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ВИКОРИСТАННЯ ТІОСУЛЬФАТУ НАТРІЮ ТА ЛЮДСЬКОГО ІМУНОГЛОБУЛІНУ В

КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ
Муравлъова О. В.
Українська медична стоматологічна академія, МОЗ України, м. Полтава.

Вивчено терапевтичний ефект тіосульфату натрію та людського імуноглобуліну в комплексній
терапїі автоімунного тиреоїдиту. Дослідження проведено у ЗО хворих з автоімунним тиреді-
дитом. Доведено, що використання даних препаратів призводить до зменшення розмірів щито
подібної залози, зникнення клінічних проявів автоімунного тиреоїдита, ефект зберігається
протягом року.
Ключові слова- автоімунний тиреоїдит, тіосульфат натрію, людський імуноглобулін. тиреотропний гормон, тиреоїдні антитіла.

Вступ
Автоімунний тиреоїдит Хашимото — найбільш часто

розповсюджений вид тиреоїдиту. Захворюваність на
нього неухильно збільшується з другої половини 60-х
років і складає левову частку всієї тиреоїдної патології.
Тиреоїдит Хашимото -  це прогресуюче автоімунне
захворювання, якому властиві паралельний розвиток
гіперчутливості негайного типу (ГНТ) і гіперчутливості
уповільненого типу (ГУТ) проти антигенів щитоподібної
залози [1, 3, 7, 12, 14]. Цитотоксичні лімфоцити та ау-
тоантитіла підтримують тенденцію до поступового
розвитку гіпотиреозу, по мірі руйнування тканини зало
зи. Спочатку стан пацієнтів еутиреоїдний, але він до
сягається за рахунок активації продукції тиреотропного
гормону (ТТГ) і захоплення йоду залозою, при її зни
женому функціональному резерві. Потім, протягом
тривалого часу існує латентний гіпотиреоз з компенса
торним зростанням переходу тироксину (Т4) у трийод-
тиронин (Тз) і зниженням рівня першого при нормаль
ній концентрації другого. Нарешті, падають концент
рації обох тиреоїдних гормонів і гіпотиреоз стає мані-
фестним [4-6, 9, 10]. Вважається, що не менш 90 %
випадків набутого гіпотиреозу, включаючи ті, що ква
ліфікуються як мікседема, починається з явного або
субклінічного автоімунного хронічного тиреоїдиту.

Метою нашої роботи стало вивчення терапевтичної
ефективності тіосульфату натрію та людського імуно-
глобуліну в комплексній терапії автоімунного тиреоїдиту.Матеріали та методи дослідження

Нами обстежено ЗО хворих на автоімунний тиреої
дит (АІТ), які знаходилися на лікуванні в ендокриноло
гічному відділенні Полтавської обласної клінічної ліка
рні ім. М.В.Скліфасовського та група здорових, яка
складала 15 осіб. Середній вік обстежених становив
36,6±3,2 роки. Клінічний діагноз був веріфікований на
підставі об'єктивного обстеження та параклінічних да
них: ультразвукове дослідження щитоподібної залози і
рівня тиреоїдних (Т4 , Тз) та ТТГ гормонів, а також рівня

антитіл до тиреоглобуліну (АтТГ) та тиреоїдної перок-
сидази (ТПО).

У хворих до початку та після лікування визначали
кількісний вміст у крові ТТГ, загальних фракцій гормо
нів щитоподібної залози Тз, Т4 , титри антитіл до тирео
глобуліну та тиреоїдної пероксидази. Використовували
комерційні тест-системи .HUMAN ELISA“ для імунофе-
рментного аналізу. Кров для дослідження набирали з
ліктьової вени в кількості 5 мл за умов основного обмі
ну вранці натщесерце. Аналіз проводили відповідно з
інструкціями фірми-виробника тест-систем. Проби ви
значалися за допомогою використання імунофермент-
ного аналізатора ИФА М/340. Результати аналізу відо
бражали в загальноприйнятих одиницях: ТТГ - мМо/л,
ТЗ - нг/мл, Т4 - мкг/дл, антитіла - МО/мл [11,13, 15].

