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Реферат
Проаналізовані результати хірургічного лікування 606 хворих з приводу різних форм зобу. Відображені показання до операції, 
оперативне втручання, новітні хірургічні технології. За вузлового і дифузного токсичного зобу (ДТЗ) перевагу віддають радикаль
ним методам операцій. Застосування екстрафасціальних маніпуляцій на щитоподібній залозі (ЩЗ) та прецизійноїтехніки дозво
ляє зменшити вірогідність ушкодження під час операції гортанних нервів і прищитоподібних залоз та частоту післяопераційних 
ускладнень.
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Abstract

Results of surgical treatment of 606 patients, suffering various forms of goiter, were analyzed. Indications for operation, operative 
procedures itself, new surgical technologies are noted. Radical methods of operations are predominantly used for nodal and diffuse toxic 
goiter. Application of extrafascial manipulation on the thyroid gland and precise technique permits to reduce the probability of damage 
during operation of laryngeal nerves and parathyroid glands and the postoperative complications rate as well.
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В Україні щороку виконують май
же 12 000 операцій на ЩЗ [1]. Зміни 
поширеності та структури захворю
вань ЩЗ зумовлені багатьма чинни
ками, зокрема, метаморфозами еко
логічного середовища. Останнім ча
сом спостерігають зменшення час
тоти виявлення ДТЗ та збільшення -  
вузлових форм зобу, з яких близько 
5% -  це злоякісні пухлини [2].

Багато питань лікувальної так
тики за різних форм зобу дискусій
ні, що пов’язане, передусім, з пока
заннями до хірургічного лікування, 
особливостями оперативної техні
ки, обсягом оперативного втручан
ня [3-6].

В останні роки в структурі пока
зань до операції на ЩЗ переважають 
онкологічні, резекційні методи опе
рацій поступаються радикальним. 
Операції на ЩЗ пов’язані з можливіс
тю ушкодження так званих “струк
тур ризику”: нижніх гортанних нер
вів (НГН), зовнішньої гілки верхніх 
гортанних нервів (ВГН), прищито- 
подібних залоз. Частота специфіч
них післяопераційних ускладнень 
залежить від обсягу та методу втру
чання, досвіду хірурга, використан
ня відповідних технічних засобів та 
підходів [7 -  9].

Мета дослідження: проаналізува
ти результати оперативного втру

чання на ЩЗ в різні періоди, визна
чити оптимальну хірургічну тактику.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наведені результати хірургічного 
лікування 606 хворих з приводу різ
них форм зобу у хірургічному відді
ленні Другої міської клінічної лікар
ні м. Полтави -  клінічної бази кафе
дри хірургії № 1 за період з 2002 по 
2016 р. Вік хворих від 18 до 79 ро
ків, у середньому (57,8 ± 7,48) ро
ку. Чоловіків було 65 (10,7%), жінок
-  541 (89,3%). Вузловий зоб з одно
го боку спостерігали у 187 (30,9%) 
пацієнтів, багатовузловий -  у 322 
(53,1%), токсичний багатовузловий
-  у 30 (4,9%), тиреотоксичну адено
му -  у 10 (1,7%), ДТЗ -  у 57 (9,4%).

Погляди на показання до хірур
гічного лікування зобу, методику і 
характер оперативного втручання 
з часом змінювалися внаслідок змін 
структури захворювань під впливом 
екологічних чинників, особливо піс
ля Чорнобильської катастрофи, а та
кож впровадження новітніх хірур
гічних технологій та здобуття влас
ного досвіду.

В останні роки використовує
мо клінічні протоколи ведення па
цієнтів з хірургічними захворю
ваннями ендокринної системи [10].

Узагальнюючи ці вимоги, показан
нями до операції з приводу вузлово
го зобу вважаємо:

I. Хірургічні:
-  діаметр вузла (-ів ) понад 3 см -  

у жінок, 2 см -  у чоловіків, що прояв
ляється місцевими симптомами;

-  швидке збільшення вузла (-ів ) 
більш ніж на 50% за 6 -  12 міс;

-  поява синдрому стискання та 
деформації органів шиї;

-  шийно-загруднинне розташу
вання вузла (-ів);

-  наявність тиреотоксикозу на тлі 
вузла (-ів);

-  косметичний дефект та напо
легливе бажання пацієнта (як прави
ло, онкомотивація).

II. Онкологічні: припущення про 
наявність раку ЩЗ за результатами 
цитологічного або ультразвуково
го (УЗД) дослідження, клінічних оз
нак (щільність, фіксація вузла, біль), 
наявність спадкового анамнезу що
до раку ЩЗ.

