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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Захворювання щитоподібної залози (ЩЗ) 

займають друге місце в структурі патологій ендокринної системи після 

цукрового діабету. За останні десятиліття спостерігається чітка тенденція до 

зростання захворюваності різними формами зобу та раку ЩЗ в Україні, що 

збігається із загальносвітовими тенденціями (Ларін О. С. та співавт., 2014, 

Коваленко Є. А. та співавт., 2017). 

Одним із основних методів лікування більшості захворювань ЩЗ є 

хірургічний. Попри широке використання даного методу і детальні розробки 

методик оперативних втручань на ЩЗ важливою проблемою залишаються 

післяопераційні ускладнення (Бойко Н. І. та співав., 2016, Шідловський  В. О.  

та співавт., 2017). 

Одним із найчастіших специфічних ускладнень є післяопераційний 

гіпопаратиреоз (ПГПТ), що виникає внаслідок ятрогенного хірургічного 

пошкодження прищитоподібних залоз (ПЩЗ) шляхом ненавмисного їх 

видалення, механічної або термічної травматизації, деваскуляризації 

(Мамчич В. І. та співавт., 2013, Ларін О. С. та співавт., 2016).   

Малі розміри ПЩЗ та їх судин, труднощі ідентифікації, анатомічні та 

ембріологічні особливості локалізації цих органів, схожість за консистенцією 

та кольором із жировою клітковиною, паратрахеальними лімфовузлами часто 

роблять неможливим їх збереження цілісними структурно та без ішемії. 

Частота виникнення ПГПТ дуже відрізняється за даними різних 

ендокринологічних центрів. Поширеність транзиторного і постійного ПГПТ 

становить 14 – 60 % та 4 – 11 % відповідно (Черенько С. М.  та співавт., 2014, 

Zhu J. еt al., 2015). 

Донедавна традиційно вважалось, що післяопераційна гіпокальціємія 

легко корегується препаратами Са та вітаміну D3 і немає ніяких побічних 

ефектів. Однак, результати дослідженнь підтверджують високий ризик 

розвитку патології нирок, нейропсихічних розладів та інфекцій на фоні 

тривалої замісної терапії Mitchell D. M. et al., 2012, Underbjerg L. et al., 2014, 

Болгов М. Ю. та ін., 2016).  

Також, паратиреоїдна недостатність збільшує тривалість перебування 

хворих у стаціонарі, потребує додаткового лікування, значно погіршує якість 

життя пацієнтів, що прямо або опосередковано відображається на їх 

працездатності і ступеню соціальної реабілітації (Романчишен А. Ф. та ін., 

2010) 

Загалом, наведені факти засвідчують високу актуальність проблеми 

ПГПТ і обгрунтовують доцільність виконаної дисертаційної роботи, 

спрямованої на подальше вдосконалення інтраопераційної профілактики та 

післяопераційного лікування даної патології. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» і є 
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фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри хірургії 

стоматологічного факультету: "Комплексна діагностика та лікування 

хірургічних захворювань органів черевної порожнини і порушення 

кровоплину з урахуванням гемостазіологічних показників" № держреєстрації 

0114U000351 термін виконання кафедрою 2013 – 2018 роки. Автор є 

співвиконавцем зазначеної науково-дослідної роботи. 

Мета дослідження: Підвищити ефективність інтраопераційної 

профілактики та післяопераційного лікування ПГПТ у хворих, 

прооперованих на ЩЗ, шляхом вивчення і корекції клініко–біохімічних 

показників, морфологічних та ультраструктурних змін ПЩЗ. 

Завдання дослідження. 

1. Встановити та вивчити інтраопераційні предиктори розвитку ПГПТ в 

залежності від варіантів позиційного розташування ПЩЗ відносно ЩЗ. 

2. Оцінити частоту пошкодження ПЩЗ при оперативних втручаннях на 

ЩЗ в залежності від типу їх розташування. 

3.  Встановити взаємозв’язок між змінами функціонального стану ПЩЗ та 

вираженістю окисного стресу. 

4. В умовах експериментального ПГПТ вивчити характер і рівень 

патоморфологічних і функціональних уражень ПЩЗ та обґрунтувати 

застосування антигіпоксанто-антиоксидантної терапії для їх попередження. 

5. Розробити алгоритм інтраопераційної профілактики і 

післяопераційного  лікування ПГПТ у хворих, оперованих на ЩЗ, та 

оцінити  його ефективність. 

Об’єкт дослідження: післяопераційний гіпопаратиреоз. 

Предмет дослідження: прищитоподібні залози, клінічні, біохімічні, 

патоморфологічні прояви ПГПТ, інтраопераційна профілактика та способи 

лікування ПГПТ із застосуванням антигіпоксантно-антиоксидантної терапії 

та аутотрансплантації ПЩЗ. 

Методи дослідження: загальноклінічне обстеження хворих; 

ультразвукове дослідження (УЗД) ЩЗ та ПЩЗ для діагностики патологічних 

змін; тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія (ТАПБ) з наступним 

цитологічним дослідженням пункційного матеріалу – при виявленні вузлів у 

ЩЗ; визначення рівня паратгормону, загального та іонізованого кальцію 

крові, фосфору для оцінки функціонального стану ПЩЗ та в подальшому – 

ефективності проведеного лікування; кількісне визначення дієнових 

кон’югатів (ДК), інтенсивності утворення малонового альдегіду (МА), 

активності каталази (Кат), активності церулоплазміну (ЦП) з метою аналізу 

динаміки показників вмісту продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) 

та активності ферментів антиоксидантної системи захисту (АОС); 

патоморфологічні дослідження ПЩЗ при експериментально змодельованій 

ішемії для спостереження за динамікою гістоструктурних змін та 

морфологічних особливостей ПЩЗ в різні терміни після тиреоїдектомії; 

статистична обробка отриманих результатів (Statistica 10, MS Exel). 
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Наукова новизна одержаних результатів.  

Доповнено наукові дані про патогенетичне значення типу 

розташування ПЩЗ відносно ЩЗ у виникненні ПГПТ: тип розташування А і 

В1 достовірно частіше зустрічався у хворих без ознак ГПТ, а тип В2, В3 і С – у 

пацієнтів з транзиторним і постійним ГПТ.  

Науково доведено вагому роль окисного стресу у розвитку ПГПТ, 

базуючись на даних аналізу динаміки показників кількісного визначення 

продуктів ОМБ і ПОЛ та ферментів АОС у хворих з ПГПТ в порівнянні з 

хворими, прооперованими на ЩЗ, але без ознак ПГПТ.  

