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Вступ. Захворюваність аутоімунним тиреоїдитом в останні
роки неухильно зростає, як і на тиреоїдну патологію взагалі. Ріст
захворюваності все більш пов’язують з дефіцитом йоду. Крім
прямого дефіциту йоду існують різноманітні чинники, що
спричиняють його відносну недостатність, навіть при його
адекватному надходженні до організму людини. Так виявлена
участь вільнорадикального окислення ліпідів в патогенезі
аутоімунного тиреоїдиту, що відкриває нові перспективи пошуку
препаратів з антиоксидантними властивостями.

Метою нашою роботи є вивчення терапевтичної
ефективності прямого антиоксиданту -  тіотриазоліну в
комплексній терапії аутоімунного тиреоїдиту.

Матеріали та методи дослідження. Нами обстежено 20
осіб (2 чоловіка і 18 жінок) в віці від 20 до 55 років. Клінічний
діагноз був верифікований на підставі об’єктивного обстеження,
ультрасонографічного дослідження щитоподібної залози. Всі
хворі були розділені на дві групи. Першу групу склали 10 хворих,
які отримували традиційне лікування (L-тироксин, ортофен,
персен). Хворим другої групи (10 осіб), в комплексне лікування
додатково призначали антиоксидант тіотриазолін в добовій дозі
ЗО мг на протязі 4-х тижнів. Група здорових склала 15 осіб.

У хворих до початку та після лікування визначали
кількісний вміст у крові тиреотропного гормону (ТТГ) та рівень
тиреоїдних гормонів (Т4, Т3), досліджувався рівень малонового
діальдегіду (МДА), дієнових кон’югатів (ДК) та рівень активності
церулоплазміну. Статистична обробка даних проводилася
методом варіаційної статистики, вірогідність розходження
середніх величин оцінювали за критерієм Ст’юдента (t),
відмінності вважалися статистично достовірними при Р<0,05.

Результати та їх обговорення. У хворих було виявлено
збільшення щитоподібної залози, підвищений рівень ТТГ. На
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фоні достовірного посилення процесів вільнорадикального
окислення ліпідів було виявлено зниження активності системи
антиоксидантного захисту.

Використання комплексної терапії із застосуванням
тіотриазоліну сприяло більш швидкому зменшенню розмірів ЩЗ,
які становили до лікування 20,25±2,06 см3, після лікування
13,9±1,85 см3 (р<0,05), в порівнянні з групою, яка лікувалась
традиційно, де показники до лікування були 22,8±2,42 см3, після
19,7±1,59 см3.

Слід зазначити, що застосуванням тіотриазоліну сприяло
достовірному зниженню (р<0,05) рівня ТТГ (до лікування
3,09±0,35 мМо/л, після 2,2±0,12 мМо/л). Виявлено достовірне
зниження (р<0,05) рівня МДА (до лікування 8,83±0,9 мкмоль/л,
після 5,3±1,2 мкмоль/л) та ДК (до лікування 49,8±2,24 мкмоль/л,
після 42,1 ±2,2 мкмоль/л), що вказувало на пригнічення
активності процесів перекисного окислення ліпідів.
Спостерігалася тенденція до підвищення активності
антиоксидантного захисту по рівню церулоплазміну (до
лікування 268,5±7,2 Од/мл, після 290±8,3 Од/мл).
Висновки. На підставі проведених досліджень виявлено
позитивний терапевтичний ефект при застосуванні тіотриазоліну
в комплексній терапії аутоімунного тиреоїдиту.
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