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АНОТАЦІЯ 

 

 

Городинська О.Ю. Особливості діагностики та клінічного перебігу 

гіпотиреозу в поєднанні з ішемічною хворобою серця за використанням 

розробленої математичної моделі гіпотиреоїдного серця. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, за 

спеціальністю 14.01.14 «Ендокринологія» (222 – Медицина). Українська 

медична стоматологічна академія, Полтава, 2021. Дослідження проведено 

згідно до біоетичних вимог (протокол № 171 засідання від 27.02.2019 року 

комісії з біоетики Української медичної стоматологічної академії), зі 

збереженням конфіденційності щодо особистої інформації про пацієнта. 

Дисертація присвячена вивченню особливостей діагностики та клінічного 

перебігу гіпотиреозу в поєднанні з ішемічною хворобою серця за 

використанням розробленої математичної моделі гіпотиреоїдного серця 

Для виконання дисертаційної роботи загалом до дослідження було залучено 

215 осіб, які були розподілені на три групи: І – хворі на гіпотиреоз, ІІ – хворі на 

ішемічну хворобу серця (ІХС), ІІІ – хворі з поєднаною патологією, кожна з яких 

в свою чергу була поділена ще на дві групи в залежності від віку пацієнтів та 

тривалості захворювання.  

Критерії включення: хворі на гіпотиреоз (первинний гіпотиреоз, 

післяопераційний гіпотиреоз, гіпотиреоз на фоні аутоімунного тиреоїдиту), 

хворі з ІХС (стенокардія напруги стабільна, функціональний клас ІІ).  

Критерії виключення: вроджений гіпотиреоз, вторинний та третинний 

гіпотиреоз, аутоімунний тиреоїдит  з гіперфункцією щитоподібної залози, 

ішемічна хвороба серця з гострим коронарним синдромом та нестабільною 

стенокардією, декомпенсована хронічна серцева недостатність ІІІ-ІV 

функціонального класу за класифікацією New York Heart Association, 

гіпертонічна хвороба ІІІ стадії третього ступеня, ознаки хронічного легеневого 
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серця, тяжкі соматичні захворювання (цукровий діабет, ниркова, печінкова  

недостатність), наявність онкологічних, психічних захворювань. 

Програма обстеження пацієнтів передбачала комплексне дослідження 

структурно-функціонального стану щитоподібної залози та серцево-судинної 

системи, та включала в себе фізикальне, антропометричні виміри (зріст, маса) з 

визначенням ІМТ, загальноклінічне обстеження, а також спеціальні лабораторні 

та інструментальні методи дослідження. Для оцінки функціонально-

адаптаційного стану серцево-судинної системи було визначено індекс Кердо, 

адаптаційний потенціал та коефіцієнт економізації кровообігу. 

Оцінюючи поширеність патології щитоподібної залози в Полтавської 

області та по Україні в цілому, слід зазначити, що за останні 30 років не тільки 

виріс обсяг тиреоїдної патології загалом, але змінилася і її структура, що 

обумовлено екологічними умовами відповідного регіону: питома вага 

гіпотиреозу у Полтавській області зросла у 4,9 рази, в той час як по Україні – в 

5,3 рази. Питома вага ІХС в Полтавській області за аналізуючи 10 років зросла 

в 1,27 рази, а в Україні – в 1,4 рази. Інтерпретуючи розроблену нами прогнозну 

модель поширеності гіпотиреозу в Полтавській області маємо, що з імовірністю 

95,6 % (R
2
= 0,9555) дана патологія може зрости з 2013 року до 2019 року 

майже вдвічі і коливатиметься (інтервальний прогноз) в межах від 5220 до 5853 

осіб на 100 тис. населення, а в Україні – даний показник коливатиметься 

(інтервальний прогноз) в межах від 111471,6 до 136034,6 осіб на 100 тис. 

населення з імовірністю 90,1 % (R
2
= 0,9097). Співставивши показники за 

2017 рік виявлено, що створена математична модель є достовірною. Це дає 

змогу прогнозувати темпи зростання захворюваності на гіпотиреоз, подальшої 

інвалідизації населення, економічні витрати на лікування та планування 

програм профілактики даного захворювання. 

Порівнюючи показники поширеності гіпотиреозу та ІХС відмічається 

приріст даних нозологій з роками як в Полтавській області, інших регіонів 

України, так і в Україні в цілому. Особливістю Полтавської області є 

збільшення поширеності ІХС, що зумовлено екологічними відмінностями 
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регіону: помірний абсолютний та відносний йоддефіцит, підвищення вмісту 

фтору.  

Аналізуючи клінічний перебіг захворювання в групі хворих на 

гіпотиреоз, переважала симптоматика, що характеризує зниження функції 

щитоподібної залози, у хворих відмічали скарги на загальну слабкість, 

втомлюваність, сонливість, зниження пам’яті, сухість шкіри, ламкість нігтів, 

випадіння волосся, гіперкератози стоп та ліктів; відчуття «комка» в горлі, 

дискомфорт в ділянці щитовидної залози (ЩЗ). У клінічній картині ішемічної 

хвороби серця при постановці діагнозу звертають на себе увагу симптоми, що 

характеризуються давлячими болями в ділянці серця, що посилюються при 

фізичному навантаженні, підвищенням артеріального тиску. Клінічна 

симптоматика в умовах коморбідності в групі хворих гіпотиреозом в поєднанні 

з ішемічною хворобою серця поєднувала ознаки гіпотиреозу та ІХС, проте 

переважали скарги, що пов’язані зі зниженням функції ЩЗ: ознаки ментальної 

астенії (зниження пам’яті, сонливість, емоційна виснаженість), зниження 

фізичної працездатності, задишка.  

У результаті проведеного дослідження впливу гормонів щитоподібної 

залози на рівень ліпідного обміну виявлено, що зниження функції щитоподібної 

залози достовірно підвищує рівень загального холестерин (ЗХ), тригліцеридів 

(ТГ) та ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ). Підтверджують даний факт 

виявлені прямі кореляційні зв’язки між рівнем тиреоторопного гормону (ТТГ) 

та загального холестерину (r = +0,49) та між рівнем ТТГ та ЛПНЩ (r = +0,42) у 

хворих на гіпотиреоз. У групі хворих з поєднаною патологією відмічається 

достовірне підвищення рівнів загального холестерину до 6,82,1 (р < 0,05) та 

ТГ 2,512,29 (р < 0,05) в порівнянні з іншими групами, що свідчить про більш 

виражені прояви дисліпідемії за умов коморбідності. Оцінюючи стан 

хронічного системного запаленням за умов поєднаної патології відмічається 

достовірне підвищення інтерлейкін-8 – (7,662,18) пг/мл (р < 0,05).  

Показники функціонально-адаптаційного стану серцево-судинної системи 

у хворих на гіпотиреоз характеризуються достовірним зниженням 
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вегетативного індексу Кердо (ІК) – -36,476,86 (р < 0,05), що свідчить про 

підвищення тонусу парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи не 

залежно від віку та тривалості захворювання. Підвищення показника 

адаптаційного потенціалу до 3,540,41 (р < 0,05), характеризує незадовільну 

адаптацію та порушення взаємин між вегетативною та міокардіально-

гемодинамічною складовою процесів регуляції. У хворих з ІХС ІК становить 

1,346,11(р < 0,05), який характеризує активність симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи. Підвищення показника адаптаційного 

потенціалу до 3,870,57 (р < 0,05), свідчить про зрив адаптаційних 

можливостей. Від’ємні показники вегетативного ІК -51,477,08 (р < 0,05) 

свідчить, що у хворих з ІХС в поєднанні з гіпотиреозом активність симпатичної 

вегетативної нервової системи змінюється на переважання тонусу 

парасимпатичної ланки, що достовірно погіршує систолічну функцію серця, та 

супроводжується зривом адаптаційних можливостей. 

У хворих на гіпотиреоз показники стану діастолічної та систолічної 

функції серця за даними ехокардіографії свідчать про порушення центральної 

гемодинаміки. У хворих на гіпотиреоз та в поєднанні з ІХС відмічається 

потовщення стінок міокарда лівого шлуночка, що призводить до змін геометрії 

серця у бік розвитку ексцентричної гіпертрофії, що можна вважати маркером 

«гіпотиреоїдного» серця, вираженість якого може визначати ступінь тяжкості 

гіпотиреозу. Для групи хворих старше 50 років характерне збільшення числа 

розвитку ексцентричної гіпертрофії міокарда лівого шлуночка на 11 %, а у 

групі хворих з більш тривалим перебігом захворювання даний показник 

збільшений на 9,9 %. На підставі отриманих даних створено схему розвитку 

гіпотиреоїдної кардіоміопатії. 

На підставі багатофакторного аналізу відібрано наступні ознаки: індекс 

маси тіла, рівень загального холестерину, фракція викиду, товщина 

міжшлуночкової перетинки, маса міокарда ЛШ, індекс Кердо, які дозволили 

створити прогностичну діагностичну математичну модель гіпотиреоїдної 
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кардіоміопатії. Коефіцієнт детермінації R 2
= 0,8355 вказує, що 83,5 % вхідних 

даних відповідають заданій регресії та свідчить про високий рівень 

адекватності оціненої моделі статистичним даним. Враховуючи отримані дані 

нами розроблено алгоритм діагностики гіпотиреоїдної кардіоміопатії. 

Ключові слова: щитовидна залоза, йоддефіцит, гіпотиреоз, ішемічна хвороба 

серця, гіпотиреоїдна кардіоміопатія.  