Доповнено наукові дані щодо інтраопераційної оцінки життєздатності 

ПЩЗ, запропоновано бальну шкалу, яка включає оцінку кольору ПЩЗ і 

цілісності судинної ніжки. 

Уперше, в експерименті вивчені патоморфологічні та електронно-

мікроскопічні зміни у ПЩЗ після виконання операцій на ЩЗ. 

Уперше обґрунтовано ефективність використання антигіпоксантно-

антиоксидантної терапії препаратом інозин-нікотинамід-рибофлавін-

бурштинової кислоти у хворих на ПГПТ. 

Розроблено алгоритм інтраопераційної профілактики та 

післяопераційного лікування  ПГПТ. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Розроблено та впроваджено в практику алгоритм інтраопераційної 

профілактики та післяопераційного лікування ПГПТ у хворих прооперованих 

на ЩЗ. 

Запропоновано новий спосіб інтраопераційної профілактики ПГПТ, що 

дає можливість зберігати ПЩЗ in situ у всіх доцільних випадках та 

здійснювати аутотрансплантацію змінених ПЩЗ (Патент № 105652 Спосіб 

профілактики розвитку післяопераційного гіпопаратиреозу при операціях на 

щитоподібній залозі).  

Доведена ефективність включення до комплексного післяопераційного 

лікування ПГПТ препарату з антигіпоксантно – антиоксидантною дією 

інозин-нікотинамід-рибофлавін-бурштинова кислота в дозі 10 мл довенно 

крапельно з розведенням у 0,9% розчині NaCl – 200 мл 1 раз на добу 

протягом 7 діб (Патент на корисну модель № 107553 Спосіб профілактики і 

лікування післяопераційного гіпопаратиреозу). 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджені в лікувально–діагностичну роботу відділення 

хірургії Обласної клінічної лікарні м. Івано–Франківська, хірургічного 

відділення №1 ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги – Університетська 

клініка» м. Чернівці, хірургічного відділення Центральної міської клінічної 

лікарні м. Івано–Франківська, Міської клінічної лікарні № 1 м. Івано–

Франківська, хірургічного відділення патології голови і шиї ПКОЦ.  

Матеріали роботи використовуються в навчальному процесі 

хірургічних кафедр ДВНЗ “Івано–Франківський національний медичний 

університет” та ВДНЗ “Буковинський державний медичний університет”.  



4 

 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 

працею здобувача. Автором самостійно розроблено програму дослідження, 

сформульовано мету і завдання дослідження, проведено інформаційний 

пошук за темою дисертації, сформовано основні групи спостереження та 

розроблено комплекс клінічних, лабораторних, інструментальних та 

патоморфологічних досліджень. Здобувач особисто провів підбір хворих, 

опрацював первинну документацію, провів клінічне обстеження хворих, збір 

даних лабораторних та інструментальних досліджень, спостереження за 

перебігом захворювання під впливом лікування. Самостійно опрацював 

отримані в дослідженні результати на основі статистичних методів. 

Викладені в дисертації основні наукові положення, обґрунтування та 

висновки, практичні рекомендації, які відображені в дисертації, 

сформульовані автором самостійно та впроваджені в клінічну практику та 

педагогічний процес. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідались і обговорювались на XXIIІ з’їзді 

хірургів України (м. Київ, 2015 р.), науково–практичній конференції 

«Прикарпатський хірургічний форум» (м. Яремча, 2016 р.), науково–

практичній конференції з міжнародною участю «Роль хірургічного лікування 

на сучасному етапі розвитку онкології» (м. Яремча, 2017 р.), 86–ій науково–

практичній конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю 

«Інновації в медицині» (м. Івано–Франківськ, 2017 р.) 

Публікації. Матеріали дисертації висвітлені в 13 друкованих наукових 

працях, із них 6 статей у фахових наукових виданнях України, 1 – у 

фаховому іноземному виданні, 2 тез доповідей у матеріалах наукових та 

науково-практичних конференцій, 4 патенти України на корисну модель. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 179 сторінках (134 сторінки основного тексту), складається зі 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 3 розділів 

власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій. Дисертація ілюстрована 19 таблицями і 

45 рисунками. Список використаних літературних джерел включає 231 

джерело, із них кириллицею – 77, латиною – 154.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. З метою комплексного вивчення 

морфо–функціональних змін у ПЩЗ проведено експериментальне 

дослідження на 20 тваринах (самцях кролів), віком 3 місяці, масою 3-5 кг, на 

базі віварію ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет». Всі маніпуляції та експерименти на тваринах проводились із 

дотриманням правил Європейської комісії по нагляду за проведенням 

лабораторних та інших дослідів за участю експериментальних тварин різних 

видів. Тварини утримувались у віварії у відповідності з міжнародними 

правилами GLP. Підставою для вибору тварин було те, що вони найбільше 
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підходять для моделювання хірургічних захворювань, а отримані при цьому 

дані можна, в певній мірі, екстраполювати на людину. Клінічний матеріал 

(шматочки ПЩЗ) забирали під час оперативного втручання після 

змодельованого ПГПТ. Моделювання ПГПТ здійснювали за Лопухіним Ю. 

М. (1971 р.) 

В основу клінічного дослідження покладено результати комплексного 

обстеження і лікування 130 осіб, прооперованих з приводу захворювань ЩЗ, 

які перебували на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні Івано-

Франківської центральної міської клінічної лікарні (ЦМКЛ) та 2-му 

хірургічному відділенні Прикарпатського клінічного онкологічного центру 

(ПКОЦ). Групою контролю були 30 практично здорових осіб. 

Серед обстежених хворих жінок було – 94 (72,3 %; 95 % ДІ 63,8–

79,8%), чоловіків – 36 (27,7 %; 95 % ДІ 20,2–36,2 %). Середній вік пацієнтів 

становив 51,3 (45,6–59,1) роки, найбільша кількість пацієнтів – це особи 

середнього віку (46,7 %). При цьому, у віці від 18 до 44 років було 48 хворих 

(36,9 %; 95 % ДІ 29,6–47,6 %), 45–59 років – 62 (46,7 %; 95 % ДІ 37,5–56,0 %), 

60–74 роки – 20 (15,4 %; 95 % ДІ 9,1–22,7 %). 