Всі хворі були розділені на дві групи. Першу групу
склали 15 хворих, які отримували традиційне лікуван
ня (L-тироксин, ортофен, преднізолон, персен) [2, 8].
Хворим другої групи (15 осіб) в комплексне лікування
додатково призначали тіосульфат натрію та людський
імуноглобулін. Тіосульфат натрію вводився в добовій
дозі 5,0 мл в 100 мл 0,98% розчину хлориду натрію
внутрішньовенно крапельно через день протягом 10
днів. Людський імуноглобулін вводився в добовій дозі
3,0 мл внутрішньом’язово через день протягом 10 днів.

Статистична обробка даних проводилася методом
варіаційної статистики за допомогою стандартного
пакету статистичних розрахунків Microsoft Excel 97 SR-
1, з використанням персонального комп’ютера Pentium
III. Визначали середні величини та їх помилку, вірогід
ність розходження середніх величин оцінювали за кри
терієм Ст’юдента (t), відмінності вважалися статистич
но достовірними при Р < 0,05.Результати та їх обговорення

Серед обстежених хворих жінок -  27 (90 %), чоло
віків - 3 (10 %). При клінічному обстеженні в обох гру
пах пацієнти скаржились на відчуття „клубка“ в ділянці
шиї, загальну слабкість, сонливість, порушення
пам'яті, зниження працездатності, сухість шкіри. Паль-
паторно щитоподібна залоза була дифузно збільшена.

Фрапиеит НДР УМСА .Запальні та незапальні хвороби органів і систем людини, що формуються під впливом екологічних, стресових, імун-
Т3 п & Й 1 х  Факторів Стан гемо-гомеостазу. гемодинаміки при застосуванні традиційних та нетрадиційних засобів лікуван-

ни їм/ двржреєстрацн 01901)000134.
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За даними ультразвукового дослідження було виявле
но збільшення щитоподібної залози з пониженням ехо-
генності тканини та неоднорідності її структури.

У всіх хворих, порівняно зі здоровою групою, було
виявлено збільшення щитоподібної залози, яке стано
вило 23,3514,16 см3, підвищений рівень ТТГ, який був

Показники розмірів щитоподібної залози, ТТГ гормону та тиреоїдних
Таблиця 1

антитіл у хворих на автоімунний тиреоїдит та прак
тично здорових осіб

Розміри
ЩЗ. см3

ТТГ.
мМо/л

АтТГ,
МО/мл

ТПО,
МО/мл

Здорові
п = 15 10,8410,13 2.ОЗЮ.З 1,19Ю.11 1,07±0,05

Хворі
п = ЗО 23,3514,16* 6,7911,53* 5,5410,91* 2,33±0.39*

Примітка- *- показники вірогідності в порівнянні зі здоровою групою (р<0,05)

Після проведення традиційного лікування та ком
плексного лікування із застосуванням тіосульфату на
трію та людського імуноглобуліну у хворих спостеріга
лося покращення загального стану: зменшилось від
чуття „клубка“ в ділянці шиї, загальна слабкість, сон
ливість, підвищилась працездатність, зменшилась
сухість шкіри. Терапія в обох групах задовільно пере
носилась хворими.

6,7911,53 мМо/л. Були виявлені високі титри антитіл
до тиреоглобуліну та тиреоїдної пероксидази, які ста
новили 3,93±0,65 Мо/мл в порівнянні зі здоровою гру
пою, де рівень антитіл склав 1,1310,08 Мо/мл. Всі ці
дані представлені в таблиці 1.

Слід відмітити, що застосування тіосульфату натрію
та людського імуноглобуліну сприяло більш швидкому
зменшенню розмірів ЩЗ, які становили до лікування
24,82±3,83 см3, після лікування 14,6612,48 см3 (р<0,05), в
порівнянні з групою, яка лікувалась традиційно, де пока
зники до лікування були 21,8814,49 см3, після 17,2714,09
см3, що представлено на малюнку 1.