 

SUMMARY 

Horodynska O.Yu. Features of diagnosis and clinical course of hypothyroidism 

in combination with coronary heart disease using the developed mathematical model 

of hypothyroid heart. – The manuscript. 

The thesis for obtaining scientific degree of Candidate of Medical Sciences. 

Specialty 14.01.14 «Еndocrinology» (222 – Medicine). Ukrainian Medical 

Stomatological Academy. The study was conducted according to bioethical 

requirements (protocol № 171 of 02/27/2019), the meeting of the committee on 

bioethics UMSA), while preserving privacy of personal information about the patient. 

The thesis is devoted to the study of the peculiarities of diagnosis and clinical 

course of hypothyroidism in combination with coronary heart disease using the 

developed mathematical model of hypothyroid heart. 

A total of 215 people were involved in the thesis, who were divided into 3 

groups: I – patients with hypothyroidism, II – patients with coronary heart disease,  

III – patients with combined pathology, each of which in turn was divided into two 

groups. depending on the age of patients and the duration of the disease. 

Inclusion criteria: patients with hypothyroidism (primary hypothyroidism, 

postoperative hypothyroidism, hypothyroidism against the background of 

autoimmune thyroiditis), patients with coronary artery disease (stable angina FC II). 

Exclusion criteria: congenital hypothyroidism, secondary and tertiary 

hypothyroidism, autoimmune thyroiditis with hyperfunction of thyroid cancer, 

coronary heart disease with acute coronary syndrome and unstable angina, 

decompensated heart failure III-IV FC classification NYHA, hypertension stage III 
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grade 3, signs of chronic pulmonary heart disease, severe somatic diseases (diabetes, 

kidney, liver failure), the presence of cancer, mental illness. 

The patient examination program included a comprehensive study of the 

structural and functional state of the thyroid gland and cardiovascular system, and 

included physical, anthropometric measurements, general clinical examination, as 

well as special laboratory and instrumental research methods. To assess the 

functional-adaptive state of the cardiovascular system, the Kerdo index, adaptive 

potential and circulatory economy were determined. 

Estimating the prevalence of thyroid disease in the Poltava region and in 

Ukraine in general, it should be noted that over the past 30 years not only increased 

the amount of thyroid pathology in general, but has changed and its structure, due to 

the environmental conditions of the region: the proportion of hypothyroidism in the 

Poltava region increased 4,9 times, while in Ukraine – 5,3. The share of coronary 

heart disease in Poltava region for 10 years has increased 1,27 times, and in Ukraine 

– 1,4 times. Interpreting our prognostic model of the prevalence of hypothyroidism in 

Poltava region, we have that with a probability of 95,6 % (R = 0,9555) this pathology 

can increase from 2013 to 2019 almost twice and will fluctuate (interval forecast) in 

the range from 5220 to 5853 per 100 thousand population, and in Ukraine – this 

figure will fluctuate (interval forecast) in the range from 111471,6 to 136034,6 per 

100 thousand population with a probability of 90,1 % (R = 0,9097). Comparing the 

indicators for 2017, it was found that the created mathematical model is reliable. This 

allows you to predict the growth rate of incidence of hypothyroidism, further 

disability population, the economic costs of treatment and prevention programs 

planning this disease. 

Comparing the prevalence of hypothyroidism and coronary heart disease, there 

is an increase in these nosologies over the years as in Poltava region, due to 

environmental differences in the region: moderate absolute and relative iodine 

deficiency, increased fluoride content. 

Analyzing the clinical course of the disease in the group of patients with 

hypothyroidism, reviewing the symptoms that characterize the decrease in thyroid 
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function, patients noted complaints of general weakness, fatigue, drowsiness, 

memory, dry skin, nail weakness, table loss; feeling of «lump» in the throat, 

discomfort in the thyroid. In the clinical picture of coronary heart disease at diagnosis 

draw attention to the symptoms characterized by depressive pain in the heart, 

exacerbated by exercise, increased blood pressure. Clinical symptoms in terms of 

comorbidity in patients with hypothyroidism combined CHD combined symptoms of 

hypothyroidism and coronary artery disease, but dominated by complaints associated 

with decreased thyroid function, symptoms of mental fatigue (loss of memory, 

drowsiness, emotional exhaustion), decreased physical performance , shortness of 

breath. 

As a result of a study of the effect of thyroid hormones on the level of lipid 

metabolism, it was found that a decrease in thyroid function significantly increases 

the level of total cholesterol, triglycerides and low-density lipoproteins. This fact is 

confirmed by direct correlations between the level of TSH and total cholesterol 

(r = +0,49) and between the level of TSH and low-density lipoproteins (r = +0,42) in 

patients with hypothyroidism. In the group of patients with combined pathology there 

was a significant increase in total cholesterol levels to 6,82,1 (p < 0,05) and TG 

2,512,29 (p < 0,05) compared with other groups that indicates more pronounced 

manifestations of dyslipidemia under conditions of comorbidity. Describing chronic 

systemic inflammation in conditions associated pathology observed a significant 

increase in interleukin-8 – (7,662,18) pg/ml (p < 0,05). 

Indicators of the functional-adaptive state of the cardiovascular system in 

patients with hypothyroidism are characterized by a significant decrease in the 

autonomic Kerdo index (КІ) – -36,476,86 (р < 0,05), which indicates an increase in 

the tone of the parasympathetic nervous system depending on the age and duration of 

the disease. The increase in the adaptive potential to 3,540,41 (р < 0,05), 

characterizes the unsatisfactory adaptation and disruption of the relationship between 

the autonomic and myocardial-hemodynamic components of regulatory processes. In 

patients with coronary heart disease, the КІ is 1,346,11 (р < 0,05), which 
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characterizes the activity of the sympathetic division of the autonomic nervous 

system. An increase in the adaptation potential to 3,870,57 (р < 0,05) indicates a 

failure of adaptation capabilities. Negative indicators of autonomic КІ -51,477,08 

(р < 0,05) indicate that in patients with coronary heart disease in combination with 

hypothyroidism, the activity of the sympathetic autonomic nervous system changes to 

the predominance of parasympathetic tone, which significantly impairs systolic heart 

function , and is accompanied by a failure of adaptation capabilities. 

In patients with hypothyroidism, indicators of diastolic and systolic heart 

function according to echocardiography indicate a violation of central 

hemodynamics. In patients with hypothyroidism and in combination with coronary 

heart disease there is a thickening of the walls of the left ventricular myocardium, 

which leads to changes in the geometry of the heart in the direction of eccentric 

hypertrophy, which can be considered a marker of "hypothyroid" heart. For the group 

of patients older than 50 years is characterized by an increase in the number of 

eccentric hypertrophy of the left ventricular myocardium by 11 %, and in the group 

of patients with a longer course of the disease, this figure increased by 9,9 %. On the 

basis of the received data the scheme of development of a hypothyroid 

cardiomyopathy is created. 

Based on multifactor analysis, the following features were selected: body mass 

index, total cholesterol level, ejection fraction, interventricular septal thickness, left 

ventricular myocardial mass, Kerdo index, which allowed to create a prognostic 

diagnostic mathematical model of hypothyroid cardiomyopathy. The coefficient of 

determination R = 0,8355 indicates that 83,5 % of the input data correspond to a 

given regression and indicates a high level of adequacy of the estimated model to 

statistical data. Taking into account the obtained data, we have developed an 

algorithm for the diagnosis of hypothyroid cardiomyopathy. 

Key words: thyroid gland, iodine deficiency, hypothyroidism, coronary heart 

disease, hypothyroid cardiomyopathy. 
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ВСТУП 

 

 

Актульність теми. У структурі ендокринних захворювань гіпотиреоз 

посідає одне з вагомих місць, особливо з огляду на існування недіагностованих 

легких і субклінічних його форм, поширеність яких коливається, за даними 

різних авторів, від 1,3 до 10,3 % зі зростанням серед осіб старшого віку [80, 

110], переважно – жінок [102]. До того ж, надзвичайно поширений гіпотиреоз 

серед хворих із серцево-судинними захворюваннями (8,4 % серед жінок і 2,6 % 

серед чоловіків), надто субклінічний (15,0 і 4,3 % відповідно) [113, 188]. Таким 

чином, патологія серцево-судинної системи, розвиток атеросклерозу судин, з 

проявами так званого «мікседематозного серця» є найсерйознішим 

ускладненням гіпотиреозу, що акцентує постійну увагу дослідників і 

клініцистів до даної проблеми з подальшим пошуком напрямків вчасної 

діагностики ураження серцево-судинної системи при гіпотиреозі, їх лікування 

та профілактики. 

Встановлено, що тиреоїдні гормони регулюють важливі етапи всіх 

метаболічних процесів в організмі. Вивчені ефекти гормонів щитоподібної 

залози на клітини міокарда і судинної стінки [20; 161, 196, 261]. Відомо, що 

трийодтиронін (Т3) регулює експресію гена і активність кальцій-

аденозинтрифосфатази (Са-АТФаза), саркоплазматичного ретикулума 

міокардіоцитів і гладком’язових клітин судин, опосередковує процеси 

скорочення і розслаблення серцевого м’яза, впливає на периферичний опір 

судин. Тиреоїдні гормони також регулюють експресію генів структурних білків 

міокарда [208, 229]. 

