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АНОТАЦІЯ 

Рибчак Л.В. Оптимізація діагностики та лікування вузлового зоба в 

умовах йодного дефіциту. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 22 – 

Охорона здоров’я, спеціальність 222 - Медицина. – Івано-Франківський 

національний медичний університет, Івано-Франківськ, 2021. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського  

національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021 

рік. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності діагностики 

та лікуванню хворих на вузловий зоб, на підставі вивчення клінічних, 

гормональних показників, макро- та мікроелементного забезпечення 

населення в умовах йодної недостатності. 

Для досягнення мети та виконання поставлених задач ми застосовували 

сучасні загальноклінічні, біохімічні, імуноферментні, спектрофотометричні, 

інструментальні та статистичні методи досліджень. 

Протягом 2018-2021 рр. у КНП «Калуський міський центр первинної 

медико-соціальної допомоги, КНП «Рожнятівська багатопрофільна лікарня» 

РСР та Підприємство «Лікувально-діагностичний центр Святого Луки Івано-

Франківського Архієпархіального Управління УГКЦ» виконували 

дослідження хворих на дифузний та вузловий ендемічний зоб. 

Вивчали особливості клінічного перебігу, метаболічних змін, 

порушення функції щитоподібної залози та ступінь йодної недостатності при 

ендемічному зобі в регіонах Прикарпаття; встановлювали особливості макро- 

та мікроелементного забезпечення населення (вміст в крові та волоссі селену, 

цинку, заліза, міді) в регіонах Прикарпаття з різним ступенем йодної 

недостатності та їх значення у виникненні вузлового зоба; вивчали 

діагностичну цінність еластографії за допомогою хвиль зсуву (SWE) в 
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поєднанні з ультразвуковою діагностикою при вузлових захворюваннях ЩЗ; 

здійснювали оптимізацію методів лікування пацієнтів з вузловим зобом. 

У процесі виконання даної роботи обстежено 128 осіб, які постійно 

проживають у Прикарпатському регіоні, з них 49 хворих на дифузний 

ендемічний зоб, 60 хворих на вузловий ендемічний зоб віком від 21 до 65 років 

та 19 практично здорових осіб, які склали групу контролю відповідного віку.  

Уперше у дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуальної науково-практичної проблеми ендокринології з 

підвищення ефективності діагностики та лікування хворих на вузловий зоб на 

основі вивчення клінічного перебігу, інструментальних, гормональних 

показників, функціонального стану щитоподібної залози, макро- та 

мікроелементного забезпечення населення  в умовах йодної недостатності на 

теренах Прикарпаття. 

Отримало подальший розвиток вивчення оцінки ступеня йодного 

дефіциту в регіонах Прикарпаття у пацієнтів на вузловий ендемічний зоб. На 

Прикарпатті загалом по регіону медіана йодурії у обстежених пацієнтів 

становила 68.00±7.77 мкг/л, що свідчить про слабкий йододефіцит та 

споживання йоду населенням недостатнім.  

Уперше виявлені істотні відмінності в оцінці ступеня вираженості 

дефіциту йоду у пацієнтів з дифузним та вузловим зобом  за даними основного 

епідеміологічного критерія для оцінки забезпеченості йодом – медіани йоду в 

сечі: у пацієнтів з вузловим зобом дефіцит йоду помірний (56,00±4,12 мкг/л) а 

споживання йоду є недостатнім; у пацієнтів з дифузним зобом – слабкий 

йододефіцит (24,00±3,65 мкг/л) та споживання йоду недостатнім. Виявлено 

вірогідне збільшення Тиреоглобуліну в крові у хворих на вузловий зоб – 

72,45±5,78 нг/мл (в контрольній групі – 33,45±3,45 нг/мл), як показника 

ступеня вираженості дефіциту йоду в регіоні, що підтверджує йододефіцит у 

обстежених пацієнтів. Водночас, нами не виявлено функціональних змін ЩЗ 

у хворих на вузловий та дифузний зоб. Доведена надалі необхідність 
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проведення моніторингу і профілактики йододефіцитних захворювань в 

Прикарпатському регіоні.  

Уперше в Україні встановлено макро- та мікроелементне забезпечення 

населення в регіонах Прикарпаття з різним ступенем йодної недостатності, їх 

значення у виникненні вузлового зоба. Визначено науково обґрунтовану 

необхідність дослідження показників вмісту селену, цинку в сироватці крові 

та волоссі у пацієнтів з вузловим ендемічним зобом з метою ранньої 

діагностики порушень мікроелементного забезпечення. 

Уперше отримані відомості щодо макро- та мікроелементного 

забезпечення (цинк, селен, мідь, залізо) пацієнтів із вузловим ендемічним 

зобом у порівнянні з пацієнтами дифузним зобом. Визначення рівня селену в 

крові обстежених осіб показало достовірне його зниження у всіх групах – 

хворих на дифузний зоб (0,02±0,01) та хворих на вузловий зоб (0,01±0,00) 

порівняно з контрольною групою (0,10±0,01 мл/л) (р˂0,001). У волоссі 

обстежених ситуація ще критичніша – рівень селену в групі осіб з дифузним 

зобом складає 0,08±0,03мкг/г, а у групі осіб з вузловим зобом - 0,02±0,00мкг/г, 

в той час, як у групі практично здорових осіб даний показник знаходиться на 

рівні 1,86±0,14мкг/г (р˂0,001). Констатовано вірогідне істотне зниження рівня 

цинку в крові хворих на дифузний зоб (0,38±0,04) і більш ніж в 5,0 разів 

(0,16±0,02) у хворих на вузловий зоб (р˂0,001) у порівнянні з групою 

контролю. У волоссі обстежених рівень цинку ще нижчий – майже в 4,0 рази 

(42,35±4,34) у хворих на дифузний зоб і більш ніж в 7,0 разів (21,40±3,22) у 

хворих на вузловий зоб у порівнянні з групою ПЗО (р˂0,001). Разом із тим, 

рівні міді та заліза в крові та у волоссі всіх обстежених осіб знаходяться 

приблизно на одному рівні в межах норми (р˃0,05).  

Дістало практичний розвиток положення про кореляційні взаємозв’язки 

есенціальних мікроелементів з йодною недостатністю у хворих на вузловий та 

дифузний зоб. Виявлено прямий та сильний кореляційний взаємозв’язок між 

рівнем йоду та цинку в організмі обстежених осіб як у групі хворих на 
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дифузний ендемічний зоб, так і у групі хворих на вузловий зоб. Встановлено, 

що в хворих обох груп зі зниженням показника йодурії знижувався рівень 

цинку в крові (r=0,91 серед хворих на дифузний зоб та r=0,88 серед хворих на 

вузловий зоб) з імовірністю безпомилкового прогнозу р˂0,001. Прямий та 

сильний кореляційний зв’язок прослідковується і між концентрацією йоду та 

селену в крові обстежених (р˂0,001). У групі хворих на дифузний ендемічний 

зоб цей показник становить r=0,71, а серед хворих на вузловий зоб - r=0,86. 

Встановлено прямий та сильний кореляційний зв’язок між вмістом цинку та 

селену в крові та волоссі обох груп – хворих на дифузний ендемічний та на 

вузловий зоб. Коефіцієнт кореляції коливається від r=0,73 до r=0,90 з 

імовірністю безпомилкового прогнозу р ˂0,001. Доведено, що поєднаний 

дефіцит йоду і Se посилює проблему йодної недостатності. 

Доповнено наукові дані про роль зсувнохвильової еластографії – 

інформативного, неінвазивного, безпечного метода дослідження, який в 

поєднанні із обстеженням у В-режимі та режимі доплерографії дозволяє 

підвищити ефективність диференціальної діагностики вузлових захворювань 

ЩЗ. Вимірювання швидкості зсувної хвилі та кольорове картування при 

проведенні зсувнохвильової еластографії дозволяють підвищити ефективність 

ранньої діагностики доброякісних та злоякісних утворень щитоподібної 

залози за рахунок їх різної жорсткості. Згідно досліджень, проведених в нашій 

клініці, середні показники швидкості зсувної хвилі при проходженні через 

тканину складали: у незміненій паренхімі ЩЗ – 1,5±0,24 м/с, у доброякісних 

вузлах – 1,8±0,56 м/с, при підозрінні на злоякісні вузли – 2,9±0,42 м/с. 

Підтверджена необхідність диференційованого комплексного лікування 

хворих на вузловий зоб в умовах йодної недостатності. Визначено суттєвий 

вплив і доцільність застосування L-селенометіоніну в дозі 200 мкг на добу та 

цинку гліцинату в дозі 50 мг на добу для лікування пацієнтів на вузловий зоб 

при комбінованій терапії з препаратами калію йодиду 200 мкг на добу в 
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залежності від виявлених метаболічних порушень, макро- та 

мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної недостатності. 

Результати дослідження впроваджено в науково-дослідну роботу 

споріднених закладів вищої освітиУкраїни і в лікувальний процес первинної 

та вторинної ланки медичної допомоги. 

Ключові слова: щитоподібна залоза, йодний дефіцит, вузловий зоб, 

есенціальні мікроелементи, діагностика, лікування. 
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ANNOTATION 

Rybchak L.V. Optimization of diagnostics and treatment of nodular goiter in 

conditions of iodine deficiency. – Qualifying research article with manuscript 

copyright. 

Thesis for acquiring the scientific degree of Doctor of Philosophy 222 

«Medicine». – Ivano-Frankivsk National Medical University Ministry of Health of 

Ukraine, Ivano-Frankivsk city, 2021.  

The defense will be held at the specialized academic council of the Ivano- 

Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2021. 

The thesis is dedicated to increasing the efficiency of diagnostics and treatment 

of patients with nodular goiter based on the study of clinical, hormonal indices, 

macro- and microelement supply of population in conditions of iodine deficiency.  

To achieve this goal and perform our tasks, we used the up-to-date general clinical, 

biochemical, immunoenzymometric, spectrophotometric, instrumental and 

statistical methods of research. 

Within the period of 2018-2021, the Municipal Non-profit Enterprise “Kalush 

City Center for Primary Medical & Sanitary Care”, Municipal Non-profit Enterprise 

“Rozhniativ Multidisciplinary Hospital” of the Rozhniativ Settlement Council and 

Enterprise “St. Luke's Medical & Diagnostic Center of the Ivano-Frankivsk 

Archdiocesan Administration of the Ukrainian Greek-Catholic Church” performed 

research on patients with diffuse and nodular endemic goiter. 

The peculiarities of clinical course, metabolic changes, thyroid dysfunction and 

iodine deficiency degree in case of endemic goiter were studied in Precarpathian 

regions; the features of macro- and microelement supply of population in were 

established therein (selenium, zinc, iron, copper content in blood and hair) 

depending on different degrees of iodine deficiency and their importance for nodular 

goiter occurrence; the diagnostic value of elastography using shear waves (SWE) 

was studied in patients with nodular thyroid diseases in combination with ultrasound 
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diagnostics; and the optimization of treatment methods was carried out in patients 

with nodular goiter. 

In the course of this research, 128 people who permanently reside in the 

Precarpathian region were examined, including 49 patients with diffuse endemic 

goiter, 60 patients with nodular endemic goiter aged from 21 to 65 years old and 19 

practically healthy people making up the control group of the appropriate age. 

For the first time the thesis outlines the theoretical generalization and innovative 

solution of topical scientific and practical endocrinology problem, consisting in 

increasing the efficiency of diagnostics and treatment of patients with nodular goiter, 

based on the study of clinical course, instrumental, hormonal indices, functional 

condition of thyroid gland, macro- and microelement supply of population in iodine 

deficiency conditions at the territory of Prykarpattia. 

The research of assessment of the iodine deficiency level proceeded in 

Precarpathian regions in patients with nodular endemic goiter. In Prykarpattia, in the 

region in general, the ioduria median was 68.00±7.77 mcg/l in the patients examined, 

which indicates the low iodine deficiency and insufficient iodine intake by 

population.  

The given research is the first to have revealed the significant differences in 

estimating the intensity of iodine deficiency in patients with diffuse and nodular 

goiter according to the data of main epidemiological criterion for iodine supply 

estimate – iodine median in urine: in patients with nodular goiter, the iodine 

deficiency is moderate (56.00 ± 4.12 mcg/l), while the iodine intake is insufficient; 

the patients with diffuse goiter have low iodine deficiency (24.00±3.65 mcg/l) and 

insufficient iodine intake. The probable increase in thyroglobulin was revealed in 

blood of patients with nodular goiter – 72.45±5.78 ng/ml (in the control group – 

33.45±3.45 ng/ml) as the intensity index of iodine deficiency in the region, which 

confirms the iodine deficiency in the patients examined. At the same time, we have 

not detected any functional changes in thyroid gland of patients with nodular and 
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diffuse goiter. The necessity was proven in further monitoring and preventing the 

iodine deficiency diseases in the Precarpathian region. 

The special feature of our research work is that for the first time in Ukraine the 

macro- and microelement supply of population was established in the regions of 

Prykarpattia with various degrees of iodine deficiency, their importance in 

occurrence of nodular goiter. Our research project also determined the scientifically-

substantiated need to make research into the indices of selenium, zinc content in 

blood serum and hair in patients with nodular endemic goiter for the purpose of early 

diagnostics of microelement supply disorders. 

For the first time, the data were obtained concerning the macro- and 

microelement supply (zinc, selenium, copper, iron) of patients with nodular endemic 

goiter in comparison with patients with diffuse goiter. The determination of 

selenium level in blood of examined patients showed its significant decrease in all 

groups of patients with diffuse goiter (0.02±0.01) and those with nodular goiter 

(0.01±0.00) as compared with the control group (0.10±0.01 ml/l) (p˂0.001). The 

hair of the examined patients demonstrated even more critical situation – the 

selenium level in the group with diffuse goiter was 0.08±0.03 mcg/g, whereas the 

group with nodular goiter showed 0.02±0.00 mcg/g, and in the group with practically 

healthy individuals, this index was at the level of 1.86±0.14 mcg/g (p˂0.001). The 

probable significant decrease in zinc level in blood of patients with diffuse goiter 

was reported (0.38±0.04) and over 5.0 times more (0.16 ± 0.02) in patients with 

nodular goiter (p˂0.001) as compared with the control group. The zinc level was 

even lower in patients’ hair – almost 4.0 times (42.35±4.34) in patients with diffuse 

goiter and over 7.0 times (21.40±3.22) in patients with nodular goiter in comparison 

with the group of practically healthy persons (p˂0,001). Meanwhile, the copper and 

iron content in all examined persons’ blood and hair was approximately at the same 

level within normal limits (p˃0.05). 

The concept on correlation interconnections of essential microelements with 

iodine deficiency has acquired a practical development for patients with nodular and 
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diffuse goiter. Apart from that, the direct and strong correlative interconnection was 

detected between the iodine and zinc levels in the organism of persons examined, in 

the group of patients with both diffuse endemic and nodular goiter. It was found out 

that in patients of both groups, the reduction of ioduria index was accompanied by 

decrease of zinc level in blood (r = 0.91 among patients with diffuse goiter and r = 

0.88 among patients with nodular goiter) with the probability of error-free prognosis 

p˂0.001. The direct and strong correlative link can be also observed between the 

concentration of iodine and selenium in blood of the persons examined (p˂0.001). 

In the group of patients with diffuse endemic goiter, this index is r = 0.71, while in 

patients with nodular goiter it is r = 0.86. The direct and strong correlative link was 

defined between the iodine and selenium content in blood and hair of both groups – 

patients with diffuse endemic and nodular goiter. The correlation coefficient varies 

from r = 0.73 to r = 0.90 with the probability of error-free prognosis p˂0.001. As 

proven, the combined iodine and Se deficiency intensifies the problem of iodine 

deficiency.  

The scientific data were supplemented with regard to the role of shear-wave 

elastography – an informative, noninvasive, safe method of research, which allows 

to raise the efficiency of differentiation diagnostics of nodular thyroid diseases in 

combination with B-mode & Doppler-imaging examination. The measuring of shear 

wave rate and color flow mapping during shear-wave elastography enable to 

improve the efficiency of early diagnostics of benign and malignant thyroid tumors 

due to their various stiffness. Referring to the research fulfilled in our country, the 

average indices of shear wave rate were as follows, as a wave passed through a 

tissue: in the unchanged parenchyma of thyroid gland – 1.5±0.24 m/s, in benign 

nodules 1.8±0.56 m/s, in case of suspected malignant tumors - 2.9±0.42 m/s. 

We have confirmed the need in the differentiated complex treatment of patients 

with nodular goiter in conditions of iodine deficiency. We defined the significant 

impact and reasonability of L-selenomethionine used in the dosage of 200 mcg per 

day and zinc glycinate used in the dosage of 50 mg per day to cure patients with 
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nodular goiter, when combining the therapy with potassium iodide drugs 200 mcg 

per day depending on the found metabolic disorders, macro- and microelement 

supply of population in conditions of iodine deficiency.  

The results of this research have been introduced in the scientific-research 

activity of related higher educational institutions of Ukraine and the treatment 

process of primary and secondary levels of medical assistance. 

Key words: thyroid gland, iodine deficiency, nodular goiter, essential 

microelements, diagnostics, treatment. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

Йододефіцитні захворювання (ЙДЗ) представляють глобальну загрозу 

здоров'ю людей і суспільства в цілому. Протягом останніх десятирічь світова 

спільнота приділяє особливу увагу питанням подолання наслідків йодного 

дефіциту (ЙД) в масштабах планети, розглядаючи його як вирішення однієї з 

глобальних проблем здоров’я людей. [23, 27, 36, 38, 54]. Ліквідація 

спричинених дефіцитом йоду захворювань означає вирішення однієї з 

глобальних проблем здоров’я людей [248]. За останні роки відмічається 

тенденція до збільшення числа захворювань щитоподібної залози (ЩЗ). Після 

аварії на ЧАЕС в 1986 р., патологія ЩЗ посіла перше місце серед усіх 

ендокринопатій в Україні. [28, 29, 73, 233]. Гострою проблемою залишається 

профілактика ЙДЗ, таких як зоб, зниження функції ЩЗ, порушення психічних 

функцій у дітей та дорослих, уроджені аномалії, кретинізм, затримка 

фізичного та статевого розвитку, викидні, безплідність [26, 27, 33, 54, 55]. 

Особливо це стосується Прикарпатського регіону, де бракує йоду в ґрунті, 

харчових продуктах та воді [44, 47, 48]. Висока частота захворювань ЩЗ 

залежить від багатьох причин, серед яких найвагомішими вважають 

припинення централізованої йодної профілактики, техногенне забруднення 

довкілля, негативні зміни структури харчування значної частини населення за 

нових соціально-економічних умов. За даними ВООЗ, патологічні стани, 

викликані дефіцитом йоду, посідають третє місце у списку 38 найбільш 

поширених неінфекційних захворювань; 2 млрд людей (третина населення 

світу) піддаються ризику розвитку ЙДЗ, у т. ч. більше ніж 500 млн людей 

проживають у регіонах із тяжким дефіцитом йоду; у 740 млн чоловік 

діагностується ендемічний зоб; у 40 млн виявляється виражена розумова 

недостатність унаслідок нестачі йоду. Тому, вивченню проблеми йодного 

забезпечення надається важливе значення [14, 101, 248]. Важливою 

проблемою залишається профілактика ЙДЗ, особливо, таких як зоб вузловий 
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зоб (ВЗ) – збірне клінічне поняття, яке об’єднує всі утворення ЩЗ різної 

морфологічної будови, котрі можна виявити за допомогою пальпації, що 

складає від 1 до 5 % в популяції (у 5 % жінок та у 1 % чоловіків) та 

інструментальних методів дослідження (перш за все – ультразвукового 

дослідження (УЗД). За допомогою УЗД ЩЗ вдається виявити вузлові 

утворення, що клінічно не виявились, у 19-68% населення [22. 53, 54, 233]. 

Клінічне значення діагностики вузлових утворень ЩЗ полягає в  необхідності  

виключення раку щитоподібної залози (РЩЗ). Частка раку ЩЗ становить 0,5-

1,5% в структурі усіх злоякісних новоутворень залежно від віку, статі, 

радіаційного опромінення, спадкового анамнезу і інших факторів. За 

світовими даними, РЩЗ становить 20-80 випадків на 100 тис. населення на рік, 

смертність – 5 на 1 млн. населення на рік [117, 123]. В Україні реєструється 

близько 2500 нових випадків щорічно, а смертність становить 10-12 на 1 млн. 

населення. Чорнобильська катастрофа додала нових аспектів проблемі, 

зокрема щодо впливу малих доз опромінення та підвищення захворюваності 

на РЩЗ [29, 60]. До чинників виникнення вузлових форм зоба слід віднести 

первинну і вторинну екзогенну йодну недостатність (виникає при надлишку в 

ґрунті великої кількості мікроелементів, які перешкоджають йоду переходити 

у воду та засвоювати його рослинами (фтористий натрій, марганець, кобальт, 

залізо), радіаційний вплив, одноманітне неповноцінне харчування, дефіцит у 

їжі білків, вітамінів, уживання продуктів, що містять струмогени, дефект 

ферментів, які приймають участь у синтезі і метаболізмі тиреоїдних гормонів, 

куріння тютюну, генетична схильність [36, 54, 59, 131]. Крім дефіциту йоду в 

їжі, воді та ґрунті, існує низка інших чинників довкілля, які справляють 

зобогенний вплив[54, 153]. Це, так звані фонові зобогенні дії, яких виявляється 

на тлі йодного дефіциту різного ступеня. Незважаючи на ключову роль йоду у 

функціональній та структурній організації ЩЗ, широко обговорюється також 

вплив на формування зоба дисбалансу мікроелементів та вітамінів, надто в 

умовах легкого йодного дефіциту. Поряд із йододефіцитом, розвитку ВЗ 
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сприяє також дефіцит інших мікроелементів та порушення їх співвідношення. 

Ризик розвитку ВЗ підвищує дефіцит заліза, кальцію, селену та інших 

компонентів [3, 9, 10, 30, 53, 97, 126]. Встановлено важливе значення селену 

та цинку в метаболізмі йоду. Їхня недостатність негативно впливає на функцію 

ЩЗ. Це зумовлено нерозривним зв’язком морфофункціонального стану ЩЗ та 

метаболізму йоду із низкою важливих мікронутрієнтів (цинк(Zn), селен (Se) та 

залізо (Fe)) [28, 37, 43, 153]. Обговорюючи внесок мікроелементного 

дисбалансу у формуванні зоба, особливу увагу приділяють селену (Se) та 

цинку (Zn) [74, 75, 134]. У літературі наведено експериментальні й клінічні 

дані, що підтверджують гіпотезу про зобогенну дію дефіциту Zn, який є 

компонентом понад 200 металопротеїнів, у тому числі ядерного рецептора Т3, 

що пояснює необхідність даного мікроелемента для реалізації біологічних 

ефектів тиреоїдних гормонів [172]. У даний час накопичена значна доказова 

база, що свідчить про важливість Se для нормального функціонування ЩЖ 

[146, 155]. Відзначено роль дефіциту Se в патогенезі багатовузлового 

колоїдного зоба [51, 133]. На сьогоднішній день встановлено, що при 

тиреоїдній патології призначення препаратів SE забезпечує: таргетну 

компенсацію селенодефіциту [108, 109, 129, 157, 179, 187, 188]; профілактику 

ураження тканин ЩЖ [151, 236, 237, 238]; зменшення тиреоїдної функції [79, 

243, 245, 246]; зменшення запалення та зниження рівня аутоантитілпри 

аутоімунній патології (АІТ, ДТЗ, тиреотоксична офтальмопатія) [138, 178]; 

покращення якості життя [202]; зниження ймовірності розвитку 

післяпологового тиреоїдиту [65].  

Слід констатувати, що на сьогоднішній день в Україні приділяється 

недостатня увага проблемі забезпечення Se мешканців різних територій. У 

звязку з цим не створена об'єктивна основа для формуванння системи 

профілактики селенодефіциту в країні [255]. При цьому, незважаючи на 

наявність значної кількості робіт, присвячених вивченню частоти та 

поширеності ендемічного вузлового та дифузного зоба, слід підкреслити, що 
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проведено лише поодинокі дослідження з охопленням населення різних 

клімато-географічних зон та вивчення функціонального стану ЩЗ при 

вузловому зобі. Дискутабельним залишається роль еластографії ЩЗ,  

диференціальна діагностика вузлових захворювань ЩЗ за допомогою 

еластографії ЩЗ. Це свідчить про актуальність досліджень, присвячених 

діагностиці і лікуванню хворих на вузловий зоб в залежності від виявлених 

метаболічних порушень, макро- та мікроелементного забезпечення 

населенняв умовах йодної недостатності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами і темами 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної робіти: «Наукове 

обґрунтування та удосконалення діагностики і лікування ендокринопатій на 

основі вивчення пріоритетних етіопатогенетичних факторів та коморбідних 

станів» (2019-2024 рр., номер державної реєстрації 0120U105103). 

Мета і завдання дослідження 

Метою роботи було підвищення ефективності діагностики та лікування 

хворих на вузловий зоб, на підставі вивчення клінічних і гормональних 

показників, макро- та мікроелементного забезпечення населення в умовах 

йодної недостатності. 

 Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:  

1. Вивчити особливості клінічного перебігу, метаболічних змін, порушення 

функції щитоподібної залози та ступінь йодної недостатності при ендемічному 

зобі в регіонах Прикарпаття. 

2. Встановлення особливостей макро- та мікроелементного забезпечення 

населення (вміст в крові та волоссі селену, цинку, заліза) в регіонах 

Прикарпаття з різним ступенем йодної недостатності та їх значення у 

виникненні вузлового зоба 

3. Вивчити взаємозв’язок концентрації рівня мікроелементів в крові та волоссі з 

функціональним станом ЩЗ та ступенем йодного забезпечення населення.  
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4. Вивчити діагностичну цінність та оцінити результати еластографії за 

допомогою хвиль зсуву (SWE) в поєднанні ультразвукової діагностикою при 

вузлових захворюваннях ЩЗ. 

5. Обґрунтувати диференційовані підходи до діагностики та комплексне 

лікування хворих на вузловий зоб в залежності від макро- та мікроелементного 

забезпечення населення в умовах йодної недостатності. 

Об’єкт дослідження – вузловий зоб в умовах йодної недостатності. 

Предмет дослідження – клінічні, антропометричні, лабораторно-

інструментальні, гормональні показники; стан йодного забезпечення 

населення, показники мікроелементного стану при різному ступені йодної 

недостатності; технологія діагностики та лікування вузлового ендемічного 

зоба. 

Методи дослідження 

Для виконання поставлених задач використовувались загальноклінічні, 

біохімічні, імуноферментні, спектрофотометричні, інструментальні методи 

досліджень та статистичні (математична обробка отриманих даних). 

Наукова новизна отриманих результатів 

Уперше у вітчизняній літературі здійснено комплексний підхід до 

вивчення проблеми діагностики та лікування хворих на ендемічний зоб 

(дифузний та вузловий зоб) на підставі вивчення клінічних, інструментальних  

і гормональних показників, макро- та мікроелементного забезпечення 

населення,  в умовах йодної недостатності на теренах Прикарпаття. 

Отримало подальший розвиток вивчення оцінки ступеня йодного 

дефіциту в регіонах Прикарпаття у пацієнтів на вузловий ендемічний зоб. 

Доведено, що на Прикарпатті загалом по регіону медіана йодурії у обстежених 

пацієнтів становила 68,00±7,77 мкг/л, що свідчить про слабкий йододефіцит та 

споживання йоду населенням недостатнім. 

Уперше виявлені істотні відмінності в оцінці ступеня вираженості 

дефіциту йоду у пацієнтів з дифузним та вузловим зобом  за даними основного 
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епідеміологічного критерія для оцінки забезпеченості йодом – медіани йоду в 

сечі: у пацієнтів з вузловим зобом споживання йоду є недостатнім а дефіцит 

йоду помірним (56,00±4,12 мкг/л); у пацієнтів з дифузним зобом – слабкий 

йододефіцит та  споживання йоду недостатнім (24,00±3,65 мкг/л). 

Доведена необхідність проведення надалі моніторингу і профілактики 

йододефіцитних захворювань в Прикарпатському регіоні. 

Уперше в Україні встановленні особливості макро- та мікроелементного 

забезпечення населення в регіонах Прикарпаття з різним ступенем йодної 

недостатності, їх значення у виникненні вузлового зоба. Визначено науково 

обґрунтовану необхідність дослідження показників вмісту селену, цинку в 

сироватці крові та волоссі у пацієнтів з вузловим ендемічним зобом з метою 

ранньої діагностики порушень мікроелементного забезпечення. Вперше 

отримані відомості щодо макро- та мікроелементного забезпечення (цинк, 

селен, мідь, залізо) пацієнтів із вузловим ендемічним зобом у порівнянні з 

пацієнтами дифузним зобом. Доведено, що поєднаний дефіцит йоду і Se 

посилює проблему йодної недостатності. 

Дістало практичний розвиток положення про кореляційні взаємозв’язки 

есенціальних мікроелементів з йодною недостатністю у хворих на вузловий та 

дифузний зоб. Підтверджено кореляційних взаємозв’язків есенціальних 

мікроелементів з йодною недостатністю у хворих на вузловий та дифузний 

зоб. 

Доповнено наукові дані про роль зсувнохвильової еластографії – 

інформативного, неінвазивного, безпечного метода дослідження, який в 

поєднанні із обстеженням у В-режимі та режимі доплерографії дозволяє 

підвищити ефективність диференціальної діагностики вузлових захворювань 

ЩЗ. 

Цим дослідженням ми підтвердили, необхідність диференційованого 

комплексного лікування хворих на вузловий зоб. Визначено суттєвий вплив і 

доцільність застосування селену та цинку для лікування пацієнтів на вузловий 
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ендемічний зоб при комбінованій терапії з препаратами калія йодиду в 

залежності від виявлених метаболічних порушень, макро- та 

мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної недостатності. 

Теоретичне значення результатів дослідження 

Результати дослідження мають значну теоретичну цінність, яка полягає 

у поглибленні наших уявлень про вирішення актуальної наукової задачі 

ендокринології – комплексний підхід до вивчення проблеми діагностики та 

лікування хворих на ендемічний зоб (дифузний та вузловий зоб) на підставі 

вивчення клінічних, інструментальних і гормональних показників, макро- та 

мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної недостатності на 

теренах Прикарпаття. 

Практичне значення отриманих результатів 

Результати дисертації відзначаються високою практичною значимістю.  

На підставі одержаних результатів розроблені та впровадженні 

відповідні алгоритми діагностики та лікування вузлового ендемічного зоба в 

умовах йодної недостатності.  

Доведена необхідність проведення надалі моніторингу і профілактики 

йододефіцитних захворювань у Прикарпатському регіоні. 

Встановлено суттєвий дисбаланс есенціальних мікроелементів, у першу 

чергу, цинку та селену, в крові та волоссі в пацієнтів із вузловим зобом, що 

передбачає обов’язкове дослідження вмісту цих мікроелементів перед та на тлі 

застосування препаратів йоду у пацієнтів з даною патологією. 

Рекомендовано впровадження в практику лікарів метод зсувнохвильової 

еластографії (SWE) для удосконалення диференціальної діагностики 

патологій ЩЗ, який дозволить розрізнити доброякісні та злоякісні вузлові 

утворення ЩЗ, є корисним доповненням для прогнозування злоякісного 

захворювання, незалежними прогностичним фактором для діагностики раку 

ЩЗ. 
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Про практичну значимість дисертаційного дослідження свідчить і той 

факт, що його результати впроваджені у практику лікувально-профілактичних 

закладів України (Києва, Харкова, Чернівців, Вінниці, Львова, Івано-

Франківська) впроваджено наукові розробки діагностики та 

диференційованого лікування хворих на вузловий зоб в умовах йододефіциту, 

що підтверджено відповідними актами впровадження. 