Показаннями до оперативного лі
кування з приводу ДТЗ були: тяжкий 
перебіг захворювання з виникнен
ням специфічних ускладнень тире
отоксикозу, рецидивуючий пере
біг захворювання, неможливість до
сягнення стійкої ремісії, неперенос- 
ність тиреостатичної терапії, вели
кий зоб (більше ІІІ ступеня), син-
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дром стискання, деформація органів 
шиї, косметичний дефект, наполег
ливе бажання хворого, припущення 
про наявність раку ЩЗ.

Всі хворі оперовані в плановому 
порядку після відповідної передо
пераційної підготовки, в стані при
родного або медикаментозного еу- 
тиреозу. З метою нормалізації гор
мональної активності ЩЗ, гемоди- 
наміки і нервово-психічного стату
су підготовку хворих до операції за 
наявності тиреотоксикозу проводи
ли в ендокринологічному відділен
ні. У терапевтичному стаціонарі го
тували до операції пацієнтів з вузло
вим нетоксичним зобом, супутніми 
серцево-судинними захворюван
нями. Визначали гормональну ак
тивність ЩЗ, титр антитіл до тире- 
отропного гормону, проводили УЗД, 
тонкоголкову аспіраційну біопсію 
ЩЗ під контролем УЗД. Під час опе
рації проводили цитологічне дослі
дження мазка-відбитка зі зрізу вузла, 
а також його експрес-гістологічну 
діагностику. До операції і в ранньому 
післяопераційному періоді (в перші 
3 доби) контролювали рівень Са2+ та 
Р5+ у крові, при змінах голосу або по
рушенні ковтання проводили моні
торинг функції гортані (консульта
ція отоларинголога).

Хворі оперовані під внутрішньо
венною анестезією з штучною вен
тиляцією легень.

РЕЗУЛЬТАТИ
Обсяг оперативного втручання 

обирали залежно як від даних доо- 
пераційного клінічного, інструмен
тального (УЗД, КТ) та цитологічного 
дослідження, так і інтраопераційної 
діагностики -  макроскопічної оцін
ки ЩЗ, цито- та експрес- гістологіч
ного дослідження (див. таблицю).

З 2000 р. при операціях на ЩЗ за
стосовуємо хірургічний доступ за 
Кохером у нашій модифікації (пат. 
України 42165 А від 15.10.2011). При 
цьому верхній шкірно-підшкірно- 
фасціальний клапоть з пересіче
ними та перев’язаними передніми 
яремними венами відшаровуємо до 
висоти стояння верхніх часток ЩЗ.

Нижній клапоть виділяємо в тому 
самому анатомічному шарі до верх
нього краю вирізки груднини. За 
довгої шиї і розмірах зобу до ІІІ сту
пеня претиреоїдні м’язи розводимо, 
за короткої шиї і великих розмірах 
малорухомої ЩЗ -  пересікаємо.

З приводу вузлового зобу ГТЕ ви
конана у 65,8% хворих, ГТЕ, резек
ція прилеглої до перешийка частини 
контралатеральної частки ГТЕ, РК -  
у 25,7% (при розташуванні “підозрі
лого” в онкологічному аспекті вузла 
біля перешийка або з переходом на 
нього), СРЧ -  у 6,4%. У 4 (2,1%) хво
рих за даними інтраопераційно- 
го цитологічного дослідження вста
новлений папілярний рак, викона
на ТЕ.

З приводу багатовузлового зо
бу ТЕ здійснена у 74,5% хворих. У 8 
з них за даними інтраопераційно- 
го цитологічного дослідження ви
явлені ознаки злоякісного процесу, 
збільшені і щільні лімфатичні вузли 
VI колектора шиї, виконані ТЕ, цен
тральна лімфодисекція шиї (ЦЛШ), у 
23% -  ГТЕ, РК або СРЩЗ.

З приводу змішаного токсичного 
зобу ТЕ виконана у 63,3% пацієнтів, 
ГТЕ, РК або СРЧ -  у 36,6%. З приводу 
тиреотоксичної аденоми оперовані 
10 хворих, з них у 6 (60%) -  викона
на ГТЕ, у 3 -  ГТЕ, РК, в 1 -  СРЧ. З при
воду ДТЗ ТЕ виконана у 12 (21,1%) 
пацієнтів, СРЩЗ -  у 42 (73,7%), ГТЕ, 
РК -  у 3 (5,3%).

За результатами заключного гі
стологічного дослідження, рак ЩЗ 
діагностований у 28 (4,6%) хво
рих, оперованих з приводу вузло
вих форм зобу: папілярна карцино
ма -  у 22, фолікулярна -  у 6. ТЕ або 
ГТЕ виконана у 24 хворих, резекція 
ЩЗ -  у 4. Усі пацієнти направлені в 
Обласний онкологічний диспансер 
для подальшого лікування.

