
Актуальні питання клінічної тиреоїдології

ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА

АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ
Мурав.іьова О.В., Самарченко Л.А.

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Вступ. На теперішній час, за статистикою ВООЗ,
ендокринна патологія займає одне з перших місць. Серед
ендокринних захворювань тиреопатії, і перш за все аутоімунний
тиреоїдит, мають велику питому вагу. Цьому захворюванню
властиві паралельний розвиток гіперчутливості негайного типу
(ГНТ) і гіперчутливості уповільненого типу (ТУТ) проти
антигенів щитоподібної залози. Аутоантитіла та цитотоксичні
лімфоцити руйнують тканину залози, що призводить до
маніфестного гіпотиреозу. На сьогоднішній день напрямки
лікування аутоімунного тиреоїдиту різноманітні, але існують
певні труднощі в лікуванні цієї патології. Це зумовлює пошук
нових методів лікування.

Метою нашої роботи стало вивчення терапевтичної
ефективності тіосульфату натрію та людського імуноглобуліну в
комплексній терапії аутоімунного тиреоїдиту.

Матеріали та методи дослідження. Нами обстежено ЗО
хворих на аутоімунний тиреоїдит (АІТ), які знаходилися на
лікуванні в ендокринологічному відділенні Полтавської обласної
клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського та група здорових, яка
складала 15 осіб. Середній вік обстежених становив 36,6±3,2
роки. Клінічний діагноз був верифікований на підставі
об’єктивного обстеження та параклінічних даних: ультразвукове
дослідження щитоподібної залози і рівня тиреоїдних (Т4, Т3) та
ТТГ гормонів, а також рівня антитіл до тиреоглобуліну (АтТГ) та
тиреоїдної пероксидази (ТПО).

У хворих до початку та після лікування визначали
кількісний вміст у крові ТТГ, загальних фракцій гормонів
щитоподібної залози ТЗ, Т4, титри антитіл до тиреоглобуліну та
тиреоїдної пероксидази.

Всі хворі були розділені на дві групи. Першу групу склали
15 хворих, які отримували традиційне лікування (L-тироксин,
ортофен). Хворим другої групи (15 осіб), в комплексне лікування
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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 на
протязі 10 днів.

Статистична обробка даних проводилася методом
варіаційної статистики, визначали середні величини та їх
помилку, вірогідність розходження середніх величин оцінювали
за критерієм Ст’юдента, відмінності вважалися статистично
достовірними при Р<0,05.

Результати та їх обговорення. Серед обстежених хворих
жінок -  27 (90 %), чоловіків 3 (10 %). При клінічному обстеженні
в обох групах пацієнти скаржились на відчуття „комка“ в ділянці
шиї, загальну слабкість, сонливість, порушення пам’яті,
зниження працездатності, сухість шкіри. Пальпаторно була
виявлена дифузно збільшена ЩЗ. У всіх хворих порівняно зі
здоровою групою, було виявлено збільшення ЩЗ, підвищений
рівень ТТГ, високі титри антитіл до тиреоглобуліну та тиреоїдної
пероксидази.

Терапія в обох групах задовільно переносилася хворими:
зменшилось відчуття „комка“ в ділянці шиї, загальна слабкість,
сонливість, підвищилась працездатність, зменшилась сухість
шкіри.

Слід відмітити, що застосування людського імуноглобуліну
та тіосульфату натрію сприяло зменшенню розмірів ЩЗ,
зниженню рівня ТТГ (до лікування 5,62±1,47, після 3,86±0,95), та
титру антитіл до тиреоглобуліну (до лікування 6,83±1,7, після
4,18±1,87) та тиреоїдної пероксидази (до лікування 3,68±0,85,
після 1,9±0,48), р<0,05.

Висновки. Таким чином на підставі проведених досліджень
виявлено позитивний терапевтичний ефект при застосуванні
тіосульфату натрію та людського імуноглобуліну в комплексній
терапії аутоімунного тиреоїдиту.
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