При гіпотиреозі, як правило, виявляють зниження серцевого викиду, 

діастолічну дисфункцію міокарда лівого шлуночка, підвищення загального 

периферичного опору судин, дисфункцію ендотелію. Також, тиреоїдні гормони 

регулюють експресію гена рецептора аполіпопротеїна В в гепатоцитах і 

опосередковано впливають на катаболізм ліпопротеїдів низької щільності. 
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Встановлено, що у хворих на гіпотиреоз вміст атерогенних ліпідів звичайно 

підвищений [148, 187, 299, 300]. 

Існує думка, що гіпотиреоз призводить до гемодинамічних порушень 

внаслідок, головним чином, діастолічної серцевої дисфункції [55, 104, 261], а 

наявність кардіоміопатії може бути єдиним симптомом, яким проявляється 

гіпотиреоз [229], у тому числі із наявністю перикардіального випоту [48]. 

Діагностику гіпотиреозу слід проводити всім хворим з ідіопатичною 

дилатаційною кардіоміопатією з огляду на її високу частоту при даній патології 

[55, 179, 266]. Деякі автори вважають, що за умови адекватного лікування 

препаратами тиреоїдних гормонів у хворих відбуваються зворотні зміни 

ураження серця, спричиненого гіпотиреозом [177, 179, 280], у тому числі зі 

зникненням перикардіального випоту [56] та нормалізацією периферичного 

опору судин [330]. Інші дослідники відзначали помітне поліпшення, але не 

повну нормалізацію патологічних змін у процесі лікування [161, 316], надто в 

осіб віком понад 45 років [294, 308]. 

Таким чином, гіпотиреоз сприяє індукції і прогресуванню ішемічної 

хвороби серця (ІХС). Тому вивчення особливостей ураження серцево-судинної 

системи у хворих зі зниженням функціональної активності щитовидної залози є 

актуальним, до того ж у хворих, особливо старших вікових груп, нерідко 

зустрічається поєднана тиреоїдна і кардіальна патологія, що нерідко утруднює 

діагностику і часто стає причиною призначення неадекватної терапії. 

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

Дисертаційну роботу виконано відповідно до основного плану науково-

дослідних робіт Української медичної стоматологічної академії. Вона є 

фрагментом науково-дослідних робіт «Запальний, ішемічний, больовий 

синдром у хворих ішемічною хворобою серця: тригери, роль супутньої 

патології, механізми, критерії діагностики, лікування» (№ державної реєстрації 

0112V003122), «Розробка стратегії використання епігенетичних механізмів для 

профілактики та лікування хвороб пов’язаних із системними запаленнями»  

(№ державної реєстрації 0114U000784).  
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Мета і завдання дослідження. Мета – удосконалення діагностики 

гіпотиреозу у поєднанні з ІХС залежно від віку та тривалості захворювання 

методом створення математичної моделі гіпотиреоїдного серця на підставі 

клінічних проявів та структурно-функціональних змін міокарда. 

Для реалізації поставленої мети в ході роботи вирішувались такі 

завдання:  

1. Проаналізувати поширеність гіпотиреозу, ІХС та особливості їх 

розвитку в Полтавській області з 1986 по 2013 роки і розробити прогнозну 

математичну модель поширеності гіпотиреозу.  

2. Дослідити особливості клінічного перебігу у хворих на гіпотиреоз, ІХС 

та за умов поєднаної патології залежно від віку та тривалості захворювання. 

3. Дослідити особливості ліпідного обміну, рівнів прозапальних цитокінів 

(інтерлейкин-1β, інтерлейкин-8) у хворих на гіпотиреоз, ІХС та за умов 

поєднаної патології залежно від віку та тривалості захворювання. 

4. Дослідити особливості показників структурно-функціонального стану 

міокарда у хворих на гіпотиреоз, ІХС та за умов поєднаної патології залежно 

від віку та тривалості захворювання. 

5. Розробити схему розвитку та алгоритм діагностики гіпотиреоїдної 

кардіоміопатії за використанням створеної математичної моделі 

гіпотиреоїдного серця. 

Об’єкт дослідження – гіпотиреоз, ішемічна хвороба серця та за умов 

поєднаної патології. 

Предмет дослідження –  тиреоїдний статус, ліпідний обмін, рівень 

прозапальних цитокінів, структурно-функціональний стан міокарда у пацієнтів 

на гіпотиреоз, ішемічна хворобу серця та за умов поєднаної патології залежно 

від віку та тривалості захворювання. 

Методи дослідження: 1) загальноклінічні – для визначення стану 

пацієнтів: збирання скарг та анамнезу, фізикальне обстеження з вимірюванням 

антропометричних показників (зросту, маси тіла), встановлення індексу маси 

тіла (ІМТ); 2) біохімічні – для оцінки ліпідного обміну за показниками 
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загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів високої щільності;  

3) імуноферментний – для визначення рівнів тироксину вільного (Т4в), 

трийодтироніну вільного (Т3в), тиреотропного гормону (ТТГ), антитіл до 

тиреопероксидази (АтТПО), інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-8; 4) інстру-

ментальні – електрокардіографія на триканальному електрокардіографі «Юкард 

100» (виробник «ЮТАС», Україна), у 12 відведеннях для визначення водія 

ритму, частоти серцевих скорочень, порушень ритму і провідності, ознак 

гіпертрофії, ішемічних і рубцевих змін міокарда, ехокардіографія проводилась 

на ультразвуковому діагностичному сканері «Vivid S60N» (виробник «GE 

Wingmed», Норвегія) за стандартною методикою, керуючись рекомендаціями 

Американського та Європейського товариства ехокардіографії; 5) статистичні – 

при нормальному розподілі дат достовірність відмінностей оцінювали за 

допомогою t-критерію Ст'юдента для незалежних та залежних вибірок. При 

розподілі дат, що відрізняється від нормального, використовували 

непараметричні критерії: U-критерій Манна-Уїтні для незалежних вибірок та 

критерій Вілкоксона – для залежних вибірок. Міжгрупові відмінності якісних 

ознак оцінювали з використанням критерію χ2 Пірсона (кількість ступенів волі 

ds = 1) (при малій вибірці з поправкою Йєтса). Для оцінки взаємозв’язків між 

показниками використовували метод кореляційного аналізу з обчисленням 

коефіцієнтів кореляції Пірсона (при нормальному розподілі) і Спірмена (при 

розподілі, що відрізняється від нормального). Відмінності вважали 

достовірними при рівні статистичної значущості р < 0,05. Для розрахунку 

математичної моделі був проведений кореляційно-регресійний 

мультифакторний аналіз, тест на дослідження мультиколеніарності, 

достовірність відмінностей оцінювали за допомогою t-критерію Ст'юдента, 

критерію Фішера та коефіцієнтом детермінації. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на підставі оцінки 

поширеності патології щитоподібної залози, зокрема гіпотиреозу, в 

Полтавській області та Україні в цілому за останні 30 років створено 

прогностичну модель поширеності гіпотиреозу з високим рівнем адекватності 
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оціненої моделі статистичним даним. Визначення даних показників дозволить 

прогнозувати не тільки темпи зростання захворюваності на гіпотиреоз, 

подальшої інвалідизації населення, економічні витрати на лікування та, що 

важливо, планування програм профілактики досліджуваного захворювання, що 

пов’язано з екологічними особливостями даного регіону.  

Уточнено, що у хворих на гіпотиреоз відмічаються більш виражені зміни 

ліпідного обміну за рахунок підвищення рівнів загального холестерину та 

тригліцеридів. Виявлено, що в групі хворих з поєднаною патологією, 

гіпотиреоїдний стан потенціює вплив зниженої функції щитовидної залози на 

ліпідний дисбаланс притаманній ІХС. 

Поглиблено розуміння того, що зниження функції щитоподібної залози 

характеризується підвищенням тонусу парасимпатичного відділу вегетативної 

нервової системи незалежно від віку та тривалості захворювання, а у пацієнтів з 

ізольованою ІХС більш виражена активність симпатичної вегетативної нервової 

системи. За умов коморбідності спостерігається зміна активності вегетативної 

нервової системи з переважанням парасимпатичних відділів. Зміна тонусу 

вегетативної нервової системи з симпатичної на парасимпатичну активність у 

хворих з ІХС при гіпотиреозі призводить до погіршення стану систолічної 

функції серця, про що свідчить достовірне зменшення фракції викиду. 

Вираженість зниження адаптації, визначеної за коефіцієнтом 

адаптаційного потенціалу, була однаково незадовільна у всіх досліджуваних 

групах, що свідчить про порушення взаємин між вегетативною та 

міокардіально-гемодинамічною складовою процесів регуляції на фоні 

гіпотиреозу, ІХС та за умови їх поєднання.  

Встановлено, що у хворих на гіпотиреоз відмічається потовщення стінок 

міокарду лівого шлуночка, що призводять до змін геометрії серця у бік 

розвитку ексцентричної гіпертрофії міокарда лівого шлуночка. Зазначене 

можна вважати маркером «гіпотиреоїдного» серця, вираженість якого може 

визначати ступінь тяжкості гіпотиреозу.  
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На підставі всебічного комплексного дослідження структурно-

функціонального стану міокарду з урахуванням гормонального фону 

щитоподібної залози доведено, що у хворих на гіпотиреоз, незалежно від його 

ґенезу, вже на ранніх етапах хвороби виникають зміни вегетативної нервової 

системи, напруження роботи реґіонарної та центральної гемодинаміки, які не 

ідентичні атеросклеротичним порушенням. Запропоновано новий підхід до 

діагностики гіпотиреоїдної кардіоміопатії та шляхом мультифакторного 

регресійно-кореляційного аналізу створено математичну модель діагностики 

гіпотиреоїдного серця у хворих на гіпотиреоз.  

