиційної операції в усіх компонентах фізичного здоров’я із значною 

статистичною вірогідність. Це свідчить про переваги СТЕ над операційними 

методиками в плані якості життя пацієнтів у всіх періодах спостереження. 

Модифікована ГТЕ демонструє переваги над традиційним втручанням в якості 

життя пацієнтів у віддаленому періоді після операції. 
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ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі наведені матеріали і дані вирішення актуальних 

проблем діагностики та лікування вузлового зобу – 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 

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

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 групи 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 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. 
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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 аспіраційній 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. 

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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ДОДАТОК Б 

Розрахунок та виведення формули остаточного об’єму КВЩЗ після 

склеротерапії. 

Перед прогнозуванням результатів і створення формули розрахунку була 

запропонована модель що включала наступні припущення: сферичну форму 

КВЩЗ і кістозного включення (рис. 4.1), вільне поширення розчину етанолу в 

кістозній порожнині вузла ЩЗ, рівномірне за глибиною проникнення 

(пенетрацію) етанолу в тканинний компонент тобто в стінку КВЩЗ, поступова 

облітерація порожнини, хімічний некроз стінки вузла і наступний частковий 

склероз, формування остаточного вузла із залишків тканинного компоненту 

КВЩЗ та склеротичних тканин після безпосереднього впливу 96% етанолу (рис. 

Б.1-Б.2).  

 

 
 

Рис. Б.1. Проникнення етанолу в товщу тканинного компоненту та 

часткове склерозування частини паренхіми КВЩЗ (d3 – товщина стінки що зазнала 

хімічного некрозу). 
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Рис. Б.2. Схематичне зображення дії розчину етанолу на стінку КВЩЗ і 

формування вузла після склеротерапії (d4 – остаточний діаметр вузла після склеротерапії). 

 

Було проведено відповідні розрахунки та виведено формулу визначення 

діаметру остаточного вузла після склеротерапії КВЩЗ.  

Якщо зовнішній діаметр вихідного КВЩЗ d1, а діаметр кістозної 

порожнини d2  то відповідно початковий об’єм вузла (Vвузла) і його рідинного 

компоненту (Vкіст.) вираховується за формулами 4.1 і 4.2 (Vвузла = π/6 х d1
3 і Vкіст. 

= π/6 х d2
3). 

Об’єм тканинного компонента КВЩЗ дорівнює різниці загального об’єму 

КВЩЗ та його рідинного компонента обраховується за наведеною вище 

формулою 4.3 (Vткан. = π/6 х d1
3 - π/6 х d2

3). Тоді остаточний об’єм вузла після 

склеротерапії буде дорівнювати різниці вихідного об’єму вузла та суми об’єму 

кістозного компонента і гіпотетичного об’єму що зазнав некрозу (форм. Б.1). 

 

Vостаточний = π/6 х d1
3 - π/6 х (d2 + 2 х d3)3   

(Б.1) 

Єдиною величиною з формули Б.1, що не відома, є об’єм вузла що зазнав 

хімічного некрозу. Було вирішено обрахувати цей показник використовуючи 

дані дослідження отримані після склеротерапії. Схожих даних про регресію 

КВЩЗ, саме в спосіб визначення товщини тканини КВЩЗ що зазнає некрозу не 

знайшли в міжнародній літературі, ані в клінічних ані в експериментальних 

дослідженнях.  
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Використовуючи результати дослідження склеротерапії в даному 

дослідженні було сформовано вибірку з 24 пацієнтів (табл. Б.1). 

Таблиця Б.1 

Визначення глибини хімічного некрозу тканинного компоненту 

КВЩЗ за наведеною формулою 

Пацієнт Вік Стать 

Розмір 

вузла, 

d1 

Діаметр 

кістозних 

змін, d2 

Кінцевий 

діаметр, 

d4 

Глибина 

некрозу, d3 

В*****  35 ж 30 21 14 3,96 

О****** 54 ч 24 18 12 2,47 

О****** 53 ч 31 23 15 3,37 

О***** 39 ж 44 36 22 3,01 

О******* 28 ж 35 28 18 2,65 

П********* 49 ж 33 26 16 2,83 

П**** 52 ж 27 20 12 3,08 

П**** 43 ч 32 24 18 2,97 

П********* 57 ж 24 17 16 2,17 

Р******** 23 ж 36 28 20 2,89 

Р***** 38 ж 29 23 17 1,94 

Р**** 29 ж 26 19 18 1,86 

С****** 65 ж 34 29 22 0,78 

С****** 57 ж 47 38 29 2,46 

Т********* 51 ж 54 48 26 1,91 

Т**** 41 ж 41 35 21 2,01 

Ф**** 60 ж 38 32 19 2,15 

Ф****** 50 ж 36 29 20 2,39 

Х**** 42 ж 26 18 17 2,64 

Х***** 52 ж 43 33 22 3,96 

Х******* 38 ж 24 17 14 2,64 

Х****** 53 ж 37 29 17 3,36 

Ч***** 57 ж 33 25 20 2,65 

Ш***** 65 ж 26 18 14 3,27 

Середнє 

арифметичне 47,13     2,64 

σ 11,47     0,71 

 

Усі пацієнти вибірки були із солітарним переважно-кістозним вузлом ЩЗ.  