Матеріали дисертації використовуються у лекційному курсі для 

студентів медичних факультетів, лікарів-інтернів, практичних лікарів та при 

проведенні практичних занять на кафедрах ендокринології Івано-

Франківського національного медичного університету, Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця, Харківського національного 

медичного університету, Тернопільського національного медичного 

університету ім. І.Я. Горбачевського, Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова, Буковинського державного медичного 

університету, що підтверджено відповідними актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача 

Безпосередньо автором здійснено інформаційно-патентний пошук та 

аналіз літературних даних за темою дисертації, самостійно визначено тему, 

мету та завдання дослідження, вивчено та узагальнено вітчизняну і зарубіжну 

літературу щодо етіології, патогенезу, діагностики та лікування вузлового зоба 

в умовах йодної недостатності. 

Автор самостійно здійснила відбір хворих і розподіл їх по групах, 

виконала загальноклінічні, антропометричні, біохімічні та гормональні 

дослідження. Дисертант особисто проаналізувала та узагальнила отримані 

результати, виконала статистичну обробку даних із застосуванням сучасних 

статистичних програм, оформила дані власних досліджень у вигляді таблиць, 

рисунків і публікацій. Сформулювала висновки, обґрунтувала практичні 

рекомендації, підготувала до друку наукові праці, матеріали для виступів на 

науково-практичних конференціях. 
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Отримані результати впроваджено у діагностичну та лікувальну 

практику споріднених вищих навчальних закладів України і в лікувальний 

процес первинної та вторинної ланки медичної допомоги. 

Співавторами наукових праць є науковий керівник і науковці, спільно з 

якими проведені дослідження. 

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, дисертанту належить 

фактичний матеріал та основний творчий доробок. 

Усі наукові узагальнення, положення, результати, висновки та 

рекомендації, викладені у дисертації, виконані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення роботи оприлюднено та обговорено на науково-

практичних форумах різного рівня: Всеукраїнський науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та 

лікування ендокринних захворювань, присвячена 40-річчю кафедри 

ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького та 70-річчю Львівського 

обласного державного ендокринологічного центру» (2018 травень 31 – 

червень 2; Львів, форма участі – публікація тез); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання, присвячена 

пам’яті академіка Г.О. Бабенка» (2019, жовтень 24 -25; Івано-Франківськ, 

форма участі – публікація тез); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної патології» 

Доповідь на тему «Щитоподібна залоза і вагітність. Рекомендації АТА, 2017», 

Яремча 17-18 жовтня 2019 (форма участі – усна доповідь); 

ІV Міжнародному медичному науково-практичному Форумі «Медицина 

України – європейський вибір», 27-28 лютого 2020 року, доповідь « Вузловий 

ендемічний зоб в практиці сімейного лікаря» (форма участі – усна доповідь); 

XXV International Scientific and Practical Conference. Implementation of Modern 

Science and Practice, 2021, May 11-14, Varna, Bulgaria, (форма участі – 

публікація статті); 1X International Scientific and Practical Conference «World 
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science: problems, prospects, innovations», 2021, May 19-21, Toronto, Canada 

(форма участі – публікація тез); IV Международній науково-практичній 

конференції «Modern directions of scientific research development» 2021 Aug 28-

30; Chicago, USA (форма участі – публікація тез). 

Обсяг і структура дисертації 

Дисертаційна робота викладена державною мовою на 191 сторінці 

машинописного. Робота складається із анотації двома мовами (українська, 

англійська), вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів, 3 

розділів власних досліджень, розділу узагальнення та аналізу результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, переліку посилань та додатків. Обсяг 

основного тексту дисертації складає 120 сторінок друкованого тексту. Робота 

ілюстрована 18 таблицями та 39 рисунками. Список використаних джерел 

містить 270 найменувань, з них 62 кирилицею та 208 латиницею. Кількість 

додатків – 2. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ДАНІ ПРО ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, 

МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН, МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВУЗЛОВОМУ ЗОБІ 

В УМОВАХ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

  

1.1. Сучасні уявлення про вузловий зоб, методи діагностики та 

лікування 

 

За останні роки відмічається тенденція до збільшення числа 

захворювань щитоподібної залози (ЩЗ) [36, 38, 67, 191, 224]. Після аварії на 

Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 р. патологія ЩЗ посіла 

перше місце серед усіх ендокринопатій в Україні. Протягом останніх 

десятирічь світова спільнота приділяє особливу увагу питанням подолання 

наслідків йодного дефіциту (ЙД) в масштабах планети, розглядаючи його як 

вирішення однієї з глобальних проблем здоров’я людей. [27, 29, 44, 45, 53, 73, 

93, 233]. Унаслідок аварії на ЧАЕС стався викид величезної кількості 

радіоактивних речовин у довкілля. Особливу небезпеку для людини становить 

радіоактивний йод, який надходить аліментарним або інгаляційним шляхом та 

інтенсивно накопичується у ЩЗ, викликаючи порушення в її роботі [31]. 

Найчутливішою до негативного впливу радіойоду є ЩЗ дітей і підлітків [113, 

253]. Отримані незаперечні дані про те, що вплив малих доз іонізуючої радіації 

на тиреоїдну систему дітей спричинив очевидний патоморфоз зобної ендемії 

[78, 254]. Важливою проблемою залишається профілактика йододефіцитних 

захворювань (ЙДЗ), особливо, таких як зоб. 

Вузловий зоб (ВЗ) – збірне клінічне поняття, яке об’єднує всі утворення 

ЩЗ різної морфологічної будови, котрі можна виявити за допомогою 

пальпації, що складає від 1 до 5 % в популяції (у 5 % жінок та у 1 % чоловіків) 

та інструментальних методів дослідження (перш за все – ультразвукового 

дослідження (УЗД). За допомогою УЗД ЩЗ вдається виявити вузлові 
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утворення, що клінічно не виявились, у 19-68% населення [14, 15, 22, 233]. 

Клінічне значення діагностики вузлових утворень ЩЗ полягає в  необхідності  

виключення раку щитоподібної залози (РЩЗ). Частка раку ЩЗ становить 0,5-

1,5% в структурі усіх злоякісних новоутворень залежно від віку, статі, 

радіаційного опромінення, спадкового анамнезу і інших факторів. За 

світовими даними, РЩЗ становить 20-80 випадків на 100 тис. населення на рік, 

смертність – 5 на 1 млн. населення на рік [117, 123]. В Україні реєструється 

близько 2500 нових випадків щорічно, а смертність становить 10-12 на 1 млн. 

населення. Чорнобильська катастрофа додала нових аспектів проблемі, 

зокрема щодо впливу малих доз опромінення та підвищення захворюваності 

на РЩЗ [29, 60]. 

Вузлові та дифузні ураження ЩЗ часто є діагностичним викликом для 

клініцистів. Пальпація є практичним методом діагностики, однак це дуже 

суб’єктивний метод, який залежить від розміру та локалізації ураження, а 

також від майстерності лікаря. У випадках, коли ці вузли дуже малі або 

розташовані в глибині тканини ЩЗ, їх виявлення пальпаторно утруднено або 

навіть є неможливим [6, 7, 49, 71]. 

УЗД сканування дозволяє оцінити розташування, контури, форму, 

структуру, розміри ЩЗ, наявну внутрішньоорганну патологію, її характер 

(дифузний, вогнищевий, кількість утворень і їх характеристики), аномалії, 

взаємне співвідношення залози з іншими структурами шиї [80, 135].  

Американським коледжем радіології (ACR) запропонована система 

оцінки вузлів ЩЗ за даними ультразвукового дослідження (ACR TI-RADS). 

Вона ґрунтується на УЗД-ознаках, що пов’язані зі структурою, ехогенністю, 

формою, контурами, ехогенними включеннями. Бали нараховуються за всі УЗ-

ознаки, додатково нараховуються бали за «найпідозріліші» ознаки [210, 231].   
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Таблиця 1.1.1 

Класифікаційні типи вузлових утворень ЩЗ за даними УЗД  

(за ACR TI-RADS) [231] 

Тип по TIRADS Оцінка Ризик раку ЩЗ 
TIRADS1 Незмінена ЩЗ Прагне до нуля 

TIRADS2 Доброякісні зміни: 

✓ Колоїдний вузол 1 

типу(анехогенний з 

гіперехогенним включенням 

ʺхвіст кометиʺ, 

неваскуляризований) 

✓ Колоїдний вузол  2 типу ( без 

капсули, змішаної структури, з 

чіткими контурами, з 

гіперехогенними включеннями, 

васкуляризований, ʺгубчастий 

вузолʺ) 

✓ Псевдовузол Хашимото 1 типу 

(гіпер- чи ізоехогенний, частково 

інкапсульований з периферичною 

васкуляризацією, на фоні 

тиреоїдиту Хашимото) 

 

Прагне до нуля 

TIRADS З ✓ Колоїдний вузол 3 типу 

(гіпоехогенний, з чітким контуром, 

солідний чи змішаний з вираженою 

васкуляризацією, можливі 

кальцинати, мал…..) 

✓ Псевдовузол Хашимото 2 типу 

(гіпоехогенний, з нерівним 

контуром, частково 

інкапсульований з периферичною 

васкуляризацією, на фоні 

тиреоїдиту Хашимото) 

✓ Колоїдний вузол 4 типу ( без 

капсули, змішаної структури, з 

солідним компонентом, 

ізоехогенний, з нерівним контуром, 

васкуляризований, з 

гіперехогенними  включеннями, є 

наявні збільшені шийні лімфовузли) 

✓ Кістозний вузол (з капсулою, 

вираженим рідким компонентом, 

пристінковими солідними 

розростаннями, васкуляризований) 

Менше ніж 5% 

 

 



31 

Продовження таблиці 1.1.1 

TIRADS 4a Проміжно-підозрілі зміни -1підозріла 

ознака з перелічених:мікрокальцинати, 

нерівний/ нечіткий контур, 

екстратиреоїдне поширення, 

диспропорція «вище-ніж-ширше», 

кальцинація з невеликим екструзивним 

компонент у м’які тканини. 

 

 

5-10% 

TIRADS 4в Проміжно-підозрілі зміни –2 підозрілі 

ознаки з перелічених:мікрокальцинати, 

нерівний/ нечіткий контур, 

екстратиреоїдне поширення, 

диспропорція «вище-ніж-

ширше»,кальцинація з невеликим 

екструзивним компонент в м’які 

тканини. 

10-80% 

 

 

 

 

 

TIRADS 4c Проміжно-підозрілі зміни – 3 підозрілі 

ознаки з перелічених:мікрокальцинати, 

нерівний/ нечіткий контур, 

екстратиреоїдне поширення, 

диспропорція «вище-ніж-

ширше»,кальцинація з невеликим 

екструзивним компонент в м’які 

тканини. 

10-80% 

TIRADS 5 Висока ймовірність раку – 5 підозрілих 

ознак :мікрокальцинати, нерівний/ нечіткий 

контур, екстратиреоїдне поширення, 

диспропорція «вище-ніж-

ширше»,кальцинація з невеликим 

екструзивним компонент в м’які тканини. 

>80% 

TНIRADS 6 Цитологічно підтверджений рак >95% 

 

Хоча УЗД може допомогти у візуалізації вузлових утворень та дифузних 

уражень ЩЗ, однак не забезпечує оцінку характеру цих уражень з високою 

точністю [135, 209]. Останнім часом активно розробляються різні способи 

візуалізації зсувних пружних характеристик біологічних м᾽яких тканин, так 

звані способи еластографії, які доповнюють традиційні методи візуалізації 

(ультразвукові, рентгенологічні та радіонуклідні дослідження, магнітно-

резонансну томографію та ін.) і вважаються перспективними для медичної 

діагностики патологій тканин. Найбільшого поширення набула технологія 

ультразвукової еластографії, яка полягає у візуалізації тканин і органів з 

відображенням різниці еластичності (або оберненої характеристики – 
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жорсткості) нормальних і патологічних тканин на основі оцінки локальної 

деформації при дозованій компресії або вібрації. 

Таблиця 1.1.2 

УЗД ознаки, ризик злоякісності, показання до ТАПБ (АТА, 2015) [126] 

УЗД 

категорія 

Ризик 

малінізації 
ТАПБ УЗД особливості 

Високий 

ризик 

>70-90%  >1 см Солідний гіпоехогенний вузол або 

соліднийгіпоехогенний компонент в 

частково кістозному вузлі + > 1  з ознак: 

мікрокальцинати, нерівний/нечіткій 

контур, екстратиреоїдне поширення, 

диспропорція «вище-ніж-ширше», 

кальцинація з невеликим екструзивним 

компонентом в м'які тканини 

Проміжний 

ризик 

 

10-20% >1 см Гіпоехогенний солідний вузол з рівним 

контуром без мікрокальцинатів, 

екстратиреоїдного поширення або 

диспропорції «вище-ніж-ширше» 

Низький 

ризик 

5-10% >1,5 см Ізо - або гіперехогенний солідний 

вузол,або частково кістозний з 

ексцентричним солідним компонентом 

без мікрокальцинатів, нерівний / нечіткий 

контур, екстратиреоїдного поширення, 

диспропорції «вище-ніж-ширше» 

Дуже 

низький 

ризик 

<3% >2 см Губчастий або частково кістозний 
вузол без будь-яких УЗД ознак 

притаманних вузлам низького, 

проміжногоабо високого ризику 

Доброякісне <1 % ТАПБ не 

проводять 

Кістозний вузол (без солідногокомпоненту) 

 

Еластичність тканини оцінюється по зсуву і деформації структури у 

відповідь на навантаження або ж у результаті аналізу появи при цьому зсувних 

хвиль. Через неоднакову еластичність тканини зазнають різну ступінь 

деформації. Внаслідок здавлювання тканин, в залежності від ступеня їх 

еластичності, в отриманому зображенні більш еластичні (м᾽які) тканини 

деформуються значно більше, жорсткі (щільні) – в меншій мірі. Візуалізація, 

яка вказує на жорсткість або деформацію тканин за допомогою техніки 

ультразвукової еластографії, додає нову інформацію, пов᾽язану з їх 

структурою. Дана методика дозволяє уникати або відтермінувати 
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малоінвазивне втручання ТАПБ, хоча необхідність його проведення, звісно, не 

заперечується. Низька специфічність традиційного ультразвуку при 

диференціації доброякісних та злоякісних вузлів ЩЗ призводить до великої 

кількості непотрібних (тобто при доброякісних вузлах) ТАПБ, що спричиняє 

значне фінансове та психоемоційне навантаження на пацієнтів. 

На даний час в Україні ведуться дискусії про використання еластографії 

в диференціальній діагностиці захворювань ЩЗ, особливо вогнищевої 

патології. [61, 62, 84, 95, 96, 194, 201, 206, 226]. Дискусії на наукових форумах 

мають прихильників, противників еластографії ЩЗ та тих, що сумніваються. 

У зв’язку з цим, є необхідність широкого обговорення цієї проблеми [23, 24, 

42, 200]. 

Існує два різні методи еластографії, що використовуються для 

дослідження ЩЗ. Перший метод – компресійна еластографія (strain 

elastography (SE), якісний або напівкількісний метод), для якого 

використовується сила тиску рук дослідників з датчиком або від пульсацій 

сонної артерії (квазістатичний). Другий метод – кількісний варіант 

еластографії за допомогою хвиль зсуву (Shear Wave Elastography (SWE)), при 

якому датчик індукує ультразвуковий імпульс, формується поперечна хвиля 

зсуву, яку і вимірюють [120, 144, 176]. На даний час в Україні метод 

компресійної еластографії є найбільш широкодоступним методом для 

комерційних структур, який дозволяє визначити ступінь деформації, 

вимірюючи значення жорсткості і порівнюючи його з жорсткістю 

навколишніх тканин. SE – це додатковий модуль, який може бути включений 

в стандартний УЗД апарат, що дозволяє візуалізувати ЩЗ із визначенням 

ступеня її жорсткості. Однак компресія залежить від сили тиску, яку прикладає 

оператор, тому, щоб оптимізувати процес проведення дослідження, 

зображення генерується в режимі реального часу на екрані. Отримані значення 

при SE залежать від сили тиску, яку прикладає оператор та може в деяких 

випадках дати хибну оцінку жорсткості тканин, що є недоліком даного методу. 
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Нова технологія ультразвукової зсувнохвильової еластографії називається 

"електронною пальпацією", оскільки вона забезпечує відтворювану оцінку 

консистенції тканин.  

У Сполучених Штатах Америки в 1991 р. Офіром та співавт. була 

вперше запропоновано використання еластографії [186], а в 2005 р. цей метод 

застосували для обстеження щитоподібної залози [170]. Про використання 

SWE для діагностики вузлів ЩЗ було вперше повідомлено в 2010 р. Sebag et 

al. [218]. У методиці еластографії за допомогою хвиль зсуву (SWE) 

використовується ультразвуковий тиск, що генерується датчиком. Це дозволяє 

стандартизувати силу стиснення. Вимірюється поперечна хвиля зсуву, 

викликана ультразвуковим імпульсом. Виходячи з формулювання індексу 

Юнга, еластичність тканин може бути обчислена за допомогою вимірювання 

швидкості зсуву поперечних хвиль. У залежності від типу SWE, кількісна 

інформація відображається в одиницях швидкості розповсюдження хвилі (м/с) 

або одиницях тиску, що викликає зсув (кПа). Кількісна характеристика SWE, 

на відміну від SE, виключає можливість суб᾽єктивної інтерпретації даних про 

жорсткість, отриманих за допомогою стандартного ультразвукового імпульсу, 

що переміщує (деформує) тканини. SWE – це технологія, здатна надати 

додаткову інформацію, пов᾽язану з жорсткістю тканин [91, 143]. За 

літературними даними, мета-аналіз 15 досліджень SWE, котрий включав 

обстеження 1867 пацієнтів з вузлами ЩЗ, продемонстрував, що чутливість та 

специфічність SWE становили 84,3 % та 88,4 % відповідно [167]. Мета-аналіз 

інших досліджень, який включав обстеження 639 пацієнтів з вузлами ЩЗ, 

виявив, що SWE є корисним методом для оцінки злоякісності із загальною 

середньою чутливістю 92 % та середньою специфічністю 90 % [159, 166, 229]. 

Незважаючи на оптимізм щодо цієї методики, деякі автори повідомляють про 

менш перспективні результати, однак стверджують, що використання цієї 

техніки візуалізації для вивчення вузлів ЩЗ значно розшириться найближчим 

часом [208, 211, 214, 250]. У рекомендаціях Американської тиреоїдної 



35 

асоціації (ATA) 2015 року зазначається, що еластографія може бути корисною 

для передопераційної оцінки ризику раку у пацієнтів [126]. Американська 

асоціація клінічних ендокринологів 2016 року, Американський коледж 

ендокринології та керівництво Associazione Medici Endocrinologi Medical 

(AACE / ACE / AME) зазначили, що еластографія надає інформацію про 

жорсткість, яка доповнює висновки традиційного УЗД, зокрема, у вузлах з 

невизначеними цитологічними характеристиками. У рекомендаціях 

Європейської федерації товариств з ультразвуку в медицині та біології 

(EFSUMB) 2013 року зазначено, що еластографія може бути використана для 

спостереженнями за доброякісними вузлами ЩЗ, діагностованими за 

допомогою ТПАБ [96]. У 2017 році Всесвітня федерація товариств з 

ультразвуку в медицині та біології (WFSUMB) опублікувала керівництво з 

використання еластографічних методів ЩЗ з детальним описом процедури 

дослідження, результатів та обмежень [95, 176]. У Міжнародних 

рекомендаціях по еластографії зазначено, що SWE має високу чутливість та 

специфічність в діагностиці вузлів ЩЗ, може бути використана для оцінки 

жорсткості її паренхіми в диференціальній діагностиці доброякісних та 

злоякісних новоутворювань (рекомендації № 16, 17, 18) [176]. Дослідження 

Ма та ін. показало, що кількісні показники SWE є незалежними 

прогностичними факторами для діагностики РЩЗ [172]. Деякі дослідження 

повідомляють, що SWE може допомогти розрізнити доброякісні та злоякісні 

мікромодулі щитоподібної залози [115, 116, 225, 242]. Усі мета-аналізи 

прийшли до висновку, що SWE є корисним доповненням до звичайного УЗД 

ЩЗ для прогнозування злоякісного захворювання ЩЗ. Був зроблений 

висновок, що SWE може бути корисним при відборі пацієнтів з вузлами ЩЗ 

для хірургічного втручання [103, 256]. ТАПБ є широко прийнятою 

процедурою для діагностики вузлових захворювань ЩЗ. Проте, зважаючи на 

інвазивність даного методу, доцільним є використання SWE в 

диференціальній діагностиці доброякісних та злоякісних вузлових утворень 
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ЩЗ, що може зменшити кількість ТАПБ на 60,8 % [169]. Візуалізація, яка 

вказує на жорсткість або деформацію тканин за допомогою техніки 

ультразвукової еластографії, додає нову інформацію, пов’язану з їх 

структурою [68, 69, 83, 84, 221]. Дана методика дозволяє уникати або 

відтермінувати малоінвазивне втручання (тонкоголкову аспіраційну 

пункційну біопсію (ТАПБ), хоча необхідність його проведення, звісно, не 

заперечується [218, 252]. Низька специфічність традиційного ультразвуку при 

диференціації доброякісних та злоякісних вузлів ЩЗ призводить до великої 

кількості непотрібних (тобто при доброякісних вузлах) ТАПБ, що спричиняє 

значне фінансове та психоемоційне навантаження на пацієнтів [212, 223].  

Для диференціації доброякісних змін від злоякісних при вузлових 

захворюваннях ЩЗ при прийнятті рішення щодо хірургічного лікування або 

щодо подальшого спостереження, використовують  оцінка ризику малігнізації 

й тактику лікування хворих із вузлами ЩЗ залежно від результатів 

аспіраційної біопсії  за класифікацією Bethesda System for Reporting Thyroid 

Cytopathology, 2017.  

Таблиця 1.1.3 

Оцінка ризику малігнізації й тактика лікування хворих із вузлами ЩЗ 

залежно від результатів аспіраційної біопсії (Bethesda System for Reporting 

Thyroid Cytopathology, 2017) [94]. 

 
Варіант висновку  Ризик РЩЗ, % Рекомендація 

Неінформативна пункція 1-5 Повторна ТАПБ 

Доброякісне утворення 

 

0-4 

 

Динамічне спостереження 

Атипія невизначеного значення 5-15 

 

Повторна ТАБ 

Атипія невизначеного 

значення(повторно) 

<40 

 

Гемітиреоїдектомія, 

СІТО морфологія 

Фолікулярна неоплазія 

 

15-30 

 

Гемітиреоїдектомія, 

СІТО морфологія 

Підозра на злоякісне ураження 60-75 

 

Тиреоїдектомія 

 

Злоякісне ураження 

 

97-99 

 

Тиреоїдектомія 
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При виявлення гіперпластичного вузла рівнозначне діагнозу вузлового зобу. 

Під час ТАПБ ЩЗ відносно часто отримують неінформативні мазки (5–10 % 

всіх біопсій), у цьому разі рекомендовано повторне дослідження, проте не 

раніше, аніж за 3 міс. ТАПБ дозволяє однозначно діагностувати папілярний 

рак, проте за допомогою даного За допомогою ТПАБ методу неможливо 

виконати достовірну діагностику фолікулярного раку, ТПАБ не дозволяє 

однозначно диференціювати доброякісну пухлину (гіперпластичний вузол, 

тиреоїдит або фолікулярну аденому, що є доброякісним новоутворенням) 

і фолікулярний рак ЩЗ. Тому замість діагнозу «фолікулярна пухлина» введено 

цитологічний діагноз «підозра на фолікулярну неоплазію» і, відповідно, 

«підозра на пухлину з клітин Гюртле» (замість попереднього — «на 

оксифільну пухлину»). Оксифільність пов'язана з великою кількістю 

мітохондрій у клітинах ЩЗ і може свідчити як про папілярний рак, так і про 

фолікулярний. При виявленні ознак онкоцитарної (оксифільної) метаплазії не 

є, однак, рівнозначним підозрі на злоякісну пухлину, хіба що у препараті 

переважають онкоцити (>75 % клітин); оксифільна метаплазія часто 

зустрічається при хронічних тиреоїдитах і вузловому зобі. Вирішальне 

значення має післяопераційне гістологічне дослідження. [165, 195, 251].  

 

1.2. Основні дані про патогенез вузлового зоба, роль макро- та 

мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної недостатності 

 

ЙДЗ представляють глобальну загрозу здоров'ю людей і суспільства в 

цілому [2, 234, 239, 240]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(ВООЗ), дефіцит йоду є найважливішою проблемою та найбільш 

розповсюдженою причиною ураження головного мозку та порушення 

психічного розвитку людини, яку можна попередити [39, 119, 126]. Проблема 

захворювань, що виникають унаслідок нестачі йоду, давно відома як проблема 
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ендемічного зоба. Термін «йододефіцитні захворювання» (ЙДЗ) був уведений 

ВООЗ у 1983 році, після того як Хетцель сформулював поняття ЙДЗ [127]. 

З метою оцінки важкості ЙДЗ використовують рекомендації, визначені 

ВООЗ/ЮНІСЕФ/ICCIDD [33]. Згідно з вказаними епідеміологічними 

критеріями, при медіані йодурії менше ніж 20 мкг/л споживання йоду 

вважають недостатнім, а дефіцит йоду важким; при медіані йодурії 20-49 мкг/л 

споживання йоду вважають недостатнім, а дефіцит йоду помірним; при 

медіані йодурії 50-99 мкг/л споживання йоду вважають недостатнім, а дефіцит 

йоду слабким. При цьому, якщо медіана концентрації йоду в сечі перевищує 

100 мкг на літр,то це засвідчує відсутність дефіциту йоду у певній популяції 

[102]. При медіані йодурії 100-199 мкг/л споживання йоду вважають 

нормальним та забезпеченість йодом оптимальним; при медіані йодурії 200-

299 мкг/л споживання йоду вважають більше потрібним, та забезпеченість 

йодом може створити незначний ризик надмірного споживання для всього 

населення; при медіані йодурії більше або рівне 300 мкг/л споживання йоду 

вважають надмірним, існує небезпека негативних наслідків для здоров’я (йод-

індукованого гіпертиреозу, аутоімунних захворювань щитоподібної залози) 

[33].  

Уперше увагу до проблеми ендокринних захворювань звернули під час 

організації наукових експедицій з метою вивчення ендемічного зобу в 

західних областях України. Так, у період з червня по вересень 1947 р. 

співробітниками Інституту експериментальної й клінічної терапії АМН СРСР 

за участю колективів Чернівецького та Станіславського державних медичних 

інститутів, практичних лікарів-терапевтів здійснена експедиція з вивчення 

ендемічного зоба в гірських районах Станіславської та Чернівецької областей 

під керівництвом старшого наукового співробітника М.Н. Фатєєвої [4, 30, 40, 

46 ]. 

У результаті проведених обстежень і досліджень з’ясувалося, що 

патологія ендемічного зобу та кретинізму була чи не найтяжчою не тільки в 
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Україні, але й у Європі, адже в деяких регіонах частка хворих на зоб становила 

від 49,6 % до 59 % населення (згодом ці відомості наводили у своїх 

дослідженнях П.Е. Рибалків, 1947 р.; М.Н. Фатєєва, 1948 р.; Ф.А. Баштан, 

1949 р.; Б.Б. Роднянський, Н.М. Шинкерман, 1955 р) [4, 46]. Під час експедиції 

в Станіславській області було обстежено всього 8093 чол. З урахуванням таких 

показників, як розповсюдженість, збільшення щитовидної залози 1-V ст. і, 

особливо, ІІІ-V ст., частоти захворювання чоловіків і дітей, вузловаті зоби, 

випадки кретинізму, глухонімоти, вродженої мікседеми, науковці визнали, що 

в Станіславській області зобна ендемія відповідає середньому ступеню 

важкості [4]. Тим часом, зобна ендемія в Чернівецькій області була визнана чи 

не найтяжчою в СРСР [4]. Результати медичних наукових досліджень 

спонукали до розробки практичних заходів щодо діагностики та лікування 

ендемічного зобу та інших ендокринних захворювань в західних областях 

України. Так, у березні 1948 року розпочала свою діяльність Чернівецька 

обласна зобна станція, перейменована 1950 р. в протизобний диспансер. У 

1951 р. обласні протизобні ендокринологічні диспансери засновано в 

Станіславі і Тернополі. Тоді ж в системі закладів охорони здоров’я були 

виділені лікарі-спеціалісти вузького профілю – ендокринологи [4]. Взагалі, 

1950–60-ті роки були тим періодом, коли інтенсивно велася широка, 

багатоцільова робота щодо боротьби з ендемією зобу та профілактики цього 

захворювання [4, 46]. Зародження ендокринологічної служби на Прикарпатті 

пов’язане із заснуванням у 1951 р. обласного протизобного диспансеру. 

Одним з ініціаторів його створення та першим керівником став Ара 

Арменакович Гарагашян (1902–1969), учасник першої протизобної експедиції 

на Прикарпатті 1947 р. З його ініціативи в гірських районах Прикарпаття 

організовано протизобні кабінети, розпочато підготовку лікарів-

ендокринологів і хірургів для операцій на щитовидній залозі, розроблено та 

впроваджено в практику профілактичні заходи серед населення області щодо 

зменшення захворюваності на ендемічний зоб [4]. З 1953 р. А.А. Гарагашян 
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виокремлює питання ендокринології в спеціальний навчальний курс, що 

читався для студентів медичного інституту. Завдяки зусиллям професора 

А.А. Гарагашяна на Прикарпатті була створена третя в тогочасному 

Радянському Союзі (після Москви і Ленінграда) радіоізотопна лабораторія для 

діагностики і лікування зобу. За 10 років її існування обстежено 17 тисяч 

людей, а лікування отримали більше 5 тисяч пацієнтів. Фактично до початку 

1970-х років ендемічний зоб і кретинізм серед дітей в області були ліквідовані 

[4, 46]. Так, завдяки поєднанню науково-дослідної роботи та лікувально-

профілактичної практики було розв’язано гостру проблему поширеного у той 

час ендокринологічного захворювання [46, 48]. 

Значну роль в дослідженні фізіологічної ролі макро- і мікроелементів к 

процесі обміну речовин у нормі й при патології відіграв відомий науковець, 

неординарна особистість, засновник унікальної в СРСР школи 

мікроелементології та багато років очолював Івано-Франківський медінститут 

– Бабенко Георгій Овксентійович, лікар, біохімік, д. мед. н. (1960), професор ( 

1961), Заслужений діяч науки і техніки України (1965). Від 1954 – завідувач 

кафедри біохімії, водночас ректор (1954-80), від 1963 року – професор Івано-

Франківської медичної  академії. Розробив концепцію ролі мікроелементів 

металів і металоферментів у канцеро-, атеро- й діабетогенезі, кроветворенні, 

розвитку імунодефіцитних станів; медичні технології для виготовлення 

лікувальних препаратів біометалівта препаратів з біомаси дощового черв’яка. 

Академік Бабенко Г. О. виховав десять докторів і сотні кандидатів наук у 

колишньому Радянському Союзі. По собі залишив чимало наукових праць [1]. 

Під керівництвом завідувача кафедри біологічної та медичної хімії імені 

академіка Г.О. Бабенка, доктора біологічних наук, професора Ерстенюк Г.М. 

в Івано-Франківському національному медичному університеті з успіхом 

щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції, присвячена 

пам’яті ректора університету, академіка Георгія Бабенка.  

На сьогодні питання епідеміології захворювань ЩЗ в умовах йодної 
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недостатності в Україні знаходяться в центрі уваги таких вчених, як В. І. 