Практичне значення одержаних результатів. Для своєчасної 

діагностики гіпотиреозу всім хворим зі збільшенням ІМТ більше 25,0 кг/м2
, 

рівнем загального холестерину більше 6,0 ммоль/л, гіпертрофії міокарда лівого 

шлуночка рекомендовано визначати рівень ТТГ та Т4в, з подальшою, при 

необхідності, медикаментозною корекцією зниженої функції щитоподібної 

залози. 

Для підвищення ефективності діагностики гіпотиреоїдної кардіоміопатії у 

хворих на гіпотиреоз та за умови поєднання з ІХС рекомендується 

розраховувати індекс маси тіла, вегетативний індекс Кердо, визначити рівень 

загального холестерину, фракцію викиду лівого шлуночка, товщину 

міжшлуночкової перетинки та маси міокарда лівого шлуночка з подальшим 

застосуванням розробленого нами алгоритму діагностики гіпотиреоїдної 

кардіоміопатії і її математичної моделі.  

Розроблена математична модель гіпотиреоїдного серця характеризується 

реальною доступністю та може використовуватись у загальній лікарській 

практиці ендокринологами, кардіологами, сімейними лікарями, терапевтами, як 

метод об'єктивізації діагнозу гіпотиреоїдної кардіоміопатії. 

Одержані результати впроваджено в практичну діяльність 

терапевтичного відділення КЗ «3-ї МКЛ м. Полтави» МПР, КП «Обласної 

клінічної лікарні відновного лікування та діагностики з обласними центрами 

планування сім’ї та репродукції людини, медичної генетики Полтавської 
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обласної ради», лікувально-діагностичного центру ТОВ МЛДЦ «МЕДІОН», у 

навчальному процесі на кафедрі ендокринології з дитячими інфекційними 

хворобами Української медичної стоматологічної академії, що підтверджується 

відповідними актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційну роботу виконано особисто 

автором. Дослідження проведені на базі Української медичної стоматологічної 

академії. Автором самостійно здійснено патентно-інформаційний пошук, аналіз 

наукової літератури за темою дисертації, провідною є участь автора в розробці 

основних теоретичних і практичних положень роботи. Автором самостійно 

розроблено карти обстеження тематичних хворих, здійснено відбір хворих і 

здорових осіб контрольної групи, виконано клінічне обстеження пацієнтів. За 

особистою участю автора проведені біохімічні та інструментальні дослідження. 

Дисертантом особисто проаналізовано результати дослідження, створено базу 

даних на персональному комп’ютері, проведено їх статистичну обробку, 

написані всі розділи дисертаційної роботи. Разом з науковим керівником 

сформульовано висновки і розроблені практичні рекомендації. Автор особисто 

підготувала наукові матеріали до публікації, забезпечила впровадження 

наукових розробок у практичну діяльність лікувальних закладів. В 

дисертаційній роботі не використовувались матеріали та ідеї співавторів.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи представлені у науково-практичних конференціях: «Напрямки реалізації 

Європейської стратегії здоров’я 2020 в Україні» (Полтава, 2014); «Здобутки 

клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-

кореспондента НАМН України, проф. Л. Я. Ковальчука) (Тернопіль, 2015); 

«Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини» (Чернівці, 

2016); III Ogolnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa «Medycyna 

presonalizowana «Genom-czlowiek-swiat-zagrozenia» (Люблін, Польща, 2016); 

науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяченою 70-річчю 

з дня народження професора В. М. Бобирьова «Сучасні аспекти 

вільнорадикальної патології в експериментальній та клінічній медицині» 
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(Полтава, 2020); ІХ міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE, 

SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT 

PROSPECTS» (Харків, 2020).  

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 

наукових праць, у тому числі 9 статей (6 – самостійних та 3 у співавторстві) у 

фахових виданнях України (рекомендованих ДАК МОН України) та включених 

до міжнародних наукометричних баз, 6 тез у матеріалах конференцій.  

Обсяг і структура дисертації. Роботу викладено на 192 сторінках 

комп’ютерного тексту. Дисертація складається із анотації, списку публікацій 

здобувача, основної частини (вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та 

методів дослідження, п’яти розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій), 

списку використаних джерел, що містить 360 посилань та складає 37 сторінок, 

2 додатки. Дисертацію проілюстровано 31 таблицею та 19 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕТІОЛОГІЇ, ПАТОГЕНЕЗУ, ЛІКУВАННЯ ТА 

ПРОФІЛАКТИКИ ГІПОТИРЕОЗУ У ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ 

ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

1.1. Сучасний погляд на етіопатогенетичні аспекти, клініку та діагностику 

гіпотиреозу 

 

Патологія щитовидної залози є актуальною медико-соціальною 

проблемою сучасного суспільства. Постійно зростаюча поширеність 

захворювань щитоподібної залози (ЩЗ) з проявами її дисфункції, негативно 

впливає на соматичне, репродуктивне, психічне здоров'я населення [338]. За 

даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, серед ендокринних порушень 

захворювання ЩЗ займають друге місце після цукрового діабету [73]. В Україні 

у структурі ендокринопатій патологія ЩЗ посідає перше місце за поширеністю 

(44 %), а у західних регіонах, що характеризуються більш вираженим 

дефіцитом йоду, цей показник збільшується до 70 %. Згідно даних МОЗ 

України, за останні п’ять років кількість хворих на дисфункцію ЩЗ 

збільшилася в п’ять разів, 3,5 млн осіб перебувають на диспансерному обліку 

[31]. 

Гіпотиреоз  є однією з найчастіших патологій ендокринної системи, яка 

виникає на фоні дефіциту тиреоїдних гормонів або зниженні їх біологічного 

ефекту на тканинному рівні, що проявляється порушенням обміну речовин,  

причиняючи зміни органів і систем організму [110, 150, 166]. Це захворювання, 

яке можна охарактеризувати наступним чином: негативно впливає на фізичну 

активність і розумові процеси, на розвиток плоду та новонародженого, 

становить загрозу при вагітності, значно підвищує смертність, але може 

корегуватися профілактичними і лікувальними заходами [19, 73, 103, 238]. 

Поширеність гіпотиреозу в загальній популяції досягає 3,7 % [167], 
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залежить від віку, статі, рівня споживання йоду. Частота маніфестного 

гіпотиреозу в популяції становить 0,2-2,0 %, субклінічного – до 10 % у жінок і 

до 3 % – у чоловіків. Найбільший показник частоти гіпотиреоз відмічається 

серед жінок старшої вікової групи та становить близько 12 % [20, 103, 157].  

За даними Фремінгемського дослідження, субклінічний гіпотиреоз 

діагностовано у 5,9 % серед 2139 обстежених (892 чоловіка та 1256 жінок) 

віком понад 60 років, при цьому серед жінок майже у два рази частіше [7]. За 

даними результатів дослідження B. Gencer та співавт., що об'єднав дані 

6 проспективних когортних вибірок із США та Європи, субклінічний 

гіпотиреоз з рівнем ТТГ від 4,5 до 19,9 мМО/л виявлено у 2068 (8,1 %) з 25390 

обстежених [338]. Аналіз 20-річного широкомасштабного Вікгемського 

дослідження у Великобританії, виявив, що частота нових випадків спонтанного 

гіпотиреозу становить у жінок 3,5 на 1 тис осіб на рік, а гіпотиреозу наприкінці 

радикального лікування тиреотоксикозу – 0,6 на 1 тис осіб на рік [335]. Дані 

Американської асоціації ендокринологів стверджують, що субклінічний 

гіпотиреоз спостерігають у 3 % чоловіків і 10 % жінок, а у віковій групі старше 

60 років – у 20 %. Значимість цієї патології обумовлена тим, що протягом 

одного року у 5-15 % пацієнтів субклінічний гіпотиреоз переходить у 

маніфестний стан, причому у 70 % випадків – з появою симптоматики з боку 

серцево-судинної системи [290, 301, 305]. 

Патогенетично гіпотиреоз неоднорідний [112]. У залежнсті від рівня 

порушення біосинтезу тиреоїдних гормонів розрізняють: 

1. Первинний (тиреогенний) гіпотиреоз, зумовлений первинною 

патологією ЩЗ: 

а) унаслідок зменшення кількості функціонально активної тканини ЩЗ 

(гіпо-, аплазія ЩЗ); 

б) унаслідок різних дефектів біосинтезу тиреоїдних гормонів; 

2. Вторинний (гіпофізарний) гіпотиреоз – унаслідок зниження чи 

випадіння продукції ТТГ; 
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3. Третинний (гіпоталамічний) гіпотиреоз – унаслідок зниження чи 

випадіння продукції тиреоліберину. На сьогодні цю форму нерідко приєднують 

до другої – вторинного гіпотиреозу; 

4. Периферичну (тканинну) резистентність до дії тиреоїдних гормонів 

[112]. 

Найчастішою причиною первинного гіпотиреозу вважається аутоімунний 

тиреоїдит (АІТ). Поширеність гіпотиреозу серед хворих на АІТ становить 

близько 20 %. До їх числа належать хворі як із наявністю зоба, так і з його 

відсутністю. Однак слід зазначити, що найбільша кількість хворих на 

гіпотиреоз, що досягає 90 %, діагностується при атрофічній формі АІТ 

(ідіопатичний гіпотиреоз). Значно рідше клінічні прояви гіпотиреозу 

виникають у хворих на підгострий тиреоїдит (тиреоїдит де Кервена) і мають 

транзиторну форму. Однак, за даними літератури, у 10 % таких хворих 

розвивається стійкий гіпотиреоз. Причиною деструктивного процесу при цьому 

є вірусна інфекція [14, 102, 112]. 