В кожному випадку були зафіксовані вихідний діаметр КВЩЗ (d1), діаметр 

кістозного компонента (d2) та остаточний діаметр вузла через 1 рік після 

склеротерапії етанолом (d4).  
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Маючи перелічені вихідні дані можна обрахувати глибину хімічного 

некрозу стінки КВЩЗ після склеротерапії d3 шляхом перетворення формули Б.1 

(форм. Б.2). 

d3 = [(d1
3 - d4

3)1/3 — d2]/2      (Б.2) 

Результатом розрахунків є визначення середньої глибини некрозу 

тканинного компоненту КВЩЗ в результаті впливу етанолу – 2,64±0,71 мм, 

тобто в середньому на 2,64 мм тоншає стінка КВЩЗ. Цей параметр, середня 

глибина хімічного некрозу стінки КВЩЗ, дозволить в майбутньому 

прогнозувати остаточний розмір вузла після склеротерапії 96% розчином 

етанолу у віддалені терміни. З цією метою було виведено формулу потенційного 

розміру КВЩЗ після успішної склеротерапії (форм. Б.3).  

d4 = [d1
3 – (d2 + 2d3)3]1/3       (Б.3) 

Зважаючи що більшість результатів (понад 95%) знаходяться в діапазоні 

Х±1σ, для прогнозування розміру остаточного вузла було обрано діапазон 

значень: межі мінімального та максимального потенційного діаметру вузла. Для 

мінімального потенційного розміру було взято глибину некрозу Х-1σ, для 

максимального — Х+1σ. Цей діапазон склав відповідно - 1,93 – 3,35 мм. 

Діапазон імовірного розміру вузла після склеротерапії пропонується 

розраховувати використовуючи мінімальні (d3min = Х-1σ) та максимальні (d3max = 

Х+1σ) значення можливої глибини некрозу стінки КВЩЗ. Формула для 

розрахунку діапазону прогнозованого діаметру вузла після склеротерапії 

етанолом буде мати наступний вигляд: 

d4 max = [d1
3 – (d2 + 2d3 min)3 ]1/3      

(Б.4) 

d4 min = [d1
3 – (d2 + 2d3 max

 )3 ]1/3
 

Тобто при мінімальній глибині хімічного некрозу після склеротерапії 

утворюється потенційно максимальний розмір КВЩЗ і навпаки, при 

максимальній глибині некрозу – мінімальний імовірний розмір. 
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Остаточна формула для обрахунку імовірного розміру вузла після 

склеротерапії має занадто великий об’єм, потребує тривалих розрахунків і тому 

очевидно не буде зручною в практичному використанні. З метою полегшення 

розрахунків було створено додаток до смартфонів, де в зручному середовищі 

максимально спрощено використання формул мінімального та максимального 

значення діаметру вузла після склеротерапії, а користувачеві: лікарю або 

пацієнту, достатньо ввести вихідні параметри розміру КВЩЗ та рідинного 

компоненту. 
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ДОДАТОК В 

ОПИТУВАЛЬНИК ЯКОСТІ ЖИТТЯ SF-36 

Опитувальник SF -36 (Medical Outcomes Study 36- item short form health survey) 

розроблений в 1992 році американськими лікарями John E . Ware і Cathy D . 

Sherbourne в Центрі вивчення медичних результатів США. SF -36 призначений 

для використання в клінічній практиці і наукових дослідженнях для оцінки 

загального здоров'я населення у хворих у віці від 14 років і старше. 

Опитувальник складається з трьох, логічно побудованих ланок: 36 пунктів, 8 

шкал, кожна з яких об'єднує в собі від 2 до 10 пунктів. Питання відображають 

загальну самооцінку здоров'я в динаміці за останній рік, а також 8 сфер 

здоров'я. Отримані відповіді в результаті обробки формують 8 шкал. 

Передбачена спеціальна система обробки балів. Максимальне значення 100 - 

найкращий стан якості життя, а мінімальне - 0, яке свідчить про найгірший стан 

параметрів. 

ШКАЛИ SF-36 

Параметри фізичного здоров’я 

Фізичне функціонування (ФФ) - Physical functioning;  

Рольове фізичне функціонування (РФ) -  Physical role limitation; 

Больовий фактор (БФ) - Pain; 

Загальний стан здоров'я (ОЗ) - General health; 

 

Параметри психічного здоров’я 

Життєздатність (ЖС) - Vitality; 

Соціальне функціонування (СФ) - Social functioning; 

Рольове емоційне функціонування (РЕ) - Emotional role limitation; 

Психологічне здоров'я (ПЗ) - Mental health.           
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1. Як би Ви оцінили стан Вашого здоров’я загалом 

 

Відмінно 

Дуже добре 

Добре 

Посередньо 

Погано 

 

2. Як би Ви зазвичай оцінили ваше здоров'я зараз в порівнянні із 

минулим роком. 