Кравченко, М. Д. Тронько, Паньків, О. І. Гончарова, М. В. Власенко, Н. В. 

Пасєчко, Н. Б. Зелінська, В. О.Шидловський, В. І. Боцюрко, Г. М. Ерстенюк, 

О. В. Камінський, Н. В.Пашковська, Н. В. Скрипник. До чинників виникнення 

вузлових форм зоба слід віднести первинну і вторинну екзогенну йодну недо-

статність (виникає при надлишку в ґрунті великої кількості мікроелементів, 

які перешкоджають йоду переходити у воду та засвоювати його рослинами 

(фтористий натрій, марганець, кобальт, залізо), радіаційний вплив, 

одноманітне неповноцінне харчування, дефіцит у їжі білків, вітамінів, 

уживання продуктів, що містять струмогени, дефект ферментів, які приймають 

участь у синтезі і метаболізмі тиреоїдних гормонів, куріння тютюну, 

генетична схильність [34, 47, 59, 131]. Йод є складовою частиною тиреоїдних 

гормонів – тироксину (Т4) і трийодтироніну (Т3), регулятором гормоногенезу 

і проліферації тиреоцитів. В умовах дефіциту йоду знижуються синтез і 

секреція тиреоїдних гормонів, що за принципом зворотного зв’язку 

призводить до підвищення секреції тиреотропного гормону (ТТГ) гіпофізом 

[11, 153]. Внаслідок ТТГ-залежної стимуляції ЩЗ захоплює з крові все більшу 

кількість екзогенного йоду, що надходить в організм з їжею і водою, і 

оптимізує повторне використання ендогенного елементу, включаючи 

компенсаторні механізми для забезпечення ефективного синтезу тиреоїдних 

гормонів [258]. Формування різних форм зобної трансформації ЩЗ є 

компенсаторною реакцією, спрямованою на підтримку постійної концентрації 

тиреоїдних гормонів в організмі. Після виснаження функціоналних 

компенсаторних механізмів під впливом ТТГ розвиваються прояви явного або 

субклінічного гіпотиреозу, з’являються морфологічні ознаки патології ЩЗ – 

гіпертрофія (збільшення в розмірах) і гіперплазія (збільшення кількості 

фолікулярних клітин), а з часом функціональна автономія і злоякісність.  [12, 

50, 66, 87, 88]. Патогенез гіпертрофії ЩЗ в результаті йодного дефіциту досить 

складний. За своєю суттю, формування зоба є компенсаторною реакцією, 
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спрямованою на підтримку постійної концентрації ТГ в організмі в умовах 

йодного дефіциту. За сучасними уявленнями, теорія гіперпродукції або 

підвищеної чутливості тиреоцитів до ТТГ не може повністю пояснити 

патогенез йододефіцитного зоба, а проліферативні і трофічні ефекти ТТГ 

часто опосередковані іншими чинниками. Зокрема, зниження вмісту йоду в 

тканині ЩЗ призводить до посиленої продукції факторів росту, серед яких 

найбільш значимими є інсуліноподібний фактор росту 1-го типу, 

епідермальний фактор росту, фактор росту фібробластів і трансформуючий 

фактор росту β [32, 51, 63, 196, 220]. Було показано, що зростання ізольованих 

фолікулів ЩЗ, що містять достатню кількість йоду, не вдається стимулювати 

введенням ТТГ. Крім того, виявилося, що при блокаді рецепторів 

інсуліноподібного фактора росту 1-го типу специфічними антитілами ТТГ не 

здатний чинити трофічні ефекти на тиреоцити [143, 162]. Дефіцит йоду 

активує інтратиреоїдні медіатори проліферації і фактори росту: інтерлейкіни, 

інсуліноподібний фактор росту 1-го типу, епідермальний фактор росту, а 

також інозитолтрифосфат один із найпотужніших внутрішньоклітинних 

факторів проліферації. Доведено, що утворення зоба відбувається під впливом 

інтратиреоїдних чинників росту, а за нормальної концентрації йоду в ЩЗ ТТГ 

не стимулює її гіпертрофію [16, 17, 97, 158, 164]. Чим сильніше знижується 

вміст йоду в ЩЗ, тим більше активізуються інтратиреоїдні чинники росту. 

Спочатку це призводить до дифузного збільшення ЩЗ, яка за рахунок напруги 

компенсаторних механізмів підтримує рівень ТГ умежах норми. При 

тривалому дефіциті йоду компенсаторні механізми виснажуються, що 

призводить до утворення як доброякісних, так і злоякісних вузлів [142, 148, 

152]. Крім того, в умовах дефіциту йоду може порушитися функція ЩЗ, 

розвинутися гіпотиреоз, зниження здатності ЩЗ синтезувати тиреоїдні 

гормони (мало сировини (йоду) - мало гормонів), або тиреотоксикоз, 

підвищення здатності ЩЗ до автономного неконтрольованого синтезу 

тиреоїдних гормонів у вузлах ЩЗ, тиреотоксичних аденомах або 
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багатовузловому токсичному зобі. Останній є закономірним результатом 

дефіциту йоду протягом тривалого часу [99, 100, 101, 168, 186]. Тиреоцити 

початково не є ідентичними за своєю проліферативною активністю, що 

позначається як мікрогетерогенність: одні тиреоцити більш активно 

захоплюють йод, інші більш активно продукують тиреоїдні гормони, треті  

більш активно діляться, четверті мають початково низьку функціональну і 

проліферативну активність [155, 175]. В умовах йодного дефіциту ЩЗ 

знаходиться під впливом хронічної гіперстимуляції, основною причиною якої 

є зниження інтратиреоїдного пулу йоду. На першому етапі ця гіперстимуляція 

призводить до дифузного збільшення всієї ЩЗ утворюється дифузний 

еутиреоїдний зоб. У зв’язку з тим, що ЙД призводить до гіперстимуляції всієї 

ЩЗ, процес вузлоутворення, як правило, не обмежується однією ділянкою або 

часткою у результаті утворюється багатовузловий зоб. Незважаючи на 

локальність проявів (часто тільки один вузол), вузловий зоб у пацієнтів, що 

проживають у йододефіцитному регіоні (ЙДР), за своєю суттю, є 

захворюванням усього органу. Це має велике клінічне значення, оскільки 

пояснює високу частоту післяопераційних рецидивів вузлового зоба за 

відсутності профілактичної терапії препаратами йоду. Слід зазначити, що на 

ранніх етапах вузловий зоб не веде до порушення функції ЩЗ. Однак, у 

окремих пацієнтів можуть сформуватися вузлові утворення, що призводять у 

подальшому до функціональної автономії ЩЗ і розвитку тиреотоксикозу [150, 

172]. Численні фундаментальні дослідження з біохімії, молекулярної 

фармакології мікроелементів показали, що в профілактиці й терапії 

йододефіцитних станів не можна не брати до уваги тісний зв’язок метаболізму 

йоду з метаболізмом інших мікронутрієнтів, які за своєю дією є синергістами 

йоду [21, 43, 56.]. Обговорюючи внесок мікроелементного дисбалансу у 

формуванні зоба, особливу увагу приділяють селену (Se) та цинку (Zn) [65, 

134]. У літературі наведено експериментальні й клінічні дані, що 

підтверджують гіпотезу про зобогенну дію дефіциту Zn, який є компонентом 
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понад 200 металопротеїнів, у тому числі ядерного рецептора Т3, що пояснює 

необхідність даного мікроелемента для реалізації біологічних ефектів 

тиреоїдних гормонів [140, 174]. У структурі цього рецептора виявлено так 

звані цинкові пальці — спеціалізовані фрагменти білка, що хелатують Zn. 

Фермент супероксиддисмутаза, що містить Zn, забезпечує антиоксидантний 

захист ЩЗ, а зниження активності цього ферменту збільшує ризик гіперплазії 

ЩЗ [183]. При дефіциті Zn в організмі накопичуються його функціональні 

антагоністи – свинець та кадмій. Вони порушують процеси біосинтезу 

тиреоїдних гормонів і створюють додаткове навантаження на ЩЗ [77, 82, 134] 

Важливим мікроелементом для ЩЗ є кобальт. Він входить до складу 

тирозинйодинази – ферменту, що відповідає за органіфікацію йоду. Однак при 

надмірному надходженні даного мікроелементу гальмуються ензиматичні 

реакції тирозину (кобальт знижує активністьтирозинйодинази, а також 

цитохромоксидази, що бере участь в окисленні йодиду в йодад) [33, 86]. 

Залізо відіграє важливу роль у метаболізмі тиреоїдних гормонів. Воно 

бере участь у перетворенні амінокислоти L-фенілаланіну в L-тирозин, входить 

до складу активного центру специфічного ферменту — тиреопероксидази, що 

каталізує реакції окислення і органіфікації йоду в процесі біосинтезу Т3 та Т4. 

Встановлено, що при залізодефіцитних анеміях знижується периферична 

дейодизація Т4 та збільшується концентрація ТТГ [70].  

Se було відкрито шведським хіміком J.J. Berzelius у 1817 році. Se є 

облігатним мікронутрієнтом, який надходить в організм через кишечник і 

накопичується в печінці, нирках і м’язовій тканині. Se бере участь у синтезі, 

активації і метаболізмі тиреоїдних гормонів, а його дефіцит призводить до 

загибелі тиреоцитів і заміщенню паренхіми ЩЗ сполучною тканиною [91, 106, 

141, 147]. ЩЗ є одним з органів із високим вмістом Se, який утворює в ній 

селенопротеїни активні біоантиоксиданти Крім того, селен може проявляти 

протипухлинну активність через декілька потенційних механізмів, що 

включають індукцію апоптозу, антиоксидантну дію, зміну метилювання ДНК 
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генів-супресорів пухлини, стимуляцію імунної системи за рахунок 

протизапальних та антиангіогенних властивостей [137,163]. Відмічено 

покращення клінічного перебігу хронічного аутоімунного тиреоїдиту в 

пацієнтів, яким була проведена компенсація дефіциту Se. Водночас, можливі 

мутації в генах, які кодують синтез селенопротеїдів, із наступним розвитком 

дефіциту Se [98, 139, 213, 217]. Дефіцит Se супроводжується зниженням 

імунітету, посиленням несприятливих вільнорадикальних процесів, ризиком 

активації тиреоїдних автоімунних реакцій, порушенням конверсії Т4 в Т3 

[181, 182]. У результаті додавання в раціон сполук Se (у формі селеніту або 

селената натрію) відбувається пригнічення запалення і зниження титрів 

антитіл при аутоімунному тиреоїдиті. Виявлено патогенетичний 

взаємозв’язок між окремими випадками гіпотиреозу в дітей та селеновою 

недостатністю [74, 75, 111, 112, 171, 177]. 

Відзначено роль дефіциту Se в патогенезі багатовузлового колоїдного 

зоба [51, 133]. У ряді досліджень показана позитивна динаміка зниження 

титрів антитіл до тиреоїдної пероксидази в пацієнтів із хронічним 

аутоімунним тиреоїдитом, які отримували Se у фізіологічних дозах близько 80 

мкг на день протягом 6-12 місяців. Поєднаний дефіцит йоду і Se посилює 

проблему йодної недостатності, що знаходить своє відображення в структурі 

захворюваності тиреоїдною патологією у населення України [136, 184]. Зараз 

ми спостерігаємо зростання не тільки гіпертрофічних і гіперпластичних 

процесів у ЩЗ, але й аутоімунних тиреопатій. Виходячи з фізіологічної 

важливості поєднання йоду і Se для нормальної роботи всіх систем організму, 

а особливо їх синергічної ролі у функціонуванні ЩЗ, в умовах природного 

дефіциту може бути рекомендовано додатковий лікувально-профілактичний 

прийом цих мікроелементів [198].  У даний час накопичена значна доказова 

база, що свідчить про важливість Se для нормального функціонування ЩЖ. 

Встановлено, що ЩЖ людини містить більше Se на 1 г тканини, ніж будь-який 

інший орган [146, 203, 222, 223, 255]. На тлі відносно легкого селенодефіциту 
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у дітей грудного віку та віком та у людей старше ніж 65 років знижується 

співвідношення рівнів трийодтироніну та тироксину (Т3/Т4). Такий 

тиреоїдний дисбаланс визначався при рівні Se в крові нижче ніж 0,9 мкмоль/л 

[145, 185]. У шотландському дослідженні було встановлено, що цей 

тиреоїдний дисбаланс корелював із зменшенням рівня Se в плазмі крові 

населення країни після заміни богатої Se пшениці з Канади та США на 

селенодефіцитне зерно з європейських країн [227]. Встановлено, що в деяких 

регіонах поряд з важким йододефіцитом сопутній дефіцит Se підвищує 

важкість гіпотиреозу і призводить до мікседематозного кретинізму [204]. В 

той час, показано, що адекватне забезпечення Se захищає ЩЗ від пошкоджень 

на фоні надлишку йоду в умовах поєднання обох дефіцитів [257].   

У 2011 р. опубліковані результати популяційного дослідження у Данії 

про те, що низький рівень Se в плазмі крови корелював з ризиком 

формуванням багатьох вузлів ЩЖ розміром більше ніж 10 мм [202]. Є 

декілька гіпотез щодо механізмів підвищення ризиків виникнення вузлів у 

пацієнтів з селенодефіцитом і вони в основному пов'язані з селенопротеїнами 

(СП), а саме – з глутатіонпероксидазами (GPX) та генезом раку ЩЖ. 

Спеціалісти FDA в 2005 році представили дані, які дозволяють передбачати 

зв'язок між SE та раком ЩЗ. Основою для цього були в т.ч. результати 

норвезької програми Janus Serum Bank, яка продемонструвала, що низький 

рівень Se підвищує ризик розвитку раку ЩЖ. Запропоновано декілька гіпотез 

відносно механізму дії Se на пухлини [160, 161, 205, 241], у число яких 

включено:  антиоксидантну дію; специфічне інгібування росту пухлинних 

клітин; модуляцію клітинного циклу та апоптозу; редукція пошкоджень ДНК. 

Виявлено, що при використанні SE знижується рівень антитиреоїдних антитіл 

при їх підвищенні у хворих з тиреоїдним раком [89, 90, 114]. Активно 

досліджується ефективність SE при дифузному токсичному зобі. 

Продемонстрована негативна кореляція між рівнями Se та антитіл до 

рецепторів ТТГ [110]. Доказово, що додавання SE к метимазолу та 
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левотироксину здатне швидше та більш значно зменшити рівень Т4в та 

підвищити показники ТТГ у порівнянні з плацебо, цей ефект зберігається до 

36 неділь [82]. Механізм ефективності SE при різних тиреопатіях пояснюється 

модифікацією експресії СП, з яких на сьогоднішній день вивчаються близько 

30 [92, 156, 204]. Деякі СП експресуються в тиреоцитах, в т. ч. 

цитоплазматична, плазменна та фосфоліпідна, глутатіонпероксидаза (GPX), 

дійодиназа I типу (D1), тиоредоксинредуктаза (TRx), СП Р [105]. Вважають, 

що вони беруть участь у формуванні складних захисних систем, які 

підтримують нормальне функціонування ЩЖ через захист залози від 

надлишку Н2О2 та реактивних продуктів оксидативного стресу [124, 125, 198]. 

GPX і TRx є двома основними СП, відповідальними за обмеження 

виробництва Н2О2 [104, 118, 193]. Відповідно, селенодефітцит веде до 

зменшення утворення цих СП та накопичення Н2О2, пошкодження тканини 

ЩЖ та до підвищення активності тиреопероксидази. Встановлено, що 

основним джерелом Se в плазмі є СП Р. Він продукується гепатоцити та грає 

роль транспортера та дистриб’ютора Se, захищаючи його утримання в 

організмі та переносу в мозок у умовах селенодефіциту [121, 128, 216]. У той 

час, коли було виявлено, що ЩЖ може накопичувати, утримувати та 

забезпечувати рециркуляцію Se навіть у відсутності СП Р [180].   

Результати досліджень свідчать про те, що в Європі має місце 

субоптимальна концентрація Se в крові популяцй більшої частини регіонів. 

Виключениями були Австрія [244], Угорщина [149], Данія [79, 228]. Найбільш 

низькій рівень Se в сиворотці крові виявлявся у албанців, що живуть у Греції 

[215], найбільш висока забезпеченість Se виявилася у Польщі [72]. 

Концентрація Se в сироватці крови складала 111,1 мкг/л при тому, що для 

повної експресії в плазмі GPX потрібно як мінімум 90,0 мкг/л Se [72].  

До початку 1980-х років найнижчим рівнем Se в світі були у Фінляндії. 

Надалі була реалізована загальнонаціональна програма збагачення 

сільськогосподарських добрив, що нормалізувало показники забезпеченості 
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Se [59]. В Україні більш виражений дефіцит SE відмічався у Волинській, 

Сумській та Київській областях [173]. Незважаючи на доказану значимість 

проблеми, пов'язаною із забезпеченням Se, в Україні до сих пір, не проведено 

дослідження, направлене на встановлення міжрегіональних особливостей 

наявності та вираженості дефіциту селену як фактора ризику розвитку різних 

патологій, у т.ч. захворювань ЩЗ, немає даних про території та групи ризику. 

Далі слід зазначити піонерське дослідження В.І. Кравченка та співавт., у якому 

автори довели, що у дітей Чернігівської області причиною розвитку дифузного 

зобу, поряд з дефіцитом йоду, є супутній дефіцит Se [28]. Враховуючи 

значимість Se для нормального функціонування ЩЗ та дані про ефективність 

препаратів Se при різній патології ЩЗ, були проведені дослідження   рівня Se 

у волосі жінок та дівчаток-підлітків з тиреопатологією, що проживають у 

різних регіонах півдня України. Волосся, як об'єкт дослідження, були вибрані 

у зв'язку з можливістю уникнути інвазивності дослідження а також з тим, що 

волоссі у рівні Se є більш стабільним і не залежить від випадкових 

особливостей харчування. Так, було проведено дослідження О.В. Гончаровою 

[9, 10]. Дослідження провели з допомогою атомно-абсорбційного 

спектрометра. Нормою вважили рівень Se > 0,8 мкг/г [132]. Аналізуючи 

отримані результати, слід зазначити, що у всіх обстежених групах жінок, що 

проживають на різних територіях України та мали патологію ЩЗ, середній 

показник рівня Se у волоссі не досягав нижньої межі норми. При цьому 

селенодефіцит був більш важким у мешканців районів Харківської та 

Запорізької областей. У проживаючих в м. Дніпрі рівень був нижче 

референтних норм, але при цьому вірогідно вищий, ніж в м. Харкові (р <0,001), 

у Балаклеївському (р <0,001) та Чугуєвському (р <0,01) районах області. В 

Одесі, Сумах та Сумській області рівні були знижені (0,55 ± 0,04 мкг/г; 0,57 ± 

0,05 мкг/г та 0,53 ± 0,02 мкг/г відповідно) ственно) і достовірно не відрізнялися 

один від одного і від даних по м. Дніпру. У той же час, вони достовірно 

перевищували рівні Se в м. Харкові та досліджених районах Харківської 
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області. Таким чином, результати ряду експериментальних та клінічних, а 

також епідеміологічних досліджень дозволяють конкретизувати роль Se перш 

за все в утворенні гормонів ЩЗ, підтримку оптимального балансу між ними у 

різних органах. 

Таким чином, питання поєднаного дисбалансу інших елементів у 

пацієнтів з ВЗ, встановлення особливостей макро- та мікроелементного 

забезпечення населення та їх значення у виникненні вузлового зоба 

висвітлюється в літературі недостатньоі  та є на нашу думку важливим для 

вивчення патогенетичних факторів і механізмів порушень у хворих з вузловою 

патологією ЩЗ. 

 

1.3. Наукові і практичні аспекти лікування та спостереження за 

вузловими захворюваннями ЩЗ на підставі сучасних міжнародних 

рекомендацій 

 

Важливим аспектом лікування хворих на вузловий зоб в умовах йодної 

недостатності є ліквідація дефіциту йоду в харчуванні. Використовують 

методи індивідуальної, групової та масової йодної профілактики. Йод - 

необхідний елемент для нормального росту і розвитку. В організмі він 

присутній у невеликій кількості (15-20 мг). За все життя людина споживає 

всього 3 - 5 г йоду (близько 1 чайної ложки). Щоденна потреба цього елементу 

залежить від віку та фізіологічного стану.  

Йодне забезпечення визначається за вмістом йоду в сечі (йодурія) і за 

даними Всесвітньої організації охорони здоров’я може бути [249]: 

оптимальним – 100-200 мкг/л; більш ніж достатнім –>200-300 мкг/л; 

надмірним – >300 мкг/л; недостатнім легкого ступеня – 50-99 мкг/л; 

недостатнім середньої важкості – 20-49 мкг/л; недостатнім важкого ступеня – 

<20 мкг/л. 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародна рада з контролю за 

йододефіцитними захворюваннями (МРКЙДЗ) [207] та ВООЗ [230, 248] 
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рекомендують такі нормативи щоденного вживання йоду: - 90 мкг для дітей 

дошкільного віку (від 0 до 59 місяців); – 120 мкг для дітей молодшого 

шкільного віку (від 6 до 12 років); - 150 мкг для підлітків (старших 12 років) і 

дорослих; - 250 мкг для вагітних жінок і матерів-годувальниць [86]. Йод 

знаходиться в ґрунті та морській воді у вигляді йодиду. Його концентрація в 

морській воді становить близько 50-60 мкг/л, в йододефіцитних регіонах – 

менше 2 мкг/л, а в повітрі – близько 0,7 мкг/мл. Оскільки в питній воді 

міститься мало йоду, основну кількість цього мікроелементу ми отримуємо з 

їжею. Найбільш висока його концентрація в морській рибі і морепродуктах – 

приблизно 800 - 1000 мкг/кг. Особливо багаті на цей мікроелемент морські 

водорості (від 5000 до 900000 мкг/кг) і губки (3800000 мкг/кг). Дуже багато 

йоду в риб'ячому жирі. Його вміст в таких поширених продуктах харчування 

як молоко, яйця, зернові, овочі залежить від рівня йоду в ґрунті, тому в 

йододефіцитних районах вони не можуть служити джерелом достатнього 

надходження цього мікроелемента в організм людини [235]. 

Оптимальною стратегією подолання ЙД в масштабах популяції, за 

рекомендаціями ВООЗ, є прийняття рішень на загальнодержавному рівні щодо 

загального обов’язкового йодування харчової солі в країні. Саме така стратегія 

була покладена в основу Постанови № 1418 Кабінету Міністрів України від 

26.09.2002 р. «Про затвердження Державної програми профілактики йодної 

недостатності у населення України на 2002-2005 роки». Але, нажаль основні 

положення цього документу так і не були втіленні в життя, а нова програма на 

державному рівні ще не розроблена. Йодна профілактика за допомогою 

йодованої солі з розрахунку до 25 мг йодату калію на 1 кг солі (саме такі 

стандарти використовують в більшості європейських країн), за цими 

стандартами покриє дефіцит йоду і за розрахунками не перевищить 

оптимальних критеріїв [26, 55]. В Україні наявне паралельне застосування 

інших йодовмісних сполук (йодид калію, полівітаміни з добавкою йоду, 

мінеральні комплекси, що містять йод, таблетки з морських водоростей, 
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харчові продукти з добавкою йоду, йодована вода, йодований чай тощо), тому  

вважається, що для контролю йодної профілактики повинна бути налагоджена 

система моніторингу, до якої мають входити, по-перше, контроль за 

надходженням йоду в організм за показниками йодурії, а по-друге – контроль 

за вмістом йоду в солі та в йодовмісних препаратах [5, 20, 26, 33, 55, 247].  

Необхідно чітко усвідомлювати, що профілактика і лікування ЙДЗ 

повинні проводитися постійно й безперервно під наглядом наукових і 

медичних працівників усистемі постійного біологічного моніторингу, 

оскільки дефіцит йоду є стабільним природним феноменом іне може бути 

ліквідований «випад-ками терапевтичної активності». Безперервна йодна 

профілактика зі систематичним моніторингом йодної забезпеченості вірогідно 

зни-жує ризик формування ЙДЗ удітей та дорослих та перешкоджає 

виникненню ускладнень йодної профілактики, особливо при обтяженій 

спадковості щодо тиреоїдної патології [7, 34, 35, 81, 192, 232].  

Останнім часом знову з’явилася надія розв’язання проблеми ЙДЗ в 

Україні в законодавчому плані. 17вересня 2019р. з ініціативи Глобального 

йодного центру та ЮНІСЕФ від-бувся круглий стіл «Законодавчі зміни 

вУкраїні щодо йодування харчової солі, обґрунтуван-ня, світовий досвід, 

лобіювання, адвокація». У засіданні взяли участь представники МОЗ України, 

Міністерства аграрної політики України, наукової спільноти, асоціації 

дієтоло-гів України, виробників йодованої солі, ВООЗ. ЮНІСЕФ та інші 

зацікавлені особи. Рішення учасників круглого столу було од-ностайним: 

докласти максимум зусиль до зако-нодавчого розв’язання проблеми 

профілактики. ЙДЗ, прийняття рішення щодо універсально-го йодування солі 

та лобіювати це питання пе-ред вищим керівництвом України (Верховною 

радою України, Адміністрацією Президента України, КМ України). Було 

прийнято рішення у 2020р. провести Національне дослідження йодного 

забезпечення України. Однак внаслідок ситуації з COVID-19 цей захід 

перенесено на 2021р [54]. 
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Питання про верхню межу норми споживання йоду не має на сьогодні 

однозначної відповіді. Найбільша кількість йоду, що не впливає на функцію 

щитоподібної залози, визначається різними авторами у межах 500-1000 

мкг/добу. Ця цифра відповідає звичайному споживанню йоду в США [33]. В 

інших дослідженнях було зазначено, що щоденне надходження 500 мкг йоду 

спричиняє незначний, але статистично значущий  приріст базальної і 

стимульованої ТРГ концентрації ТТГ у сироватці [33, 259]. Разом з тим, в 

Японії, де добова потреба йоду досягає декількох мг, а екскреція йоду 

становить 700 – 3200 мкг/добу, не спостерігається зростання частоти 

тиреоїдних захворювань, у тому числі аутоімунного тиреоідиту [33, 130, 259]. 

Препарати йодиду калію у добових дозах дозволяють рівномірно забезпечити 

організм йодом, не спричиняючи ризику виникнення побічних реакцій на його 

високі концентрації.  

Проведений аналіз асортименту препаратів із калію йодидом відповідно 

до Державного реєстру лікарських засобів України станом на 1 грудня 2020 

року дозволив встановити, що на українському фармацевтичному 

ринкузареєстровано 30 позицій з калію йодидом у вигляді 7 лікарських форм 

[13]. Із даного переліку лікарських засобів із калію йодидом за анатомо-

терапевтичною хімічною класифікацією (АТС-класифікацією) 5 лікарських 

засобів рекомендуються при захворюваннях щитоподібної залози (Н03С): 

Калію йодид (табл. 250 мг № 10, ПАТ «Монфарм», Україна), Йод-норміл 

(табл. 100 мкг, 200 мкг, АТ «Київський вітамінний завод», Україна), 

Антиструмін (табл. 1 мг № 50 та № 100, ПрАТ «Фармацевтична фірма 

«Дарниця», Україна), Йодомарин (табл. 100 мкг , 200 мкг № 50, №100 

«БЕРЛІН-ХЕМІ АГ», Німеччина), Йодид-Фармак (табл. 100 мкг, 200 мкг, № 

50, ПАТ «Фармак», Україна). Серед даних лікарських засобів відповідно до 

інструкції для медичного застосування лише Калію йодид (табл. 250 мг № 10, 

ПАТ «Монфарм») можна призначати дорослим та дітям віком від 2 років по 

125 мг (1/2 таблетки) один раз на добу при загрозі надходження в організм 
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радіоактивного йоду для захисту від опромінення щитоподібної залози; Йод-

норміл, Йодомарин та Йодид-Фармак у табл. по 100 та 200 мкг рекомендується 

приймати немовлятам та дорослим для профілактики розвитку дефіциту йоду 

або для лікування захворювань щитоподібної залози. Решту лікарських засобів 

з калію йодидом випускають у порошках (субстанції для виготовлення 

нестерильних лікарських засобів), очних краплях, розчинах для ротової 

порожнини, розчинах для зовнішнього застосування, краплях, капсулах, 

таблетках (полівітаміни) та розчину оромукозного. Таким чином, на 

вітчизняному фармацевтичному ринку є зареєстровані препарати калію 

йодиду для застосування населенням територій з дефіцитом йоду (у питній 

воді і продуктах харчування), які містять дозу стабільного йоду 100–200 мкг. 

Принципові відмінності між профілактикою та лікуванням дифузного 

нетоксичного (ендемічного) зоба, який розвивається на тлі йодної 

недостатності, відсутні [18, 19, 25, 26, 54]. Таким чином, впровадження йодної 

профілактики в Україні є нагальним завданням, що не тільки дозволить 

усунути ряд проявів тиреоїдної патології, але й значно покращить здоров’я 

населення. Застосування системи моніторингу дозволить підвищити 

ефективність йодної профілактики та уникнути негативних її наслідків [3, 26, 

37].  

Новим досягненням у галузі тиреоїдології є консенсус із клінічної 

діагностики та лікування ВЗ між трьома провідними профільними асоціаціями 

світу – Американською та Італійською асоціаціями клінічних ендокринологів 

та Європейською тиреоїдною асоціацією – у 2010 26 році. Але цей консенсус 

не регламентує стандартизації інших захворювань ЩЗ. На сьогодні у 

діагностиці та лікуванні патології ЩЗ у кожній країні існують розрізнені 

власні підходи і технології, немає єдиної системи стандартизації надання 

медичної допомоги хворим з патологією ЩЗ, а у деяких країнах вона зовсім 

відсутня. Найважливішим механізмом підвищення ефективності та 

забезпечення заданої якості медичної допомоги є стандартизація. Нині не 
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тільки в Україні відсутні єдині уніфіковані стандарти (консенсуси) з надання 

медичної допомоги хворим з патологічними станами ЩЗ, а й у всьому світі. 

Тому потрібна розробка та впровадження нових єдиних стандартів надання 

медичної допомоги населенню України з патологією ЩЗ з урахуванням 

новітніх даних, що дозволить за рахунок ранньої діагностики, своєчасного 

наукового і фінансово обґрунтованого лікування скоротити фінансові витрати 

та негативні наслідки для здоров’я населення [22]. Краще за все маркером 

ефективності лікування ВЗ і поповнення Йоду є визначення вмісту 

тиреоглобуліну у крові (ТГ), який досліджують спочатку та кожні 4-6 місяців, 

повинен поступово зменшуватись[22, 154, 189]. 05.09.2011р. Вченою радою 

Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, 

трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України було затверджено 

«Протокол надання медичної допомоги хворим із патологією ендокринної 

системи» [41], де були включені рекомендації до лікування захворювань ЩЗ. 

На підставі сучасних міжнародних рекомендацій, відображених у клінічних 

настановах, а саме: Американської тиреоідної Асоціації для дорослих 

пацієнтів з вузлами щитоподібної залози і диференційованим раком 

щитоподібної залози, 2015 р.; сумісного консенсусі Американської асоціації 

клінічних ендокринологів з урахуванням доказової медицини в методичних 

рекомендаціях розглядаються та доповнюються сучасні підходи до 

діагностики, наукові і практичні аспекти лікування та спостереження за 

вузловими захворюваннями щитоподібної залози [58, 126]. 

