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1 иоеоїдит Хашимото — це прогресуюче автоімунне захворювання, якому влас
тиві паралельний розвиток гіперчутливості негайного типу (ГНТ) і гіперчутливості упо-
зільмемого типу (ГУТ) проти антигенів щитоподібної залози. Цитотоксичні лімфоци
ти та аутоантитіла підтримують тенденцію до поступового розвитку гіпотиреозу, по
мірі руйнування тканини залози, що в подальшому призводить до маніфестного гі
потиреозу Це обумовлює пошук нових сучасних методів лікування, які б запобігли
розвитку гіпотиреозу.

Метою дослідження зуявилося вивчення терапевтичної ефективності тіосуль-
фйту натрію та людського імуноглобуліну в комплексній терапії автоімунного тирео
їдиту

Нами обстежено ЗО хворих на автоімунний тиреоїдит (27 жінок, 3 чоловіків). Се
редній вік обстежених хворих становив від 20 до 60 років. Клінічний діагноз був вері-
фікований на під ставі об’єктивного обстеження та параклінічних даних. Всі хворі були
розділені на дві групи. Першу групу склали 15 хворих, які отримували традиційне
лікування (L-тироксин, ортофен, преднізолон, лерсен). Хворим другої групи (15 осіб),
в комплексне лікування додатково призначали тіосульфат натрію та людський іму-
ноглобулін. Тіосульфат натрію вводився в добовій дозі 5,0 мл ё 100 мл 0,98% роз
чину хлориду натрію внутрішньовенно крапельно, через день протягом 10 днів. Люд
ський імуноглобулін вводився в добовій дозі 3,0 мл внутрішньом'язово, через день
на протязі 10 ДН'Е. У хвзрих до початку та після лікування визначали кількісний вміст
у крові ТТГ, титри антитіл до тиреоглобуліну та тиреоїдної пероксидази.

При клінічному обстеженні в обох групах пацієнти скаржились на відчуття „ко-
мка“ Е ділянці шиї, загальну слабкість, сонливість, порушення пам'яті, зниження пра
цездатності, сухість шкіри. Пальпаторно щитоподібна залоза була дифузно збіль
шена. По даним ультразвукового дослідження було ВИЯЕІЛЄНО збільшення щитоподі
бно залози, з пониженням ехогенності тканини та неоднорідності її структури. Піс
ля проведення традиційного лікування та комплексного лікування із застосуванням
тіосульфату натрію та гюдського імуноглобуліну, у хворих спостерігалося покращення
загального стану: зменшилось відчуття „комка“ в ділянці шиї, загальна слабкість,
сонливість, підвищилась працездатність, зменшилась сухість шкіри Застосування
т ,осульфату натр.ю та людського імуноглобуліну сприяло більш швидкому зменшен-

розмірів щитоподіб іо і залози, зниженню рівня антитіл до тиреоглобуліну та ти-
Р^оідної пероксидази.

Отримані результати-дозволяють зробити висновок, що використання тіосуль-
фагу натрію га людського імуноглобуліну в комплексній терапії автоімунного тирео-
Лмту <, перспективним, так як гальмує розвиток гіпотиреозу у хворих
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