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Реферат
Мета. Визначити особливості оперативної техніки при хірургічному лікуванні хворих із вузловим зобом на фоні ау-

тоімунного тиреоїдиту.

Матеріали і методи. Наведені результати хірургічного лікування вузлового зоба згідно з матеріалами хірургічної клі-

ніки 2–ї міської клінічної лікарні м. Полтави за 2003 – 2017 рр. Оперовано 549 хворих із вузловим зобом. Чоловіків було 

58 (10,6%), жінок – 491 (89,4%). Однобічний нетоксичний вузловий зоб спостерігали у 187 (34,1%) хворих, багатовузло-

вий нетоксичний – у 322 (58,7%), багатовузловий токсичний – у 30 (5,5%), тиреотоксичну аденому – у 21 (3,8%) хворо-

го. Зоб шийно–загрудинної локалізації був у 110 (20,0%) хворих. З приводу рецидивного зоба оперовано 21 (3,8%) хво-

рого. Злоякісне новоутворення під час операції або при остаточному гістологічному дослідженні виявлено у 22 (4,0%) 

хворих. Із 108 пацієнтів, яким на підставі клінічних проявів захворювання, лабораторних даних та доопераційного ци-

тологічного дослідження був встановлений діагноз вузлового зоба на фоні аутоімунного тиреоїдиту, при остаточно-

му післяопераційному дослідженні макромікрофолікулярний колоїдний зоб виявлено у 41 (38%), вузловий зоб з аутоі-

мунним тиреоїдитом – у 51 (47,2%), рак (папілярний, фолікулярний) – у 8 (14,8%). Субтотальна резекція щитоподібної 

залози виконана у 8 (15,7%) хворих, гемітиреоїдектомія – у 12 (23,5%), екстрафасціальна тиреоїдектомія – у 23 (45,1%). 

Хворим із раком щитоподібної залози виконана екстрафасціальна тиреоїдектомія, у 3 хворих – з центральною лімфо-

дисекцією. Під час операції проводили візуальну макроскопічну оцінку щитоподібної залози й обов’язково субопера-

ційне цито– та гістологічне дослідження видаленого препарата. В питаннях оперативної тактики ми керувались клі-

нічними протоколами лікування хворих із хірургічною патологією ендокринної системи.

Результати. Запропоновані деякі технічні заходи для мінімізації ризику ушкоджень анатомічних утворень: нижнього 

гортанного нерва, паращитоподібних залоз, трахеї, судин шиї.

Висновки. Екстрафасціальна методика забезпечує візуальний контроль у зонах ризику та радикальність операції, мі-

німізує частоту специфічних ускладнень.

Ключові слова: щитоподібна залоза; аутоімунний тиреоїдит; хірургічне лікування.

Abstract
Objective. To determine the peculiarities of operative technique in surgical treatment of patients with nodular goiter on 

background of autoimmune thyroiditis.

Маterials and methods. The results of surgical treatment of nodular goiter, basing on data from surgical clinic of the Second 

Clinical Hospital in City of Poltava through 2003 – 2017 yrs were adduced. There were operated 549 patients, suffering nodular 

goiter. There were 58 (10.6%) men and 491 (89.4%) women. Unilateral nontoxic nodular goiter was observed in 187 (34.1%) pa-

tients, multinodular nontoxic – in 322 (58.7%), multinodular toxic – in 30 (5.5%), thyreotoxic adenoma – in 21 (3.8%) patients. 

Cervico–retrosternal goiter was in 110 (20.0%) patients. For recurrent goiter 21 (3.8%) patients were operated. Malignant tumors 

were revealed intraoperatively or after definite histological investigation in 22 (4/0%) patients. Of 108 patients, to whom, basing 

on the disease clinical signs, laboratory data and preoperative cytological investigation the diagnosis of nodular goiter on back-

ground of autoimmune thyroiditis was established, while performing of definite postoperative investigation macromicrofollic-

ular colloidal goiter was revealed in 41 (38%), nodular goiter with the autoimmune thyroiditis – in 51 (47.2%), cancer (papillary, 

follicular) – in 8 (14.8%) patients. Subtotal resection of thyroid gland was performed in 8 (15.7%) patients, hemithyroidectomy – 

in 12 (23.5%), еxtrafascial thyroidectomy – in 23 (45.1%). In patients, suffering thyroidal gland cancer, extrafascial thyroidecto-

my was performed, while in 3 – with central lymphodissection. Intraoperatively visual macroscopic estimation of thyroid gland 

and obligatory suboperative cyto– and histological investigations of the specimen obtained were performed. Operative tactics 

was applied in accordance to actual clinical protocols for treatment of patients, suffering surgical pathology of endocrine system.