Згідно рекомендацій Американської тиреоідної Асоціації для дорослих 

пацієнтів з вузлами ЩЗ і диференційованим раком ЩЗ, 2015 р., рекомендована 

тактика лікування ВЗ в залежності від результатів ТАПБ: 

- Неінформативна пункція – якщо первинна ТАПБ неінформативна, її слід 

повторити під контролем УЗД. У більшості випадків постійно неінформативні 

солідні вузли вимагають хірургічного видалення. 
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- Доброякісне утворення – клінічне, сонографічне спостереження з контролем 

рівня ТТГ крові кожні 6-18 міс. ТАПБ під контролем УЗД ЩЗ повторюють у 

разі появи підозрілих клінічних або ультразвукових ознак, а також у разі 

збільшення розмірів вузла більш ніж на 50%. Показання до операції при 

доброякісних вузлах: наявність компресійного синдрому, розміром >4 см.,  

попереднє зовнішнє опромінення, прогресивний ріст вузла. Повільно 

зростаючі доброякісні вузли загалом можуть перебувати під спостереженням 

і не вимагати операції. Кращим об'ємом операції для доброякісного 

одновузлового зоба є гемітиреоїдектомія з істмусектомією, для 

багатовузлового зоба – тотальна тиреоїдектомія. 

- Атипія невизначеного значення  – рекомендовано повторна ТАПБ. 

- Атипія невизначеного значення(повторно) – рекомендовано 

гемітиреоїдектомія, цитоморфологія. 

- Фолікулярна неоплазія – показана інтраопераційна експрес-біопсія 

вузлів.Рекомендовано гемітиреоїдектомія, цитоморфологія.  

- Підозра на злоякісне утворення – підозрілі (на рак): зразки, які мають ознаки 

малігнізації, проте не містять всіх діагностичних критеріїв раку. 

Рекомендовано тиреоїдектомія. Інтраопераційна експрес-біопсія є 

необхідною.  

- Злоякісне утворення – зразки, які мають чіткі цитологічні ознаки первинної 

або метастатичної злоякісної пухлини. Рекомендовано тиреоїдектомія. При 

цитологічному діагнозі диференційованого раку ЩЗ показано хірургічне 

лікування. Для анапластичної карциноми, первинної лімфоми і метастатичних 

вузлів рекомендовано подальше дообстеження перед проведенням операції. 

[126]. За необхідності призначається лікування: 

- При гіпотиреозі – призначення левотироксину. Використання тиреоїдних 

гормонів при лікуванні еутиреоїдного вузлового зоба не рекомендується. 

Проте, при наявності субклінічного або маніфестного гіпотиреозу замісну 

терапіютироксином необхідно застосовувати для досягнення компенсації 
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рівня ТТГ у межах 0,5-2,5 мМОд/л. L-тироксин (еутирокс) не рекомендується 

для профілактики рецидивів вузлового зоба після гемітиреоідектомії, якщо 

ТТГ залишається в рамках нормальних значень. 

- Супресивна терапія тироксином для доброякісних вузлів ЩЗ загалом  не 

рекомендується через переважання потенційної шкоди для здоров’я над 

очікуваним ефектом. Для кожного індивідуума з доброякісними тиреоїдними 

вузлами потрібно забезпечити належне вживання йоду. В умовах дефіциту 

йоду на всіх етапах надання медичної допомоги можливе використання 

препаратів калію йодиду (у дозі 200 мкг/добу постійно 6-12 міс) при лікуванні 

не великих ВЗ у дорослих осіб при високому рівні ТГ в крові та при відсутності 

ознак функціональної тиреоїдної автономії. 

- При ознаках гіпертиреозу при токсичній аденомі ЩЗ або функціональній 

тиреоїдній автономії використовують тиреостатики (мерказоліл, тирозол, 

тіамазол, еспа-карб, пропіцил). 

- Черезшкірна ін'єкція етилового спирту (ЧІЕС) під контролем УЗД ефективна 

в лікуванні одиночних доброякісних тиреоїдних кіст і змішаних вузлів з 

великим рідинним компонентом. ЧІЕС не повинна проводитися при солідних 

вузлах незалежно від їх функціональної активності, а також при 

багатовузловому зобі.  

Лазерна абляція може застосовуватися при наявності вузлів, що 

викликають компресійні симптоми або косметичні скарги у пацієнтів, які 

відмовляються від хірургічного втручання або мають високий хірургічний 

ризик. Втручання повинно проводиться тільки в спеціалізованих центрах. 

Високочастотна термічна абляція не рекомендується для рутинного 

використання в лікуванні тиреоїдних вузлів [52, 58, 126, 190].  

Згідно рекомендацій Американської тиреоідної Асоціації для дорослих 

пацієнтів з вузлами ЩЗ і диференційованим раком ЩЗ, 2015 р. 

рекомендується  спостереження з вузловим колоїдним зобом за даними ТПАБ 

: 
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- Доброякісні за даними ТАПБ вузли вимагають динамічного 

спостереження.  

-  Клінічне обстеження, УЗД і визначення рівня ТТГ проводиться кожні 6-24 

місяців залежно від сонографічних критеріїв ризику злоякісності. 

-  ТАПБ під контролем УЗД показано при появі підозрілих на злоякісність 

даних.  

- ТАПБ під контролем УЗД показано при збільшенні обсягу вузла більше 

ніж на 50% .  

На сьогоднішній день встановлено, що при тиреоїдній патології 

призначення препаратів SE забезпечує: таргетну компенсацію селенодефіциту 

[108, 109, 129, 157, 179, 187, 188]; профілактику ураження тканин ЩЖ [151, 

236, 237, 238]; зменшення тиреоїдної функції [79, 243, 245, 246]; зменшення 

запалення та зниження рівня аутоантитілпри аутоімунній патології (АІТ, ДТЗ, 

тиреотоксична офтальмопатія) [138, 178]; покращення якості життя [202]; 

зниження ймовірності розвитку післяпологового тиреоїдиту [65].  

Враховуючи особливості патогенезу різної патології ЩЗ, розроблені 

рекомендації дозування селеновмісних препаратів [219]. Так, рекомендуються 

наступні дози Se при тиреопатологии [219]: для профілактики тиреопатології 

– 100; мкг/добу; для лікування АІТ, гіпотиреозу, післяпологового тиреоїдиту 

– 200 мкг/добу; для лікування ДТЗ, тиреотоксичної офтальмопатії 200-600 

мкг/добу.  

Аналіз наукових публікацій щодо значущості для підтримки 

нормального функціонування ЩЖ, профілактики та лікування патології ЩЗ, 

свідчить про значний інтересі дослідників до цієї проблеми. Встановлені 

механізми позитивного впливу препаратів на захворювання ЩЗ та розроблені 

рекомендації адекватних доз Se для лікування. 

Таким чином, аналіз даних літератури свідчить про недостатнє вивчення 

особливостей клінічного перебігу, метаболічних змін, макро- та 
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мікроелементного забезпечення при вузловому зобі в умовах йодного 

дефіциту. 

При цьому, незважаючи на наявність значної кількості робіт, 

присвячених вивченню частоти та поширеності ендемічного вузлового та 

дифузного зоба, слід підкреслити, що проведено лише поодинокі дослідження 

з охопленням населення різних клімато-географічних зон та вивчення 

функціонального стану ЩЗ при вузловому зобі. Слід констатувати, що на 

сьогодняшній день в Україні приділяється недостатня увага проблемі 

забезпечення Se мешканців різних територій. У звязку з цим не створена 

об'єктивна основа для формуванння системи профілактики селенодефіциту в 

країні. Дискутабельним залишається роль еластографії ЩЗ, диференціальна 

діагностика вузлових захворювань ЩЗ за допомогою еластографії ЩЗ. Це 

свідчить про актуальність досліджень, присвячених діагностиці і лікуванню 

хворих на вузловий зоб в залежності від виявлених метаболічних порушень, 

макро- та мікроелементного забезпечення населенняв умовах йодної 

недостатності. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ 

 

2.1. Етичні аспекти дослідження 

Дане дослідження виконано з дотриманням основних принципів  

Гельсінської декларації 1964 року, з поправками  щодо  біомедичних 

досліджень і положень GCHICH, із дотриманням етичних принципів та 

рекомендацій із залученням людей як суб’єктів, викладених у Белмонтській 

доповіді. Протоколи дослідження, погоджені для всіх учасників (біоетика, 

протокол№ 101/18 від 12.04.2018). Дизайн дослідження передбачає 

дотримання принципів конфіденційності та поваги особистості хворого, 

концепції інформованої згоди, врахування переваг користі над ризиком шкоди 

й інших етичних принципів щодо людей, які виступають суб’єктами 

досліджень. 

Перед початком обстеження від кожного хворого отримано 

інформованузгоду на виконання дослідження і використання отриманих 

даних. 

Крім того, кожен пацієнт був поінформований в доступній формі про 

мету та методи дослідження, потенційну користь і можливий дискомфорт при 

проведенні діагностики. Пацієнти повинні були усвідомити, що згоду дають 

вони добровільно; згоду не можна отримати примусово; пацієнт може 

відмовитися від дослідження в будь-який час, і це не буде негативно впливати 

на подальше його медичне обслуговування. Усю вищевказану інформацію 

надавали як в усній доступній формі, так і в друкованій “Інформована згода”, 

яку після ознайомлення підписували особисто пацієнт. Для отримання й 

обробки результатів обстеження хворих була використана первинна 

документація, а саме, амбулаторні та стаціонарні історії хвороби, а також 

тематичні карти хворих, оформлені згідно з вимогам щодо виконання 

наукових державних робіт. 
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З метою відбору пацієнтів у дослідження для постановки діагнозу 

вузловий зоб були визначені критерії включення та критерії виключення 

хворих в залежності від поставлених завдань. 

Відповідно до структури роботи у контрольованому клінічному 

дослідженні хворих на дифузний та ВЗ використовували елементи 

типологічної вибірки (стратифікаційної рандомізації). Включення пацієнта до 

групи хворих, які отримували те чи інше лікування проводили методом 

"послідовних номерів", використовуючи таблицю випадкових чисел.  

Для отримання й обробки результатів обстеження хворих була 

використана первинна документація, а саме, амбулаторні та стаціонарні історії 

хвороби, а також тематичні карти хворих, оформлені згідно з вимогам  щодо 

виконання наукових державних робіт. 

Критерії виключення при проведенні дослідження: 

1. Наявність супутньої патології, яка не передбачена протоколом і може змінити 

фармакокінетику і фармакодинаміку препаратів, що застосовуватимуться в 

дослідженні, а також впливати на інтерпретацію даних. 

2. Наявність у хворих нейропсихічної патології, яка може впливати на комплаєнс 

між пацієнтом та лікарем. 

3. Непереносимість пацієнтами препаратів, що застосовуватимуться в 

дослідженні. 

4.  Відмова пацієнтів від участі в дослідженні. 

5. Наявність у пацієнтів аутоімунних захворювань. 

6. Пацієнти, які беруть участь у інших дослідженнях протягом останніх двох 

місяців і на даний час. 

7. Онкопатологія та вагітність. 

8. Всі захворювання в гострій стадії. 

9. Хронічний алкоголізм/ наркоманія. 

Ступінь ризику і вигоди для осіб, щоберуть участь у дослідженні: 

небажані реакції при використанні медикаментозних середників. 
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2.2. Клінічна характеристика хворих 

У процесі виконання даної роботи обстежено 128 осіб, які постійно 

проживають у Карпатському регіоні, з них 49 хворих на дифузний ендемічний 

зоб з йододефіцитом без порушення функції ЩЗ, 60 хворих на вузловий зобз 

йододефіцитом без порушення функції ЩЗ та 19 практично здорових осіб 

(ПЗО)з йододефіцитом без порушення функції щитовидної залози, віком від 

21 до 65 років (9 чоловіків і 10 жінок), які склали групу контролю. Збір 

інформації проводився протягом 2018-2021 роки на базі наступних медичних 

закладів: КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" КМР, КНП "Рожнятівська багатопрофільна лікарня" РСР, 

Підприємство «Лікувально-діагностичний центр святого Луки Івано-

Франківського Архієпархіального управління  Української греко-католицької 

церкви». 

Природа Українських Карпат представлена складною системою 

територіальних одиниць, що створюють високогірний, передгірний і 

рівнинний регіони. До високогірного регіону належать високополонинські 

гірські ландшафти з максимумом відносних перевищень до 1500 м. Основним 

за площею є передгірний регіон (перевищення до 1000 м). Ландшафти 

рівнинного регіону простягаються двома смугами всередині гір та формують 

крайові структури (перевищення до 400 м). Дані регіони виділені відповідно 

до географічних понять, а також з урахуванням природно-кліматичних та 

соціально-економічних особливостей. До обстеження були включені 75 

хворих з рівнинних районів (Калуський, Галицький, Долинський, м. Івано-

Франківськ), 38 – передгірних районів (Коломийський, Богородчанський, 

Надвірнянський, Рожнятівський, Снятинський) і 15 хворих високогірних 

районів (Косівський, Верховинський). 

Діагноз ВЗ встановлювали на основі загально-клінічного обстеження 

хворих: збір скарг, анамнезу хвороби та життя, пальпація ЩЗ, за даними 

УЗДЩЗ за класифікацією TI-RADS [231] та еластографію ЩЗ за допомогою 
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хвиль зсуву (ShearWaveElastography(SWE]; проведення клініко-лабораторного 

обстеження (ТТГ, Т4в, АТПО, кальцитонін крові, ТГ крові, визначення ризику 

злоякісності вузла, показання до ТПАБ, варіанту цитологічного діагнозу 

згідно цитології Bethesda ThyroidClassification. Оцінку ризику малігнізації й 

тактика лікування хворих із вузлами ЩЗ залежно від результатів аспіраційної 

біопсії визначали за системою Bethesda [94].  

Пальпаторне обстеження ЩЗ проводилось з оцінкою розмірів за 

класифікацією ВООЗ, 2001 року [129].  

Розміри ЩЗ за даними УЗД визначали відповідно до рекомендацій Brunn 

[76]. При оцінці об’ємів ЩЗ у дорослих використовувались граничні 

нормативи (Цыб и соавт.) – для жінок 13 см³, для чоловіків 15см³ [57]. Ризик 

злоякісності, показання до ТАПБ визначали за АТА, 2015 [126]. Результати 

дослідження йодурії трактували згідно з критеріями ВООЗ [33]. Дослідження 

йодурії проходять постійний зовнішній контроль якості в СDC Центрі, 

Атланта (США). 

Загальне обстеження ВЗ включало: огляд шкірних покривів, пальпацію 

ЩЗ (розмежувати дифузний, вузловий, багатовузловий зоб, консистенція ЩЗ, 

її рухомість при ковтанні) з обов’язковим дослідженням шийних лімфатичний 

вузлів, наявність осиплості, дисфонії, дисфагії або задухи, симптомів 

гіпертиреозу або гіпотиреозу. Особливу увагу звертали при пальпації 

загрудиннорозташованої ЩЗ (пальпація в лежачому положенні пацієнта із 

запрокинутою головою). 

При зборі анамнестичних даних мало місце визначення тривалості 

симптомів, їх активності; виявлення наявності факторів ризику (наявність 

вузлового зобу в родині, спадкова схильність до раку ЩЗ; проживання за умов 

йодного дефіциту; факт швидкого росту/появи вузла; вплив іонізуючої 

радіації, рентгенопромінення голови, шиї, грудної клітки з приводу різних 

захворювань; взаємозв’язок з аварією на ЧАЕС); виявлення сімейного 

анамнезу на ВЗ та РЩЗ. 
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З метою оцінки важкості йодного дефіциту використовували 

рекомендації, визначені ВООЗ/ЮНІСЕФ/ICCIDD: частота зоба за даними 

пальпаторного обстеження і тиреомегалії за даними УЗД, медіана екскреції 

йоду з сечею, рівень ТТГ, рівня ТГ крові [33, 130]. 

Нами використовувались також епідеміологічні критерії для оцінки 

забезпеченості йодом, основані на медіані йодурії, у дітей шкільного віку (>6 

років) та дорослих (крім вагітних жінок і матерів-годувальниць) [33]. Згідно з 

вказаними епідеміологічними критеріями, при медіані йодурії менше ніж 20 

мкг/л споживання йоду вважали недостатнім, а дефіцит йоду важким; при 

медіані йодурії 20-49 мкг/л споживання йоду вважали недостатнім а дефіцит 

йоду помірним; при медіані йодурії 50-99 мкг/л споживання йоду вважали 

недостатнім а дефіцит йоду слабким. При цьому, якщо медіана концентрації 

йоду в сечі перевищувала 100 мкг на літр, то це засвідчувало відсутність 

дефіциту йоду у певній популяції. При медіані йодурії 100-199 мкг/л 

споживання йоду вважали нормальним та забезпеченість йодом оптимальною; 

при медіані йодурії 200-299 мкг/л споживання йоду вважали більше 

потрібного та забезпеченість йодом може створити незначний ризик 

надмірного споживання для всього населення; при медіані йодурії більше або 

рівне 300 мкг/л споживання йоду вважали надмірним існує небезпека 

негативних наслідків для здоров’я (йод індукованого гіпертиреозу, 

аутоімунних захворювань щитоподібної залози). 

Розподіл обстежених хворих за віком і статтю представлено в таблиці 

2.2.1., рис. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. Серед хворих на дифузний ендемічний зоб 

найбільше представлена вікова група 30-39 років, до складу якої входить 16 

(32,65%) пацієнтів, з них 1 (2,04%) чоловік та 15 (30,61%) жінок. Практично 

такою ж кількістю осіб представлена вікова група 50-59 років – 15 (30,61%), 

серед яких всі 100,00% - жінки. Майже однакова кількість обстежених осіб у 

віці до 40 років – 5 (10,20%), серед яких всі – жінки, у віці 40-49 років – 6 осіб 
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(12,24%), серед яких 1 (2,04%) чоловік та 5 (10,20%) жінок та 7 (14,29%) 

обстежених, старших за 60 років (100,00% - жінки). 

Схожий розподіл спостерігаємо і серед хворих на вузловий зоб. 

Найбільшу частку складають особи віком 30-39 років (26,67%), серед них 3 

(5,00%) – чоловіки та 13 (21,67%) – жінки. Дещо меншу частку складають 

особи віком 40-49 років – 13 (21,66%) осіб, серед них 2 (3,33%) чоловіки та 11 

(18,33%) жінок. 11 (18,33%) обстежених у віці до 30 років, серед них 2 (3,33%) 

чоловіки та 9 (15,00%) жінок. Така ж кількість обстежених старше 60 років – 

11 (18,33%), 3 (5,00%) чоловіки та 8 (13,33%) жінок. Найменшою кількістю 

обстежених представлена вікова група 50-59 років – 9 (15,00%), серед них 2 

(3,33%) чоловіки та 7 (11,67%) жінок. 

Таблиця 2.2.1 

Розподіл хворих на ендемічний дифузний та вузловий зоб  

за віком та статтю   (абс, %) 

Вікові 

групи 
ч/ж 

Хворі на дифузний зоб 

n=49 

Хворі на вузловий зоб 

n=60 

Абс. % Абс. % 

до 30 

років 

Ч 0 0,00±0,00 2 3,33±2,32 

Ж 5 10,20±4,32 9 15,00±4,61 

30-39 

років 

Ч 1 2,04±2,02 3 5,00±2,81 

Ж 15 30,61±6,58 13 21,67±5,32 

40-49 

років 

Ч 1 2,04±2,02 2 3,33±2,32 

Ж 5 10,20±4,32 11 18,33±5,00 

50-59 

років 

Ч 0 0,00±0,00 2 3,33±2,32 

Ж 15 30,61±6,58 7 11,67±4,14 

60 років 

і більше 

Ч 0 0,00±0,00 3 5,00±2,81 

Ж 7 14,29±5,00 8 13,33±4,39 
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Рис. 2.2.1. Розподіл обстежених за віком. 

 

 

Рис. 2.2.2. Розподіл обстежених контрольної групи за статтю. 
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Рис. 2.2.3. Розподіл обстежених хворих на дифузний ендемічний зоб за 

статтю. 

 

 
 

Рис. 2.2.4. Розподіл обстежених хворих на вузловий зоб за статтю. 

 

У табл. 2.2.2 представлена частота клінічних ознак, які мали місце у 

обстежених пацієнтів.  
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Таблиця 2.2.2 

Частота клінічних ознак у хворих на дифузний ендемічний  

та вузловий (багатовузловий) зоб 

Клінічні ознаки 

Усі обстежені 

хворі 

n=109 

Хворі на 

дифузний зоб 

n=49 

Хворі на 

вузловий зоб  

n=60 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Осиплість голосу 17 15,9 5 4,5 12 11,0 

Дисфонія 17 15,9 6 5,5 11 10,0 

Дисфагія 12 11,0 2 1,8 10 9,1 

Задуха 5 4,6 1 0,9 4 3,6 

Симптоми гіпотиреозу 

або тиреотоксикозу 
0 0 0  0 0 

Рухомість при ковтанні 109 100 49 45 60 55 

Наявність регіональних 

л/в 
44 40,3 6 5,5 38 34,8 

Зміна шкірних покровів 

шиї 
0 0 0  0 0 

Щільність при пальпації 

ЩЗ 
30 27,5 2 1,8 28 25,6 

Астенічний синдром 19 17,4 5 4,5 14 12,8 

Набряковий синдром 5 4,6 1 0,9 4 3,7 

 

У клінічній картині пацієнтів з дифузним та вузловим зобом 

зареєстровано низку клінічних синдромів: астенічний, компресійний, 

набряковий. У клініці переважали астенічний, компресійний синдроми. Хворі 

скаржились на осиплість голосу, дисфонію, дисфагію, загальну слабкість, 

нездужання, підвищену втомлюваність, зниження фізичної та розумової 
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працездатності, підвищену дратівливість, психо-емоційну лабільність, 

іпохондрію, порушення сну (безсоння вночі). Астенічий синдром 

спостерігався у 17,4 % всіх пацієнтів. Осиплість голосу спостерігалась у4,6 % 

пацієнтів з дифузним зобом та 11 %пацієнтів з вузловим зобом. Дисфонія та 

дисфагія спостерігались частіше у пацієнтів з вузловим зобом ( 5,5 % та 10%, 

1,8 % та 9,1 % відповідно). Фактично у 100% пацієнтів ЩЗ була рухома при 

пальпації та ковтанні. Не спостерігалось також зміни шкірних покровів при 

огляді. Хоча у досліджуваних пацієнтів були наявні регіональні лімфатичні 

вузли, вони не були структурно змінені за даними УЗД. Треба відзначити 

збільшення регіональних лімфатичних вузлів в більшій мірі у пацієнтів з 

вузловим зобом в порівнянні з пацієнтами з дифузним зобом ( 34,8 % та 5,5 

%). Набряковий синдром не був суттєво виражений у досліджуваних пацієнтів 

та не був характерним.  

2. 3. Методи дослідження 

 

Проведено загально-клінічне обстеження хворих: збір скарг, анамнезу 

хвороби та життя, пальпація ЩЗ,спрямоване на виявлення ознак дифузного та 

ВЗ та можливих ускладнень. 

Бази проведення:КНП «Калуський міський центр первинної медико-соціальної 

допомоги, КНП «Рожнятівська багатопрофільна лікарня» РСРта Лікувально-

діагностичний центр Святого Луки Івано-Франківського Архієпархіального 

Управління УГКЦ. 

Гормональні дослідження:  визначення концентрацій тиреотропного 

гормону (ТТГ), тиреоглобуліну (ТГ) методом конкурентного  імуно-

ферментного аналізу. База проведення: Івано-Франківський національний 

медичний університет, міжкафедральна наукова лабораторія кафедри 

внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка 

Є. М. Нейка, (керівник лабораторії – д. мед. н., професор Герич Петро 

Романович),КНП «Калуський міський центр первинної медико-соціальної 
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допомоги «КМР (апарат StatFax 4700, тест системи MonobindInc.), КНП 

«Рожнятівська багатопрофільна лікарня» РСР (метод тестування 

імунохімічний з електрохемілюмінісцентноюдетекцією «ECLIA», аналізатор і 

тест-система: Cobas 6000/, RocheDiagnostics (Швейцарія) та лікувально-

діагностичний центр Святого Луки Івано-Франківського Архієпархіального 

Управління УГКЦ– аналізатор хемілюмінесцентнийімунологічний – 1000i 

Mindray. 

Визначення макро- та мікроелементів у крові(селену, цинку, заліза, міді) 

методом конкурентного імуно-ферментного аналізу. Для дослідження МЕ у 

плазмікровіздійснювали в/в забіркрові в кількості не меншніж 1,0 мл. 

Зразоквисушувалив сушильнійшафі. База проведення: Івано-Франківський 

національний медичний університет, Центр біоелементології (директор 

Центру – д. біол. н., професор Ерстенюк Ганна Михайлівна). 

Визначення вмісту макро- та мікроелементів в волоссі (селену, цинку, 

заліза, міді) атомно-абсорбційним методом апаратом спектрофотометром АА-

7000 Snimabzu (Японія, Свідоцтво про технічну компетентність № 037/19 ). 

апаратом спектрофотометром АА-7000 Snimabzu (Японія, Свідоцтво про 

технічну компетентність № 037/19). База проведення: Івано-Франківський 

національний медичний університет Центр біоелементології (директор 

Центру біоелементології – д. біол. н., професор Ерстенюк Ганна Михайлівна). 

Підготовка волосся до мікроелементного аналізу: пасмо волосся довжиною до 

3-5 см (безпосередньо від кореня) зістригали в 4-5 місцях на потилиці, ближче 

до шиї та об'єднували в пучок завтовшки з тонкий олівець (маса зразку не 

менш ніж 0,1 г). Коротке волосся необхідне в кількості, яка здатна заповнити 

чайну ложку. Волосся має бути чистим, без залишків засобів догляду та слідів 

косметики. Для усунення поверхневого забруднення та знежирення, волосся 

обробляли ацетоном 10-15 хв. з наступним 3-х разовим промиванням 

деіонізованою водою, після чого висушували при кімнатній температурі 
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впродовж 10-15 хв. Зібраний матеріал клали в паперовий конверт і зберігали 

при кімнатній температурі. 

Визначення концентрації йоду в сечі проводилося методом «сліпого», 

закритого рондамізованого дослідження у разових порціях сечі згідно з 

реакцією Sandell-Kolthoff за методом Dunnetal [102] у лабораторії відділу 

епідеміології ендокринних захворювань Інституту ендокринології та обміну 

речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (керівник – д. мед.н. Кравченко 

Віктор Іванович). Результати вмісту йоду в сечі представлені в мкг/л. 

Результати дослідження трактували згідно з критеріями ВООЗ [33]. 

Дослідження йодурії проходять постійний зовнішній контроль якості в СDC 

Центрі, Атланта (США). У реакції Sandell-Kolthoff іонізований йод каталізує 

відновлення чотиривалентного іона церію до тривалентного з одночасним 

окисленням миш’яку. Комплекс сірчанокислого амонію з чотиривалентним 

церієм має жовте забарвлення, тоді як відновлений комплекс є безколірний. 

Швидкість зникнення жовтого забарвлення пропорційна кількості 

присутнього в пробі йоду.  

Ультразвукова діагностика ЩЗ в поєднанні з еластографією за допомогою 

хвиль зсуву – SWE (ACUSONS2000 – 2013 р.), свідоцтво про перевірку засобу 

№1650 від 18.08.2017р. видане ДП «Івано-Франківський науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології та сертифікації» чинне до 18.08.2018р. База 

проведення: Підприємство «Лікувально-діагностичний центр Святого Луки 

Івано-Франківського Архієпархіального Управління УГКЦ» – апарат 

ACUSON S2000 код ЗВТ 1221, свідоцтво про перевірку засобу 03.2020; КНП 

«Калуський міський центр первинної медико-соціальної допомоги – УЗД 

апарат Canon Aplio a550 – AEE 197297 (свідоцтво про перевірку засобу акт 

№1957 від 13.08.2020 р.). 

Використання шкали EURO QOL 5D дозволило нам оцінити якість життя 

хворих на ендемічний зоб в умовах йодного дефіциту. 
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З метою проведення дослідження ефективності та порівняння результатів 

запропонованих програм лікування відповідно до принципів доказової 

медицини, була проведена  рандомізація груп хворих: в дослідження відібрані 

128 мешканців Прикарпаття і розподілені наступним чином: 

І група – хворі з дифузним ендемічним зобом з йододефіцитом та без 

порушення функціонального стану ЩЗ – 49 чол. 

ІІ група – хворі з вузловим ендемічним зобом з йододефіцитом та без 

порушення функціонального стану ЩЗ – 60 чол. 

111 група -  група практично здорових осіб, група контролю. 

В залежності від застосованих у нашому дослідженні методик лікування 

всі обстежені хворі були розподілені на 4 групи: I, II, III і IV. Розподіл хворих 

в залежності від призначеного лікування зображено в таблиці 2.2.3. Усім 

хворим було призначено наступну базову терапію: лікарський засіб йоду - 

калію йодид 200 мкг на добу. Хворі І групи (27 чол.) отримували терапію калію 

йодидом в дозі 200 мкг на добу. Хворі ІІ групи (25 чол.) на фоні базової терапії 

калію йодидом в дозі 200 мкг на добу отримували мінеральну добавку селену 

-  L-селенометіонін   в дозі 200 мкг на добу, Україна). Хворим ІІІ групи (29 

чол.) на фоні базової терапії калію йодидом в дозі 200 мкг на добу додавали  

мінеральну добавку цинку - цинку гліцинат в дозі 50 мг на добу, Україна). 

Пацієнтам IV групи (28 чол.) до базової терапії калію йодидом в дозі 200 мкг 

на добу додавали  мінеральну добавку селену - L-селенометіонін в дозі 200 мкг 

на добу та мінеральну добавку цинку - цинку гліцинат в дозі 50 мг на добу. 

Стан хворих оцінювали при первинному огляді та через 3 і 6 місяців 

лікування. 
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Таблиця 2.2.3 

Розподіл хворих в залежності від призначеного лікування 

 

Досліджувані 

препарати 

 

Хворі з вузловим 

ендемічним зобом з 

йододефіцитом та без 

порушення 

функціонального стану 

ЩЗ 

n = 60 

 

Хворі з дифузним 

ендемічним зобом з 

йододефіцитом та без 

порушення 

функціонального стану 

ЩЗ 

n = 49 

I група 

Базова терапія (калію 

йодид 200мкг/добу) 

 ( n=27 ) 

 

n=15 

 

 

n=12 

ІІ група 

Базова терапія (калію 

йодид 200мкг/добу) + 

L-селенометіонін (200 

мг/добу) 

 ( n=25 ) 

 

n =14 

 

n=11 

ІІІ група 

 Базова терапія (калію 

йодид 200мкг/добу) + 

цинку гліцинат (50 

мг/добу) 

( n=29 ) 

 

n=17 

 

n=12 

IV група  

Базова терапія (калію 

йодид 200мкг/добу) + 

L-селенометіонін (200 

мг/добу) + цинку 

гліцинат (50 мг/добу) 

(n=28 ) 

 

n=14 

 

n=14 
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Методики рандомізації хворих та статистично-комп’ютерної обробки  

результатів дослідження 

Відповідно до структури роботи у контрольованому клінічному 

дослідженні хворих на дифузний та вузловий зоб використовували елементи 

типологічної вибірки (стратифікаційної рандомізації). Включення пацієнта до 

групи хворих, які отримували те чи інше лікування проводили методом 

«послідовних номерів», використовуючи таблицю випадкових чисел. Для 

статистичної обробки матеріалу на всіх етапах дослідження були розроблені 

авторські комп’ютерні програми на основі Microsoft Excel (розрахунок 

відносних величин, їх похибок, t-тесту). Частина завдань розробки даних 

виконувалась із використанням ліцензованих пакетів статистичного аналізу 

Microsoft Excel, зокрема програм описової статистики та графічного 

зображення [8, 107, 122, 197]. Достовірність отриманих показників 

підтверджувалась шляхом розрахунку похибки (±m) для відносних величин за 

загальновідомою формулою. Вірогідність різниці даних у порівнюваних 

групах, враховуючи велику кількість спостережень і наближеність внаслідок 

цього до нормального розподілу, доводили на підставі розрахунку коефіцієнта 

t (Ст’юдента) і визначення за таблицею точності безпомилкового прогнозу (р), 

відмінність вважали достовірною при р<0,05. Коефіцієнт кореляції 

розраховувався із використанням ліцензованих пакетів статистичного аналізу 

Statistica 12.0 за методом Спірмена. Графічне зображення робилось за 

допомогою ліцензованих пакетів статистичного аналізу Microsoft Excel 

(програма графічне зображення) та з використанням ліцензованих пакетів 

статистичного аналізу Statistica 12.0. [8, 107, 122, 197] (кафедра соціальної 

медицини, організації охорони здоров′я і медичного правознавства (зав. 