Післяопераційний гіпотиреоз розвивається у 35-48 % хворих після 

операції на ЩЗ. Тиреоїдектомія у 100 % випадків супроводжується стійким 

гіпотиреозом. Післяопераційний гіпотиреоз розвивається зазвичай упродовж 

року, більш віддалені за строками форми трапляються рідше [102, 103, 112]. 

Пострадіаційний гіпотиреоз (після лікування дифузного токсичного зобу 

I131) спостерігається у 20-30 % хворих. При цьому їх кількість зростає 

паралельно збільшенню строку життя після прийому лікувальної дози 

радіоактивного йоду. Крім того, вплив I131 пригнічує здатність ЩЗ до 

регенерації, що в пацієнтів віком понад 40 років проявляється гіпотиреозом [12, 

102, 103]. 

Особливо яскраво дефіцит функціонально активної тканини ЩЗ 

проявляється при порушенні її ембріонального розвитку (ембріопатія), що 

полягає в повній відсутності (агенезі) чи гіпоплазії залози [33, 112, 103]. 
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Однією з причин гіпотиреозу, здебільшого в дорослих, є різні злоякісні 

пухлини ЩЗ чи метастази до неї з інших органів, а також деякі рідкісні 

захворювання (амілоїдоз, сифіліс) ЩЗ [6, 47].  

Богато лікарських препаратів здатні пригнічувати функцію ЩЗ, 

спричинюючи транзиторний гіпотиреоз. У першу чергу це стосується 

препаратів, які використовуються для лікування тиреотоксикозу. Мають 

здатність пригнічувати продукцію тиреоїдних гормонів карбонат літію, 

перхлорат калію, сульфаніламіди, тіоціанати, етіонамід, парааміносаліцилова 

кислота, фенілбутазон, кобальт, резорцин [154, 227, 300]. 

Ризики виникнення гіпотиреозу найбільш високі у жінок старше 40 років, 

у осіб з високим рівнем холестерину крові при нормальному індексі маси тіла, 

при наявності в анамнезі променевої терапії з приводу пухлини зони голови 

і/або шиї, наявність супутніх аутоімунних захворювань (системний червоний 

вовчак, ревматоїдний артрит, синдром Шегрена та інші), захворювань 

ендокринної системи (цукровий діабет, первинна наднирникова недостатність, 

гіперпролактинемія), сімейний анамнез захворювань щитовидної залози [1]. 

Однією з причин зниження функції ЩЗ є дефіцит йоду в довкіллі (ґрунт, 

вода), що призводить до виникнення ендемічного зоба – захворювання, що 

характеризується збільшенням розмірів залози (зоб) серед населення в певних 

географічних районах [6, 40, 102, 103]. 

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) створили 

глобальну базу даних щодо розповсюдженості йододефіцитних захворювань 

[59, 343, 345]. Для цього були використані відомості про вміст йоду в сечі – 

найбільш адекватного епідеміологічного індикатора забезпеченості вживання 

йоду населенням у цілому [59, 343]. Дані були отримані з національних і 

субнаціональних досліджень, проведених у різних країнах світу з 1993 по 2013 

роки [59, 343]. Згідно з даними Міжнародної ради з контролю за 

йододефіцитними захворюваннями (ICCIDD) більшість території країн СНД та 

Європи є зоною легкого або помірного дефіциту йоду [357]. 
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Загальнонаціональне дослідження вживання населенням харчових 

мікронутрієнтів, яке було проведене у 2002 році Інститутом ендокринології та 

обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМИ України, Інститутом медицини 

праці НАМН України та Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй 

(ООН), довело актуальність проблеми йодного дефіциту для всієї території 

України [72, 80, 95, 101, 112]. За картографічними даними ВООЗ дефіцит  

йоду – від легкого до помірного – виявляється на всій території України [277]. 

Тому в даний час в Україні немає територій благополучних по йоду [45, 20, 47, 

277]. 

Найважливішим наслідком нестачі йоду є йододефіцитний гіпотиреоз 

[103]. Гіпотиреоз на фоні йододефіциту розвивається при тривалій та вкрай 

важкій (менше 20-25 мкг на добу) нестачі йоду. При легкому і середньому 

йододефіциті, відсутності вроджених тиреоїдних ензимопатій, вірогідність 

розвитку йододефіцитного гіпотиреозу невелика [162]. Йод належить до 

життєво важливих мікроелементів. В залежності від віку добова потреба в 

ньому складає від 100 до 200 мкг на добу. Біологічне значення йоду полягає в 

тому, що він є складовою частиною гормонів ЩЗ: тироксину і трийодтироніну, 

для утворення яких необхідне достатнє надходження йоду в організм [191, 244]. 

В умовах дефіциту йоду знижується синтез і секреція гормонів ЩЗ – 

тироксину (Т4) і ТЗ, для яких йод є субстратом, що за принципом зворотного 

зв'язку призводить до підвищення секреції ТТГ гіпофізом. Шляхом ТТГ-

залежної стимуляції ЩЗ захоплює з крові все більшу кількість екзогенного (що 

надходить в організм з їжею і водою) йоду і оптимізує повторне використання 

ендогенного (що міститься в організмі) йоду, тобто включає компенсаторні 

механізми для забезпечення ефективного синтезу тиреоїдних гормонів. Bray G. 

A. у своїй роботі показав [191], що одним з факторів, який визначає 

ефективність стимулюючої дії ТТГ в процесі тиреоїдного гормонопоезу є 

насичення йодом фолікулярних структур залози. Клітини зі зниженим вмістом 

йоду характеризуються підвищеною чутливістю до дії ТТГ навіть при його 

вмісту в крові на рівні нормальних значень. Тому слід відзначити, що 
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нормальна морфологічна будова залози в регіонах зобної ендемії не є доказом її 

адекватного функціонування в силу запуску ТТГ-стимульованих 

компенсаторних механізмів в ЩЗ: підвищення швидкості обміну йоду, який 

швидко обмінюється в йодному пулі, підвищення ефективності використання 

йоду, який знову надходить при вивільненні в процесі метаболізму тиреоїдних 

гормонів (відщеплення йоду при переході Т4 в ТЗ) [74, 83, 181, 185, 128, 146, 

147, 258]. Після виснаження функціональних компенсаторних механізмів під 

впливом ТТГ розвиваються морфологічні прояви зобної патології - гіпертрофія 

(збільшення в розмірах) і гіперплазія (збільшення кількості фолікулярних 

клітин) ЩЗ. Таким чином, формування зоба є компенсаторною реакцією ЩЗ, 

спрямованої на підтримку постійної концентрації тиреоїдних гормонів в 

організмі [47, 59, 80, 83, 213]. 

У формуванні гіпертрофії ЩЗ приймає участь не лише підвищений рівень 

гормону ТТГ, що стимулює збільшення розмірів ЩЗ. В нормі йод, який 

надходить в тиреоцит, окрім йодтиронінів, утворює сполуки з ліпідами – 

йодолактони, які блокують стимулюючий вплив місцевих факторів росту, 

зокрема інсуліноподібного ростового фактора 1 типу, епідермального 

ростового фактора, основного фактора росту фібробластів. При недостатності 

йоду  відсутня зазначена блокуюча дія, тому в ендемічних зонах 

спостерігається висока частота розвитку гіпертрофії ЩЗ, що, в свою чергу, за 

показаннями, вимагає оперативного втручання, і, як наслідок, призводить до 

гіпотиреозу [144, 145, 345]. 

Разом з йодом іншим важливим мікроелементом, що бере участь у 

синтезі, активації та метаболізмі тиреоїдних гормонів, є селен. Цей 

мікронутрієнт є облігатним, необхідним для належного синтезу ферментів, що 

беруть участь в активації та метаболізмі гормонів ЩЗ. Адекватне вживання 

селену захищає ЩЗ від ушкоджень при надлишковому надходженні йоду [346]. 

Довготривала недостатність селену призводить до загибелі тиреоцитів і 

заміщення сполучною тканиною паренхіми ЩЗ [255, 256]. Дефіцит селену 

супроводжується зниженням імунітету, посиленням несприятливих 



32 
 

вільнорадикальних процесів, ризиком активації тиреоїдних аутоімунних 

процесів, активації конверсії тироксину в трийодтиронін [168]. Останній 

феномен зумовлений тим, що на молекулярному рівні селен є есенціальним 

компонентом ензиму йодтиронін-5’-дейодинази, який каталізує це 

перетворення [168, 226]. Gartner R. і співавтори у 2002 встановили пригнічення 

запалення і зниження титру антитіл при аутоімунному тиреоідиті у результаті 

додавання до раціону сполук селену. Виявлено патогенетичний зв’язок окремих 

випадків гіпотиреозу в дітей з недостатністю цього мікроелементу [211, 236]. У 

французькому дослідженні SU.VI.MAX показано, що дефіцит селену відіграє 

роль у виникненні багатовузлового зоба [237]. 

У контексті даної проблеми більшість фахівців розцінюють селен, як 

ланку, якої не вистачає для успішного лікування і профілактики тиреопатій, 

пов'язаних з дефіцитом йоду [76, 159, 173, 226, 245, 255, 256, 298, 299]. 