Results. Some technical measures were proposed to minimize the risk of injury of anatomic structures: lower laryngeal nerve, 

parathyroidal glands, trachea, the neck vessels.

Conclusion. Еxtrafascial procedure guarantees a visual control in the risk zones and radicality of operation, minimizes the spe-

cific complications rate.

Кeywords: thyroid gland; аutoimmune thyroiditis; surgical treatment.
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Однією з найбільш актуальних проблем сучасної тире-

оїдної патології є пухлиноподібні утворення щитоподіб-

ної залози (ЩЗ). Кількість хворих із вогнищевою патоло-

гією ЩЗ прогресивно збільшується та становить серед до-

рослого населення, за різними даними, від 3 до 7%; у 5% 

таких хворих виявляють злоякісні новоутворення [1 – 4]. 

Питання щодо показань до операції при різних формах 

вузлового зоба (ВЗ), вибору методу і характеру оператив-

ного втручання є дискусійними [5 – 8]. Складнощі пов’яза-

ні також із тим, що за даними гістологічних досліджень у 

третини хворих із вузловими новоутвореннями ЩЗ спо-

стерігається аутоімунний тиреоїдит (АІТ) [9, 10], а опера-

ції на фоні АІТ мають значну кількість ускладнень [11, 12].

Диференціювати доброякісні та злоякісні новоутво-

рення ЩЗ на фоні АІТ досить важко, що зумовлено схо-

жістю клінічної і сонографічної симптоматики, а також 

труднощами діагностики при екстреному цитологічно-

му та гістологічному дослідженнях.

Немає також чітких диференціально–діагностичних 

критеріїв наявності аутоімунного фону при вузлових но-

воутвореннях ЩЗ, які базувалися б на дослідженні рівнів 

тиреоїдних гормонів (Т3, Т4), тиреотропного гормону 

(ТТГ) та антитиреоїдних антитіл. Діагностика АІТ за да-

ними ультразвукового дослідження також базується на 

основі непрямих ознак [13]. 

Мета дослідження: висвітлення особливостей опера-

тивної техніки при хірургічному лікуванні хворих із ВЗ 

на фоні АІТ.

Матеріали і методи дослідження
Наведені результати хірургічного лікування ВЗ за ма-

теріалами роботи хірургічних відділень 2–ї міської клі-

нічної лікарні міста Полтави (база кафедри хірургії № 1 

Української медичної стоматологічної академії) за 2003 

– 2017 рр.

Проаналізовано методику і характер оперативних втру-

чань при ВЗ на фоні АІТ та надані пропозиції щодо запобі-

гання операційним ускладненням. Прооперовано за цей 

період 549 хворих із ВЗ. Вік пацієнтів становив від 18 до 

79 років. Чоловіків було 58 (10,6%), жінок – 491 (89,4%). 

Однобічний нетоксичний ВЗ спостерігали у 187 (34,1%) 

хворих, багатовузловий нетоксичний – у 322 (58,6%), ба-

гатовузловий токсичний – у 30 (5,5%), тиреотоксичну аде-

ному – у 21 (3,8%) хворого. Зоб шийно–загрудинної ло-

калізації був у 110 (20,0%) хворих, із них ІІІ ступеня – у 

28, ІV ступеня – у 17 (за класифікацією J. Cochen, H. Cho).

З приводу рецидивного зоба прооперовано 21 (3,8%) 

хворого.

Злоякісне новоутворення під час операції або при оста-

точному гістологічному дослідженні виявлено у 22 (4,0%) 

хворих.

За даними клінічного обстеження, гормонального спек-

тра (рівні Т3, Т4, ТТГ), визначення рівня антитиреоїдних 

антитіл у крові, сонографії ЩЗ та результатів тонкоголко-

вої аспіраційної біопсії (цитологічне дослідження) озна-

ки АІТ виявлені у 108 (19,7%) пацієнтів з ВЗ, за результата-

ми субопераційної макроскопічної оцінки ЩЗ, цито– та 

гістологічного дослідження – у 78 (14,2%).

Обстеження і передопераційну підготовку хворих із 

вузловим гіпертиреоїдним зобом проводили в ендокри-

нологічному відділенні лікарні з метою нормалізації гор-

монального фону, нервово–психічного статусу та гемо-

динаміки. Цих хворих оперували в плановому порядку в 

стані медикаментозного еутиреозу.

Хворих із вузловим нетоксичним зобом та супутньою 

серцево–судинною патологією готували до операції в те-

рапевтичному стаціонарі, інших – амбулаторно.

У питаннях оперативної тактики ми керуємось клініч-

ними протоколами лікування хворих із хірургічною па-

тологією ендокринної системи.