кафедрою д. мед. н., професор Децик О.З.). 

За допомогу в організації і проведенні окремих фрагментів дослідження 

складаємо сердечну подяку завідувачу лабораторії епідеміології ендокринних 

захворювань Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. 
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Комісаренка АМН України, д. мед н. Віктору Івановичу Кравченку; 

завідувачці кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка 

д.б.н.  Ерстенюк Ганні Михайлівні; завідувачці кафедри соціальної медицини 

та громадського здоров'я д. мед. н., професору Децик Орині Зенонівній; 

завідувачу ендокринологічного відділення Івано-Франківської ОКЛ, к. мед. н. 

Володимиру Михайловичу Гаврилюку; директору Підприємства «Лікувально-

діагностичний центр Святого Луки Івано-Франківського Архієпархіального 

Управління УГКЦ». 

 

Результати дослідження, викладені у цьому розділі, висвітлені у 

наступних друкованих працях:  

- Скрипник НВ, Рибчак ЛВ, Щербакова ВФ. Динаміка захворюваності й 

поширеності вузлових утворень щитоподібної залози за десятирічний період 

(2007-2017 рр.) на Прикарпатті. В: Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю. Проблемні питання 

діагностики та лікування ендокринних захворювань, присвячена 40-річчю 

кафедри ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького та 70-річчю 

Львівського обласного державного ендокринологічного центру; 2018 травень 

31 – червень 2; Львів; 2018, с. 58-9 [ 265]. 

- Скрипник НВ, Марусин ОВ, Вацеба ТС, Рибчак ЛВ. Тактика ведення 

вузлових захворювань щитовидної залози в дорослих у клініці ендокринолога. 

Art of Medicine. 2017; 3(3):37- 47 [260]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА СТУПЕНЯ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ В 

ПРИКАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 

3.1. Критерії важкості йодного дефіциту у Прикарпатському регіоні 

 

У процесі виконання даної роботи обстежено 128 осіб, які постійно 

проживають у Прикарпатському регіоні, з них 49 хворих на дифузний 

ендемічний зоб з йододефіцитом без порушення функції ЩЗ, 60 хворих на 

вузловий зоб з йододефіцитом без порушення функції ЩЗ та 19 практично 

здорових осіб (ПЗО) з йододефіцитом без порушення функції ЩЗ віком від 21 

до 65 років, та 19 ПЗО (9 чоловіків і 10 жінок), які склали групу контролю 

відповідного віку. Збір інформації проводився протягом 2018-2021 роки на 

базі наступних медичних закладів: КНП "Калуський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги" КМР, КНП "Рожнятівська багатопрофільна 

лікарня" РСР, Підприємство «Лікувально-діагностичний центр святого Луки 

Івано-Франківського Архієпархіального управління  Української греко-

католицької церкви». 

З метою оцінки важкості йодного дефіциту використовували 

рекомендації, визначені ВООЗ/ЮНІСЕФ/ICCIDD: частота зоба за даними 

пальпаторного обстеження і тиреомегалії за даними УЗД, медіана екскреції 

йоду з сечею, рівень ТТГ, рівня ТГ крові [33, 130]. 

Нами використовувались також епідеміологічні критерії для оцінки 

забезпеченості йодом, основані на медіані йодурії, у дітей шкільного віку (>6 

років) та дорослих (крім вагітних жінок і матерів-годувальниць) [33]. Згідно з 

вказаними епідеміологічними критеріями, при медіані йодурії менше ніж 20 

мкг/л споживання йоду вважали недостатнім, а дефіцит йоду важким; при 

медіані йодурії 20-49 мкг/л споживання йоду вважали недостатнім а дефіцит 

йоду помірним; при медіані йодурії 50-99 мкг/л споживання йоду вважали 
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недостатнім а дефіцит йоду слабким. При цьому, якщо медіана концентрації 

йоду в сечі перевищувала 100 мкг на літр, то це засвідчувало відсутність 

дефіциту йоду у певній популяції. При медіані йодурії 100-199 мкг/л 

споживання йоду вважали нормальним та забезпеченість йодом оптимальною; 

при медіані йодурії 200-299 мкг/л споживання йоду вважали більше 

потрібного та забезпеченість йодом може створити незначний ризик 

надмірного споживання для всього населення; при медіані йодурії більше або 

рівне 300 мкг/л споживання йоду вважали надмірним існує небезпека 

негативних наслідків для здоров’я (йод індукованого гіпертиреозу, 

аутоімунних захворювань щитоподібної залози). 

Розміри ЩЗ за даними УЗД визначали відповідно до рекомендацій Brunn 

[76]. При оцінці об’ємів ЩЗ у дорослих використовувались граничні 

нормативи (Цыб и соавт.) – для жінок 13 см³, для чоловіків 15см³ [57]. 

Збір клініко-епідеміологічних даних з визначенням ступеня збільшення 

щитоподібної залози,  проведений у 109 хворих: 49 хворих на дифузний зоб та 

60 хворих на вузловий та багатовузловий зоб. Метод пальпації дозволив 

оцінити розміри ЩЗ, оцінити ступінь її збільшення, та наявності вузлів. 

Діагноз дифузний та ВЗ встановлювали на основі загально-клінічного 

обстеження хворих: збір скарг, анамнезу хвороби та життя, пальпація ЩЗ, за 

даними УЗД ЩЗ за класифікацією TI-RADS [231] та еластографію ЩЗ за 

допомогою хвиль зсуву (Shear Wave Elastography (SWE]; проведення клініко-

лабораторного обстеження (ТТГ, Т4в, АТПО, кальцитонін крові, ТГ крові, 

визначення ризику злоякісності вузла, показання до ТПАБ, варіанту 

цитологічного діагнозу згідно цитології Bethesda Thyroid Classification. 

Загальне обстеження ВЗ включало: огляд шкірних покривів, пальпацію 

ЩЗ (розмежувати дифузний, вузловий, багатовузловий зоб, консистенція ЩЗ, 

її рухомість при ковтанні) з обов’язковим дослідженням шийних лімфатичний 

вузлів,  наявність осиплості, дисфонії, дисфагії або задухи, симптомів 

гіпертиреозу або гіпотиреозу.   
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Для оцінки ступеня вираженості дефіциту йоду в регіоні нами також 

використовувалось визначення ТГ крові – досить чутливого маркеру, що 

співпадає з концентрацією йоду в сечі і, за даними ВООЗ у 1994 році, 

ВООЗ/ЮНІСЕФ/ МККЙДЗ у 2007 році, АТА 2017 року може бути 

використаний для індивідуального контролю покращення забезпечення йодом 

ЩЗ. Відомо, що ТГ в крові є перспективним біомаркером для визначення 

ступеня вираженості дефіциту йоду в регіоні [126, 249]. 

Нами визначено методом пальпації збільшення ЩЗ І ступеня у 46,7 % та 

ІІ ступеня у 53,3 % усіх обстежених. При оцінці розмірів щитоподібної залози 

у хворих з дифузним та вузловим зобом виявлена достовірна різниця. Так, І 

ступень зоба виявлено у 12,8 % пацієнтів з дифузним зобом та у 33,9 % 

пацієнтів з вузловим зобом (р<0,05). Водночас, ІІ ступень зоба виявлено у 32,1 

% пацієнтів з дифузним зобом та у 21,1% пацієнтів з вузловим зобом (р<0,05) 

(табл. 3.1.1). 

Таблиця 3.1.1 

Частота ендемічного зоба серед хворих Прикарпатського регіону  

за даними пальпації 

 

Зоб 
Збільшення щитоподібної залози 

Всього І ступеня ІІ ступеня 

Дифузний 

(n=49) 
49 (45,0 %)* 14 (12,8 %)* 35 (32,1 %)* 

Вузловий 

(n=60) 
60 (55,0 %) 37 (33,9%) 23 (21,1%) 

 

Загалом (n=109) 

 

109 (100%) 51 (46,7 %) 53 (53,3%) 

Примітки: 1. % − по відношенню до усіх обстежених хворих; 2. * – різниця 

вірогідна по відношенню до показників групи вузлового зоба  (р < 0,05). 

 

Як випливає із даних, отриманих нами загалом по регіону, медіана 

йодурії в обстежених пацієнтів становила 68,00±7,77 мкг/л, що свідчить про 

слабкий йододефіцит та споживання йоду населенням недостатнім. Так, 
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медіана йодурії у хворих дифузним зобом становила 56,00±4,12 мкг/л, а у 

хворих вузловим зобом – 24,00±3,65 мкг/л. Результати дослідження медіани 

йодурії показали вірогідне зменшення показника у хворих вузловим зобом – в 

2,3 раза, у порівнянні з хворими дифузним зобом (р<0,05) та в 5,25 раза, у 

порівнянні з хворими групи контролю (табл. 3.1.2, рис. 3.1.1.). Хоча, результати 

дослідження медіани йодурії хворих дифузним зобом також показали 

вірогідне зменшення показника у порівнянні з хворими групи контролю в 2,25 

раза (р<0,05).  

Таким чином, за даними концентрації йоду в сечі, у пацієнтів з вузловим 

зобом споживання йоду ми виявили недостатнім, а дефіцит йоду помірним; у 

пацієнтів з дифузним зобом – слабкий йододефіцит та споживання йоду 

недостатнім. 

Таблиця 3.1.2 

Медіана і частотний розподіл концентрації йоду в сечі у хворих на 

дифузний та вузловий зоб в Прикарпатському регіоні (M ± m) 

 

Показники ПЗО 

(контрольн

а група) 

Дифузний зоб Вузловий зоб 

Кількість обстежених 19 60 49 

Медіана концентрації 

йоду в сечі в мкг/л 

126,00±6,4

5 

56,00±4,12* 24,00±3,65*/** 

Кількість зразків сечі 

(в %) з концентрацією 

йоду: >100 мкг/л 

50-99 мкг/л 

20-49 мкг/л 

<20 мкг/л 

 

 

18 (94,7%) 

1 (5,3%) 

0 

0 

 

 

2 (3,3%)* 

48 (80%)* 

8 (13,4%)* 

2 (3,3%)* 

 

 

0 (0,0%)*/** 

13 (26,5%)*/** 

32 (65,3%)*/** 

4 (8,2%)*/** 

Примітки: 1. * – різниця вірогідна по відношенню до показників групи ПЗО 

(р < 0,05); 2.** – різниця вірогідна по відношенню до показників у групах 

дифузного та вузлового зоба (р < 0,05). 
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У 98,1% обстежених пацієнтів рівень йодурії перебував нижче ніж 

гранично допустиме значення (<100 мкг/л). Загальний відсоток хворих із 

зниженими показниками екскреції йоду з сечею не мав істотної різниці у 

різних групах (96,6% - у хворих на дифузний зоб, 100 % – у хворих на вузловий 

зоб). Однак у 5,5% всіх пацієнтів показник йодурії становив менше 20 мкг/л, 

що вказувало на недостатнє споживання йоду, а дефіцит йоду важким.  

 

 

Рис. 3.1.1. Медіана йодурії серед обстежених осіб. 

 

Аналіз опитування обстежених хворих підтвердив низький рівень 

профілактики ЙДЗ. Так, харчову йодовану сіль в обстежених регіонах 

періодично використовували тільки 48%, а постійно – 10,8% опитаних. Про 

споживання продуктів моря сповістили 10 % опитаних, але їх уживання мало 

епізодичний характер – 2 – 3 рази на місяць. Вітаміни і препарати з умістом 

йоду вживали до 5% респондентів, що практично не впливало на рівень 

йодного забезпечення хворих Прикарпатського регіону. Таким чином, аналіз 

опитування хворих відносно профілактики йодозалежних захворювань на час 

дослідження показав, що заходи профілактики в даних регіонах виявились 
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недостатніми, споживання йодованої солі та препаратів, що містять йод, мало 

випадковий характер.  

Аналізуючи рівень ТГ крові, як показника  ступеня вираженості 

дефіциту йоду в регіоні, нами виявлено вірогідне збільшення ТГ у всіх групах 

обстеження: 75,68±6,56 нг/мл - у хворих на дифузний зоб, 72,45±5,78 – у 

хворих на вузловий зоб, хоча не констатовано достовірної різниці показників 

хворих на дифузний зоб та хворих на вузловий зоб ( р3˃0,05),та був збільшений 

в порівнянні з групою контролю в 2,3 та 2,1 раза, що підтверджує йододефіцит 

в обстежених пацієнтів (табл. 3.1.3).  

Таблиця 3.1.3 

Епідеміологічні маркери  йододефіциту у пацієнтів  

Прикарпатського регіону (M ± m) 

Показник 

Контрольна 

група 

n=19 

Хворі на 

дифузний 

зоб 

n=49 

Хворі на 

вузловий 

зоб 

n=60 

р1 р2 р3 

Медіана 

екскреції 

йоду з сечею, 

мкг/л 

126,00±6,45 56,00±4,12 24,00±3,65 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

ТТГ, 

мкМО/мл 
1,64±0,41 1,92±0,54 1,46±0,37 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

ТГ, нг/мл 33,45±3,45 75,68±6,56 72,45±5,78 ˂0,001 ˂0,001 ˃0,05 

Об’єм ЩЗ, 

см3 
12,35±2,08 20,75±3,12 13,45±2,65 ˂0,05 ˃0,05 ˃0,05 

Примітки: 

1. р1 – достовірність різниці показників контрольної групи та хворих на 

дифузний зоб; 

2. р2 – достовірність різниці показників контрольної групи та хворих на 

вузловий зоб;  

3. р3 – достовірність різниці показників хворих на дифузний зоб та хворих 

на вузловий зоб. 
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З метою оцінки важкості йодного дефіциту нами використовувався 

також показник рівня ТТГ крові. Аналізуючи отримані дані, можна 

відзначити, що показник ТТГ крові вірогідно не відрізнявся у всіх 

досліджуваних групах та в групі контролю (р˃0,05).  

Аналізуючи об’єм ЩЗ за даними УЗД ЩЗ, враховуючи використання 

граничних нормативів [57] – для жінок 13 см³, для чоловіків 15см³, можна 

констатувати, що Об’єм ЩЗ в контрольній групі складав 12,35±2,08 см3, в 

групі пацієнтів з дифузним зобом – 20,75±3,12 см3, (р˂0,05), в групі пацієнтів 

з вузловим зобом – 13,45±2,65 см3, (р˃0,05). 

Таким чином, нами виявлено істотні відмінності в оцінці ступеня 

вираженості дефіциту йоду у пацієнтів з дифузним та вузловим зобом  за 

даними основного епідеміологічного критерія для оцінки забезпеченості 

йодом – медіани йоду в сечі: у пацієнтів з вузловим зобом споживання йоду є 

недостатнім а дефіцит йоду помірним; у пацієнтів з дифузним зобом – слабкий 

йододефіцит та  споживання йоду недостатнім. Аналіз опитування обстежених 

хворих підтвердив низький рівень профілактики ЙДЗ. 

 

3.2. Функціональний стан щитоподібної залози у хворих на вузловий 

зоб у Прикарпатському регіоні 

У цьому розділі наведені результати вивчення функціонального стану 

ЩЗ у хворих на вузловий ендемічний зоб у Прикарпатському регіоні. 

Незважаючи на наявність значної кількості робіт, присвячених 

вивченню частоти та поширеності ендемічного зоба у різних регіонах, 

проведено лише поодинокі дослідження з охопленням населення різних 

клімато-географічних зон та вивчення функціонального стану ЩЗ. Це свідчить 

про актуальність досліджень, присвячених діагностиці і лікуванню вузлового 

зоба. обстежено 128 осіб, які постійно проживають у Карпатському регіоні, з 

них 49 хворих на дифузний ендемічний зоб з йододефіцитом без порушення 

функції ЩЗ, 60 хворих на вузловий зобз йододефіцитом без порушення 
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функції ЩЗ та 19 практично здорових осіб (ПЗО) з йододефіцитом без 

порушення функції щитовидної залози, віком від 21 до 65 років (9 чоловіків і 

10 жінок), які склали групу контролю. Серед хворих на дифузний ендемічний 

зоб найбільше представлена вікова група 30-39 років, до складу якої входить 

16 (32,65%) пацієнтів, з них 1 (2,04%) чоловік та 15 (30,61%) жінок.  Практично 

такою ж кількістю осіб представлена вікова група 50-59 років – 15 (30,61%), 

серед яких всі 100,00% - жінки. Майже однакова кількість обстежених осіб у 

віці до 40 років – 5 (10,20%), серед яких всі – жінки, у віці 40-49 років – 6 осіб 

(12,24%), серед яких 1 (2,04%) чоловік та 5 (10,20%) жінок та 7 (14,29%) 

обстежених, старших за 60 років (100,00% - жінки). Схожий розподіл 

спостерігаємо і серед хворих на вузловий зоб. Найбільшу частку складають 

особи віком 30-39 років (26,67%), серед них 3 (5,00%) – чоловіки та 13 

(21,67%) – жінки. Дещо меншу частку складають особи віком 40-49 років – 13 

(21,66%) осіб, серед них 2 (3,33%) чоловіки та 11 (18,33%) жінок. 11 (18,33%) 

обстежених у віці до 30 років, серед них 2 (3,33%) чоловіки та 9 (15,00%) 

жінок. Така ж кількість обстежених старше 60 років – 11 (18,33%), 3 (5,00%) 

чоловіки та 8 (13,33%) жінок. Найменшою кількістю обстежених представлена 

вікова група 50-59 років – 9 (15,00%), серед них 2 (3,33%) чоловіки та 7 

(11,67%) жінок. 

Збір інформації проводився протягом 2018-2021 роки на базі наступних 

медичних закладів: КНП «Калуський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» КМР, КНП «Рожнятівська багатопрофільна лікарня» 

РСР, Підприємство «Лікувально-діагностичний центр святого Луки Івано-

Франківського Архієпархіального управління Української греко-католицької 

церкви». 

З метою оцінки важкості йодного дефіциту використовували 

рекомендації, визначені ВООЗ/ЮНІСЕФ/ICCIDD: частота зоба за даними 

пальпаторного обстеження і тиреомегалії за даними УЗД, медіана екскреції 

йоду з сечею, рівень ТТГ, рівня ТГ крові [33, 130].  
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Аналіз проведених досліджень функціонального стану ЩЗ  залози у 

хворих на вузловий та дифузний ендемічний зоб не показав вірогідних змін 

ТТГ у крові в усіх групах спостереження. Нами не виявлено достовірної 

різниці показників ТТГ крові контрольної групи та хворих на вузловий і 

дифузний зоб (р ˃0,05). Водночас нами не було встановлено вірогідну різницю 

показників Т3в, Т4в у різних групах  порівняння (р ˃0,05), (табл. 3.2.1). 

Таблиця 3.2.1 

Показники функціонального стану щитоподібної залози у хворих на 

вузловий та дифузний зоб у Прикарпатському регіоні (M ± m) 

Показники 
Контрольна 

група 

Дифузний 

зоб 

( n=49) 

Вузловий 

зоб 

(n=60) 

р1 р2 р3 

ТТГ, 

мкМО/мл 
1,64±0,41 1,92±0,54 1,46±0,37 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

Т4в, нг/дл 1,26±0,34 1,37±0,42 1,21±0,36 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

Т3в, нг/дл   4,95±1,78 5,34±2,01 5,01±1,78 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

ТГ, нг/мл 
33,45±3,45 75,68±6,56 

72,45±5,7

8 
˂0,001 ˂0,001 ˃0,05 

УЗД ЩЗ, 

см3 12,35±2,08 20,75±3,12 
13,45±2,6

5 
˂0,05 ˃0,05 ˃0,05 

Примітки: 

1. р1 – достовірність різниці показників контрольної групи та хворих на 

дифузний зоб; 

2. р2 – достовірність різниці показників контрольної групи та хворих на 

вузловий зоб;  

3. р3 – достовірність різниці показників хворих на дифузний зоб та хворих 

на вузловий зоб.  

 

Висновки до розділу 3 

Таким чином, аналізуючи ступінь йодного дефіциту в регіонах 

Прикарпаття у пацієнтів на вузловий ендемічний зоб, доведено, що на 

Прикарпатті загалом по регіону медіана йодурії у обстежених пацієнтів 
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становила 68,00±7,77 мкг/л, що свідчить про слабкий йододефіцит та  

споживання йоду населенням недостатнім.  

Аналізуючи рівень ТГ крові, як показника ступеня вираженості дефіциту 

йоду в регіоні, нами виявлено вірогідне збільшення ТГ у всіх групах 

обстеження, 

що підтверджує йододефіцит у обстежених пацієнтів.  

Уперше виявлені істотні відмінності в оцінці ступеня вираженості 

дефіциту йоду у пацієнтів з дифузним та вузловим зобом  за даними основного 

епідеміологічного критерія для оцінки забезпеченості йодом – медіани йоду в 

сечі: у пацієнтів з вузловим зобом споживання йоду є недостатнім а дефіцит 

йоду помірним (56,00±4,12 мкг/л); у пацієнтів з дифузним зобом – слабкий 

йододефіцит та споживання йоду недостатнім (24,00±3,65 мкг/л). 

Доведена необхідність проведення надалі моніторингу і профілактики 

йододефіцитних захворювань в Прикарпатському регіоні. Водночас, нами не 

виявлено функціональних змін ЩЗ у хворих на вузловий та дифузний зоб у 

Прикарпатському регіоні. 

 

Результати дослідження, викладені у цьому розділі, висвітлені у 

наступних друкованих працях:  

1. Skrypnyk NV, Rybchak LV, Melnyk SV, Lavruk KZ, Gudz IV. Features of 

microelement supply of the Carpathian region with various degrees of iodine 

deficiency. Norwegian Journal of Development of the International Science. 

2021; 60(2): 31-3. ISSN 3453-9875 DOI: 10.24412/3453-9875-2021-60-2-31-33 

[263]. 

2. Скрипник НВ,  Рибчак ЛВ, Щербакова ВФ. Динаміка захворюваності й 

поширеності вузлових утворень щитоподібної залози за десятирічний 

період (2007-2017 рр.) на Прикарпатті. В: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю. Проблемні 

питання діагностики та лікування ендокринних захворювань, присвячена 
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40-річчю кафедри ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького та 70-

річчю Львівського обласного державного ендокринологічного центру; 2018 

травень 31 – червень 2; Львів; 2018, с. 58-9 [265]. 

3. Рибчак ЛВ. Оцінка йодного дефіциту у пацієнтів з вузловим зобом 

Прикарпатського регіону. Архів клінічної медицини. 2021;1(27):8-10 [264]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАКРО- ТА 

МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ 

ПРИКАРПАТТЯ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ЙОДНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ, 

ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ВИНИКНЕННІ ВУЗЛОВОГО ЗОБА 

 

4.1. Роль порушення макро- та мікроелементного забезпечення у 

хворих на вузловий зоб в умовах йодного дефіциту 

У процесі виконання даної роботи обстежено 128 осіб, які постійно 

проживають у Карпатському регіоні, з них 49 хворих на дифузний ендемічний 

зоб з йододефіцитом без порушення функції ЩЗ, 60 хворих на вузловий зобз 

йододефіцитом без порушення функції ЩЗ та 19 практично здорових осіб 

(ПЗО)з йододефіцитом без порушення функції щитовидної залози, віком від 

21 до 65 років (9 чоловіків і 10 жінок), які склали групу контролю. Збір 

інформації проводився протягом 2018-2021 роки на базі наступних медичних 

закладів: КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" КМР, КНП "Рожнятівська багатопрофільна лікарня" РСР, 

Підприємство «Лікувально-діагностичний центр святого Луки Івано-

Франківського Архієпархіального управління  Української греко-католицької 

церкви». Визначали макро- та мікроелементи у крові (селену, цинку, заліза, 

міді) методом конкурентного імуно-ферментного аналізу. База проведення: 

Івано-Франківський національний медичний університет, Центр 

біоелементології. Визначення вмісту макро- та мікроелементів в волоссі 

(селену, цинку, заліза, міді) атомно-абсорбційним методом апаратом 

спектрофотометром АА-7000 Snimabzu (Японія, Свідоцтво про технічну 

компетентність № 037/19). База проведення: Івано-Франківський 

національний медичний університет, Центр біоелементології (директор 

Центру біоелементології – д. біол. н., професор Ерстенюк Ганна Михайлівна). 
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Аналіз проведених досліджень показав, що у хворих всіх груп виявлено 

суттєве зниження рівня таких мікроелементів як селен та цинк у крові та у 

волоссі (табл.4.1.1). Так, спостерігаємо істотне зниження рівня цинку в крові 

хворих на дифузний зоб (0,38±0,04) і більш ніж в 5,0 разів (0,16±0,02) у хворих 

на вузловий зоб (р˂0,001) у порівнянні з групою контролю (рис. 4.1.1). У 

волоссі обстежених рівень цинку ще нижчий – майже в 4,0 рази (42,35±4,34) у 

хворих на дифузний зоб і більш ніж в 7,0 разів (21,40±3,22) у хворих на 

вузловий зоб в порівнянні з групою ПЗО (р˂0,001) (рис. 4.1.1, рис. 4.1.2).  

Визначення рівня селену в крові обстежених осіб показало достовірне 

його зниження у всіх групах – хворих на дифузний зоб (0,02±0,01) та хворих 

на вузловий зоб (0,01±0,00) порівняно з контрольною групою (р˂0,001) 

(рис.4.1.3). У волоссі обстежених ситуація ще критичніша – рівень селену в 

групі осіб з дифузним зобом складає 0,08±0,03мкг/г, а у групі осіб з вузловим 

зобом - 0,02±0,00мкг/г, в той час як у групі практично здорових осіб даний 

показник знаходиться на рівні 1,86±0,14мкг/г (р˂0,001) (рис. 4.1.3, рис. 4.1.4). 

Разом із тим, рівні міді та заліза в крові та у волоссі усіх обстежених осіб 

знаходяться приблизно на одному рівні в межах норми (р˃0,05). 

Величина медіани йодурії як індикатора оцінки йодного забезпечення 

людського організму серед обстежених була нижча від норми більш ніж удвічі 

в групі осіб з дифузним ендемічним зобом (56,00±4,12) та більш ніж в 5,0 разів 

у хворих на вузловий зоб (24,00±3,65) у порівнянні з показником контрольної 

групи (р˂0,001) (рис. 4.1.5), що вказує на дефіцит йоду легкого та середнього 

ступеню відповідно. 

Встановлено, що у хворих обох груп – з дифузним ендемічним та 

вузловим зобом вміст таких мікроелементів як мідь та залізо знаходився в 

межах норми ( (табл.4.1.1, рис.4.1.6-9) Так, в крові обстежених з дифузним 

ендемічним зобом рівень міді в крові до лікування знаходився на позначці 

1,86±0,08 мл/л, серед обстежених з вузловим зобом – 1,85±0,06 мл/л, у той час 

як аналогічний показник серед практично здорових осіб дорівнював 2,10±0,26 
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мл/л при нормі 0,79-2,02 мл/л (рис. 4.1.7). Не відрізнялися результати і при 

проведенні аналізу зразків волосся хворих. Середній рівень міді у волоссі в 

групі осіб з дифузним ендемічним зобом становив 10,20±0,95 мкг/г, у осіб з 

вузловим зобом був навіть дещо вищим – 12,10±1,12 мкг/г,  

Таблиця 4.1.1 

Вміст мікроелементів у крові та волоссі хворих  

на дифузний та вузловий зоб (M±m) 

Показник, 

одиниці виміру 

Контрольна 

група, 

n=19 

Хворі на 

дифузний 

зоб, 

n=49 

Хворі на 

вузловий 

зоб, 

n=60 

p1 p2 p3 

1. Цинк у крові, 

мл/л 
1,00±0,12 0,38±0,04 0,16±0,02 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

2. Цинк у 

волоссі, мкг/г 
176,00±11,40 42,35±4,34 21,40±3,22 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

3. Селен у крові, 

мл/л 
0,10±0,01 0,02±0,01 0,01±0,00 ˂0,001 ˂0,001 ˃0,05 

4. Селен у 

волоссі, мкг/г 
1,86±0,14 0,08±0,03 0,02±0,00 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,05 

5. Мідь у крові, 

мл/л 
2,10±0,26 1,86±0,08 1,85±0,06 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

6. Мідь у 

волоссі, мкг/г 
12,30±0,89 10,20±0,95 12,10±1,12 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

7. Залізо у крові, 

мл/л 
21,20±1,18 21,10±0,92 18,25±1,08 ˃0,05 ˃0,05 ˂0,05 

8. Залізо у 

волоссі, мкг/г 
40,50±3,05 38,20±2,86 36,00±1,46 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

9. Медіана 

йодурії, мкг/л 
126,00±6,45 56,00±4,12 24,00±3,65 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

Примітки: 

1. р1 – достовірність різниці показників контрольної групи та хворих на 

дифузний зоб до лікування; 

2.  р2 – достовірність різниці показників контрольної групи та хворих на 

вузловий зоб до лікування;  

3. Р3 – достовірність різниці показників хворих на дифузний зоб та 

вузловий зоб до лікування. 
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у той час, як показник у контрольній групі дорівнював 12,30±0,89 мкг/г 

при нормі 7,5-20 мкг/г (рис. 4.1.6). 

 

 

 

Рисунок 4.1.1. Рівень цинку в крові 

обстежених осіб. 

 Рисунок 4.1.2. Рівень цинку у 

волоссі обстежених осіб. 

 

Концентрація заліза в крові обстежених з дифузним ендемічним зобом 

становила 21,10±0,92 мл/л, у групі з вузловим зобом – 18,25±1,08 мл/л. 

Концентрація даного мікроелемента серед практично здорових осіб незначно 

відрізнялась – 21,20±1,18 мл/л при нормі в 8,95-30,43 мл/л. 

 

 

 

Рисунок 4.1.3. Рівень селену в крові 

обстежених осіб. 

 

 Рисунок 4.1.4. Рівень селену у 

волоссі обстежених осіб. 
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          Рисунок 4.1.5. Медіана йодурії серед обстежених осіб. 

. 

 

 

 

Рисунок 4.1.6. Рівень міді у крові 

в обстежених осіб. 

 Рисунок 4.1.7. Рівень міді у волоссі в 

обстежених осіб. 
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Вміст заліза у волоссі обстежених з дифузним ендемічним зобом 

знаходився на відмітці 38,20±2,86 мкг/г, серед хворих на вузловий зоб був 

дещо нижчим – 36,00±1,46 мкг/г. У контрольній групі середнє значення даного 

показника дорівнювало 40,50±3,05 мкг/г при нормі 3-75 мкг/г (рис.4.1.8, рис. 

4.1.9). 

Використання шкали EURO QOL 5D дозволило нам оцінити якість 

життя хворих на ендемічний зоб в умовах йодного дефіциту (табл. 4.1.2). 