ОБГОВОРЕННЯ
Починаючи з 2007 р., ми пере

йшли на екстрафасціальну методи
ку видалення (резекції) ЩЗ з засто
суванням прецизійної техніки, ві- 
зуалізацією НГН і прищитоподіб- 
них залоз, моніторингом збережен
ня «структур ризику» під час опера
тивного втручання. Для запобігання 
травматизації зовнішньої гілки ВГН 
роздільно перев’язуємо судини бі
ля верхнього полюсу частки ЩЗ під 
час її мобілізації, застосовуємо так 
званий «сліпий» спосіб, що попе
реджає травматизацію нерва, шля
хом відтискання його від судин бі
ля верхнього полюсу частки ЩЗ 
(пат. України 90201 від 12.05 2014). 
Застосування запроваджених мето
дів мінімізує частоту специфічних 
ускладнень при операціях на ЩЗ.

Одночасно, з огляду на онкологіч
ний ризик та високу вірогідність ви
никнення рецидиву при застосуван
ні резекційних методик, ми віддаємо 
перевагу радикальним методам опе
ративного втручання: ТЕ -  при бага- 
товузловому зобі і ДТЗ, ГТЕ -  при од
нобічному вузловому зобі. Економні 
резекційні методики залишені у ми
нулому. У 2002 -  2006 рр. з приводу 
однобічного вузлового зобу ГТЕ ви
конана у 41,5% хворих, ГТЕ, РК -  у 
43,9%, СРЧ -  у 14,6%; багатовузлово- 
го зобу: Т Е - у 28,8%, ГТЕ, РК -  у 44,2%,

Оперативні втручання, виконані у 2002 -  2016 рр.

Д іагноз

Кількість операц ій

К ількість
хворих ТЕ

ТЕ,
центральна

дисекц ія
ш и ї

ГТЕ ГТЕ, РК СРЩ З СРЧ

Однобічний вузловий зоб 187 4 - 123 48 - 12
Багатовузловий нетоксичний зоб 322 240 8 - 46 28 -

Багатовузловий токсичний зоб зо 19 - - 9 2 -

Тиреотоксична аденома 10 - - 6 3 - 1
ДТЗ 57 12 - - 3 42 -

Разом ... 606 275 8 129 109 72 13

Примітна. ТЕ-тиреоїдектомія; ГТЕ-гемітиреоїдектомія; РК-резекція контралатеральноїчастки; СРЩЗ-субтотальна
резекція ЩЗ; СРЧ -  субтотальна резекція частки ЩЗ.
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бу після операції, шви знімаємо на 4 
-  5 -ту  добу.

Після операції гіпопаратире- 
оз виник у 12 (2%) хворих (як пра
вило, транзиторний), ушкоджен
ня поворотного нерва -  у 8 (1,3%). 
Більшість цих ускладнень вини
кли під час освоєння методики. 
Післяопераційного тиреотоксично- 
го кризу не було.

Впровадження анатомічно орієн
тованої прецизійної техніки на всіх 
етапах операції на ЩЗ дозволило, 
незважаючи на підвищення радика
лізму втручання, досягти зменшення 
частоти специфічного ушкоджен
ня «структур ризику», уникнути та
ких ускладнень, як серома, гематома

операційної рани, хвороба відшаро
ваних клаптів. Всі пацієнти живі.

висновки
1. Екстрафасціальна методика ви

далення ЩЗ або її частки забезпечує 
візуальний контроль у зонах ризи
ку, радикальність операції, мінімізує 
частоту специфічних ускладнень.

2. Прецизійна анатомічна хірур
гічна техніка є обов’язковим компо
нентом оперативного втручання на 
ЩЗ.

3. Визначальним у запобіган
ні специфічних післяопераційних 
ускладнень при операціях на ЩЗ є 
свідоме поєднання новітніх техно
логій і досвіду хірурга.

СРЧ -  у 30%. Усім хворим з приводу 
ДТЗ здійснена СРЩЗ.

За період 2012 -  2016 рр. з приво
ду однобічного вузлового зобу ГТЕ 
виконана у 83,3% хворих, ГТЕ, РК -  
у 16,7%; багатовузлового зобу ТЕ -  у 
94,8%, ТЕ, ЦЛШ -  у 5,2%; ДТЗ, ТЕ -  у 
75%, ГТЕ, РК -  у 25%.

Операцію завершуємо контро
лем гемостазу, зрошенням рани 5% 
розчином амінокапронової кисло
ти та дренуванням операційної ра
ни двома хлорвініловими трубками 
з активною аспірацією і створенням 
в рані від’ємного тиску (пат. України 
63286 від 10.10.2011). Накладаємо 
внутрішньошкірний косметичний 
шов. Дренажі видаляємо у 1 -ш у до-
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