У клініку пацієнти скеровані на планове оперативне лікування з 

приводу наступних захворювань ЩЗ: у 59 (45,4 %; 95 % ДІ 36,6–54,3 %) 

пацієнтів – багатовузловий зоб, у 20 (15,4 %; 95 % ДІ 9,7–22,8 %) – аденома 

ЩЗ, у 8 (6,2 %; 95 % ДІ 2,7–11,8 %) хворих дифузний токсичний зоб, у 32 

(24,6%; 95 % ДІ 17,5–32,9 %) – папілярна карцинома, у 7 (5,3 %; 95 % 2,2–

10,8%) – фолікулярна карцинома, у 4 (3,1 %; 95 % ДІ 0,8–7,7 %) – 

медулярний рак. 

Оперативне втручання було спрямовано на ліквідацію патології ЩЗ. 

Спектр оперативних втручань на ЩЗ був наступний: гемітиреоїдектомія була 

виконана у 40 (30,8 %; 95 % ДІ 23,0–39,5 %) пацієнтів, тиреоїдектомія – у 47 

(36,2 %; 95 % ДІ 27,9–45,0 %), тиреоїдектомія з центральною і периферичною 

лімфодисекцією – у 43 (33,0 %; 95 % ДІ 25,1–41,9 %) хворих.  

При поступленні в стаціонар усім пацієнтам проводились стандартні 

лабораторні та інструментальні дослідження, а також – визначення рівнів 

кальцію загального та іонізованого, фосфору та паратгормону (ПТГ). Для 

визначення ПТГ використовували тест Biomerica (Biomerica Intact PTH 

ELISA). 

Також, визначався вміст продуктів ПОЛ та активність ферментів АОС: 

інтенсивність утворення МА аналізували за Е. Н. Коробейниковою (1989), 

визначення ДК – за методом В. Б. Гаврилова (1987), активності Кат – за А. Н. 

Бахом і співавт. (1999), активності ЦП – за методом Г. О. Бабенка (1999). Усі 

аналізи проведені на базі акредитованої біохімічної лабораторії ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет». 

Патологію ЩЗ діагностували на основі ультразвукового дослідження 

(УЗД) і при виявленні утворів проводили ТАПБ з наступним цитологічним 

дослідженням пункційного матеріалу. УЗД ЩЗ та ПЩЗ проводили на апараті 



6 

 

SIEMENS SONOLINE G–50 (Німеччина) на базі ЦМКЛ м. Івано–Франківськ 

та ПКОЦ.  

Важливо відзначити, що всі хворі на доопереційному етапі були 

обстежені з приводу виключення функціонального ГПТ. Їм проводили 

визначення загального та іонізованого Са, ПТГ, вітаміну D і Mg. У 

дослідження ми включали хворих без відхилення даних показників від 

норми. 

При оцінці результатів лікування хворих різних груп використовували 

загальноприйняті критерії ефективності лікування: 1) середню тривалість 

перебування хворих у стаціонарі; 2) частоту післяопераційних ускладнень, а 

саме ПГПТ. При цьому оцінювалися безпосередні результати лікування 

хворих (до виписки зі стаціонару) та віддалені його результати (через 6 міс.). 

Модифікація вихідної схеми терапії супутніх захворювань не проводилась.  

На обидвох етапах клінічного дослідження показники хворих  

порівнювали з середніми значеннями результатів у 30 осіб з групи норми. 

Статистичне опрацювання отриманих результатів проводили з 

використанням стандартного пакету програм «Statistica 10.0 for Windows». 

На основі отриманих даних була створена база даних, до якої вносилися, як 

параметричні, так і непараметричні критерії оцінки стану пацієнта. Для 

опису змінних із нормальним розподілом використовували середнє 

арифметичне значення (М) та його статистичну похибку (m). Опис змінних, 

розподіл яких відрізнявся від нормального, здійснено за допомогою медіани 

(Ме), нижнього та верхнього квартилів. Оцінка достовірності розбіжностей 

середніх величин для вибірок із нормальним розподілом проведена з 

використанням критерію Стьюдента. При порівнянні показників, розподіл 

яких не відповідав закону нормальності, у двох незалежних групах 

використано критерій Манна–Уітні. Проводили парний факторний 

кореляційний аналіз з обрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона – r, для 

параметричних даних, та коефіцієнта рангової кореляції Спірмена для 

непараметричних даних. Для порівняння частотних величин 

використовували 
2
–критерій Пірсона. 

Результати дослідження. Окремим етапом дослідження було 

експериментальне моделювання ПГПТ на самцях кролів для з’ясування 

морфологічних особливостей ПЩЗ після тиреоїдектомії. Із 20 кролів 

сформували 3 групи: І – 2 здорових інтактних кролі; ІІ (контрольна) – 9 

тварин, яким після моделювання ПГПТ проводили тільки корекцію 

гіпокальціємії; ІІІ – 9 кролів, яким після моделювання ПГПТ 1 раз на добу 

впродовж 7 днів довенно краплинно вводили комбінований препарат 

цитофлавін в дозі 1,5 мг/кг ваги тварини після розведення в 0,9 % розчині 

NaCl у співвідношенні 1:10. У ІІ і ІІІ групах по 3 тварини на 1, 3 і 7 доби 

після моделювання ПГПТ виводили з експерименту і проводили забір ПЩЗ 

для гістологічного і електронномікроскопічного досліджень, також, 

визначали показники кальцій-фосфорного обміну: кальцій загальний та 
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іонізований, фосфор, ПТГ, і показники прооксидантно-антиоксидантних 

процесів. 

При дослідженні гістоструктури ПЩЗ тварин контрольної групи 

спостерігалася чітка трабекулярна впорядкованість паратироцитів. 

Домінують головні темні клітини з базофільними ядром та цитоплазмою. 

Тяжі паратироцитів відокремлені прошарками пухкої сполучної тканини, а 

також помітні численні кровоносні судини. При електронномікроскопічному 

дослідженні виявляються в переважній більшості головні темні 

паратироцити. Їх ядро овальної форми з рівномірно розподіленими 

грудочками хроматину. В цитоплазмі добре контурують цистерни та мішечки 

гранулярної ендоплазматичної сітки, округлі мітохондрії з впорядкованими 

гребенями, а також секреторні гранули та краплі жиру. Гемокапіляри 

вісцерального типу. Фенестрований ендотелій знаходиться на тонкій 

базальній мембрані. 

При дослідженні ПЩЗ на 1 добу після оперативного втручання помітне 

порушення їх гістоструктури. У полях зору виявляються локуси геморагій та 

набряк сполучнотканинного каркасу, в результаті чого змінюється 

архітектоніка, паратироцити дислокуються гніздо- та розеткоподібно, 

подекуди дифузно. Цитоплазма та ядра ендокринних клітин світлобазофільні. 