За анкетою якості життя EURO QOL 5D встановлено, що у хворих на 

вузловий ендемічний зоб більш вагомо погіршує якість життя пацієнтів, ніж у 

пацієнтів з дифузним зобом. У даному випадку слід відзначити, що у хворого 

на вузловий ендемічний зоб настає більш виражена соціальна дезадаптація. Це 

пов’язано, на нашу думку, з переважанням астенічного, компресійного 

синдромів у пацієнтів з вузловим зобом. Цікаво також відзначити, що 

тривалість хвороби накладає свій відбиток на якість життя хворих на вузловий 

зоб. Так, у перші роки хвороби (1-2 роки) якість життя хворих погіршується, 

що обумовлено дебютом хвороби, діагностичним пошуком, підбором 

ефективного лікування, очікуванням результату, втратою ілюзій щодо 

одужання і т. д. На 3-8 році хвороби у більшості пацієнтів виникає звикання 

до хвороби, що ілюструється стабілізацією індексів якості життя та, навіть, 

 

 

 

Рисунок 4.1.8. Рівень заліза у 

крові обстежених осіб. 

 Рисунок 4.1.9. Рівень заліза у волоссі 

обстежених осіб. 
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незначним їх підвищенням. На нашу думку, використання простої та зручної 

анкети оцінки якості життя хворих на вузловий ендемічний зоб дозволяє 

оцінити перебіг вузлового ендемічного зобу та його вплив на соціальні функції 

людини. Динамічне спостереження за хворими на вузловий ендемічний зоб з 

використанням анкети оцінки якості життя дозволяє провести і аналіз 

ефективності лікувальних схем, особливо при тривалому призначенні 

однотипного лікування. 

Таблиця 4.1.2 

Оцінка якості життя обстежених хворих (EURO QOL 5D) 

 Показники 

в балах 

(EURO 

QOL 5D) 

Усі обстежені хворі,  

 n = 109 

Хворі на 

дифузний зоб,  

n = 49 

Хворі на вузловий 

зоб, 

 n =60 

Бали 5,65±0,5** 5,12±1,1** 7,2±0,5* 

Примітки: 1.* − вірогідність різниці показників у порівнянні з усіма хворими 

(p < 0,05); 2.** – різниця вірогідна по відношенню до показників групи з 

вузловим зобом (р < 0,05). 

4.2. Встановлення кореляційних взаємозв’язків есенціальних 

мікроелементів з йодною недостатністю у хворих на вузловий та дифузний 

зоб 

Встановлено прямий та сильний кореляційний зв’язок між вмістом 

цинку та селену в крові та волоссі обох груп – хворих на дифузний ендемічний 

та на вузловий зоб (табл. 4.2.1, рис. 4.2.1-4). Як бачимо, коефіцієнт кореляції 

коливається від r=0,73 до r=0,90 з імовірністю безпомилкового прогнозу р 

˂0,001.  
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Таблиця 4.2.1 

Взаємозв’язок між вмістом цинку та селену в крові і волоссі хворих 

на дифузний ендемічний та вузловий зоб 

Кореляційні 

зв’язки між 

показниками 

Дифузний зоб 

(n=49) 

Вузловий зоб 

(n=60) 

rspearman p rspearman P 

Zn/Se (кров) 0,73 ˂0,001 0,90 ˂0,001 

Zn/Se (волосся) 0,83 ˂0,001 0,87 ˂0,001 

 

Виявлено прямий та сильний кореляційний взаємозв’язок між рівнем 

йоду та цинку в організмі обстежених осіб як у групі хворих на дифузний 

ендемічний зоб, так і у групі хворих на вузловий зоб. Встановлено, що в 

хворих обох груп зі зниженням показника йодурії  знижувався рівень цинку в 

крові (r=0,91 серед хворих на дифузний зоб та r=0,88 серед хворих на вузловий 

зоб) з імовірністю безпомилкового прогнозу р˂0,001 (таб. 4.2.2, рис. 4.21, 

4.2.3) 

  

 

Рисунок 4.2.1. Взаємозв’язок між цинком та 

селеном в крові хворих на дифузний зоб 

 

Рисунок 4.2.2. Взаємозв’язок між цинком 

та селеном у волоссі хворих на дифузний 

зоб 
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Рисунок 4.2.3. Взаємозв’язок між цинком та 

селеном в крові хворих на вузловий зоб 

 

Рисунок 4.2.4. Взаємозв’язок між цинком 

та селеном у волоссі хворих на вузловий 

зоб 

 

 

Таблиця 4.2.2 

Взаємозв’язок між вмістом йоду та цинку і селену в крові хворих 

на дифузний ендемічний та вузловий зоб 

Кореляційнізв’язкиміжпоказниками 

Дифузний зоб 

(n=49) 

Вузловий зоб 

(n=60) 

rspearman p rspearman P 

I/Zn (кров) 0,91 ˂0,001 0,88 ˂0,001 

I/Se (кров) 0,71 ˂0,001 0,86 ˂0,001 

 

Прямий та сильний кореляційний зв’язок прослідковується і між 

концентрацією йоду та селену в крові обстежених (р˂0,001). Так, у групі 

хворих на дифузний ендемічний зоб цей показник становить r=0,71, а серед 

хворих на вузловий зоб - r=0,86 ( див. таб.4.2.2, рис. 4.2.2, 4.2.4). 
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Рисунок 4.2.1. Взаємозв’язок між йодом та 

цинком в крові хворих на дифузний зоб 

 

Рисунок 4.2.2. Взаємозв’язок між йодом та 

селеном у крові хворих на дифузний зоб 

 

Рисунок 4.2.3. Взаємозв’язок між йодом та 

цинком в крові хворих на вузловий зоб 

 

Рисунок 4.2.4. Взаємозв’язок між йодом та 

селеном у крові хворих на вузловий зоб 

 

Висновки до розділу 4. 

Уперше в Україні встановленні особливості макро- та мікроелементного 

забезпечення населення в регіонах Прикарпаття з різним ступенем йодної 

недостатності, їх значення у виникненні вузлового зоба. Визначено науково 

обґрунтовану необхідність дослідження показників вмісту селену, цинку в 

сироватці крові та волоссі у пацієнтів з вузловим ендемічним зобом з метою 

ранньої діагностики порушень мікроелементного забезпечення. Вперше 
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отримані відомості щодо макро- та мікроелементного забезпечення (цинк, 

селен, мідь, залізо) пацієнтів із  вузловим ендемічним зобом у порівнянні з 

пацієнтами дифузним зобом. Доведено, що поєднаний дефіцит йоду і Se 

посилює проблему йодної недостатності. 

Дістало практичний розвиток положення про кореляційні взаємозв’язки 

есенціальних мікроелементів з йодною недостатністю у хворих на вузловий та 

дифузний зоб. Підтверджено кореляційних взаємозв’язків есенціальних 

мікроелементів з йодною недостатністю у хворих на вузловий та дифузний 

зоб. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ ПРИ ОЦІНЦІ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

5.1. Диференціальна діагностика вузлових захворювань ЩЗ за 

допомогою еластографії ЩЗ. Клінічні випадки 

 

Метою даного розділу дослідження є аналіз даних зсувнохвильової 

еластографії (SWE) для удосконалення диференціальної діагностики 

патологій ЩЗ. Ультразвукове обстеження проводились на апаратах Siemens 

Acuson S3000 та Siemens Acuson S2000 з використанням лінійного датчика (з 

частотою 9 МГц) у В-режимі, режимі кольорової доплерографії та 

зсувнохвильової еластографії. Еластографія відіграє важливу роль в 

діагностиці та спостереженні за захворюваннями ЩЗ. У розділі наведені 

клінічні випадки ехографічних характеристик та зсувнохвильової 

еластографічної картини доброякісних та злоякісних вузлів, аутоімунного 

тиреоїдиту, дифузного токсичного зоба. Зсувнохвильова еластографія – це 

новий метод, що розвивається в клінічній практиці, який дозволяє розрізнити 

доброякісні та злоякісні вузлові утворення ЩЗ, є корисним доповненням для 

прогнозування злоякісного захворювання, незалежними прогностичним 

фактором для діагностики раку ЩЗ. У методиці еластографії за допомогою 

хвиль зсуву (SWE) використовується ультразвуковий тиск, що генерується 

датчиком. Це дозволяє стандартизувати силу стиснення. Вимірюється 

поперечна хвиля зсуву, викликана ультразвуковим імпульсом. Виходячи з 

формулювання індексу Юнга, еластичність тканин може бути обчислена за 

допомогою вимірювання швидкості зсуву поперечних хвиль. У залежності від 

типу SWE, кількісна інформація відображається в одиницях швидкості 

розповсюдження хвилі (м/с) або одиницях тиску, що викликає зсув (кПа). 

Кількісна характеристика SWE, на відміну від компресійної еластографії, 



99 

виключає можливість суб'єктивної інтерпретації даних про жорсткість, 

отриманих за допомогою стандартного ультразвукового імпульсу, що 

переміщує (деформує) тканини. SWE – це технологія, здатна надати додаткову 

інформацію, пов’язану з жорсткістю тканин [91, 143].  

Упродовж 2018–2020 років нами на клінічній базі Івано-Франківського 

національного медичного університету в Лікувально-діагностичному 

центрі Святого Луки Івано-Франківського Архієпархіального Управління 

УГКЦ проведено УЗД дослідженя ЩЗ та дослідження зсувнохвильової 

еластографії ЩЗ. Ультразвукове обстеження проводили на апараті Siemens 

Acuson S3000 та Siemens Acuson S2000 з використанням лінійного датчика (з 

частотою 9 МГц) у В-режимі, режимі кольорової доплерографії та 

зсувнохвильової еластографії з кольоровим картуванням та вимірюванням 

швидкості зсувної хвилі (у м/с) при проходженні через паренхіму 

щитоподібної залози.  

Кількість пацієнтів, яким нами була проведена еластографія ЩЗ 

впродовж 2018–2020 рр. – 113, з них виявлено: доброякісних вузлів – 60, 

підозрілих на злоякісність – 24, аутоімунних тиреоїдитів – 21, дифузних 

токсичних зобів – 8. 

Наводимо клінічні випадки з практики.  

Пацієнтка К. Доброякісний вузол щитоподібної залози. 

Ехографічна характеристика (В-режим): додаткове утворення, без 

капсули, змішаної ехоструктури, з чітким контуром, васкуляризований, 

«губчастий вузол». Ехоморфологічний тип вузла – колоїдний вузол другого 

типу, вірогідність злоякісності 0 %. Категорія по шкалі THIRADS – THIRADS 

2. Показів до ТПАБ немає (рис. 5.1.1).  

Еластографічна картина: кольорове картування відповідає другому типу 

(картується мозаїчним синім, зеленим, фіолетовим) – доброякісне утворення 

(рис. 5.1.2), ділянки підвищеної жорсткості вузла не відмічаються (швидкість 

зсувної хвилі нижча 2,4 м/с) (рис. 5.1.3). 



100 

 

 

Рис. 5.1.1. УЗ-зображення щитоподібної залози у В-режимі. Вузловий зоб. 

THIRADS 2. 

 

 

Рис. 5.1.2. УЗ-зображення зсувнохвильової еластографії, кольорове 

картування. Вузол картується по другому типу – доброякісне утворення. 
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Рис. 5.1.3. УЗ-зображення зсувнохвильової еластографії. Жорсткість 

вузла низька (швидкість проходження зсувної хвилі нижча 2,4 м/с). 

 

Пацієнтка П. Гіпертрофований фолікул 

Ехографічна характеристика (В-режим): анехогенне утворення, з 

гіперехогенними включеннями з «хвостом комети», без кровопостачання. 

Ехоморфологічний тип вузла – колоїдний вузол першого типу, вірогідність 

злоякісності 0 %. Категорія по шкалі THIRADS – THIRADS 2. Показів до 

ТПАБ немає (рис. 51.4). 

Еластографічна картина: кольорове картування відповідає другому типу 

(картується мозаїчним синім, зеленим, фіолетовим) – доброякісне утворення 

(рис. 5.1.5), показники швидкості не відображаються, у зв᾽язку із 

проходженням ультразвукової хвилі в рідині (рис. 5.1.6). 
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Рис. 5.1.4. УЗ-зображення щитоподібної залози у В-режимі. Колоїдний 

вузол першого типу. THIRADS 2. 

 

 

Рис. 5.1.5. УЗ-зображення зсувнохвильової еластографії, кольорове 

картування. Колоїдний вузол картується по другому типу – доброякісне 

утворення. 
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Рис. 5.1.6. УЗ-зображення зсувнохвильової еластографії. Показники 

швидкості не відображаються у зв᾽язку із проходженням ультразвукової 

хвилі в рідині. 

 

Пацієнт Л. Злоякісний вузол щитоподібної залози.  

Ехографічна характеристика (В-режим): додаткове утворення, 

гіпоехогенне, з нечітким контуром, вертикально орієнтоване, 

гіповаскуляризоване. Ехоморфологічний тип вузла – злоякісний, вірогідність 

злоякісності 90 %. Категорія по шкалі THIRADS – THIRADS 4б (рис.5.1.7). 

Рекомендовано проведення ТАПБ. 

Еластографічна картина: кольорове картування відповідає четвертому 

типу (картується червоно-жовтим кольором з перевагою червоного) – високий 

ступінь ризику злоякісного утворення (рис. 5.1.8), відмічаються ділянки 

підвищеної жорсткості вузла (швидкість зсувної хвилі вища 2,4 м/с ). 
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Рис. 5.1.7. УЗ-зображення щитоподібної залози у В-режимі. Вузловий зоб. 

THIRADS 4б. 

 

 

Рис. 5.1.8. УЗ-зображення зсувнохвильової еластографії, кольорове 

картування. Вузол картується по четвертому типу - високий ступінь 

ризику злоякісного утворення. 

 Пацієнтка П. Аутоімунний тиреоїдит. Ехографічна характеристика (В-

режим): ехоструктура паренхіми ЩЗ неоднорідна, ехогенність – знижена (рис. 

5.1.9), кровопостачання – не посилене.  
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Еластографічна картина: при кольоровому картуванні паренхіма ЩЗ 

картується зеленим і незначно жовто-червоним кольорами (рис. 5.1.10), 

швидкість поширення зсувної хвилі вища 2,4 м/с (відповідає підвищеній 

жорсткості паренхіми залози) (рис.5.1.11). 

 

Рис. 5.1.9. УЗ-зображення щитоподібної залози у В-режимі. Аутоімунний 

тиреоїдит. 

 

Рис. 5.1.10. УЗ-зображення зсувнохвильової еластографії, кольорове 

картування. Паренхіма залози картується зеленим, жовтим та червоним 

кольорами. Аутоімунний тиреоїдит. 
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Рис. 5.1.11. УЗ-зображення зсувнохвильової еластографії. Швидкість 

поширення зсувної хвилі при проходженні через паренхіму залози вища 

2,4 м/с (відповідає підвищеній жорсткості). Аутоімунний тиреоїдит. 

Пацієнт С. Дифузний токсичний зоб. 

Ехографічна характеристика (В-режим): ехоструктура паренхіми ЩЗ 

неоднорідна, ехогенність – знижена, (рис.5.1.12), кровопостачання – посилене 

(рис. 5.1.13.). 

Еластографічна картина: при кольоровому картуванні паренхіма ЩЗ 

картується жовто- червоним і незначно зеленим кольорами (рис. 5в), 

швидкість поширення зсувної хвилі вища 2,4 м/с (відповідає підвищеній 

жорсткості паренхіми залози) (рис. 5.1.14, рис. 5.1.15). 
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Рис. 5.1.12. УЗ-зображення щитоподібної залози у В-режимі. Дифузний 

токсичний зоб. 

 

 

Рис. 5.1.13. УЗ-зображення щитоподібної залози у режимі кольорової 

доплерографії. Дифузний токсичний зоб. 
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Рис. 5.1.14. УЗ-зображення зсувнохвильової еластографії, кольорове 

картування. Паренхіма залози картується червоним, жовтим та в 

незначній кількості зеленим кольорами. Дифузний токсичний зоб. 

 

 

Рис. 5.1.15. УЗ-зображення зсувнохвильової еластографії. Швидкість 

зсувної хвилі при проходженні через паренхіму залози вища 2,4 м/с 

(відповідає підвищеній жорсткості). Дифузний токсичний зоб. 

Загалом, аутоімунний тиреоїдит (АІТ) та хвороба Грейвса діагностуються 

відповідно до клінічних, лабораторних даних. Нами отримані результати, які 

співпадають з даними інших авторів, що між нормальною ЩЗ та пацієнтами з 
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АІТ та хворобою Грейвса спостерігаються суттєві відмінності в SWE зі 

значеннями 2,07±0,44 м/с проти 2,68±0,50 м/с відповідно. Однак суттєвої 

різниці між АІТ та хворобою Грейвса не виявлено (2,82±0,47 м/с в порівнянні 

з 2,49±0,48 м/с). Показники швидкості проходження зсувної хвилі через 

тканину є недостовірними для диференціальної діагностики АІТ та хвороби 

Грейвса. Тому SWE може бути корисним для діагностики дифузних 

захворювань ЩЗ та оцінки ступеня фіброзу її паренхіми.  

У Міжнародних рекомендаціях по еластографії наводяться середні 

показники швидкості проходження зсувної хвилі через тканину (SWE) для ЩЗ 

в нормі – 1,6±0,18 м/с, при доброякісних вузлах – 2,55±0,28 м/с і 1,72±0,31, при 

злоякісних утвореннях – 2,66±0,95. Інтервал значень для диференціальної 

діагностики між доброякісним та злоякісним утворенням складає від 2,4 до 4,7 

м/с. Чіткого зв᾽язку зміни жорсткості та діаметру вогнища не показано [176]. 

Обмеження в використанні SWE включають дуже великі та маленькі вузли, 

кальцинати та кистозні зони. Виміри при SWE можуть бути затруднені в 

непапілярних карциномах ЩЗ [176]. 

Згідно досліджень, проведених в нашій клініці, середні показники 

швидкості зсувної хвилі при проходженні через тканину складали: у 

незміненій паренхімі ЩЗ – 1,5±0,24 м/с, у доброякісних вузлах – 1,8±0,56 м/с, 

при підозрінні на злоякісні вузли – 2,9±0,42 м/с, аутоімунному тиреоїдиті 

2,6±0,34 м/с, дифузному токсичному зобі – 2,78±0,38 м/с. 

Висновки до розділу 5 

Таким чином, вимірювання швидкості зсувної хвилі та кольорове 

картування при проведенні зсувнохвильової еластографії дозволяють 

підвищити ефективність ранньої діагностики доброякісних та злоякісних 

утворень щитоподібної залози за рахунок їх різної жорсткості.  

Зсувнохвильова еластографія – інформативний, неінвазивний, безпечний 

метод дослідження, який в поєднанні із обстеженням у В-режимі та режимі 



110 

доплерографії дозволяє підвищити ефективність диференціальної діагностики 

різних захворювань щитоподібної залози. 

Результати дослідження, викладені у цьому розділі, висвітлені у 

наступних друкованих працях:  

1. Скрипник НВ, Рибчак ЛВ, Чернявська ІВ, Човганюк ОС, Романів ТВ, 

Власюк ТІ, Гудз ІВ, Романів ОВ, Моренко МВ. Лімфома щитоподібної 

залози: диференціальна діагностика з вузловими захворюваннями 
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РОЗДІЛ 6 

ЛІКУВАННЯ ВУЗЛОВОГО ЗОБА В УМОВАХ ЙОДНОГО 

ДЕФІЦИТУ 

6.1. Ефективність лікування препаратами калію йодиду, селену, 

цинку хворих на вузловий зоб в залежності від виявлених метаболічних 

порушень, макро- та мікроелементного забезпечення населення в умовах 

йодної недостатності 

В залежності від застосованих у нашому дослідженні методик лікування 

всі обстежені хворі були розподілені на 4 групи: I, II, III і IV. Розподіл хворих 

в залежності від призначеного лікування зображено в таблиці 2.3. Всім хворим 

було призначено наступну базову терапію: лікарський засіб йоду - калію йодид 

200 мкг на добу. Хворі І групи (27 чол.) отримували  терапію калію йодидом в 

дозі 200 мкг на добу. Хворі ІІ групи (25 чол.) на фоні базової терапії калію 

йодидом в дозі 200 мкг на добу отримували мінеральну добавку селену - L-

селенометіонін в дозі 200 мкг на добу, Україна). Хворим ІІІ групи (29 чол.) на 

фоні базової терапії калію йодидом в дозі 200 мкг на добу додавали  

мінеральну добавку цинку - цинку гліцинат в дозі 50 мг на добу, Україна). 

Пацієнтам IV групи (28 чол.) до базової терапії калію йодидом в дозі 200 мкг 

на добу додавали мінеральну добавку селену -  L-селенометіонін в дозі 200 мкг 

на добу та мінеральну добавку цинку - цинку гліцинат в дозі 50 мг на добу.  

Стан хворих оцінювали при первинному огляді та через 3 і 6 місяців 

лікування. Загальне обстеження пацієнтів включало: огляд шкірних покривів, 

пальпацію ЩЗ (розмежувати дифузний, вузловий, багатовузловий зоб, 

консистенція ЩЗ, її рухомість при ковтанні) з обов’язковим дослідженням 

шийних лімфатичний вузлів, наявність осиплості, дисфонії, дисфагії або 

задухи, симптомів гіпертиреозу або гіпотиреозу. У клінічній картині пацієнтів 

з дифузним та вузловим зобом зареєстровано низку клінічних синдромів: 

астенічний, компресійний, набряковий. У клініці переважали астенічний, 
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компресійний синдроми. Астенічий синдром спостерігався у 17,4 % всіх 

пацієнтів. Осиплість голосу спостерігалась у 4,6 % пацієнтів з дифузним зобом 

та 11 % пацієнтів з вузловим зобом. Дисфонія та дисфагія спостерігались 

частіше у пацієнтів з вузловим зобом ( 5,5 % та 10%, 1,8 % та 9,1 % відповідно). 

Фактично у 100% пацієнтів ЩЗ була рухома при пальпації та ковтанні. Не 

спостерігалось також зміни шкірних покровів при огляді. Хоча у 

досліджуваних пацієнтів були наявні регіональні лімфатичні вузли, вони не 

були структурно змінені за даними УЗД. Треба відзначити збільшення 

регіональних лімфатичних вузлів в більшій мірі у пацієнтів з вузловим зобом 

в порівнянні з пацієнтами з дифузним зобом ( 34,8 % та 5,5 %). Набряковий 

синдром не був суттєво виражений у досліджуваних пацієнтів та не був 

характерним.  

У процесі проведеного лікування осиплість голосу, дисфонія, дисфагію, 

загальна слабкість, нездужання, підвищена втомлюваність, зниження фізичної 

та розумової працездатності, підвищена дратівливість, психо-емоційна 

лабільність, іпохондрія, порушення сну (безсоння вночі) значно зменшились у 

пацієнтів на вузловий та дифузний зоб ( табл. 6.1.1).  

Аналізуючи рівень ТГ крові, як показника ступеня вираженості дефіциту 

йоду в регіоні, нами виявлено вірогідне збільшення ТГ у всіх групах 

обстеження: 75,68±6,56 нг/мл - у хворих на дифузний зоб, 72,45±5,78 – у 

хворих на вузловий зоб, хоча не констатовано достовірної різниці показників 

хворих на дифузний зоб та хворих на вузловий зоб (р3˃0,05), та був збільшений 

в порівнянні з групою контролю в 2,3 та 2,1 раза, що підтверджує йододефіцит 

в обстежених пацієнтів (табл. 6.1.2). У процесі лікування рівень ТГ крові 

вірогідно зменшився на 36,3 % у хворих на дифузний зоб та на 46,6 % у хворих 

на вузловий зоб. ТГ крові достатньо чутливий маркер до сечової концентрації 

йоду і нами використаний для контролю покращення забезпечення йодом ЩЗ. 
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Таблиця 6.1.1 

Динаміка частоти клінічних ознак у хворих на дифузний ендемічний  

та вузловий зоб в процесі лікування  

Клінічні ознаки 

Хворі на дифузний 

зоб n=49 

Хворі на вузловий зоб  

n=60 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

 

 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Осиплість голосу 5 4,5 1* 0,9 12 11,0 4* 3,7 

Дисфонія 6 5,5 3* 2,8 11 10,0 2* 1,8 

Дисфагія 2 1,8 0* 0 10 9,1 0* 0 

Задуха 1 0,9 0* 0 4 3,6 0* 0 

Симптоми гіпотиреозу 

або тиреотоксикозу 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

Рухомість при ковтанні 49 45 49 45 60 55 60 55 

Наявністьрегіональних л/в 6 5,5 5 4,5 38 34,8 15* 13.7 

Змінашкірнихпокровівшиї 0 0 0 0 0 0 0 0 

Щільність при пальпації 

ЩЗ 
2 1,8 2 1,8 

28 25,6 28 25,6 

Астенічний синдром 5 4,5 2 1,8 14 12,8 5* 4,5 

Набряковий синдром 1 0,9 0 0 4 3.7 0 0 

Примітки: 1. % − по відношенню до усіх обстежених хворих ; 2.*  – 

достовірність різниці клінічних ознак хворих до лікування та після 6 місяців 

лікування (р < 0,05). 

З метою оцінки важкості йодного дефіциту нами використовувався 

також показник рівня ТТГ крові. Аналізуючи отримані дані, можна 

відзначити, що показник ТТГ крові в процесі лікування вірогідно не 
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відрізнявся у всіх досліджуваних групах та в групі контролю ( р˃0,05) (див. 

табл. 6.1.2). 

Аналізуючи об’єм ЩЗ за даними УЗД ЩЗ, враховуючи використання 

граничних нормативів [57] – для жінок 13 см³, для чоловіків 15 см³, можна 

констатувати, що об’єм ЩЗ в контрольній групі складав 12,35±2,08 см3, в групі 

пацієнтів з дифузним зобом – 20,75±3,12 см3, (р˂0,05), в групі пацієнтів з 

вузловим зобом – 13,45±2,65 см3, (р˃0,05). Аналізуючи показники об’єму ЩЗ 

після 6 місяців лікування, нами констатовано вірогідне зменшення об’єму ЩЗ 

в групі пацієнтів з дифузним  та вузловим зобом (р < 0,05) (див. табл. 6.1.2).  

Таблиця 6.1.2 

Динаміка епідеміологічних маркерів  йододефіциту у пацієнтів  

Прикарпатського регіону в процесі лікування  (M ± m) 

Показник 

Контрольна 

група 

n=19 

Хворі на дифузний зоб 

n=49 

Хворі на вузловий зоб 

n=60 

До 

лікування 

Після 

лікування 
До 

лікування 

Після 

лікування 

Медіана 

екскреції 

йоду з 

сечею, 

мкг/л 

126,00±6,45 56,00±4,12 78,40±5,89* 24,00±3,65 86,25±6,45* 

ТТГ, 

мкМО/мл 
1,64±0,41 1,92±0,54 1,72±1,32 1,46±0,37 1,32±0,56 

ТГ, нг/мл 33,45±3,45 75,68±6,56 48,22±4,26* 72,45±5,78 38,65±3,66* 

Об’єм 

ЩЗ, см3 12,35±2,08 20,75±3,12 11,55±3,22* 13,45±2,65 

 

8,45±1,85* 

 

Примітки: 1.**  – достовірність різниці показників до лікування та після 6 

місяців лікування (р < 0,05). 
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Ефективність запропонованих схем лікування оцінювалась шляхом 

аналізу рівня мікроелементів в крові, волоссі та сечі пацієнтів, а саме – цинку, 

селену та йоду (табл. 6.1.3, рис. 6.1.1). До лікування вміст цинку у крові 

обстежених усіх чотирьох груп коливався в межах 0,15-0,17 мл/л. На фоні 

базової терапії калій йодидом після трьох місяців лікування цей показник 

досягнув відмітки 0,35±0,05 мл/л (р˂0,05). Утой же час не спостерігаємо такої 

ж динаміки ще через три місяці – середній показник для групи становив 

0,32±0,08 мл/л. У пацієнтів, що отримували терапію L-селенметіоніном згідно 

схеми лікування, додатково до базової, середня концентрація цинку в крові 

через три місяці становила 0,32±0,05 мл/л, а через шість місяців - 0,62±0,09 

мл/л (р˂0,05), що дозволяє зробити висновки про більшу ефективність 

комбінованого лікування у порівнянні з монотерапією. Схожі результати було 

отримано і у групі пацієнтів, які додатково до базової терапії калій йодидом 

отримували цинку гліцинат. Так, якщо до лікування середня концентрація 

цинку в крові дорівнювала 0,16±0,03 мл/л, то вже через три місяці знаходилась 

на позначці 0,45±0,09 мл/л, а через шість місяців - 0,64±0,07 мл/л (р˂0,05). 

Разом із тим, найбільшу динаміку рівня цинку в крові було зафіксовано у групі 

хворих, які отримували комбіновану терапію (йодид калію, L-селенметіонін, 

цинку гліцинат). Через три місяці лікування даний показник більш ніж утричі 

перевищував вихідне значення (0,60±0,12 мл/л проти 0,17±0,03 мл/л до 

лікування), а через шість місяців становив 0,74±0,10 мл/л, що вдвічі більше у 

порівнянні з аналогічним показником під впливом монотерапії йодидом калію 

(р˂0,05).  

Достовірної різниці у концентрації цинку у волоссі пацієнтів, що 

приймали базову терапію йодидом калію, не виявлено (р˃0,05). Так, до 

лікування середній показник дорівнював 21,57±3,45 мкг/г, через три місяці 

лікування - 29,56±3,12 мкг/г, а через шість місяців - 31,78±4,12. Прийом L-

селенметіоніну, додатково до базової терапії, позитивно вплинув на вміст 

даного мікроелемента у волоссі обстежених.  



 

 

Таблиця 6.1.3 

Показ

ник 

Хворі, які приймали базову терапію 

калій йодид 200 мкг 

(n=27) 

Хворі які додатково до базової терапії 

приймали L-селенметіонін згідно 

схеми лікування 

(n=25) 

Хворі які додатково до базової терапії 

приймали цинку гліцинат згідно схем 

лікування 

(n=29) 

Хворі які додатково до базової терапії 

приймали L-селенметіонін та цинку 

гліцинат в комбінації  

(n=28) 

До 

лікуванн

я 

Після 3 

місяців 

лікування 

Після 6 

місяців 

лікування 

До 

лікуванн

я 

Після 3 

місяців 

лікування 

Після 6 

місяців 

лікування 

До 

лікуванн

я 

Після 3 

місяців 

лікування 

Після 6 

місяців 

лікування 

До 

лікування 

Після 3 

місяців 

лікування 

Після 6 

місяців 

лікуванн

я 

Zn 

кров, 

мл/л 

0,16±0,02 0,35±0,05* 0,32±0,08 0,15±0,02 0,32±0,05° 0,62±0,09°^ 0,16±0,03 0,45±0,09` 0,64±0,07`^ 0,17±0,03 0,60±0,12" 
0,74±0,10

"^ 

Zn 

волос.

, мкг/г 

21,57±3,4

5 
29,56±3,12 31,78±4,12 

21,02±3,1

2 

34,29±3,45

° 

47,56±4,78°

^ 

21,46±3,3

4 

32,45±3,87

` 
54,21±5,63`

^ 

21,85±3,4

7 

43,22±4,54"

# 

75,41±6,1

2"^ 

Se 

кров, 

мл/л 

0,01±0,00 0,02±0,01 0,03±0,01* 0,01±0,00 0,02±0,01 0,06±0,02° 0,01±0,00 0,02±0,01 0,05±0,02` 0,01±0,00 0,03±0,01" 
0,10±0,03

"^ 

Se 

волос.