Доопераційна діагностика АІТ достатньо складна, як і 

питання показань до операції на фоні даної патології. Це 

пов’язано з тим, що вузлова форма АІТ (псевдовузли) у 

більшості пацієнтів не потребує оперативного втручан-

ня, за винятком хворих, у яких наявні ознаки компресії 

органів шиї або середостіння.

Узагальнюючи задекларовані у рекомендаціях поло-

ження щодо хірургічного лікування ВЗ, вважаємо їх до-

цільними і відносно ВЗ на фоні АІТ.

Показання до операції. Хірургічні: діаметр вузла(ів) біль-

ше 3 см, що спричиняє місцеві симптоми; збільшення роз-

міру вузлів понад 50% за 6 – 12 міс; розвиток синдрому 

здавлення і деформації органів шиї; наполегливе бажан-

ня хворих. Ендокринологічні: наявність тиреотоксикозу, 

що важко контролюється тиреостатиками. Онкологічні: 

підозра на рак ЩЗ за клінічними, сонографічними, цито-

логічними ознаками; спадковий анамнез раку ЩЗ.

При вузловій формі АІТ (псевдовузли) показаннями до 

операції вважаємо: наявність ознак компресії органів шиї 

та середостіння (частіше шийно–загрудинне розташуван-

ня зоба); наявність тиреотоксикозу, що не піддається ко-

рекції; підозра на злоякісний процес (клініко–цитологіч-

ні дані); наполегливе бажання пацієнта.

Усі хворі були оперовані під внутрішньовенною ане-

стезією із штучною вентиляцією легень.

Результати
Із 108 пацієнтів, яким на підставі клінічних проявів за-

хворювання, лабораторних даних та доопераційного ци-

тологічного дослідження ЩЗ був встановлений діагноз ВЗ 

на фоні АІТ, при остаточному післяопераційному дослі-

дженні макромікрофолікулярний колоїдний зоб виявле-

но у 41 (38%), ВЗ з АІТ – у 51 (47,2%), рак (папілярний, фо-

лікулярний) – у 8 (14,8%).

У 51 хворого з гістологічно верифікованим діагнозом 

ВЗ на фоні АІТ однобічне вузлове ураження ЩЗ було у 13, 

двобічне – у 38. Зоб шийно–загрудинної локалізації був у 

12 (23,5%) хворих, рецидивний – у 4 (7,8%). Субтотальна 

резекція ЩЗ виконана у 8 (15,7%) хворих, гемітиреоїдек-

томія – у 12 (23,5%), екстрафасціальна тиреоїдектомія – у 

23 (45,1%). Хворим із раком ЩЗ виконана екстрафасціаль-

на тиреоїдектомія, у 3 – з центральною лімфодисекцією.
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Експозиція ЩЗ у 10 пацієнтів із ВЗ на фоні АІТ потребу-

вала пересічення претиреоїдних м’язів через ВЗ великих 

розмірів, масивну та коротку шию, у 3 – через наявність 

вираженого спайкового процесу й малорухому ЩЗ. У 9 па-

цієнтів візуалізація нижніх гортанних нервів та прищито-

подібних залоз була утруднена інфільтративно–спайковим 

перипроцесом, що підвищувало загрозу їх ушкодження.

Резекційні типи операцій були застосовані у 8 хворих 

у перші 5 років нашого спостереження. Запропонована 

методика експозиції ЩЗ дозволяє добре орієнтуватися в 

операційному полі навіть при ВЗ великих розмірів і знач-

ному інфільтраційно–спайковому процесі.

Після операції транзитарний гіпопаратиреоз спостері-

гали у 2 хворих із ВЗ на фоні АІТ, тимчасовий парез гор-

тані – також у 2 хворих.

Обговорення
Наші враження і пропозиції відносно особливості опе-

ративного лікування хворих із ВЗ на фоні АІТ є такими. 

Оперативне лікування ВЗ на фоні АІТ пов’язано з підви-

щеним операційним ризиком. Характерною відмінністю 

при таких операціях є наявність хронічного запально-

го процесу в тканинах, що оточують ЩЗ, представлено-

го дифузними інфільтратами, які складаються з лімфоци-

тів плазматичних клітин, оточених грубою волокнистою 

сполучною тканиною. Ступінь спайкового перипроцесу 

не залежить від розміру вузлів ЩЗ, а визначається безпо-

середньо характером і розвитком аутоімунного проце-

су в тканині ЩЗ. Нерідко вже під час відшарування шкір-

но–підшкірно–фасціальних клаптів визначається різно-

го ступеня набряк та інфільтрація тканин, що зумовлює 

певні труднощі у виконанні операції вже на цьому етапі. 