Набряково-дистрофічні зміни підтверджуються і ультраструктурно. Ядерна 

оболонка ендотеліоцитів з численними інвагінаціями, під нею зосереджений 

конденсований гетерохроматин. Цитоплазма вакуолізована, помітні 

різноформні випини у просвіт гемокапіляра. Периваскулярні проміжки 

набряклі, потовщені. Такий же набряк основної речовини та дезорганізація 

колагенових волокон прослідковується в оточенні паратироцитів. Їх 

цитоплазма електроннопросвітлена, мембранні органели розширені. 

На 3 добу експерименту дистрофічні зміни посилюються. 

Архітектоніка ПЩЗ порушена. Паратироцити згруповані в острівці в 

оточенні набряклої сполучнотканинної строми, яка в полях зору геморагічно 

просякнута. Стінка артеріол набрякла, ядра ендотеліоцитів пролабують у 

просвіт, який важко візуалізується. Субмікроскопічно виявляються яскраво 

виражені дистрофічні процеси. Цитоплазма паратироцитів різко просвітлена 

за рахунок вакуолізації її органел. Складові ендоплазматичної сітки 

розширені, деформовані, рибосоми не прослідковуються. Матрикс 

мітохондрій світлодисперсний, гребені деформовані, місцями зруйновані. В 

полях зору поодинокі секреторні гранули. У гемокапілярах спостерігається 

відшарування ендотелію, його цитоплазма електроннопросвітлена, базальна 

мембрана не у всіх полях зору контурує. Периваскулярно різко виражений 

набряк, волокнистий компонент не візуалізується. Фібробласти з численними 

видовженими відростками. На даному етапі дослідження виявляється 

макрофагально-лейкоцитарна інфільтрація. 

На 7 добу після оперативного втручання світлооптично виявляється 

просвітлені цитоплазма та ядра паратироцитів, які згруповані в нечітко 

виражені тяжі. Сполучнотканинні прошарки залишаються набряклими. 
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Інтраорганні кровоносні судини розширені, виражений сладж еритроцитів. 

Ультраструктурно в ПЩЗ виявляється вакуолізація органел синтетичного 

апарату, обмаль секреторних гранул, однак присутні жирові краплі. Яскраво 

виражені набрякові зміни у сполучнотканинному компоненті залози. Стінка 

гемосудин дистрофічно змінена, знаходиться в оточенні едематозу.  

Таким чином, оперативні втручання на ЩЗ супроводжуються 

морфологічними змінами у ПЩЗ, при цьому дистрофічно-деструктивні 

реакції посилюються до 3 доби експерименту і їх ознаки утримуються на 7 

добу.  

Застосування цитофлавіну зменшує прояви дистрофії на 3 добу, і до 7 

доби спостерігаються компенсаторно-відновні прояви у структурній 

організації ПЩЗ. 

Аналізуючи динаміку лабораторних показників в залежності від 

лікування, ми відзначили швидший рух в напрямку нормалізації іонізованого 

кальцію, фосфору і ПТГ в ІІ групі хворих у порівнянні з І групою. В ІІ групі 

хворих уже на 7 добу всі показники достовірно не відрізнялись від значень 

групи норми  (р>0,05), тоді як в І групі ми відзначали достовірні відхилення в 

деяких тварин (р<0,05). Отже, застосування запропонованої антигіпоксантно 

– антиоксидантної терапії сприяло швидшому відновленню функції ПЩЗ і 

нормалізації кальцієво-фосфорного обміну. 

В ході проведеного дослідження ми відзначили достовірно вищі 

показники Кат і СОД у хворих, які додатково до базової терапії приймали 

препарат цитофлавін, як на 3, так і на 7 добу (р<0,05 в обох випадках). 

Застосування в комплексному лікуванні тварин із змодельованим ПГПТ 

досліджуваного препарату забезпечило скорочення часу корекції 

оксидативного стресу. 

В результаті проведенного експериментального дослідження виявлено 

достовірний позитивний вплив антигіпоксантно – антиоксидантної терапії з 

використанням препарату інозин – нікотинамід – рибофлавін – бурштинова 

кислота (цитофлавін) на перебіг компенсаторно-відновних проявів у 

структурній організації ПЩЗ, динаміку лабораторних показників та на 

скорочення часу корекції оксидативного стресу, що можна розглядати як 

додаткову перспективу в лікуванні ПГПТ. 

Клінічне дослідження проводилось в два етапи. На першому етапі 

обстежено 100 пацієнтів, прооперованих з приводу різних захворювань ЩЗ. З 

метою з’ясування факторів розвитку транзиторного і постійного ПГПТ було 

сформовано 3 групи пацієнтів: І група (44 особи) – пацієнти, в яких не 

розвинувся ПГПТ, ІІ група (48 осіб) – пацієнти з транзиторним ПГПТ, ІІІ 

група (8 осіб) – пацієнти з постійним ПГПТ.  

На обидвох етапах клінічного дослідження показники пацієнтів 

порівнювали з середніми значеннями у осіб з групи норми – 30 практично 

здорових осіб.  

Лабораторна оцінка стану мінерального обміну у хворих до операції 

дозволила встановити, що середній рівень кальцію (як загального, так і 
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іонізованого) перебував у межах норми. Середній рівень фосфору в крові у 

пацієнтів також відповідав нормальним показникам і становив 1,06 (0,87 – 

1,25) ммоль/л. Середній рівень базального ПТГ у хворих становив 33,5 (21,6 

– 46,8) пмоль/л, що цілком відповідає його референтним значенням. 

На основі аналізу даних показників після операції ми і встановлювали 

діагноз ПГПТ. Так рівень Са іонізованого достовірно знижувався у 56 

прооперованих хворих і становив 0,75 (0,69; 0,87) ммоль/л (р<0,001). Також, 

ми відзначили достовірне підвищення рівня фосфору 1,78 (1,45;1,94) 

(р<0,001). Рівень ПТГ був нижче референтних значень у 50 із 56 (89,3 %; 95 

% ДІ 78,1-96,0 %) хворих на першу добу, проте у 6 із 56 (10,7 %; 95 % ДІ 4,0-

21,9 %) хворих з гіпокальциємією все ще залишався в межах норми, що ми 

можемо пояснити компенсаторним збільшенням його виділення ПЩЗ, що 

залишились або не були ушкоджені.  

Про інтенсивність процесів пероксидації білків судили за оптичною 

густиною аліфатичних альдегідо - і кетонопохідних дінітрофенілгідразонів 

нейтрального і основного характеру (ОМБ356, ОМБ370, ОМБ430, ОМБ530). 