, мкг/г 

0,02±0,00 0,06±0,05 0,07±0,03 0,02±0,00 0,08±0,04 0,12±0,04° 0,02±0,00 0,08±0,05 0,13±0,04` 0,02±0,00 1,00±0,05"# 
0,14±0,04

" 

Йодур

ія, 

мкг/л 

24,00±3,5

4 

42,05±3,78

* 

65,45±4,12

* 

25,00±3,6

6 

50,56±4,05

° 

87,12±6,23°

^ 

22,00±3,1

2 

48,44±3,76

` 
82,34±6,87`

^ 

25,00±3,0

4 

96,75±5,54"

# 

110,09±9,

12"^ 

Примітки: 

1. * - різниця вірогідна у порівнянні з результатом хворих, які приймали базову терапію, до лікування; 

2. # - різниця вірогідна у порівнянні з результатом хворих, які приймали базову терапію, після 3 місяців лікування; 

3. ^ - різниця вірогідна у порівнянні з результатом хворих, які приймали базову терапію, після 6 місяців лікування; 

4. ° - різниця вірогідна у порівнянні з результатом хворих, які приймали базову терапію + L-селенметіонін, до лікування; 

5. ` - різниця вірогідна у порівнянні з результатом хворих, які приймали базову терапію + цинку гліцинат, до лікування; 

6. " - різниця вірогідна у порівнянні з результатом хворих, які приймали базову терапію + L-селенметіонін + цинку гліцинат, до 

лікування. 



 

 

Рис. 6.1.1. динаміка вмісту мікроелементів у крові хворих на вузловий 

зоб в процесі лікування. 

 

Уже після трьох місяців лікування показник зріс майже на 50% 

(34,29±3,45 мкг/г проти 21,02±3,12 мкг/г до лікування), а через півроку терапії 

знаходився на позначці 47,56±4,78 мкг/г (р˂0,05). Такою ж динамікою 

характеризувалися результати, отримані у групі осіб, що приймали калій 

йодид та цинку гліцинат. Так, якщо до лікування вміст цинку у волоссі 

обстежених становив 21,46±3,34 мкг/г, то вже після трьох місяців терапії він 

дорівнював 32,45±3,87 мкг/г, а після шести – перевищував вихідний більш ніж 

удвічі (54,21±5,63 мкг/г; р˂0,05). Як і у крові, у волоссі концентрація цинку 

найбільше зросла під впливом комбінованої терапії. Уже за перші три місяці 

лікуванні рівень показника становив більш ніж 200% від початкового 

(43,22±4,54 мкг/г проти 21,85±3,47 мкг/г), а через півроку лікування 

дорівнював 75,41±6,12 мкг/г (р˂0,05).  
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На фоні базової монотерапії йодидом калію середній вміст селену в 

крові обстежених зріс з  0,01±0,00 мл/л до 0,02±0,01 мл/л через три місяці, і ще 

до 0,03±0,01 мл/л – після шести місяців лікування (р˂0,05). Очікувано, 

додатковий прийом до базової терапії L-селенметіоніну суттєво підвищив 

середній рівень даного мікроелементу в крові. Так, через три місяці лікування 

результати нічим не відрізнялись від отриманих під впливом монотера мл/л пії 

(0,02±0,01 мл/л проти 0,01±0,00 мл/л до лікування), проте, вже за шість місяців 

показник зріс втричі і становив 0,06±0,02 мл/л (р˂0,05). Терапія цинку 

гліцинатом, додатково до калій йодиду, показала схожі результати. До 

лікування концентрація селену в крові пацієнтів дорівнювала 0,01±0,00 мл/л, 

через три місяці лікування - 0,02±0,01 мл/л, а через півроку терапії - 0,05±0,02 

мл/л. Що ж до комбінованої терапії (калій йодид, L-селенметіонін, цинку 

гліцинат), то результати, отримані у групі пацієнтів, що її отримували, 

характеризувалися найбільшою динамікою. Так, уже після трьох місяців 

лікування вміст селену в крові зріс утричі від вихідного (0,03±0,01 мл/л проти 

0,01±0,00 мл/л), а через шість місяців лікування досягнув позначки 0,10±0,03 

(р˂0,05). 

Достовірної різниці між середньою концентрацією селену у волоссі 

пацієнтів, що приймали базову терапію калій йодидом, не виявлено (р˃0,05). 

Так, до лікування даний показник становив 0,02±0,00 мкг/г, через три місяці - 

0,06±0,05 мкг/г, а через півроку - 0,07±0,03 мкг/г. Додатковий прийом L-

селенметіоніну характеризувався практично такою динамікою показника в 

перші три місяці лікування (0,08±0,04 мкг/г проти 0,02±0,00 мкг/г), але через 

півроку даний показник сягнув мітки 0,12±0,04 мкг/г, що достовірно 

відрізнялося від вихідного рівня (р˂0,05). Прийом цинку гліцинату, додатково 

до базової терапії, також вплинув на вміст селену у волоссі обстежених. 

Динаміка цього показника у групі виглядала наступним чином. До лікування 

середня концентрація селену у волоссі становила 0,02±0,00 мкг/г, після трьох 

місяців лікування - 0,08±0,05 мкг/г, а через шість місяців - 0,13±0,04 мкг/г 
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(р˂0,05). Поєднаний прийом усіх трьох препаратів вже через три місяці 

лікування підняв середню концентрацію селену до мітки 1,00±0,05 мкг/г 

(проти 0,02±0,00 мкг/г до лікування), а через півроку терапії дорівнював  

0,14±0,04 мкг/г, що достовірно удвічі перевищує середній показник після 

шести місяців лікування у групі на базовій терапії  (р˂0,05). 

Медіана йодурії до лікування у чотирьох групах пацієнтів знаходилась в 

межах 22,00-25,00 мкг/л. Незалежно від виду терапії у всіх чотирьох групах 

виявлено достовірну різницю між вихідним рівнем та отриманими після трьох 

і шести місяців лікування (р˂0,05). Так, у групі хворих, які приймали 

монотерапію калій йодидом, даний показник після трьох місяців лікування 

зріс майже удвічі (42,05±3,78 мкг/л проти 24,00±3,54 мкг/л до лікування), а 

через півроку лікування становив 65,45±4,12 мкг/л. Додатковий прийом L-

селенметіоніну забезпечив приблизно таку ж динаміку показника. Якщо до 

лікування медіана йодурії знаходилась на позначці 25,00±3,66 мкг/л, то вже 

через три місяці терапії вона сягнула мітки 50,56±4,05 мкг/л, а через півроку - 

87,12±6,23 мкг/л. Результати, отримані у групі хворих, що додатково до 

базової терапії приймали цинку гліцинат, практично не відрізняються. За три 

перші місяці лікування показник зріс з 22,00±3,12 мкг/л до 48,44±3,76 мкг/л, і 

ще за наступні три місяці – до 82,34±6,87 мкг/л. Очікувано, найбільшу 

динаміку рівня йодурії було виявлено у групі хворих, що приймали 

комбіновану терапію (калій йодид, L-селенметіонін, цинку гліцинат). Так, вже 

за три місяці лікування показник перевищив вихідний майже в чотири рази 

(96,75±5,54 мкг/л проти 25,00±3,04 мкг/л), а через півроку лікування 

дорівнював 110,09±9,12 мкг/л, що майже удвічі перевищує аналогічний 

показник у групі, що отримувала монотерапію йодидом калію (р˂0,05). 

Враховуючи значне зменшення осиплості голосу, дисфонії, дисфагї, 

загальної слабкості, нездужання, втомлюваності, психо-емоційної лабільності, 

іпохондрії, порушення сну у пацієнтів на вузловий та дифузний зоб у процесі 

проведеного лікування, вірогідно покращилась якість життя (табл. 6.1.4). 
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Таблиця 6.1.4 

Оцінка якості життя обстежених хворих (EURO QOL 5D) 

 Показники 

в балах 

(EURO 

QOL 5D) 

Усі обстежені хворі,  

 n = 109 

Хворі на 

дифузний зоб,  

n = 49 

Хворі на вузловий 

зоб, 

 n =60 

Бали 

До 

лікування 

5,65±0,5 5,12±1,1 7,2±0,5 

Бали 

після 

лікування 

4,88±0,5* 3,22±0,5* 5,55±0,5* 

Примітки: 1.* – різниця вірогідна по відношенню до показників групи до 

лікування (р < 0,05). 

 

На нашу думку, використання простої та зручної анкети оцінки якості 

життя хворих на вузловий та дифузний зоб дозволяє оцінити перебіг 

захворювання та його вплив на соціальні функції людини. Динамічне 

спостереження за хворими на вузловий зоб з використанням анкети оцінки 

якості життя дозволило провести і аналіз ефективності лікувальних схем, 

особливо при тривалому призначенні однотипного лікування. 

Таким чином, ми підтвердили необхідність диференційованого 

комплексного лікування хворих на вузловий зоб в умовах йодної 

недостатності. Нами запропонований алгоритм діагностики та лікування 

вузлового зоба в умовах йодної недостатності (рис. 6.1.2.).  
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Рис. 6.1.2. Алгоритм діагностики та лікування вузлового зоба в умовах 

йодної недостатності. 

Висновки до розділу 6 

Визначено суттєвий вплив і доцільність застосування L-селенометіоніну   

в дозі 200 мкг на добу та цинку гліцинату в дозі 50 мг на добу для лікування 

пацієнтів на вузловий зоб при комбінованій терапії з препаратами калію 

йодиду 200 мкг на добу в залежності від виявлених метаболічних порушень, 

макро- та мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної 

недостатності. 

Результати дослідження, викладені у цьому розділі, висвітлені у 

наступних друкованих працях:  

1. Скрипник НВ, Марусин ОВ, Вацеба ТС, Рибчак ЛВ. Тактика ведення 

вузлових захворювань щитовидної залози в дорослих у клініці 

ендокринолога. Art of Medicine. 2017; 3(3):37- 47 [260]. 
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2. Скрипник НВ, Рибчак Л,В Чернявська ІВ, Гудз ІВ. Роль порушень обміну 

селену в розвиту захворювань ЩЗ у жителів Карпатського регіону. 

Abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference. 

Implementation of Modern Science and Practice; 2021 May 11-14; Varna, 

Bulgaria; 2021:284-6. ISBN 978-1-63848-660-2. DOI: 

10.46299/ISG.2021.1.XXV [288]. 
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РОЗДІЛ 7 

УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Протягом останніх десятиріч світова спільнота приділяє особливу увагу 

питанням подолання наслідків йодного дефіциту в масштабах планети, 

розглядаючи його як вирішення однієї з глобальних проблем здоров’я людей. 

Йододефіцитні захворювання (ЙДЗ) представляють глобальну загрозу 

здоров'ю людей і суспільства в цілому. Протягом останніх десятирічь світова 

спільнота приділяє особливу увагу питанням подолання наслідків йодного 

дефіциту (ЙД) в масштабах планети, розглядаючи його як вирішення однієї з 

глобальних проблем здоров’я людей. [23, 27, 36, 38, 54]. Ліквідація 

спричинених дефіцитом йоду захворювань означає вирішення однієї з 

глобальних проблем здоров’я людей [248]. За останні роки відмічається 

тенденція до збільшення числа захворювань щитоподібної залози (ЩЗ). Після 

аварії на ЧАЕС в 1986 р., патологія ЩЗ посіла перше місце серед усіх 

ендокринопатій в Україні. [28, 29, 73, 233]. Гострою проблемою залишається 

профілактика ЙДЗ, таких як зоб, зниження функції ЩЗ, порушення психічних 

функцій у дітей та дорослих, уроджені аномалії, кретинізм, затримка 

фізичного та статевого розвитку, викидні, безплідність [26, 27, 33, 54, 55]. 

Особливо це стосується Прикарпатського регіону, де бракує йоду в ґрунті, 

харчових продуктах та воді [44, 47, 48]. Зародження ендокринологічної 

служби на Прикарпатті пов’язане із заснуванням у 1951 р. обласного 

протизобного диспансеру. Одним з ініціаторів його створення та першим 

керівником став Ара Арменакович Гарагашян (1902–1969), учасник першої 

протизобної експедиції на Прикарпатті 1947 р. З його ініціативи в гірських 

районах Прикарпаття організовано протизобні кабінети, розпочато підготовку 

лікарів-ендокринологів і хірургів для операцій на щитовидній залозі, 

розроблено та впроваджено в практику профілактичні заходи серед населення 
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області щодо зменшення захворюваності на ендемічний зоб [4]. З 1953 р. 

А.А. Гарагашян виокремлює питання ендокринології в спеціальний 

навчальний курс, що читався для студентів медичного інституту. Завдяки 

зусиллям професора А.А. Гарагашяна на Прикарпатті була створена третя в 

тогочасному Радянському Союзі (після Москви і Ленінграда) радіоізотопна 

лабораторія для діагностики і лікування зобу. За 10 років її існування 

обстежено 17 тисяч людей, а лікування отримали більше 5 тисяч пацієнтів. 

Фактично до початку 1970-х років ендемічний зоб і кретинізм серед дітей в 

області були ліквідовані [4, 46]. Так, завдяки поєднанню науково-дослідної 

роботи та лікувально-профілактичної практики було розв’язано гостру 

проблему поширеного у той час ендокринологічного захворювання [46, 48]. 

Значну роль в дослідженні фізіологічної ролі макро- і мікроелементів к 

процесі обміну речовин у нормі й при патології відіграв відомий науковець, 

неординарна особистість, засновник унікальної в СРСР школи 

мікроелементології та багато років очолював Івано-Франківський медінститут 

– Бабенко Георгій Овксентійович, лікар, біохімік, д. мед. н. (1960), професор ( 

1961), Заслужений діяч науки і техніки України (1965). Від 1954 – завідувач 

кафедри біохімії, водночас ректор (1954-80), від 1963 року – професор Івано-

Франківської медичної  академії. Розробив концепцію ролі мікроелементів 

металів і металоферментів у канцеро-, атеро- й діабетогенезі, кроветворенні, 

розвитку імунодефіцитних станів; медичні технології для виготовлення 

лікувальних препаратів біометалівта препаратів з біомаси дощового черв’яка. 

Академік Бабенко Г. О. виховав десять докторів і сотні кандидатів наук у 

колишньому Радянському Союзі. По собі залишив чимало наукових праць [1]. 

Під керівництвом завідувача кафедри біологічної та медичної хімії імені 

академіка Г.О. Бабенка, доктора біологічних наук, професора Ерстенюк Г.М. 

в Івано-Франківському національному медичному університеті з успіхом 

щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції, присвячена 

пам’яті ректора університету, академіка Георгія Бабенка.  
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На сьогодні питання епідеміології захворювань ЩЗ в умовах йодної 

недостатності в Україні знаходяться в центрі уваги таких вчених, як В. І. 

Кравченко, М. Д. Тронько, Паньків, О. І. Гончарова, М. В. Власенко, Н. В. 

Пасєчко, Н. Б. Зелінська, В. О.Шидловський, В. І. Боцюрко, Г. М. Ерстенюк, 

О. В. Камінський, Н. В.Пашковська, Н. В. Скрипник. 

Тому, вивченню проблеми йодного забезпечення надається важливе 

значення [14, 101, 248]. Важливою проблемою залишається профілактика 

ЙДЗ, особливо, таких як зоб вузловий зоб (ВЗ) – збірне клінічне поняття, яке 

об’єднує всі утворення ЩЗ різної морфологічної будови, котрі можна виявити 

за допомогою пальпації, що складає від 1 до 5 % в популяції (у 5 % жінок та у 

1 % чоловіків) та інструментальних методів дослідження (перш за все – 

ультразвукового дослідження (УЗД). За допомогою УЗД ЩЗ вдається виявити 

вузлові утворення, що клінічно не виявились, у 19-68% населення [22. 53, 54, 

233]. Клінічне значення діагностики вузлових утворень ЩЗ полягає в  

необхідності  виключення раку щитоподібної залози (РЩЗ). Частка раку ЩЗ 

становить 0,5-1,5 % в структурі усіх злоякісних новоутворень залежно від віку, 

статі, радіаційного опромінення, спадкового анамнезу і інших факторів. За 

світовими даними, РЩЗ становить 20-80 випадків на 100 тис. населення на рік, 

смертність – 5 на 1 млн. населення на рік [117, 123]. В Україні реєструється 

близько 2500 нових випадків щорічно, а смертність становить 10-12 на 1 млн 

населення. Чорнобильська катастрофа додала нових аспектів проблемі, 

зокрема щодо впливу малих доз опромінення та підвищення захворюваності 

на РЩЗ [29, 60]. Незважаючи на ключову роль йоду у функціональній та 

структурній організації ЩЗ, широко обговорюється також вплив на 

формування зоба дисбалансу мікроелементів та вітамінів, надто в умовах 

легкого йодного дефіциту. Поряд з йододефіцитом, розвитку ВЗ сприяє також 

дефіцит інших мікроелементів та порушення їх співвідношення. Ризик 

розвитку ВЗ підвищує дефіцит заліза, кальцію, селену та інших компонентів 

[3, 9, 10, 30, 53, 97, 126]. Встановлено важливе значення селену та цинку в 
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метаболізмі йоду. Їхня недостатність негативно впливає на функцію ЩЗ. Це 

зумовлено нерозривним зв’язком морфофункціонального стану ЩЗ та 

метаболізму йоду із низкою важливих мікронутрієнтів (цинк(Zn), селен (Se) та 

залізо (Fe)) [28, 37, 43, 153]. Обговорюючи внесок мікроелементного 

дисбалансу у формуванні зоба, особливу увагу приділяють селену (Se) та 

цинку (Zn) [74, 75, 134]. У даний час накопичена значна доказова база, що 

свідчить про важливість Se для нормального функціонування ЩЖ [146, 155]. 

Відзначено роль дефіциту Se в патогенезі багатовузлового колоїдного зоба [51, 

133]. На сьогоднішній день встановлено, що при тиреоїдній патології 

призначення препаратів SE забезпечує: таргетну компенсацію селенодефіциту 

[108, 109, 129, 157, 179, 187, 188]; профілактику ураження тканин ЩЖ [151, 

236, 237, 238]; зменшення тиреоїдної функції [79, 243, 245, 246]; зменшення 

запалення та зниження рівня аутоантитілпри аутоімунній патології (АІТ, ДТЗ, 

тиреотоксична офтальмопатія) [138, 178]; покращення якості життя [202]; 

зниження ймовірності розвитку післяпологового тиреоїдиту [65]. Слід 

констатувати, що на сьогоднішній день в Україні приділяється недостатня 

увага проблемі забезпечення Se мешканців різних територій. У звязку з цим не 

створена об'єктивна основа для формуванння системи профілактики 

селенодефіциту в країні [255]. При цьому, незважаючи на наявність значної 

кількості робіт, присвячених вивченню частоти та поширеності ендемічного 

вузлового та дифузного зоба, слід підкреслити, що проведено лише поодинокі 

дослідження з охопленням населення різних клімато-географічних зон та 

вивчення функціонального стану ЩЗ при вузловому зобі. Дискутабельним 

залишається роль еластографії ЩЗ, диференціальна діагностика вузлових 

захворювань ЩЗ за допомогою еластографії ЩЗ. Це свідчить про актуальність 

досліджень, присвячених діагностиці і лікуванню хворих на вузловий зоб в 

залежності від виявлених метаболічних порушень, макро- та 

мікроелементного забезпечення населенняв умовах йодної недостатності. 
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Метою нашого дослідження було підвищення ефективності діагностики 

та лікування хворих на вузловий зоб, на підставі вивчення клінічних і 

гормональних показників, макро- та мікроелементного забезпечення 

населення в умовах йодної недостатності. 

У процесі виконання даної роботи обстежено 128 осіб, які постійно 

проживають у Прикарпатському регіоні, з них 49 хворих на дифузний 

ендемічний зоб з йододефіцитом без порушення функції ЩЗ, 60 хворих на 

вузловий зоб з йододефіцитом без порушення функції ЩЗ та 19 практично 

здорових осіб (ПЗО) з йододефіцитом без порушення функції ЩЗ віком від 21 

до 65 років, та 19 ПЗО (9 чоловіків і 10 жінок), які склали групу контролю 

відповідного віку. Збір інформації проводився протягом 2018-2021 роки на 

базі наступних медичних закладів: КНП "Калуський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги" КМР, КНП "Рожнятівська багатопрофільна 

лікарня" РСР, Підприємство «Лікувально-діагностичний центр святого Луки 

Івано-Франківського Архієпархіального управління  Української греко-

католицької церкви». 

З метою оцінки важкості йодного дефіциту використовували 

рекомендації, визначені ВООЗ/ЮНІСЕФ/ICCIDD: частота зоба за даними 

пальпаторного обстеження і тиреомегалії за даними УЗД, медіана екскреції 

йоду з сечею, рівень ТТГ, рівня ТГ крові [33, 130]. 

Збір клініко-епідеміологічних даних з визначенням ступеня збільшення 

щитоподібної залози,  проведений у 109 хворих: 49 хворих на дифузний зоб та 

60 хворих на вузловий та багатовузловий зоб. Метод пальпації дозволив 

оцінити розміри ЩЗ, оцінити ступінь її збільшення, та наявності вузлів. 

Діагноз дифузний та ВЗ встановлювали на основі загально-клінічного 

обстеження хворих: збір скарг, анамнезу хвороби та життя, пальпація ЩЗ, за 

даними УЗД ЩЗ за класифікацією TI-RADS [231] та еластографію ЩЗ за 

допомогою хвиль зсуву (Shear Wave Elastography (SWE]; проведення клініко-

лабораторного обстеження (ТТГ, Т4в, АТПО, кальцитонін крові, ТГ крові, 
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визначення ризику злоякісності вузла, показання до ТПАБ, варіанту 

цитологічного діагнозу згідно цитології Bethesda Thyroid Classification. 

Загальне обстеження пацієнтів включало: огляд шкірних покривів, 

пальпацію ЩЗ (розмежувати дифузний, вузловий, багатовузловий зоб, 

консистенція ЩЗ, її рухомість при ковтанні) з обов’язковим дослідженням 

шийних лімфатичний вузлів, наявність осиплості, дисфонії, дисфагії або  

задухи,  симптомів гіпертиреозу або гіпотиреозу.   

Для оцінки ступеня вираженості дефіциту йоду в регіоні нами також 

використовувалось визначення ТГ крові – досить чутливого маркеру, що 

співпадає з концентрацією йоду в сечі і, за даними ВООЗ у 1994 році, 

ВООЗ/ЮНІСЕФ/ МККЙДЗ у 2007 році, АТА 2017 року може бути 

використаний для індивідуального контролю покращення забезпечення йодом 

ЩЗ.  

Нами встановлено, що у клінічній картині пацієнтів з дифузним та 

вузловим зобом зареєстровано низку клінічних синдромів: астенічний, 

компресійний, набряковий. У клініці переважали астенічний, компресійний 

синдроми. Хворі скаржились на осиплість голосу, дисфонію, дисфагію, 

загальну слабкість, нездужання, підвищену втомлюваність, зниження фізичної 

та розумової працездатності, підвищену дратівливість, психо-емоційну 

лабільність, іпохондрію, порушення сну (безсоння вночі). Астенічий синдром 

спостерігався у 17,4 % всіх пацієнтів. Осиплість голосу спостерігалась у4,6 % 

пацієнтів з дифузним зобом та 11 %пацієнтів з вузловим зобом. Дисфонія та 

дисфагія спостерігались частіше у пацієнтів з вузловим зобом ( 5,5 % та 10%, 

1,8 % та 9,1 % відповідно). Фактично у 100% пацієнтів ЩЗ була рухома при 

пальпації та ковтанні. Не спостерігалось також зміни шкірних покровів при 

огляді. Хоча у досліджуваних пацієнтів були наявні регіональні лімфатичні 

вузли, вони не були структурно змінені за даними УЗД. Треба відзначити 

збільшення регіональних лімфатичних вузлів в більшій мірі у пацієнтів з 

вузловим зобом в порівнянні з пацієнтами з дифузним зобом (34,8 % та 5,5 %). 
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Набряковий синдром не був суттєво виражений у досліджуваних пацієнтів та 

не був характерним.  

Нами визначено методом пальпації збільшення ЩЗ І ступеня у 46,7 % та 

ІІ ступеня у 53,3% усіх обстежених. При оцінці розмірів щитоподібної залози 

у хворих з дифузним та вузловим зобом виявлена достовірна різниця. Так, І 

ступень зоба виявлено у 12,8 % пацієнтів з дифузним зобом та у 33,9% 

пацієнтів з вузловим зобом (р<0,05). Водночас, ІІ ступень зоба виявлено у 32,1 

% пацієнтів з дифузним зобом та у 21,1% пацієнтів з вузловим зобом (р<0,05). 

Згідно отриманих нами даних на Прикарпатті загалом по регіону медіана 

йодурії у обстежених пацієнтів становила 68.00±7.77 мкг/л, що свідчить про 

слабкий йододефіцит та  споживання йоду населенням недостатнім. Виявлені 

істотні відмінності в оцінці ступеня вираженості дефіциту йоду у пацієнтів з 

дифузним та вузловим зобом  за даними основного епідеміологічного критерія 

для оцінки забезпеченості йодом – медіани йоду в сечі: у пацієнтів з вузловим 

зобом споживання йоду є недостатнім а дефіцит йоду помірним (56,00±4,12 

мкг/л); у пацієнтів з дифузним зобом – слабкий йододефіцит та  споживання 

йоду недостатнім (24,00±3,65 мкг/л). Виявлено вірогідне збільшення 

тиреоглобуліну в крові у хворих на вузловий зоб – 72,45±5,78 нг/мл (в 

контрольній групі – 33,45±3,45 нг/мл), як показника ступеня вираженості 

дефіциту йоду в регіоні, що підтверджує йододефіцит у обстежених пацієнтів. 

Водночас, нами не виявлено функціональних змін ЩЗ у хворих на вузловий та 

дифузний зоб. Аналіз проведених нами досліджень функціонального стану ЩЗ  

залози у хворих на вузловий та дифузний ендемічний зоб не показав 

вірогідних змін ТТГ у крові в усіх групах спостереження. Нами не виявлено 

достовірної різниці показників ТТГ крові контрольної групи та хворих на 

вузловий і дифузний зоб (р ˃0,05). Водночас нами не було встановлено 

вірогідну різницю показників Т3в, Т4в у різних групах  порівняння (р ˃0,05).  

Доведена необхідність проведення надалі моніторингу і профілактики 

йододефіцитних захворювань в Прикарпатському регіоні. 



130 

Аналіз опитування обстежених хворих підтвердив низький рівень 

профілактики ЙДЗ. Так, харчову йодовану сіль в обстежених регіонах 

періодично використовували тільки 48%, а постійно – 10,8% опитаних. Про 

споживання продуктів моря сповістили 10 % опитаних, але їх уживання мало 

епізодичний характер – 2 -3 рази на місяць. Вітаміни і препарати з умістом 

йоду вживали до 5% респондентів, що практично не впливало на рівень 

йодного забезпечення хворих Прикарпатського регіону. Таким чином, аналіз 

опитування хворих відносно профілактики йодозалежних захворювань на час 

дослідження показав, що заходи профілактики в даних регіонах виявились 

недостатніми, споживання йодованої солі та препаратів, що містять йод, мало 

випадковий характер.  

Аналізуючи об’єм ЩЗ за даними УЗД ЩЗ, враховуючи  використання 

граничних нормативів [57] – для жінок 13 см³, для чоловіків 15см³, можна 

констатувати, що об’єм ЩЗ в контрольній групі складав 12,35±2,08 см3, в групі 

пацієнтів з дифузним зобом – 20,75±3,12 см3, (р˂0,05), в групі пацієнтів з 

вузловим зобом – 13,45±2,65 см3, (р˃0,05). 

Нами доповнено наукові дані про роль зсувнохвильової еластографії – 

інформативного, неінвазивного, безпечного метода дослідження, який в 

поєднанні із обстеженням у В-режимі та режимі доплерографії дозволяє 

підвищити ефективність диференціальної діагностики вузлових захворювань 

ЩЗ. Хоча УЗД може допомогти у візуалізації вузлових утворень та дифузних 

уражень ЩЗ, однак не забезпечує оцінку характеру цих уражень з високою 

точністю [135, 209]. Останнім часом активно розробляються різні способи 

візуалізації зсувних пружних характеристик біологічних м᾽яких тканин, так 

звані способи еластографії, які доповнюють традиційні методи візуалізації 

(ультразвукові, рентгенологічні та радіонуклідні дослідження, магнітно-

резонансну томографію та ін.) і вважаються перспективними для медичної 

діагностики патологій тканин. На даний час в Україні ведуться дискусії про 

використання еластографії в диференціальній діагностиці захворювань ЩЗ, 
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особливо вогнищевої патології. [61, 62, 84, 95, 96, 194, 201, 206, 226]. Дискусії 

на наукових форумах мають прихильників, противників еластографії ЩЗ та 

тих, що сумніваються. У зв’язку з цим, є необхідність широкого обговорення 

цієї проблеми [23, 24, 42, 200]. 

Існує два різні методи еластографії, що використовуються для 

дослідження ЩЗ. Перший метод – компресійна еластографія (strain 

elastography (SE), якісний або напівкількісний метод), для якого 

використовується сила тиску рук дослідників з датчиком або від пульсацій 

сонної артерії (квазістатичний). Другий метод – кількісний варіант 

еластографії за допомогою хвиль зсуву (Shear Wave Elastography (SWE), при 

якому датчик індукує ультразвуковий імпульс, формується поперечна хвиля 

зсуву, яку і вимірюють [120, 144, 176]. Нова технологія ультразвукової 

зсувнохвильової еластографії називається "електронною пальпацією", 

оскільки вона забезпечує відтворювану оцінку консистенції тканин. За 

літературними даними, мета-аналіз 15 досліджень SWE, котрий включав 

обстеження 1867 пацієнтів з вузлами ЩЗ, продемонстрував, що чутливість та 

специфічність SWE становили 84,3 % та 88,4 % відповідно [167]. Мета-аналіз 

інших досліджень, який включав обстеження 639 пацієнтів з вузлами ЩЗ, 

виявив, що SWE є корисним методом для оцінки злоякісності із загальною 

середньою чутливістю 92 % та середньою специфічністю 90 % [159, 166, 229]. 

Незважаючи на оптимізм щодо цієї методики, деякі автори повідомляють про 

менш перспективні результати, однак стверджують, що використання цієї 

техніки візуалізації для вивчення вузлів ЩЗ значно розшириться найближчим 

часом [208, 211, 214, 250]. У рекомендаціях Американської тиреоїдної 

асоціації (ATA) 2015 року зазначається, що еластографія може бути корисною 

для передопераційної оцінки ризику раку у пацієнтів [126]. Американська 

асоціація клінічних ендокринологів 2016 року, Американський коледж 

ендокринології та керівництво Associazione Medici Endocrinologi Medical 

(AACE / ACE / AME) зазначили, що еластографія надає інформацію про 
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жорсткість, яка доповнює висновки традиційного УЗД, зокрема, у вузлах з 

невизначеними цитологічними характеристиками. У рекомендаціях 

Європейської федерації товариств з ультразвуку в медицині та біології 

(EFSUMB) 2013 року зазначено, що еластографія може бути використана для 

спостереженнями за доброякісними вузлами ЩЗ, діагностованими за 

допомогою ТПАБ [96]. у Міжнародних рекомендаціях по еластографії 

зазначено, що SWE має високу чутливість та специфічність в діагностиці 

вузлів ЩЗ, може бути використана для оцінки жорсткості її паренхіми в 

диференціальній діагностиці доброякісних та злоякісних новоутворювань 

[176].  

Упродовж 2018–2020 років нами на клінічній базі Івано-Франківського 

національного медичного університету в Лікувально-діагностичному 

центрі Святого Луки Івано-Франківського Архієпархіального Управління 

УГКЦ проведено УЗД дослідженя ЩЗ та дослідження зсувнохвильової 

еластографії ЩЗ. Ультразвукове обстеження проводили на апараті Siemens 

Acuson S3000 та Siemens Acuson S2000 з використанням лінійного датчика (з 

частотою 9 МГц) у В-режимі, режимі кольорової доплерографії та 

зсувнохвильової еластографії з кольоровим картуванням та вимірюванням 

швидкості зсувної хвилі (у м/с) при проходженні через паренхіму 

щитоподібної залози.  