Додатковий прийом селену в фізіологічних дозах до 75 мкг/добу протягом 6-12 

місяців [38, 76, 155, 256] асоціюється з достовірним зниженням АтТПО, сприяє 

пригніченню аутоімунного процесу і поліпшення ехогенності структури за 

даними ультразвукової діагностики. Одночасний прийом йоду і селену 

дозволяє захистити пацієнта від ризику розвитку АІТ та рекомендований 

Європейською тиреоїдною асоціацією (The European Thyroid Association) з 

метою повноцінної йодпрофілактики в умовах природного дефіциту йоду [236]. 

Полтавський регіон відноситься до зони помірного йодного дефіциту, 

оскільки відзначається зниження вмісту йоду по всім водоносним горизонтам 

Полтавської області. Підсилює недостатність йоду і підвищений рівень фтору. 

Фтор, як більш активний галоген, надходячи в тканину ЩЗ, блокує тиреоїдну 

пероксидазу й органіфікацію йодидів у ЩЗ, що призводить до зниження 

синтезу тиреоїдних гормонів. Фтор є також могутнім індуктором 

вільнорадикального перекисного окислення ліпідів. Накопичення в тканині ЩЗ 

проміжних та кінцевих продуктів вільнорадікального перекисного окислення 

(ВРПО) ліпідів викликають її ушкодження вільними радикалами, що в цілому 

знижує обсяг функціонально активних клітин у тканині ЩЗ. Клінічна картина 
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гіпотиреозу багато в чому визначається ефектами, які чинять гормони 

щитовидної залози на органи і тканини організму, характеризується 

багатогранністю ураження і прогресуючим характером, що залежить від 

ступеня вираженості гіпотиреозу. Оскільки на початку прояви гіпотиреозу є 

вкрай неспецифічні, встановлення діагнозу гіпотиреозу часто буває 

несвоєчасним. Крім того, гіпотиреоз, за рахунок поліорганності ураження, 

може імітувати різноманітні нетиреоїдні захворювання, які виявляються на 

фоні зниження функціонального стану ЩЗ [102, 223]. 

Клінічні та соціальні наслідки гіпотиреозу [138]: 

а) повільний розвиток захворювання і пізня його діагностика; 

б) нерозпізнаний гіпотиреоз може бути розцінений, як інше 

захворювання; 

в) гіпотиреоз уже в субклінічному стані порушує фізіологічне 

функціонування органів і систем людини. 

Клінічно виражені форми гіпотиреозу проявляють себе млявістю, 

сонливістю, брадикардією, гіперліпідемією, закрепами, затримкою рідини, 

проте іноді діагностуються пізно і призводять до стійких метаболічних та 

функціональних порушень у різних органах та системах [6, 26, 107]. 

Безперечним є патогенетичний зв’язок гіпотиреозу з кардіоваскулярною 

патологією, розладами нервової системи, тощо [160, 312]. Особливо 

небезпечний гіпотиреоз для жінок фертильного віку, оскільки є частою 

причиною безпліддя, патології перебігу вагітності та має негативний вплив на 

подальший нейро-психічний розвиток дитини [141, 317]. Клінічна картина 

гіпотиреозу по D. Y. Gaitonde, представлена в таблиці 1.1 [233]. 

Регуляція синтезу і секреції гормонів ЩЗ, здійснюється ефектами ТТГ 

гіпофіза з одного боку, а з іншого – ауторегуляторними процесами в самій ЩЗ, 

які залежать від споживання йоду і синтезу тиреоїдних гормонів. ТТГ є 

глікопротеїдним гормоном, який складається з двох ковалентно пов'язаних 

субодиниць альфа і бета. Зв'язування ТТГ з рецептором на мембрані тироцита 
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призводить до активації аденілатциклази і ряду інших пострецепторних 

механізмів.  

 

Таблиця 1.1 

Клініко-лабораторна характеристика гіпотиреозу 

Симптоматика 
гіпотиреозу 

Клінічні ознаки 
гіпотиреозу 

Лабораторні показники 
при гіпотиреозі 

Артралгія 

Непереносимість холоду 

Констипація 

Сухість шкіри 

Міальгія 

Витончення/випадіння 
волосся 

Погіршення слуху 

Охриплість голосу 

Збільшення ваги 

Порушення уваги 

Втома 

Порушення пам’яті 
Порушення 
менструального 
циклу/безпліддя 

Загальна слабкість 

Брадикардія 

Діастолічна гіпертензія 

Набряк 

Зоб 

Гіпотермія 

Когнітивні порушення 

Затримка фази 
релаксації глибоких 
сухожильних рефлексів 

Макроглосія 

Периорбітальні набряки 

Плевральний і 
перикардіальний випіт 

Підвищення С-

реактивного білка 

Гіперпролактинемія 

Гіпонатрійемія 

Підвищення 
креатинкінази 

Збільшення 
ліпопротеїдів низької 
щільності 
Збільшення 
тригліцеридів 

Нормоцитарна анемія 

Протеїнурія 

Зниження вольтажу 
зубців на ЕКГ 

 

 

У результаті стимулюються різні функції тироцита, зокрема захоплення 

йоду і його активний транспорт через базальну мембрану, синтез 

тиреоглобуліну і вивільнення тиреоїдних гормонів у кров [40]. 

Дослідження функції ЩЗ потрібно проводити всім хворим з ознаками 

гіпотиреозу. Американська академія сімейних лікарів не рекомендує скринінг 

на гіпотиреоз у дорослих пацієнтів при відсутності симптоматики, тому що не 

знайшла достатніх доказів для рутинного скринінгу дорослого населення [233]. 

Скринінг пацієнтів за відсутності відповідної симтоматики потрібно проводити 

за наявності факторів ризику гіпотиреозу, а саме аутоімунні захворювання в 

анамнезі, опромінення голови і шиї, попередня терапія радіоактивним йодом, 
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наявність збільшення розмірів ЩЗ, наявність патології щитовидної залози у 

родичів, терапія препаратами, що впливають на функцію ЩЗ [223]. 

Сучасна діагностика гіпотиреозу чітко розроблена. Вона базується на 

визначенні рівня ТТГ і вільного Т4 високочутливими методами гормонального 

аналізу, що в подальшому дозволяють контролювати ефективність лікування 

хворих з гіпотиреозом [59].  

Визначення рівня ТТГ розглядається на сьогодні як найбільш чутливий 

метод оцінки гормонального стану ЩЗ та визначення ступеня компенсації 

гіпотиреозу. Логлінійний взаємозв’язок продукції ТТГ і вільного Т4 на досить 

широкому діапазоні концентрацій дозволяє виявляти навіть мінімальні зміни 

функції ЩЗ. У загальній популяції поширеність різних концентрацій ТТГ в 

крові характеризується логнормальним розподілом: у 70-80 % людей рівень 

ТТГ знаходиться в межах 0,3 і 2,0 мОд/л, при цьому у 97 % – менше 5,0 мОд/л 

[172]. Якщо відмічається підвищення рівня ТТГ в сироватці крові, треба 

провести тест на визначення рівня сироваткового Т4в. Явний первинний 

гіпотиреоз діагностується при наявності підвищеного рівня ТТГ і низького 

рівня сироваткового вільного Т4. Підвищений рівень ТТГ при нормальному 

діапазоні рівня вільного Т4 відповідно вказує на субклінічний гіпотиреозом. 

Низький рівень вільного Т4 з низьким або нормальним рівнем ТТГ 

спостерігається при вторинному гіпотиреозі і буде, як правило, пов'язане з 

подальшою діагностикою гіпоталамо-гіпофізарної недостатності. Для 

адекватної інтерпретації результатів дослідження секреції гормонів ЩЗ 

потрібно враховувати добові варіації секреції ТТГ, найнижчий рівень 

діагностується в ранкові часи [287]. 

 

1.2. Особливості впливу тиреоїдних гормонів на гемодинамічний стан 

серцево-судинної системи 

 

Особливу роль гормони ЩЗ вiдiграють у регуляцiї серцево-судинної 

системи як залози симпатоадреналового спрямування, реалiзуючи свої ефекти 
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на рiвнi кардiомiоцитiв [39, 212]. Напрямки впливу тиреоїдних гормонів на 

розвиток захворювань серцево-судинної системи (ССС) різноманітні. Перший – 

проявляється у прямій дії гормонів на міокард. Другий механізм реалізується 

через вплив на симпато-адреналову систему. Третій механізм залежить від 

периферичного ефекту гормонів ЩЗ, які можуть впливати на адренергічну 

іннервацію і регулювати серцевий викид [54]. 

На даний час вивчено, що на серцево-судинну систему тиреоїдині 

гормони впливають за допомогою ядерних і неядерних механізмів [253]. 