Встановлено, що у хворих після операції на ЩЗ відбувається вірогідне 

зростання інтенсивності ОМБ. Виявлено достовірне зростання продуктів 

ОМБ у хворих без ознак ПГПТ в порівнянні з контролем (р<0,001). Проте, ми 

відзначили достовірно вищі показники ОМБ у хворих з ознаками ПГПТ у 

порівнянні з хворими без ознак ПГПТ (р<0,05), але достовірної різниці між 

його транзиторною і постійною формою ми не виявили (р˃0,05). Також, було 

виявлено достовірне підвищення продуктів ПОЛ – МА і ДК у хворих, 

прооперованих на ЩЗ, у порівнянні з групою норми (р<0,05), однак, 

активність продуктів ПОЛ була достовірно вищою у хворих з ознаками ПГПТ 

у порівнянні з хворими без ознак ПГПТ (р<0,05). Достовірної різниці між 

групами хворих з транзиторною і постійною формами ПГПТ не було 

(р˃0,05). 

Таким чином, у пацієнтів, прооперованих з приводу захворювань ЩЗ, 

відмічено підвищення активності процесів ОМБ і ПОЛ, що є захисною 

реакцією та призводить до руйнування патологічно змінених білків та ліпідів 

з наступним виведенням їх з організму. Однак, при пролонгації активності 

ОМБ і ПОЛ відбувається їх денатурація, руйнування ферментних систем та 

лізис клітини, що у свою чергу може сприяти пошкодженню клітин ПЩЗ. 

Вивчення механізмів функціонування АОС дає можливість регулювати 

процеси ПОЛ та ОМБ. Ми встановили достовірне зниження ферментів АОС 

у хворих оперованих на ЩЗ, як із, так і без наявності ознак ПГПТ (р<0,001). 

Ми відзначили достовірно нижчі показники ферментів АОС у групі хворих з 

наявністю ознак ПГПТ в порівнянні з групою хворих без ознак ПГПТ 

(р<0,05), однак достовірної різниці між його транзиторною і постійною 

формою ми не виявили (р>0,05). 

Нами встановлено середньої сили обернені кореляційні зв’язки між 

рівнем іонізованого кальцію і активністю продуктів ОМБ: Са і ОМБ356 r= 

-,054 (р<0,05); Са і ОМБ370 r=-,043 (р<0,05); Са і ОМБ430 r=-,047 (р<0,05); Са і 
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ОМБ430 r=-,037 (р<0,05). Також, встановлено середньої сили обернені 

кореляційні зв’язки між рівнем іонізованого кальцію і продуктами ПОЛ: Са і 

МА r=-0,56 (р<0,05); Са і ДК r=-0,48 (р<0,05). Аналізуючи наявність 

кореляційних зв’язків між рівнем іонізованого Са і ферментами АОС, 

встановили середньої сили прямі кореляційні зв’язки між Са і Кат. r=0,61 

(р<0,05); Са і СОД r=0,51 (р<0,05). 

Виявлені звʼязки підтверджують важливу роль окисного стресу у 

розвитку ПГПТ і обґрунтовують покази до застосування антиоксидантної 

терапії в післяопераційному періоді. 

Інтраопераційно ПЩЗ класифікували на основі позиційного 

взаємозв'язку між ПЩЗ та ЩЗ і особливостей кровопостачання ПЩЗ (Q.Cui 

et al., 2016). Тип А (безпечний) – ПЩЗ не приєднана до ЩЗ, з адекватним 

незалежним кровопостачанням, не змінює колір після тиреоїдектомії, але 

існує великий ризик пошкодження при лімфодисекції. Тип В1 – ПЩЗ 

прикріплена до поверхні капсули ЩЗ, має достатнє власне кровопостачання і 

незначне – із ЩЗ, не змінює кольору після тиреоїдектомії; тип B2 – ПЩЗ 

частково або повністю занурені в ЩЗ, але знаходяться за межами її 

природної капсули, кровопостачання частково від ЩЗ, після видалення ЩЗ 

змінює колір; тип В3 – кровопостачання в основному походить від ЩЗ і 

знаходиться за межами капсули, важко зберегти на місці; тип С (тип ризику, 

тип імплантату) – інтратиреоїдне розташування, кровопостачання 

забезпечується судинною системою від ЩЗ, часто покрита капсулою ЩЗ і 

неминуче видаляється разом із ЩЗ. Під час проведення 100 операцій ми 

ідентифікували 335 ПЩЗ. Найчастіше зустрічався тип В1 – у 46,9 %, другим 

за частотою були тип В2 та А – у 24,8 та 19,1 % випадків, відповідно. Досить 

рідко зустрічались тип С та В3 – у 6,0 % та у 3,3 %, відповідно. 

Вивчаючи залежність виникнення ПГПТ від типу розташування ПЩЗ, 

ми виявили, що тип А і В1 достовірно частіше зустрічався у хворих без ознак 

ПГПТ, а тип В2 достовірно частіше зустрічався у хворих з транзиторним 

ПГПТ (р<0,05), тип В3 і С найчастіше зустрічалися у хворих з транзиторним і 

постійним ПГПТ (р<0,05). Отже, саме типи В2, В3 і С ми можемо вважати 

факторами ризику розвитку ПГПТ, так як при типі В2 ПЩЗ виділити без їх 

пошкодження технічно складно, а при типах В3 і С – взагалі неможливо 

зберегти на місці. 

Під час оперативного втручання також проводилась візуальна оцінка 

ПЩЗ. Кожну залозу оцінювали від 0 до 3 балів, відповідно до ступеня 

пошкодження її життєздатності. Так, 0 балів мала ПЩЗ з не зміненим 

кольором та не порушеним кровопостачанням, 1 бал – залоза дещо змінила 

забарвлення (стала коричневою) з частково порушеним кровопостачанням, 

але при розрізі спостерігається помірна кровотеча, 2 бали – забарвлення 

змінилось до темно-коричневого кольору, з частково порушеним 

кровопостачанням, при розрізі спостерігається мінімальна кровотеча, в 3 

бали ми оцінювали ПЩЗ, яка стала темно-коричневою або ж чорною, 

повністю деваскуляризована і в якої не спостерігається кровотечі з місця 
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розрізу. Якщо залоза була оцінена в 0-2 бали, ми залишали її in situ, так як 

існує висока ймовірність збереження її функції, при оцінці залози в 3 бали ми 

виконували її аутотрансплантацію. Аналізуючи життєздатність 

ідентифікованих ПЩЗ після видалення ЩЗ, ми відзначили, що 0 балів мали 

тільки ПЩЗ типів А і В1, більша половина залоз типу В2 була оцінена в 1 бал, 

25,3 % – в 2 бали і 9,6 % – в 3 бали, ПЩЗ типу В3 у всіх випадках змінювали 

своє забарвлення і в 45,5 % були оцінені в 2 бали, а в 54,5 % – в 3 бали, що 

вказує на їх часте інтраопераційне пошкодження.  