Хронічний запальний процес у клітковині навколо ЩЗ ви-

кликає розвиток значно вираженого спайкового проце-

су між ЩЗ, претиреоїдними м’язами і так званими струк-

турами операційного ризику, що безпосередньо контак-

тують зі ЩЗ. Мова йде про зворотні нерви, паращитопо-

дібні залози, верхні гортанні нерви, великі судини шиї, 

трахею та стравохід. Існує підвищена загроза їх травма-

тизації під час видалення або резекції ЩЗ.

Тому за наявності зоба великих розмірів, атипової ло-

калізації ЩЗ і значного спайкового перипроцесу з харак-

терною для АІТ інфільтрацією клітковини навколо ЩЗ не-

обхідно в першу чергу забезпечити максимально можли-

вий операційний простір. Це досягається оптимальним 

за розміром доступом за Кохером у запропонованій на-

ми модифікації з відшаруванням верхнього шкірно–під-

шкірно–фасціального клаптя з пересіченими і перев’яза-

ними передніми яремними венами до рівня стояння вер-

хівок часток ЩЗ і нижнього краю в тому ж анатомічному 

шарі до краю вирізки груднини.

Експозиція ЩЗ досягається у більшості пацієнтів роз’єд-

нанням по середній лінії претиреоїдних м’язів, але за на-

явності короткої та товстої шиї і вираженого спайкового 

процесу вважаємо доцільним та необхідним пересічен-

ня претиреоїдних м’язів із наступним обережним роз-

тягненням рани вказівними пальцями в проекції пересі-

чених м’язів у вертикальному напрямку. Така маніпуляція 

була застосована нами у 8 хворих.

В умовах спайкового процесу та інфільтративних змін 

тканин навколо ЩЗ застосовувати широковідому субто-

тальну методику резекції ЩЗ за О. В. Ніколаєвим, на наш 

погляд, досить небезпечно насамперед у зв’язку з тим, 

що всі маніпуляції відносно запобігання пошкодженню 

«структур операційного ризику» відбуваються, по суті, 

наосліп.

З 2007 р. ми застосовуємо виключно екстрафасціаль-

ну методику видалення ЩЗ або її частки із застосуванням 

принципів прецизійної техніки виконання операції з візу-

алізацією і презервацією всіх «структур операційного ри-

зику» по ходу оперативного втручання. Враховуючи ви-

сокий ризик рецидиву при застосуванні резекційних ме-

тодик та труднощі до– і субопераційної диференціальної 

діагностики із злоякісними пухлинами, виконуємо опе-

рацію в обсязі гемітиреоїдектомії або тиреоїдектомії, до-

повнюючи її лімфодисекцією у разі встановлення під час 

субопераційного цито– або експрес–гістологічного до-

слідження злоякісного процесу.

Для запобігання пошкодженню зовнішньої гілки верх-

нього гортанного нерва застосовуємо так званий сліпий 

засіб презервації – відтискаючи нерв за запропонова-

ною нами методикою [14] від судин біля верхнього по-

люса частини ЩЗ.

Виконуючи маніпуляції для візуалізації нижнього гор-

танного нерва в умовах вираженого інфільтративно–спай-

кового процесу, особливу увагу приділяємо дисекції тка-

нин у ділянці бокових відділів персне–щитоподібної зв’яз-

ки (місце входження нерва в гортань). В умовах спайко-

вого процесу це добрий орієнтир пошуку. Інший орієн-

тир – горбик Цукеркандля, після мобілізації якого майже 

завжди візуалізується нижній гортанний нерв.

При загрудинній локалізації більшої частини частки(ок) 

дотримуємося принципу просування у мобілізації частки 

за напрямком зверху донизу. Позагрудинну частину част-

ки видаляємо тільки після повного відокремлення її над-

груднинного відділу від трахеї.

Вважаємо, що прецизійна, анатомічно орієнтована тех-

ніка маніпуляцій, використання точкової діатермокоагу-

ляції і виконання операції в «сухому» полі важливо завжди, 

особливо в умовах порушення тонких анатомо–топогра-

фічних структур, що обумовлено аутоімунним процесом.

Висновки
1. Показання до оперативного лікування вузлових форм 

зоба на фоні АІТ повинен визначати хірург спільно з ен-

докринологом.

2. Операції з приводу ВЗ на фоні АІТ мають підвище-

ний ризик субопераційних ускладнень.

3. Екстрафасціальна методика при операціях з приво-

ду ВЗ на фоні АІТ забезпечує візуальний контроль у зонах 

ризику, радикальність операції і мінімізує частоту специ-

фічних ускладнень.
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