Тиреоїдні гормони регулюють експресію багатьох генів в кардіоміоцитах, що 

кодують структурні і регуляторні білки. Так, Т3 впливає на експресію генів 

важких ланцюгів міозину, збільшуючи синтез α-ланцюгів, які володіють 

більшою АТФ-азной активністю, і знижуючи синтез β-ланцюгів [216]. Т3 також 

активує транскрипцію гена, що кодує Са2+-АТФ-азу саркоплазматичного 

ретикулуму, впливаючи таким чином на скорочення і розслаблення міокарда 

[288]. Тиреоїдні гормони зменшують експресію молекул фосфоламбана (білка, 

який пригнічує активність Са2+-АТФ-ази) [273]. Т3 регулює  

b1-адренорецептори, К/NaАТФ-азу, К-залежні канали, утворення натрій-

уретичного пептиду [253]. Крім того, Т3 модулює експресію ангіотензинових 

рецепторів в клітинах гладеньких м'язів [222]. Негеномні ефекти тиреоїдних 

гормонів на кардіміоціти і периферичний судинний опір не передбачають 

зв'язування з ядерними рецепторами [198]. Ці ефекти розвиваються досить 

швидко і обумовлені впливом на транспорт іонів кальцію, натрію і калію через 

клітинну мембрану, а також транспорт глюкози, функції мітохондрій і різні 

внутрішньоклітинні сигнальні шляхи [219]. Тиреоїдні гормони беруть участь в 

процесах ангіогенезу в серці дорослої людини, стимулюючи ріст артеріол в 

серці [262, 336] (при цьому задіяні як геномні, так і негеномний механізми) 

[327]. У тиреоїдіндукований ангіогенез залучені судинний ендотеліальний 

фактор росту і фактор росту фібробластів [206].  

Досить детально вивчені гемодинамічні ефекти Т3. Він знижує загальний 

периферичний судинний опір, внаслідок чого виникає рефлекторний 
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позитивний хронотропний і інотропний ефекти. У результаті прямої 

розслаблюючої дії на клітини гладеньких м’язів і підвищення синтезу оксиду 

азоту ендотеліальними клітинами відбувається зниження середнього 

артеріального і діастолічного тиску (після навантаження на лівий шлуночок). 

Дані зміни призводять до активації ренін-ангіотензинової системи, збільшення 

реабсорбції натрію і води в нирках і підвищення об'єму циркулюючої крові і 

рівня перенавантаження на лівий шлуночок. Виходячи з цього, Т3, за рахунок 

значного зниження периферичного судинного опору (до 50 % від початкового 

рівня), з одного боку, і збільшення венозного повернення до серця, з іншого, – 

підвищує серцевий викид [176].  

 

1.3. Тригерні фактори розвитку кардіальної патології при гіпотиреозі 

 

Зниження функціональної активності ЩЗ в сучасній медичній науці 

розглядається як один із факторів ризику серцево-судинних захвороювань, на 

жаль, непередбачливо недооцінюваний [90, 224, 257, 305]. 

На сьогодні проведено досить багато досліджень, присвячених 

механізмам впливу зниженої функції ЩЗ на серцево-судинну систему. Вiдомо, 

що навiть незначнi порушення тиреоїдної функцiї можуть супроводжуватися 

зростанням кардiометаболiчного ризику [39, 137]. Показано, що гіпотиреоз вже 

на ранній (субклінічній) стадії чинить серйозний вплив на формування і 

розвиток серцево-судинних захворювань. Результати масштабних досліджень 

демонструють, що субклінічний гіпотиреоз асоціюється з підвищенням ризику 

розвитку ІХС, інфаркту міокарда, хронічної серцевої недостатності (ХСН) і 

смертності від серцево-судинних захворювань незалежно від статі, віку і 

попередніх серцево-судинних захворювань [286]. Між гіпотиреозом та 

факторами ризику захворювань ССС виявлені метаболічні зв’язки, які 

прослідковуються через ожиріння, артеріальну гіпертензію (АГ), порушення 

ліпідного та вуглеводного обмінів [130, 133, 252, 340].  
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Вiдома можливiсть розвитку як гiпертрофiчної, так i дилатацiйної 

кардiопатiї на фонi захворювань ЩЗ, що супроводжуються змiнами її функцiй 

[119]. Близько 70-80 % хворих на гіпотиреоз, в тому числі і пацієнти з 

субклінічним гіпотиреозом (СГ), мають симптоми пошкодження серця – 

гіпотиреоїдна міокардіодистрофія. За результатами досліджень виявлено, що 

при СГ спостерігається прогресування ІХС у порівнянні з хворими, у яких 

нормальний рівень ТТГ [56, 153, 161, 292]. Проведене раніше дослідження 

Cardiovascular Health Study, що тривало з 1989 по 1999 рік, не виявило будь-

яких відмінностей у частоті стенокардії, інфаркту міокарда та мозкового 

інсульту у пацієнтів з СГ в порівнянні з особами з еутиреозом [203]. 

Вивчення причин зростання поширеності коронарного атеросклерозу у 

хворих на гіпотиреоз у порівнянні з пацієнтами зі збереженою функцією ЩЗ 

призвело до цілого ряду досліджень, присвячених впливу тиреоїдних гормонів 

на синтез ліпідів. У 30-45 % пацієнтів із хронічними формами ІХС виявляють 

гіпотиреоз [132]. Вторинна дисліпідемія є патогенетичною ланкою, що пов’язує 

гіпотиреоз з розвитком атеросклерозу [111]. У пацієнтів із порушенням 

ліпідного обміну частота виявлення гіпофункції ЩЗ складає близько 4,2 %, тоді 

як вперше виявлений гіпотиреоз серед цього контингенту осіб діагностується у 

два рази частіше, ніж у загальній популяції [132]. За даними Колорадського 

популяційного дослідження, до якого увійшло 25862 хворих, поширеність 

гіпотиреозу складає від 4 до 21 % у жінок і від 3 до 16 % у чоловіків залежно 

від віку. При цьому вираженість гіперхолестеринемії мала пряму залежність від 

підвищення рівня ТТГ. Крім того, середні показники рівнів загального 

холестерину і холестерину ліпопротеїдів низької щільності суб'єктів зі 

значеннями ТТГ від 5,1 до 10,0 мМО/л були значно більші, ніж відповідні 

середні рівні ліпідів у пацієнтів з еутиреозом [265]. Зниження синтезу гормонів 

ЩЗ призводить до сповільнення інтенсивності розпаду ліпідів на фоні 

збереженої їх продукції, що зумовлює розвиток гіперліпідемії [89, 130].  

Для гіпотиреозу характерне зниження експресії SREBP-гену, що регулює 

абсорбцію та синтез холестерину. За даними авторів, вказаний ген регулюється 
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гормонами ЩЗ [2, 259]. До теперішнього часу з'ясовано, що тиреоїдні гормони 

індукують 3-гідрокси-3-метилглутаріл-коензим-А-редуктазу, беручи участь тим 

самим у процесі першого етапу синтезу холестерину. Також трийодтиронін 

регулює роботу рецепторів ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), 

контролюючи активність відповідальних за них генів [174], і захищає ЛПНЩ 

від окислення [218], відповідає за зміну кількості та чутливості рецепторів 

ЛПНЩ у печінці; зниження швидкості клубочкової фільтрації та 

уповільненням швидкості кліренсу ЛПНЩ [73, 311].  

Важливо і те, що тиреоїдні гормони стимулюють перетворення 

холестерину в жовчні кислоти. Встановлено, що Т3 регулює активність 

холестерин-7α-гідроксилази – ключового ферменту в синтезі жовчних кислот, 

що в умовах гіпотиреозу уповільнює розпад холестерину в печінці і сприяє 

підвищенню його рівня в крові [89, 90, 202, 280].  

Розвиток порушення ліпідного обміну при гіпотиреозі проявляються 

зниженням активності холестерин-ефірного транспортного білка, який є 

ключовим фактором метаболізму ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) та 

печінкової ліпази, що забезпечують 30 % зворотнього транспорту 

холестерину(ХС) [58, 66, 302].  

З'ясовано також, що вже на стадії субклінічного гіпотиреозу виявляються 

більш високі в порівнянні з контролем концентрації ліпопротеїнасоційованої 

фосфоліпази A2 (Lp-PLA2), відомої як маркер ІХС [261] і зниження активності 

HDL Lp-PLA2 [331], яка асоціюється з антиатерогенним ефектом ЛПНЩ [267]. 

Таким чином, недостатня кількість тиреоїдних гормонів призводить до 

гіперхолестеринемії, і вона є характерним симптомом гіпотиреозу, при цьому, 

чим вище рівень ТТГ, тим вищий вміст холестерину [186]. Крім того, 

трийодтиронін здійснює регуляцію аполіпопротеїна A, що грає головну роль в 

контролі рівня тригліцеридів [328].  

Дані норвезького популяційного дослідження HUNT демонструють, що у 

осіб без захворювань ЩЗ, серцево-судинної системи і цукрового діабету є 
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зв'язок між рівнем ТТГ і ліпідами крові: чим вищий вміст ТТГ, тим вище рівень 

холестерину [170].  

Встановлено, що у хворих з гіпотиреозом відзначається підвищення 

рівнів ХС, тригліцеридів (ТГ), ЛПНЩ, ліпопротеїдів дуже низької щільності 

(ЛПДНЩ), знижений вміст ЛПВЩ в плазмі крові та збільшення коефіцієнта 

атерогенності [111]. За результатами досліджень відділу дисліпідемій ДУ ННЦ 

«Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМН України», виявлено, що 

ліпідний профіль у жінок з метаболічним синдромом на фоні СГ 

характеризується значними атерогенними порушеннями: підвищення рівня 

загального холестерину (ЗХС) і ХС ЛПНЩ у 98 і 97 % жінок відповідно, тоді як 

класичні прояви дисліпопротеїнемії на тлі метаболічного синдрому, яким 

властиві гіпертригліцеридемія і зниження  ЛПВЩ, діагностується менш ніж у 

половини пацієнток (47 і 46 % відповідно) [89, 90]. 