Загалом ПГПТ з характерними симптомами був наявний у 30,4 % 

пацієнтів. Вивчаючи спектр скарг на 1-3 добу у хворих, ми відзначили 

безсимптомний перебіг ПГПТ у 75,0 % пацієнтів із транзиторним ПГПТ і у 

37,5 % осіб, яким у подальшому ми виставили постійну форму ПГПТ. Як 

транзиторний, так і постійний ПГПТ, достовірно частіше спостерігався після 

проведення тиреоїдектомій та тиреоїдектомій з лімфодисекцією в порівнянні 

з хворими, яким була проведена гемітиреоїдектомія (р<0,05 в обох випадках). 

Постійна форма ПГПТ достовірно частіше спостерігалась у хворих, яким 

була проведена тиреоїдектомія з лімфодисекцією (р<0,05). Отже, можемо 

сказати, що нами встановлена певна залежність між частотою виникнення 

ПГПТ і об’ємом оперативного втручання. 

При проведенні порівняльного аналізу середнього балу життєздатності 

ПЩЗ відповідно до її післяопераційної функції виявлено, що при 

транзиторному ПГПТ даний показник був достовірно вищий в порівнянні з 

хворими без ПГПТ (р<0,05), проте середній бал в групі з постійним ПГПТ 

був достовірно вищим в порівнянні з транзиторним (р<0,05). Отже, 

проводячи візуальну оцінку ПЩЗ під час операції ми можемо спрогнозувати 

можливість подальшого розвитку ПГПТ.  

На основі отриманих результатів на І етапі дослідження ми розробили 

алгоритм інтраопераційної профілактики та післяопераційного лікування 

ПГПТ, що полягав у наступному: інтраопераційно ми проводили візуальну 

оцінку ідентифікованих ПЩЗ і оцінювали життєздатність кожної ПЩЗ після 

тиреоїдектомії на основі бальної шкали, відповідно до кількості балів ми 

вирішували подальшу тактику щодо кожної ПЩЗ (рис.1). 

Якщо залоза була оцінена в 0-2 бали, ми залишали її in situ, так як існує 

висока ймовірність збереження її функції, при оцінці залози в 3 бали ми 

виконували її аутотрансплантацію. 

З метою оцінки ризику виникнення ПГПТ ми обчислювали загальний 

бал сумарної оцінки всіх ПЩЗ у конкретного хворого. Також, одразу після 

операції визначали рівні ПТГ і іонізованого Са. 

При загальному балові оцінки ПЩЗ 0-4 і нормальних рівнях Са і ПТГ 

хворий не потребує корекції і замісної терапії. 

При загальному балові 5-8 і Са іон. < 1 ммоль/л, ми застосовували 

препарати Са, вітамін D3 per os і антигіпоксантну терапію. 

При загальному балові 9-12 і Са іон. < 0,8 ммоль/л застосовувались 

препарати Са в/в, вітамін D3 per os і антигіпоксантна терапія. 
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З метою вивчення ефективності запропонованої в алгоритмі тактики 

сформовані 2 групи пацієнтів. Для репрезентативності другого етапу 

дослідження ретельно підбирали однотипні групи за всіма параметрами і 

характеристиками, які могли б вплинути на результати дослідження. Як 

наслідок, групи статистично достовірно не відрізнялися за жодним з 

наступних чинників: 1) середнім віком пацієнтів; 2) відсотком чоловіків і 

жінок (р>0,05); 3) розподілом хворих за об’ємом операції (р>0,05); 4) 

відсотком пацієнтів із супутньою патологією (р>0,05); 5) структурою 

супутньої патології (р>0,05). 

Хворим І групи (30 осіб з першого етапу) – хірургічні втручання на ЩЗ 

проводились за загальноприйнятими правилами та проводився традиційний 

комплекс консервативних лікувальних заходів. Після тиреоїдектомії 

пошкоджені ПЩЗ залишали in situ, так як це рекомендовано за існуючими 

стандартами, аутотрансплантацію проводили тільки після ненавмисного їх 

видалення. При розвитку ПГПТ хворі отримували стандартну терапію 

відповідно до клінічних протоколів . Хворі ІІ групи (30 пацієнтів), яким 

показана операція тиреоїдектомія, отримували лікування, розроблене нами на 

основі результатів експериментальних досліджень. Аутотрансплантація була 

проведена у 7 із 30 (23,3 %; 95 % ДІ 9,9-42,3%) пацієнтів. Аналізуючи 

частоту виникнення ознак ПГПТ (зниження ПТГ і Са) одразу після операції, 

ми не відзначили достовірних відмінностей у ІІ групі в порівнянні з І групою 

(р>0,05). Так, ознаки ПГПТ були виявлені у 53,3 % пацієнтів І групи і у 50,0 

% пацієнтів ІІ групи. 

З метою антиоксидантної терапії ми застосовували в 

післяопераційному періоді препарат інозин – нікотинамід – рибофлавін – 

бурштинова кислота (цитофлавін) по 10 мл з розведенням  на 200 мл 0,9 % 

розчину NaCl довенно 1 р/д на протязі 7 днів. 

Ефективність лікування оцінювали на основі вивчення його впливу на 

показники загального та іонізованого Са, ПТГ, рівнів продуктів ОМБ, МА, 

ДК та ферментів АОС, яке проводилось на 1, 3, 7 добу, 1 і 6 міс. 

післяопераційного періоду. У кожній із груп хворих оцінювали також 

частоту постійного і транзиторного ПГПТ, його тривалість, термін 

перебування хворих в стаціонарі. 

Аналізуючи динаміку лабораторних показників, в залежності від 

лікування, ми відзначили швидший рух в напрямку нормалізації іонізованого 

кальцію, фосфору і ПТГ в ІІ групі хворих в порівнянні з І групою (р<0,05). 

Так, в ІІ групі вже через місяць всі показники достовірно не відрізнялись від 

значень групи норми (р>0,05), тоді як в І групі навіть через 6 місяців ми 

відзначали достовірні відхилення (р<0,05). Отже, застосування нашого 

алгоритму сприяло швидшому відновленню функції ПЩЗ і нормалізації 

кальцієво-фосфорного обміну. 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм інтраопераційної профілактики та 

післяопераційного лікування ПГПТ у хворих після операцій на ЩЗ. 