Традиційне лікування ПЧа+
□ до лікування ■ після

Малюнок 1. Динаміка зменшення розмірів ЩЗ при традиційному лікуванні та при'комплексній терапії
з застосуванням Тїїа та Ід

Використання комплексної терапії із застосуванням ня 4,59±0,91 МО/мл, після - 2 24±0 44 МО/мл) (р<0 05)
лосульфату натрія та людського імуноглобуліну також в порівнянні з контрольною групою (до лікування
сприяло зниженню рівня ТТГ (до лікування 5.44±1,04 . 4,23±0,69 МО/мл, після - 2.49±0,99 МО/мл) що пред-
мМо/л, після - 1,87±0,44 мМо/л), та титру антитіл до ставлено в таблиці 2.
тиреоглобуліну та тиреоїдної пероксидази (до лікуван-

Показники рівня тиреотропного гормону та тиреоїдних антитіл у сироватці крові у хворих на автоімунний тиреоїдит до

в порівнянні з хворими до лікування (р<0.05)

тт г.
мМо/л

АтТГ,
МО/мл

ТПО.
МО/мл

ДО після до після ДО післяТрадиційне лікування п = 15 6,26±1,43 3,1411,06 5.6410.78 2.811,32 2,81-0,59 2.1710.65Тіосульфат натрія та імуногло-булін п = 15
ГІГПіілітиа •_ „____А . . _

5,4411,04 1,8710,44* 7,321:1,63 3.1310,81* 1,8510,18 1.3410,07*
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Висновки
Таким чином на підставі проведених досліджень

виявлено позитивний терапевтичний ефект при засто
суванні тіосульфату натрію та людського Імуноглобу-
ліну в комплексній терапії автоімунного тиреоїдиту.

Використання тіосульфату натрію та людського
імуноглобуліну в комплексній терапії автоімунного ти-
реоїдиту е перспективним, оскільки гальмує розвиток
гіпотиреозу у хворих на автоімунний тиреоїдит.
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И зучен терапевтический  эф ф ект тиосульфата натрия и человеческого иммуноглобулина в комплексной тера
пии аутоим м унного  тиреоидита. Исследования проведены у 30 больных с аутоиммунным тиреоидитом. Доказано,
что использование  данны х препаратов приводит к уменьшению размеров щ итовидной железы, исчезновению
клинических проявлений аутоиммунного тиреоидита, эффект сохраняется в течении года.

Sum m ary
APPLYING OF NATRIUM TRISULFATE AND HUMAN IMMUNOGLOBULIN IN COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH
AUTOIMMUNE THYROIDITIS.
Muravliova O.V.
Key words: autoimmune thyroiditis, natrium trisulfate, human immunoglobulin, thyroid-stimulating hormone, thyroid antibodies.

T he artic le  describes therapeutic effect o f natrium trisulfate and human immunoglobulin in complex treatment of
au to im m une thyro id itis . T he study was performed on 30 patients with autoimmune thyroiditis. It was proved that the
applying o f the preparations results in thyroid diminution, decreasing o f clinical sym ptom s o f autoimm une thyroiditis.
O bta ined e ffec t is kept fo r a year.
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ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ХІЛОТОРАКСА У ДІТЕЙ

Похилько В.І., Гриценко М.І., Саричев В.П., Вернигора С.І.
Дитяча міська клінічна лікарня, м. Полтава.
Хілоторакс с тяжким та небезпечним ускладненням ураження грудної лімфатичної протоки у
дітей В роботі описаний клінічний випадок діагностики та успішного консервативного
лікування ліквореі у дітей та хілоторакса в новонародженої дитини. Визначені тактичні
підходи консервативного лікування.
Ключові слова новонароджений, хілоторакс, дренування грудної клітки.

Х ілоторакс є тяжким та небезпечним ускладненням
ураження грудні' лімфатичні' протоки. Порушення цілі
сності головного лімфатичного колектора найчастіше
зустрічається при травмах, хірургічних втручаннях на
органах грудної клітки та шиї. Дещ о рідше причиною

Вступ
В роботі описаний клінічний випадок діагностики та

успіш ного консервативного лікування л імф ореї хілото-
ракса в новонародженого. Зроблені висновки відносно
діагностики, тактики лікування
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