Кількість пацієнтів, яким нами була проведена еластографія ЩЗ 

впродовж 2018–2020 рр. – 113, з них виявлено: доброякісних вузлів – 60, 

підозрілих на злоякісність – 24, аутоімунних тиреоїдитів – 21, дифузних 

токсичних зобів – 8. 

У дисертаційній роботі наведені клінічні випадки з практики.  

Згідно досліджень, проведених в нашій роботі, середні показники 

швидкості зсувної хвилі при проходженні через тканину складали: у 

незміненій паренхімі ЩЗ – 1,5±0,24 м/с, у доброякісних вузлах – 1,8±0,56 м/с, 
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при підозрінні на злоякісні вузли – 2,9±0,42 м/с, аутоімунному тиреоїдиті 

2,6±0,34 м/с, дифузному токсичному зобі – 2,78±0,38 м/с. 

Використання шкали EURO QOL 5D дозволило нам оцінити якість 

життя хворих на ендемічний зоб в умовах йодного дефіциту. За анкетою якості 

життя EURO QOL 5D встановлено, що у хворих на вузловий ендемічний зоб 

більш вагомо погіршує якість життя пацієнтів, ніж у пацієнтів з дифузним 

зобом. У даному випадку слід відзначити, що у хворого на вузловий 

ендемічний зоб настає більш виражена соціальна дезадаптація. Це пов’язано, 

на нашу думку, з переважанням астенічного, компресійного синдромів у 

пацієнтів з вузловим зобом. Цікаво також відзначити, що тривалість хвороби 

накладає свій відбиток на якість життя хворих на вузловий зоб. Так, у перші 

роки хвороби (1-2 роки) якість життя хворих погіршується, що обумовлено 

дебютом хвороби, діагностичним пошуком, підбором ефективного лікування, 

очікуванням результату, втратою ілюзій щодо одужання і т. д. На 3-8 році 

хвороби у більшості пацієнтів виникає звикання до хвороби, що ілюструється 

стабілізацією індексів якості життя та, навіть, незначним їх підвищенням. На 

нашу думку, використання простої та зручної анкети оцінки якості життя 

хворих на вузловий ендемічний зоб дозволяє оцінити перебіг вузлового 

ендемічного зобу та його вплив на соціальні функції людини. Динамічне 

спостереження за хворими на вузловий ендемічний зоб з використанням 

анкети оцінки якості життя дозволяє провести і аналіз ефективності 

лікувальних схем, особливо при тривалому призначенні однотипного 

лікування. 

Оскільки немає даних у літературі про стан особливості макро- та 

мікроелементного забезпечення населення в регіонах Прикарпаття з різним 

ступенем йодної недостатності, їх значення у виникненні вузлового зоба, нами 

визначено науково обґрунтовану необхідність дослідження показників вмісту 

селену, цинку в сироватці крові та волоссі у пацієнтів з вузловим ендемічним 

зобом з метою ранньої діагностики порушень мікроелементного забезпечення. 
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Уперше отримані відомості щодо макро- та мікроелементного забезпечення 

(цинк, селен, мідь, залізо) пацієнтів із вузловим ендемічним зобом у 

порівнянні з пацієнтами дифузним зобом.  

Se було відкрито шведським хіміком J.J. Berzelius у 1817 році. Se є 

облігатним мікронутрієнтом, який надходить в організм через кишечник і 

накопичується в печінці, нирках і м’язовій тканині. Se бере участь у синтезі, 

активації і метаболізмі тиреоїдних гормонів, а його дефіцит призводить до 

загибелі тиреоцитів і заміщенню паренхіми ЩЗ сполучною тканиною [91, 106, 

141, 147]. ЩЗ є одним з органів із високим вмістом Se, який утворює в ній 

селенопротеїни активні біоантиоксиданти Крім того, селен може проявляти 

протипухлинну активність через декілька потенційних механізмів, що 

включають індукцію апоптозу, антиоксидантну дію, зміну метилювання ДНК 

генів-супресорів пухлини, стимуляцію імунної системи за рахунок 

протизапальних та антиангіогенних властивостей [137,163]. Дефіцит Se 

супроводжується зниженням імунітету, посиленням несприятливих 

вільнорадикальних процесів, ризиком активації тиреоїдних автоімунних 

реакцій, порушенням конверсії Т4 в Т3 [181, 182]. Відзначено роль дефіциту 

Se в патогенезі багатовузлового колоїдного зоба [51,133]. У ряді досліджень 

показана позитивна динаміка зниження титрів антитіл до тиреоїдної 

пероксидази в пацієнтів із хронічним аутоімунним тиреоїдитом, які 

отримували Se у фізіологічних дозах близько 80 мкг на день протягом 6-12 

місяців. Поєднаний дефіцит йоду і Se посилює проблему йодної недостатності, 

що знаходить своє відображення в структурі захворюваності тиреоїдною 

патологією у населення України [136, 184]. Зараз ми спостерігаємо зростання 

не тільки гіпертрофічних і гіперпластичних процесів у ЩЗ, але й аутоімунних 

тиреопатій. Виходячи з фізіологічної важливості поєднання йоду і Se для 

нормальної роботи всіх систем організму, а особливо їх синергічної ролі у 

функціонуванні ЩЗ, в умовах природного дефіциту може бути рекомендовано 

додатковий лікувально-профілактичний прийом цих мікроелементів [198]. У 



135 

даний час накопичена значна доказова база, що свідчить про важливість Se для 

нормального функціонування ЩЖ. 

Результати досліджень свідчать про те, що в Європі має місце 

субоптимальна концентрація Se в крові популяцй більшої частини регіонів. 

Виключениями були Австрія [244], Угорщина [149], Данія [79, 228]. Найбільш 

низькій рівень Se в сиворотці крові виявлявся у албанців, що живуть у Греції 

[215], найбільш висока забезпеченість Se виявилася у Польщі [72]. 

Концентрація Se в сироватці крови складала 111,1 мкг/л при тому, що для 

повної експресії в плазмі GPX потрібно як мінімум 90,0 мкг/л Se [72].  

До початку 1980-х років найнижчим рівнем Se в світі були у Фінляндії. 

Надалі була реалізована загальнонаціональна програма збагачення 

сільськогосподарських добрив, що нормалізувало показники забезпеченості 

Se [59]. В Україні більш виражений дефіцит SE відмічався у Волинській, 

Сумській та Київській областях [173]. Незважаючи на доказану значимість 

проблеми, пов'язаною із забезпеченням Se, в Україні до сих пір, не проведено 

дослідження, направлене на встановлення міжрегіональних особливостей 

наявності та вираженості дефіциту селену як фактора ризику розвитку різних 

патологій, у т.ч. захворювань ЩЗ, немає даних про території та групи ризику. 

Далі слід зазначити піонерське дослідження В.І. Кравченка та співавт., у якому 

автори довели, що у дітей Чернігівської області причиною розвитку дифузного 

зобу, поряд з дефіцитом йоду, є супутній дефіцит Se [28]. Враховуючи 

значимість Se для нормального функціонування ЩЗ та дані про ефективність 

препаратів Se при різній патології ЩЗ, були проведені дослідження   рівня Se 

у волосі жінок та дівчаток-підлітків з тиреопатологією, що проживають у 

різних регіонах півдня України. Волосся, як об'єкт дослідження, були вибрані 

у зв'язку з можливістю уникнути інвазивності дослідження а також з тим, що 

волоссі у рівні Se є більш стабільним і не залежить від випадкових 

особливостей харчування. Так, було проведено дослідження О.В. Гончаровою 

[9, 10]. 
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Одержані нами результати співпадають з працями авторів, які довели, що 

що поєднаний дефіцит йоду і Se посилює проблему йодної недостатності. 

Визначення рівня селену в крові обстежених осіб показало достовірне його 

зниження у всіх групах – хворих на дифузний зоб (0,02±0,01) та хворих на 

вузловий зоб (0,01±0,00) порівняно з контрольною групою (0,10±0,01 мл/л) 

(р˂0,001). У волоссі обстежених ситуація ще критичніша – рівень селену в 

групі осіб з дифузним зобом складає 0,08±0,03мкг/г, а у групі осіб з вузловим 

зобом - 0,02±0,00мкг/г, в той час як у групі практично здорових осіб даний 

показник знаходиться на рівні 1,86±0,14мкг/г (р˂0,001).  

У нашій роботі дістало практичний розвиток положення про кореляційні 

взаємозв’язки есенціальних мікроелементів з йодною недостатністю у хворих 

на вузловий та дифузний зоб. Підтверджено кореляційних взаємозв’язків 

есенціальних мікроелементів з йодною недостатністю у хворих на вузловий та 

дифузний зоб. Нами виявлено прямий та сильний кореляційний зв’язок, який 

прослідковується і між концентрацією йоду та селену в крові обстежених 

(р˂0,001). У групі хворих на дифузний ендемічний зоб цей показник становить 

r=0,71, а серед хворих на вузловий зоб - r=0,86. Встановлено прямий та 

сильний кореляційний зв’язок між вмістом цинку та селену в крові та волоссі 

обох груп – хворих на дифузний ендемічний та на вузловий зоб. Коефіцієнт 

кореляції коливається від r=0,73 до r=0,90 з імовірністю безпомилкового 

прогнозу р ˂0,001.  

Наші дані підтверджуються також працями учених, що численні 

фундаментальні дослідження з біохімії, молекулярної фармакології 

мікроелементів показали, що в профілактиці й терапії йододефіцитних станів 

не можна не брати до уваги тісний зв’язок метаболізму йоду з метаболізмом 

інших мікронутрієнтів, які за своєю дією є синергістами йоду [21, 43, 56.]. 

Обговорюючи внесок мікроелементного дисбалансу у формуванні зоба, 

особливу увагу приділяють селену (Se) та цинку (Zn) [65, 134]. У літературі 

наведено експериментальні й клінічні дані, що підтверджують гіпотезу про 
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зобогенну дію дефіциту Zn, який є компонентом понад 200 металопротеїнів, у 

тому числі ядерного рецептора Т3, що пояснює необхідність даного 

мікроелемента для реалізації біологічних ефектів тиреоїдних гормонів [140, 

174]. У структурі цього рецептора виявлено так звані цинкові пальці — 

спеціалізовані фрагменти білка, що хелатують Zn. Фермент 

супероксиддисмутаза, що містить Zn, забезпечує антиоксидантний захист ЩЗ, 

а зниження активності цього ферменту збільшує ризик гіперплазії ЩЗ [183]. 

При дефіциті Zn в організмі накопичуються його функціональні антагоністи – 

свинець та кадмій. Вони порушують процеси біосинтезу тиреоїдних гормонів 

і створюють додаткове навантаження на ЩЗ [77, 82, 134]. 

Нами констатовано вірогідне істотне зниження рівня цинку в крові 

хворих на дифузний зоб (0,38±0,04) і більш ніж в 5,0 разів (0,16±0,02) у хворих 

на вузловий зоб (р˂0,001) у порівнянні з групою контролю, що 

підтверджується даними інших досліджень . У волоссі обстежених рівень 

цинку ще нижчий – майже в 4,0 рази (42,35±4,34) у хворих на дифузний зоб і 

більш ніж в 7,0 разів (21,40±3,22) у хворих на вузловий зоб в порівнянні з 

групою ПЗО (р˂0,001). Нами виявлено прямий та сильний кореляційний 

взаємозв’язок між рівнем йоду та цинку в організмі обстежених осіб як у групі 

хворих на дифузний ендемічний зоб, так і у групі хворих на вузловий зоб. 

Встановлено, що в хворих обох груп зі зниженням показника йодурії  

знижувався рівень цинку в крові (r=0,91 серед хворих на дифузний зоб та 

r=0,88 серед хворих на вузловий зоб) з імовірністю безпомилкового прогнозу 

р˂0,001.  

Залізо відіграє важливу роль у метаболізмі тиреоїдних гормонів. Воно 

бере участь у перетворенні амінокислоти L-фенілаланіну в L-тирозин, входить 

до складу активного центру специфічного ферменту — тиреопероксидази, що 

каталізує реакції окислення і органіфікації йоду в процесі біосинтезу Т3 та Т4. 

Встановлено, що при залізодефіцитних анеміях знижується периферична 

дейодизація Т4 та збільшується концентрація ТТГ [70]. Разом із тим, дані, 
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отримані в нашому дослідженні показують, що рівні міді та заліза в крові та у 

волоссі усіх обстежених осіб знаходяться приблизно на одному рівні в межах 

норми (р˃0,05).  

Важливим аспектом лікування хворих на вузловий зоб в умовах йодної 

недостатності є ліквідація дефіциту йоду в харчуванні. Використовують 

методи індивідуальної, групової та масової йодної профілактики. Йодне 

забезпечення визначається за вмістом йоду в сечі (йодурія) і за даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я може бути [249]: оптимальним – 100-

200 мкг/л; більш ніж достатнім –>200-300 мкг/л; надмірним – >300 мкг/л; 

недостатнім легкого ступеня – 50-99 мкг/л; недостатнім середньої важкості – 

20-49 мкг/л; недостатнім важкого ступеня – <20 мкг/л. 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародна рада з контролю за 

йододефіцитними захворюваннями (МРКЙДЗ) [207] та ВООЗ [230, 248] 

рекомендують такі нормативи щоденного вживання йоду: - 90 мкг для дітей 

дошкільного віку (від 0 до 59 місяців); – 120 мкг для дітей молодшого 

шкільного віку (від 6 до 12 років); - 150 мкг для підлітків (старших 12 років) і 

дорослих; - 250 мкг для вагітних жінок і матерів-годувальниць [86]. В Україні 

наявне паралельне застосування інших йодовмісних сполук (йодид калію, 

полівітаміни з добавкою йоду, мінеральні комплекси, що містять йод, таблетки 

з морських водоростей, харчові продукти з добавкою йоду, йодована вода, 

йодований чай тощо), тому вважається, що для контролю йодної профілактики 

повинна бути налагоджена система моніторингу, до якої мають входити, по-

перше, контроль за надходженням йоду в організм за показниками йодурії,  а 

по-друге – контроль за вмістом йоду в солі та в йодовмісних препаратах [5, 20, 

26, 33, 55, 247].  

Останнім часом знову з’явилася надія розв’язання проблеми ЙДЗ в 

Україні в законодавчому плані. 17 вересня 2019р. з ініціативи Глобального 

йодного центру та ЮНІСЕФ відбувся круглий стіл «Законодавчі зміни в 

Україні щодо йодування харчової солі, обґрунтування, світовий досвід, 
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лобіювання, адвокація». У засіданні взяли участь представники МОЗ України, 

Міністерства аграрної політики України, наукової спільноти, асоціації 

дієтологів України, виробників йодованої солі, ВООЗ, ЮНІСЕФ та інші 

зацікавлені особи. Рішення учасників круглого столу було одностайним: 

докласти максимум зусиль до зако-нодавчого розв’язання проблеми 

профілактики ЙДЗ, прийняття рішення щодо універсального йодування солі 

та лобіювати це питання перед вищим керівництвом України (Верховною 

радою України, Адміністрацією Президента України, КМ України). Було 

прийнято рішення у 2020р. провести Національне дослідження йодного 

забезпечення України. Однак, внаслідок ситуації з COVID-19 цей захід 

перенесено на 2021р [54]. Питання про верхню межу норми споживання йоду 

не має на сьогодні однозначної відповіді. Найбільша кількість йоду, що не 

впливає на функцію щитоподібної залози, визначається різними авторами у 

межах 500-1000 мкг/добу. Ця цифра відповідає звичайному споживанню йоду 

в США [33]. В інших дослідженнях було зазначено, що щоденне надходження 

500 мкг йоду спричиняє незначний, але статистично значущий  приріст 

базальної і стимульованої ТРГ концентрації ТТГ у сироватці [33, 259]. Разом з 

тим, в Японії, де добова потреба йоду досягає декількох мг, а екскреція йоду 

становить 700 – 3200 мкг/добу, не спостерігається зростання частоти 

тиреоїдних захворювань, у тому числі аутоімунного тиреоідиту [33, 130, 259]. 

Препарати йодиду калію у добових дозах дозволяють рівномірно забезпечити 

організм йодом, не спричиняючи ризику виникнення побічних реакцій на його 

високі концентрації. Принципові відмінності між профілактикою та 

лікуванням дифузного нетоксичного (ендемічного) зоба, який розвивається на 

тлі йодної недостатності, відсутні [18, 19, 25, 26, 54]. Таким чином, 

впровадження йодної профілактики в Україні є нагальним завданням, що не 

тільки дозволить усунути ряд проявів тиреоїдної патології, але й значно 

покращить здоров’я населення. Застосування системи моніторингу дозволить 
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підвищити ефективність йодної профілактики та уникнути негативних її 

наслідків [3, 26, 37].  

Новим досягненням у галузі тиреоїдології є консенсус із клінічної 

діагностики та лікування ВЗ між трьома провідними профільними асоціаціями 

світу – Американською та Італійською асоціаціями клінічних ендокринологів 

та Європейською тиреоїдною асоціацією – у 2010 26 році. Але цей консенсус 

не регламентує стандартизації інших захворювань ЩЗ. На сьогодні у 

діагностиці та лікуванні патології ЩЗ у кожній країні існують розрізнені 

власні підходи і технології, немає єдиної системи стандартизації надання 

медичної допомоги хворим з патологією ЩЗ, а у деяких країнах вона зовсім 

відсутня. Найважливішим механізмом підвищення ефективності та 

забезпечення заданої якості медичної допомоги є стандартизація. Нині не 

тільки в Україні відсутні єдині уніфіковані стандарти (консенсуси) з надання 

медичної допомоги хворим з патологічними станами ЩЗ, а й у всьому світі. 

Тому потрібна розробка та впровадження нових єдиних стандартів надання 

медичної допомоги населенню України з патологією ЩЗ з урахуванням 

новітніх даних, що дозволить за рахунок ранньої діагностики, своєчасного 

наукового і фінансово обґрунтованого лікування скоротити фінансові витрати 

та негативні наслідки для здоров’я населення [22]. 

На сьогоднішній день встановлено, що при тиреоїдній патології 

призначення препаратів SE забезпечує: таргетну компенсацію селенодефіциту 

[108, 109, 129, 157, 179, 187, 188]; профілактику ураження тканин ЩЖ [151, 

236, 237, 238]; зменшення тиреоїдної функції [79, 243, 245, 246]; зменшення 

запалення та зниження рівня аутоантитілпри аутоімунній патології (АІТ, ДТЗ, 

тиреотоксична офтальмопатія) [138, 178]; покращення якості життя [202]; 

зниження ймовірності розвитку післяпологового тиреоїдиту [65].  

Враховуючи особливості патогенезу різної патології ЩЗ, розроблені 

рекомендації дозування селеновмісних препаратів [219]. Так, рекомендуються 

наступні дози Se при тиреопатологии [219]: для профілактики тиреопатології 
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– 100; мкг/добу; для лікування АІТ, гіпотиреозу, післяпологового тиреоїдиту 

– 200 мкг/добу; для лікування ДТЗ, тиреотоксичної офтальмопатії 200-600 

мкг/добу.  

Аналіз наукових публікацій щодо значущості для підтримки 

нормального функціонування ЩЖ, профілактики та лікування патології ЩЗ, 

свідчить про значний інтересі дослідників до цієї проблеми. Встановлені 

механізми позитивного впливу препаратів на захворювання ЩЗ та розроблені 

рекомендації адекватних доз Se для лікування. Слід констатувати, що на 

сьогодняшній день в Україні приділяється недостатня увага проблемі 

забезпечення Se мешканців різних територій. У звязку з цим не створена 

об'єктивна основа для формуванння системи профілактики селенодефіциту в 

країні.  

Ми підтвердили необхідність диференційованого комплексного 

лікування хворих на вузловий зоб в умовах йодної недостатності. Визначено 

суттєвий вплив і доцільність застосування L-селенометіоніну   в дозі 200 мкг 

на добу та цинку гліцинату в дозі 50 мг на добу для лікування пацієнтів на 

вузловий зоб при комбінованій терапії з препаратами калію йодиду 200 мкг на 

добу в залежності від виявлених метаболічних порушень, макро- та 

мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної недостатності. 

Отже, на підставі одержаних результатів наведено теоретичне 

узагальнення та нове вирішення актуальної науково-практичної проблеми 

ендокринології з підвищення ефективності діагностики та лікування хворих на 

вузловий зоб на основі вивчення клінічного перебігу, інструментальних, 

гормональних показників, функціонального стану щитоподібної залози, 

макро- та мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної 

недостатності на теренах Прикарпаття. 

Результати дисертації відзначаються високою практичною значимістю.  
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На підставі одержаних результатів розроблені та впровадженні 

відповідні алгоритми діагностики та лікування вузлового ендемічного зоба в 

умовах йодної недостатності.  

Доведена необхідність проведення надалі моніторингу і профілактики 

йододефіцитних захворювань у Прикарпатському регіоні. 

Встановлено суттєвий дисбаланс есенціальних мікроелементів, у першу 

чергу, цинку та селену, в крові та волоссі в пацієнтів із вузловим зобом, що 

передбачає обов’язкове дослідження вмісту цих мікроелементів перед та на тлі 

застосування препаратів йоду у пацієнтів з даною патологією. 

Рекомендовано впровадження в практику лікарів метод зсувнохвильової 

еластографії (SWE) для удосконалення диференціальної діагностики 

патологій ЩЗ, який дозволить розрізнити доброякісні та злоякісні вузлові 

утворення ЩЗ, є корисним доповненням для прогнозування злоякісного 

захворювання, незалежними прогностичним фактором для діагностики раку 

ЩЗ. 

Про практичну значимість дисертаційного дослідження свідчить і той 

факт, що його результати впроваджені у практику лікувально-профілактичних 

закладів України (мм. Києва, Харкова, Чернівців, Вінниці, Львова, Івано-

Франківська) впроваджено наукові розробки діагностики та 

диференційованого лікування хворих на вузловий зоб в умовах йододефіциту, 

що підтверджено відповідними актами впровадження. 

Матеріали дисертації використовуються у лекційному курсі для 

студентів медичних факультетів, лікарів-інтернів, практичних лікарів та при 

проведенні практичних занять на кафедрах ендокринології Івано-

Франківського національного медичного університету, Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця, Харківського національного 

медичного університету, Тернопільського національного медичного 

університету ім. І.Я. Горбачевського, Вінницького національного медичного 
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університету імені М.І. Пирогова, Буковинського державного медичного 

університету, що підтверджено відповідними актами впровадження.  

 

Основні положення роботи оприлюднено та обговорено на науково-

практичних форумах різного рівня:  

- Всеукраїнський науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Проблемні питання діагностики та лікування 

ендокринних захворювань, присвячена 40-річчю кафедри 

ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького та 70-річчю 

Львівського обласного державного ендокринологічного центру» 

(2018 травень 31 – червень 2; Львів, форма участі – публікація тез); 

- науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Бабенківські читання, присвячена пам’яті академіка Г.О. 

Бабенка» (2019, жовтень 24 -25; Івано-Франківськ, форма участі – 

публікація тез);  

- науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної патології» Доповідь 

на тему «Щитоподібна залоза і вагітність. Рекомендації АТА, 

2017», Яремча 17-18 жовтня 2019 (форма участі – усна доповідь);  

- ІХ з’їзді ендокринологів України, що присвячений 100-річному 

ювілею ДУ «Інститут проблем ендокринної патології iм. В. Я. 

Данилевського НАМН України», 2019 листопад 19-22; Харків 

форма участі – публікація тез); 

- науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної патології», 2019 

жовтень 17 - 18; Яремче форма участі – публікація тез);  

- 89 науково-практичній конференції студентів і молодих вчених 

«Інновації в медицині та фармації», 2020, Івано-Франківськ; 2020, 

форма участі – публікація тез);  
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- ІV Міжнародному медичному науково-практичному Форумі 

«Медицина України – європейський вибір», 27-28 лютого 2020 

року, доповідь «Вузловий ендемічний зоб в практиці сімейного 

лікаря» (форма участі – усна доповідь);  

- XXV International Scientific and Practical Conference. 

Implementation of Modern Science and Practice, 2021, May 11-14, 

Varna, Bulgaria, (форма участі – публікація тез);  

- 1X International Scientific and Practical Conference «World science: 

problems, prospects, innovations», 2021, May 19-21, Toronto, Canada 

(форма участі – публікація тез);  

- 1X International Scientific and Practical Conference. World science: 

problems, prospects, innovations; 2021 May 19-21; Toronto, Canada, 

(форма участі – публікація тез). 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

актуальної науково-практичної проблеми ендокринології з підвищення 

ефективності діагностики та лікування хворих на вузловий зоб на основі 

вивчення клінічного перебігу, інструментальних, гормональних показників, 

функціонального стану щитоподібної залози, макро- та мікроелементного 

забезпечення населення в умовах йодної недостатності на теренах 

Прикарпаття. 

1. На Прикарпатті загалом по регіону медіана йодурії у обстежених пацієнтів 

становила 68.00±7.77 мкг/л, що свідчить про слабкий йододефіцит та 

споживання йоду населенням недостатнім. Виявлені істотні відмінності в 

оцінці ступеня вираженості дефіциту йоду у пацієнтів з дифузним та вузловим 

зобом  за даними основного епідеміологічного критерія для оцінки 

забезпеченості йодом – медіани йоду в сечі: у пацієнтів з вузловим зобом 

споживання йоду є недостатнім а дефіцит йоду помірним (56,00±4,12 мкг/л); у 

пацієнтів з дифузним зобом – слабкий йододефіцит та  споживання йоду 

недостатнім (24,00±3,65 мкг/л). Виявлено вірогідне збільшення 

тиреоглобуліну в крові у хворих на вузловий зоб – 72,45±5,78 нг/мл (в 

контрольній групі – 33,45±3,45 нг/мл), як показника  ступеня вираженості 

дефіциту йоду в регіоні, що підтверджує йододефіцит у обстежених пацієнтів. 

Водночас, нами не виявлено функціональних змін щитоподібної залози у 

хворих на вузловий та дифузний зоб. Доведена необхідність проведення надалі 

моніторингу і профілактики йододефіцитних захворювань в Прикарпатському 

регіоні. 

2. Встановлено достовірне зниження рівня селену в крові у всіх групах 

обстежених – хворих на дифузний зоб (0,02±0,01) та хворих на вузловий зоб 

(0,01±0,00) порівняно з контрольною групою (0,10±0,01 мл/л) (р˂0,001). У 

волоссі обстежених ситуація ще критичніша – рівень селену в групі осіб з 

дифузним зобом складає 0,08±0,03мкг/г, а у групі осіб з вузловим зобом - 
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0,02±0,00мкг/г, в той час як у групі практично здорових осіб даний показник 

знаходиться на рівні 1,86±0,14мкг/г (р˂0,001). Констатовано вірогідне істотне 

зниження рівня цинку в крові хворих на дифузний зоб (0,38±0,04) і більш ніж 

в 5,0 разів (0,16±0,02) у хворих на вузловий зоб (р˂0,001) у порівнянні з 

групою контролю. У волоссі обстежених рівень цинку ще нижчий – майже в 

4,0 рази (42,35±4,34) у хворих на дифузний зоб і більш ніж в 7,0 разів 

(21,40±3,22) у хворих на вузловий зоб в порівнянні з групою ПЗО (р˂0,001). 

Разом із тим, рівні міді та заліза в крові та у волоссі усіх обстежених осіб 

знаходяться приблизно на одному рівні в межах норми (р˃0,05).  

3. Виявлено прямий та сильний кореляційний взаємозв’язок між рівнем йоду та 

цинку в організмі обстежених осіб як у групі хворих на дифузний ендемічний 

зоб, так і у групі хворих на вузловий зоб. Встановлено, що в хворих обох груп 

зі зниженням показника йодурії  знижувався рівень цинку в крові (r=0,91 серед 

хворих на дифузний зоб та r=0,88 серед хворих на вузловий зоб) з імовірністю 

безпомилкового прогнозу р˂0,001. Прямий та сильний кореляційний зв’язок 

прослідковується і між концентрацією йоду та селену в крові обстежених 

(р˂0,001). У групі хворих на дифузний ендемічний зоб цей показник становить 

r=0,71, а серед хворих на вузловий зоб – r=0,86. Встановлено прямий та 

сильний кореляційний зв’язок між вмістом цинку та селену в крові та волоссі 

обох груп – хворих на дифузний ендемічний та на вузловий зоб. Коефіцієнт 

кореляції коливається від r=0,73 до r=0,90 з імовірністю безпомилкового 

прогнозу р ˂0,001. Доведено, що поєднаний дефіцит йоду і селену посилює 

проблему йодної недостатності. 

4. Нами встановлені середні показники швидкості зсувної хвилі при 

проходженні через тканину  при проведенні зсувнохвильової еластографії 

щитоподібної залози: у незміненій паренхімі щитоподібної залози – 1,5±0,24 

м/с, у доброякісних вузлах – 1,8±0,56 м/с, при підозрінні на злоякісні вузли – 

2,9±0,42 м/с, аутоімунному тиреоїдиті 2,6±0,34 м/с, дифузному токсичному 

зобі – 2,78±0,38 м/с., що дає можливість підвищити ефективність ранньої 
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діагностики доброякісних та злоякісних утворень щитоподібної залози за 

рахунок їх різної жорсткості.  

5. Нами внесені доповнення та підтверджена необхідність диференційованого 

комплексного лікування хворих на вузловий зоб в умовах йодної 

недостатності. Визначено суттєвий вплив і доцільність застосування L-

селенометіоніну в дозі 200 мкг на добу та цинку гліцинату в дозі 50 мг на добу 

для лікування пацієнтів на вузловий зоб при комбінованій терапії з 

препаратами калію йодиду 200 мкг на добу в залежності від виявлених 

метаболічних порушень, макро- та мікроелементного забезпечення населення 

в умовах йодної недостатності. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. В умовах йодної недостатності за наявності вузлового зоба рекомендується 

визначати медіану йодурії, рівень тиреотрпного гормону та тиреоглобуліну в 

крові для оцінки важкості йодного дефіциту та забезпеченості йодом 

населення. Тиреоглобулін крові достатньо чутливий маркер до сечової 

концентрації йоду і може бути використаний для контролю покращення 

забезпечення йодом щитоподібної залози. Доведена необхідність проведення 

надалі моніторингу і профілактики йододефіцитних захворювань в 

Прикарпатському регіоні. 

2. Враховуючи встановлений суттєвий дисбаланс есенціальних мікроелементів, 

у першу чергу, цинку та селену в крові та волоссі в пацієнтів із вузловим 

зобом, рекомендовано обов’язкове дослідження вмісту цих мікроелементів 

перед та на тлі застосування препаратів йоду у пацієнтів з даною патологією. 

3. Рекомендовано впровадження в практику лікарів метод зсувнохвильової 

еластографії (SWE) для удосконалення диференціальної діагностики 

патологій щитоподібної залози, який дозволить розрізнити доброякісні та 

злоякісні вузлові утворення щитоподібної залози, є корисним доповненням 

для прогнозування злоякісного захворювання, незалежними прогностичним 

фактором для діагностики раку щитоподібної залози. 

4. Визначено суттєвий вплив і доцільність застосування L-селенометіоніну в дозі 

200 мкг на добу та цинку гліцинату в дозі 50 мг на добу для лікування пацієнтів 

на вузловий зоб при комбінованій терапії з препаратами калію йодиду 200 мкг 

на добу в залежності від виявлених метаболічних порушень, макро- та 

мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної недостатності. 
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(форма участі – публікація тез); IV Международній науково-практичній 

конференції «Modern directions of scientific research development» Chicago, USA 

1-3 September; 2021 (форма участі – публікація тез). 
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