 

Аналізуючи динаміку показників ПОЛ і ОМБ в залежності від 

лікування, ми відзначили достовірно нижчі показники вже на 7 добу у ІІ 

групі хворих в порівнянні з І групою (р<0,05). Виявлено достовірно вищі 

показники Кат і СОД у хворих, які додатково до базової терапії приймали 

препарат цитофлавін, як на 7 добу, так і через 1 міс. (р<0,05 в обох випадках). 
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Уже через місяць в ІІ групі всі показники достовірно не відрізнялись від 

значень групи норми (р˃0,05). Отже, застосування в запропонованому 

алгоритмі препарату з антиоксидантно-антигіпоксантною дією сприяло 

швидшому зниженню продуктів пероксидації і відновленню ферментів АОС. 

Таким чином, проведення оперативних втручань на ЩЗ, згідно до 

розпрацьованого нами алгоритму, та додаткове застосування препарату з 

антиоксидантно-антигіпоксантним ефектом не тільки зумовило достовірне 

зменшення частоти ПГПТ на 16,7 %, але й дозволило суттєво знизити 

середній термін перебування хворих в стаціонарі на 31,0 %.  

 

ВИСНОВКИ 

1. У дисертаційній роботі представлено теоретичне обґрунтування та 

удосконалення підходів до вирішення наукового завдання з підвищення 

ефективності інтраопераційної профілактики та післяопераційного лікування 

ПГПТ у хворих, прооперованих на ЩЗ, шляхом вивчення і корекції клініко–

біохімічних показників, морфологічних та ультраструктурних змін ПЩЗ. 

2. При оцінці позиційного взаємозв'язку між ПЩЗ та ЩЗ і особливостей 

кровопостачання ПЩЗ встановлено, що предикторами ПГПТ є типи анатомо–

ембріологічних особливостей ПЩЗ: тип А і В1 достовірно частіше 

зустрічався у хворих без ознак ГПТ, а типи В2, В3 і С достовірно частіше 

зустрічалися у хворих з транзиторним і постійним ГПТ. Найчастіше у 

обстежених хворих зустрічався тип В1 розташування – 46,9% випадків, 

другими за частотою були тип В2 та А – 24,8 % і 19,1 % випадків, відповідно, 

досить рідко зустрічались тип С та В3 – у 6,0 % та 3,3 % випадках, 

відповідно.  

3. Встановлено, що частота пошкодження ПЩЗ залежить від типу їх 

позиційного взаємозв'язку зі ЩЗ. Так, за даними інтраопераційної візуальної 

оцінки ПЩЗ, відповідно до ступеня пошкодження їх життєздатності, тип 

розташування А і В1 у 96,9 % і 92,4 % випадків, відповідно, були оцінені в 0 

балів (ПЩЗ з не зміненим кольором та не порушеним кровопостачанням); 

залози типу В2 у 65,1 % випадків були оцінені в 1 бал (ПЩЗ, яка змінила 

забарвлення, стала темно–коричневою, з порушеним кровопостачанням, при 

надсіканні капсули – помірна кровотеча); ПЩЗ типу В3 у 45,5 % випадків 

були оцінені в 2 бали (ПЩЗ, яка змінила своє забарвлення до темно–

коричневого кольору з порушеним кровопостачанням, при надсіканні 

капсули –мінімальна кровотеча), а у 54,5 % – в 3 бали (ПЩЗ, яка стала 

темно–коричневою або ж чорною, повністю деваскуляризована, і в якої не 

спостерігається кровотечі з місця розрізу), що вказує на їх найбільш часте 

інтраопераційне пошкодження. 

4. Доведено вагому роль окисного стресу у розвитку ПГПТ, про що 

свідчать середньої сили обернені кореляційні зв’язки між рівнем іонізованого 

кальцію і продуктами ПОЛ: Са і МА r=–0,56 (р<0,05); Са і ДК r=–0,48 

(р<0,05), середньої сили обернені кореляційні зв’язки між рівнем 

іонізованого кальцію і активністю продуктів ОМБ: Са і ОМБ356 r=–,054 
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(р<0,05); Са і ОМБ370 r=–,043 (р<0,05); Са і ОМБ430 r=–,047 (р<0,05); Са і 

ОМБ430 r=–,037 (р<0,05) та ферментами АОС: середньої сили прямі 

кореляційні зв’язки між Са і Кат. r=0,61 (р<0,05); Са і СОД r=0,51 (р<0,05) 

(r=0,61 для Кат.; r=0,51 для СОД). 

5. В процесі експериментального дослідження встановлено, що 
оперативні втручання на ЩЗ супроводжуються морфологічними змінами у 

ПЩЗ, при цьому, дистрофічно–деструктивні реакції посилюються до 3 доби 

експерименту і їх ознаки утримуються на 7 добу. Застосування 

антигіпоксантно–антиоксидантної терапії зменшує прояви дистрофії в 

гістоструктурі ПЩЗ на 3 добу, і до 7 доби спостерігаються компенсаторно–

відновні прояви у структурній організації ПЩЗ, що лабораторно 

проявляється нормалізацією кальцієво–фосфорного обміну і скороченням 

часу корекції оксидативного стресу. 

6. Застосування розробленого алгоритму інтраопераційної 

профілактики і післяопераційного лікування із використанням препарату з 

антиоксидантно-антигіпоксантним ефектом дозволило знизити частоту 

ПГПТ на 16,7 % та зменшити середній термін перебування хворих в 

стаціонарі на 31,0 %. 
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АНОТАЦІЯ 

Пасько А. Я. Профілактика та комплексне лікування 

післяопераційного гіпопаратиреозу. − На правах рукопису. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) за 

спеціальністю 14.01.03 «Хірургія». – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018.  

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності 

профілактики та лікування ПГПТ у пацієнтів оперованих на ЩЗ. 

Встановлено взаємозв’язок між типами розташування ПЩЗ відносно ЩЗ і 

ризиком їх травматизації під час операції. Вивчено клініко–лабораторні 

показники хворих з ПГПТ в різні терміни післяопераційного періоду. 

Досліджено зміни систем ПОЛ та ОМБ в оперованих пацієнтів. В 

експериментальній частині дисертаційної роботи досліджено морфологічні та 

гістохімічні зміни ПЩЗ після тиреоїдектомії у тварин у різних часових 

проміжках післяопераційного періоду та доведено роль антигіпоксантно–

антиоксидантної терапії для пришвидшення відновних процесів у ПЩЗ. В 

роботі продемонстровано доцільність інтраопераційної оцінки 

життєздатності ПЩЗ з метою встановлення показів до аутотрансплантації. 