 

Значно краще, ніж рік тому 

Трохи краще, ніж рік тому 

Приблизно так само, як рік тому 

Дещо гірше, ніж рік тому 

Набагато гірше, ніж рік тому 

 

3. Наступні питання стосуються фізичної активності, з якою можете 

зіткнутися під час вашого звичайного дня. Ваше здоров'я в даний час 

обмежує вашу фізичну активність? Якщо так, то наскільки? 

 

 Так, суттєво 

обмежує 

Так, трохи 

обмежує 

Ні, не 

обмежує 

A. важка фізична активність:            

біг, підйом значної ваги, 

вправи. 

   

Б. помірна фізична активність: 

переміщення столу, робота з 

пилососом, збір грибів або 

ягід. 

   

В. підняти або нести сумку з 

супермаркету. 

   

Г. піднятися сходами на кілька 

поверхів. 

   

Ґ. піднятися сходами на один 

поверх. 

   

Д. нахилитися, стати на коліна, 

присісти. 

   

Е. ходьба пішки на відстані 

більш ніж один кілометр. 

   

Є. перейти кілька кварталів.    

Ж. перейти один квартал.    

З. помитися, одягнутися.    
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4. Чи відчували протягом останніх 4 тижнів, що ваш фізичний стан 

викликав труднощі у вашій повсякденній роботі або інших звичайних 

щоденних заходах? 

 

 Так Ні 

А. я повинен був(ла) зменшити кількість часу, 

витраченого на роботу або інші речі. 

  

Б. Зробив(ла) менше, ніж планувалося.   

В. Був(ла) обмежений(а) у виконанні будь-якого 

конкретного виду роботи або іншої діяльності. 

  

Г. виникли труднощі у виконанні своєї роботи або інших 

речах (вимагали додаткових зусиль). 

  

 

5. Чи відчували протягом останніх 4 тижнів, що ваш емоційний стан 

викликав труднощі у вашій роботі або інших звичайних щоденних 

заходах? 

 

 Так Ні 

А. я повинен(на) був(ла) зменшити кількість часу, 

витраченого на роботу або інші речі. 

  

Б. зробив менше, ніж ми хотіли.   

В. чи ваша робота або інші речі не так ретельно, як 

звичайно. 

  

 

6. Наскільки ваш фізичний і емоційний стан перешкоджав вам проводити 

час з сім'єю, друзями, сусідами або в команді протягом останніх 4 тижнів? 

 

Не турбував взагалі 

Трохи 

Помірно 

Сильно 

Дуже сильно 

 

7. Який фізичний біль ви пережили за останні 4 тижні? 

 

Не відчував(ла) взагалі 

Дуже слабкий 

Слабкі 

Помірний 

Сильні 

Дуже сильна 

 

8. Наскільки біль в останні 4 тижні завадила вам робити вашу повсякденну 

роботу (включаючи роботу поза домом або вдома)? 
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Не турбувати взагалі. 

Трохи 

Помірно 

Багато 

Забагато 

 

9. Наступні питання про те, як ви відчували і що ваш настрій був як 

протягом останніх 4 тижнів. Будь ласка, дайте вам одну відповідь на кожне 

питання, яке найкраще відповідає вашим почуттям. 

 

 Увесь 

час 

Дуже 

часто 
Часто Іноді Рідко 

Нікол

и 

А. почували себе 

бадьорим? 

      

Б. чи часто ви нервували?       

B. чи відчували себе 

пригніченим(ою) настільки 

відчуваєте себе настільки 

пригніченим, що нічого не 

могло  підняти настрій? 

      

Г. ви відчували себе 

спокійно і миролюбно? 

      

Ґ. ви почували себе 

повним(ою) сили та 

енергії? 

      

Д. почували себе сумним 

та зажуреним(ою)? 

      

Е. як часто ви почували       

себе виснаженим(ою)? 

      

Є. почували себе 

щасливим(ою)? 

      

Ж. чи почували себе 

стомленим(ою)? 

      

 

10. як часто за останні 4 тижні зробив ваш фізичний або емоційний стан, 

щоб ви не могли активно спілкуватися з людьми (відвідування друзів, 

родичів і т. д.)? 

 

Увесь час 

Часто 

Іноді 

Рідко 

Не один раз 
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11. Наскільки ВІРНИМИ чи НЕВІРНИМИ є кожне із перерахованих 

тверджень? 

 

 Повністю 

вірно 

В цілому 

вірно 

Я не 

знаю 

В цілому 

невірно 

Виразно 

невірно 

А. думаю, що я більш 

схильний(а) до 

хвороб, ніж інші. 

     

Б. моє здоров'я не 

гірше, ніж у 

більшості моїх друзів. 

     

В. очікую, що моє 

здоров'я погіршиться. 

     

Г. в мене відмінне  

здоров'я. 

     

 