Запропоновано алгоритм інтраопераційної профілактики та 

післяопераційного лікування ПГПТ та доведена його ефективність. 

Ключові слова:  гіпопаратиреоз, щитоподібна залоза, прищитоподібні 

залози, окисний стрес, лікування, профілактика. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Пасько А. Я. Профилактика и комплексное лечение 

послеоперационного гипопаратиреоза. – На правах рукописи. Диссертация 

на соискание научной степени кандидата медицинских наук (доктора 

философии) по специальности 14.01.03 «Хирургия». – Львовский 

национальный медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ 

Украины, Львов,  2018. Диссертация посвящена улучшению профилактики и 

лечения послеоперационного гипопаратиреоза (ПГПТ) у пациентов, 

прооперированных по поводу патологии щитовидной железы (ЩЖ). 

Операции на ЩЖ относятся к технически сложным хирургическим. 

вмешательствам. Частым специфическим осложнением после операций на 

ЩЖ является ПГПТ. В течение выполнения диссертационной работы 

обследовано и пролечено 130 пациентов с различной патологией ЩЖ на базе 

хирургического отделения центральной городской клинической больницы г. 

Ивано-Франковска и хирургического отделения Прикарпатского 

клинического онкологического центра. В диссертационной работе 

установлена взаимосвязь между типами расположения паращитовидных 

желез (ПЩЖ) относительно ЩЖ и риском их травматизации во время 

операции. Проведена оценка степени повреждения ПЩЖ, учитывая смену 

цвета железы и уровень их кровенаполнения. Изучены клинико-

лабораторные показатели больных с преходящим и постоянным ПГПТ в 

различные сроки послеоперационного периода. Исследованы изменения 

систем перекисного окисления липидов и окислительной модификации 

белков у пациентов прооперированных по поводу заболеваний ЩЖ. В 

экспериментальной части диссертационной работы исследованы 

морфологические и электронно-микроскопические изменения ПЩЖ после 

тиреоидэктомии у животных. Доказана роль антигипоксантно-

антиоксидантной терапии для ускорения восстановительных процессов в 

поврежденных ПЩЖ. В работе продемонстрировано целесообразность 

интраоперационной оценки жизнеспособности ПЩЖ с целью установления 

показаний к их аутотрансплантации. Производя визуальную оценку ПЩЖ 

можно спрогнозировать возможность дальнейшего развития ПГПТ. 

Диагностировали ПГПТ после операции на основе анализа данных уровня 

ионизированного Са и ПТГ. Установлено, что у больных после операции на 

ЩЖ происходит рост интенсивности ОМБ и ПОЛ. Выявлено достоверное 

снижение ферментов АОС у больных, прооперированных на ЩЖ, как с, так 

и без наличия признаков ГПТ. С целью изучения морфологических 

изменений ПЩЖ и влияния антигипоксантов на их восстановление 

смоделирован ПГПТ в эксперименте на животных (беспородистых 

кроликах), используя методику Лопухина Ю. М. в нашей модификации. Во 

время эксперимента установлено, что применение препарата инозин – 

никотинамид – рибофлавин – янтарной кислоты (цитофлавина) уменьшает 

мофологические  изменения ПЩЖ на третьи сутки, и до семи суток 
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наблюдаются компенсаторно-восстановительные проявления в структурной 

организации ПЩЖ. Анализируя динамику лабораторных показателей, в 

зависимости от тактики лечения больных, отмечено более быстрою 

нормализацию общего и ионизированного кальция, а также паратгормона 

наблюдается во II группе больных (лечение которых проводилось согласно 

нашому алгоритму) по сравнению с I группой. Во II группе уже через месяц 

все показатели достоверно не отличались от значений группы нормы, тогда 

как в I группе даже через 6 месяцев наблюдались достоверные отклонения. 

Анализируя отдаленные последствия применения алгоритма, установлено, 

что у всех больных II группы ПГПТ имел транзиторную форму и уже через 

месяц уровень ПТГ, общего и ионизированного Са приходил в норму, тогда 

как в I группе у 16,7 % больных отмечалось сниженное содержание ПТГ и 

ионизированного Са в течение 6 мес., то есть у них наблюдалась постоянная 

форма ГПТ. Таким образом, проведение операционных вмешательств на ЩЖ 

согласно данного алгоритма и дополнительное применение препарата с 

антиоксидантно-антигипоксантным эффектом не только обусловило 

уменьшение частоты ПГПТ, но и способствовало существенному снижению 

среднего срока пребывания больных в стационаре. 

Ключевые слова:  гипопаратиреоз, щитовидная железа, 

паращитовидные железы, окислительный стресс, лечение, профилактика. 

 

SUMMARY 

Pasko A. Ya. Prevention and Complex Treatment of Postoperative 

Hypoparathyroidism. – Manuscript. Dissertation for the Degree of a Candidate of 

Medical Sciences (Doctor of Philosophy) in Specialty 14.01.03 “Surgery”. – 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 

Lvіv,  2018. 

The dissertation is devoted to the improvement of prevention and treatment 

of postoperative hypoparathyroidism (РНРТh) in patients operated on pathology of 

the thyroid gland (ThG). The relationship between the type of placement of the 

PThG relative to the ThG and the risk of its trauma during surgery was determined. 

The clinical–laboratory parameters of patients with РНРТh in different periods of 

the postoperative period were studied. In the experimental part morphological and 

histochemical changes of the PThG after thyroidectomy in animals in different 

intervals of postoperative period were studied and the role of antihypoxant–

antioxidant therapy to accelerate the recovery processes in the damaged during 

operations PThG was confirmed. Intraoperative assessment of viability of the 

PThG is detect indications for autotransplantation. The algorithm of intraoperative 

prevention and postoperative treatment of РНРТh was offered.  

         Key words: hypoparathyroidism, thyroid gland, parathyroid glands, oxidative 

stress, treatment, prevention. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АОС − антиоксидантна система 

ДК    –  дієнові коньюгати 

Кат   −  каталаза 

МА –    малоновий альдегід 

ОМБ − окисна модифікація білків 

ПГПТ– післяопераційний гіпопаратиреоз 

ПОЛ –  перекисне окислення ліпідів 

ПТГ –   паратгормон 

ПЩЗ –  прищитоподібна залоза 

СОД −  супероксиддисмутаза 

ЩЗ –     щитоподібна залоза 

РНРТh – postoperative hypoparathyroidism 

PThG – parathyroid gland 

ThG – thyroid gland 
 