Останнім часом підвищений інтерес дослідників стосується порушення 

ліпідного обміну при СГ, а також встановленню зв’язку між ліпідними 

порушеннями і рівнем ТТГ. Проведені дослідження стверджують, що серед 

осіб з нормальним рівнем ЗХ розповсюдженість СГ становить 0,8 %, а при 

гіперхолестеринемії – 1,4 % [84]. У хворих з СГ виявлено підвищення 

співвідношення ЛПНЩ до ЛПВЩ. Рівень ЛПНЩ при СГ позитивно корелює з 

рівнем ТТГ і негативно – з рівнем вільного Т4. Зростання співвідношення ЗХС 

до ЛПВЩ при СГ достовірно підвищує ризик розвитку атеросклерозу [41]. 

Встановлений прямий кореляційний зв’язок у хворих з маніфестним 

гіпотиреозом та СГ між  рівнями ТТГ, ХС, ЛПНЩ та віком пацієнтів [90, 104, 

109].  

Неліпідні фактори ризику серцево-судинних захворювань при 

гіпотиреозі, характеризуються порушенням вазодилятуючої функції судин. 

Тиреоїдні гормони є вазодилятаторами, які діють на судини гладеньких м’язів 

[326]. Некомпенсований гіпотиреоз призводить до збільшення периферичного 

опору, викликаючи вазоконстрикцію судин, в тому числі і ниркових, що сприяє 

розвитку АГ. До того ж, гормони ЩЗ стимулюють активність 5-дейодинази 
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другого типу гладеньком’язових клітин, що забезечують конверсію Т4 в 

активний Т3 та сприяють релаксації судин [320]. Дисфункція судин при 

гіпофункції ЩЗ пояснюється також накопиченням в інтерстиції продуктів 

білкового обміну (глікозаміногліканів, похідних протеїнів, глюкуронової та 

хондроїтинсірчаної кислот), які призводять до муцинозного набряку [113].  

За рахунок зниження обмінних процесів в міокарді відбувається 

зменшення синтезу білка (перш за все міозину) в міокарді, збільшується 

кількість води, натрію і відбувається збільшення об’єму інтерстиціальної 

рідини, інакше кажучи – розвивається набряк [105]. На затримку натрію і води 

в тканинах впливає надлишок вазопресину, біосинтез якого знижується в 

присутності нормальної кількості тиреоїдних гормонів [137]. Все це веде до 

збільшення серця за рахунок гіпертрофії міокарда, зменшення скоротливої 

здатності міокарда і як наслідок – подовження м'язових волокон. Не дивлячись 

на нормальну величину рівня катехоламінів в кровотоці, щільність їх 

рецепторів в тканинах міокарда зменшується, що обумовлено низьким вмістом 

тиреоїдних гормонів. Також відмічається зменшення вмісту кальцію в 

саркоплазматичному ретикулумі [105, 137].  

Для гіпотиреозу характерна підвищена проникність капілярної стінки з 

подальшим виходом альбуміну з судинного русла в інтерстиціальний простір, в 

результаті чого нерідко при маніфестному гіпотиреозі розвивається 

перикардіальний випіт. Частота його досягає 1/3 випадків всього маніфестного 

гіпотиреозу [91]. 

Дефіцит NO при гіпофункції ЩЗ зумовлює розвиток АГ, що в поєднанні з 

ендотеліальною дисфункцією (ЕД) призводить до активації проліферації клітин 

судинної стінки, що, в свою чергу, сприяє розвитку фіброзу та змінює 

адаптаційні механізми судин [36, 54, 82], підвищує ризик виникнення серцево-

судинних захворювань (ССЗ) атеросклеротичної природи. Наслідком ЕД є 

утворення пінистих клітин (макрофаги, насичені ЛПНЩ) зі стимуляцією 

запального атеросклеротичного пошкодження судин [190, 325].  
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Наступний чинник, який призводить до збільшення  кардіоваскулярного 

ризику – це порушення в системі гемостазу. Зміни згортальної системи крові за 

умов гіпотиреозу залежать від ступеня вираженості гормональної дисфункції. 

Порушення в системі коагуляції характеризуються можливим виникненням 

сладжу мікротромбів. Причинами змін реології крові при гіпотиреозі вважають 

збільшення в’язкості та густини крові, що змінює мікроциркуляцію, сприяє 

периваскулярному набряку, виникненню опору крові та  підвищенню 

кров’яного тиску [24, 50].  

Помірна тиреоїдна недостатність проявляється зниженням 

фібринолітичної активності крові, яка характеризується низьким рівнем  

d-димера, а також високим рівнем тканинного інгібітора активатора 

плазміногену першого типу, що призводить до посилення прокоагуляційної 

активності ендотелію [85, 214]. Рівень вільного Т4 тісно корелює з 

концентрацією фібриногену в сироватці крові [214].  

Зниження фібринолітичної активності крові при гіпотиреозі, особливо за 

рахунок підвищення рівня інгібітора активатора плазміногену першого типу, 

який збільшує ризик виникнення інфаркта міокарду. Доведено високу 

активність VII фактора згортання крові, що зумовлює гіперкоагуляційні стани у 

пацієнтів зі зниженям функціональної активності ЩЗ [28, 106, 214,3 340]. 

За даними авторів виявлено взаємозв’язок гіпотиреозу з «новими» 

факторами ризику атеросклерозу, такими як С-реактивний білок, ендотеліальна 

дисфункція, імунне запалення, прокоагулянтні зміни крові тощо [195]. На 

сьогодні представлена достатня кількість експериментальних досліджень, 

результати яких висвітлюють зв'язок різних ланок метаболічних порушень при 

гіпотиреозі [33, 102]. Доведено, що зменшення концентрації гормонів ЩЗ 

призводить до змін енергетичного і нейромедіаторного обміну, що сприяє 

формуванню синдрома вторинної імунологічної недостатності, активації 

процесів перекисного окислення ліпідів та виникненню гіперхолестеринемії 

[119, 152, 235]. 
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Встановлено, що у хворих при зниженні синтезу гормонів ЩЗ наявність 

системного запалення низької активності спричиняє розвиток ендотеліальної 

дисфункції [120]. Продемонстровано потовщення інтимо-медіального 

комплексу сонних артерій у жінок з ожирінням та АІТ, що підтверджує 

важливу участь гіпотиреозу в прогресуванні атеросклеротичного ураження 

судин [124]. Встановлено, що у хворих на субклінічний гіпотиреоз 

ендотеліальна дисфункція виникає на тлі дисліпідемії, гіпергомоцистеінемії та 

хронічного системного запалення [333].  

Фундаментальними дослідженнями доведено, що в основі розвитку та 

прогресування атеросклерозу лежить хронічний персистувальний системний 

запальний процес та ендотеліальна дисфункція, які асоціюються із секрецією 

великої кількості прозапальних медіаторів, підвищеною тромбогенністю, 

локальною експресією матриксних металопротеїназ (MRFIT, CAPTURE, 

Framingham Heart Study). Зазначені чинники призводять до ушкодження та 

розриву атеросклеротичної бляшки, утворенню внутрішньокоронарного тромбу 

з подальшою клінічною маніфестацією гострого коронарного синдрому [291]. 

Серед прозапальних цитокінів у патогенезі ІХС на фоні гіпотиреозу 

найбільше значення надається фактору некрозу пухлини-α, який має 

прозапальну й атерогенну дії [333]. Фактор некрозу пухлин-α активує синтез та 

експресію молекул адгезії, що сприяє збільшенню ризику тромботичних 

ускладнень, підвищенню генерації вільних радикалів, що, в свою чергу, може 

призвести до інтенсифікації процесів апоптозу й інактивації оксиду азоту в 

ендотелії [272]. Фактор некрозу пухлин-α впливає на функцію міокарда за 

рахунок продукування оксиду азоту, який має від’ємну інотропну дію [272, 

333]. Крім того, фактор некрозу пухлин-α є індуктором синтезу білків гострої 

фази: С-реактивного протеїну, фібриногену, інгібітора тканинного активатора 

плазміногену [272, 333].  

За даними авторів фактор некрозу пухлин-α впливає на клітини 

щитоподібної залози і тиреоїдний метаболізм [134)], відіграє важливу роль в 

стимуляції аутоімунного процесу, розвитку лімфоїдної інфільтрації тканини 
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щитоподібної залози [231]. Цитокіни інтерлейкін-1 і фактор некрозу пухлин-α 

інгібують тиреоїдний метаболізм [121, 134]. Підвищення тиреотропного 

гормону зумовлює утворення фактору некрозу пухлин-α, який активує 

цитотоксичні Т-лімфоцити, викликаючи тим самим деструкцію тиреоцитів [57]. 

На сьогодні відсутні літературні дані, які стосуються особливостей змін 

цитокінового статусу та його взаємозв’язку з рівнем тиреоїдних гормонів при 

гіпотиреозі та ІХС [86]. 

Серед маркерів імунозапальної активації найбільш вивченим та широко 

доступним є С-реактивний протеїн – мультифункціональний білок, який 

синтезується гепатоцитами, альвеолярними макрофагами та наявними в 

атеросклеротичній бляшці лімфоцитами під дією інтерлейкіну-6 у відповідь на 

тканинне пошкодження, інфекцію та запалення [96]. Результати багатьох 

досліджень демонструють роль С-реактивного протеїну в патогенезі 

атеросклерозу та атеротромбозу [184, 196, 264, 282]. С-реактивний протеїн 

накопичується в зонах атеросклеротичного ураження артерій, стимулює 

активність Т- і В-лімфоцитів, макрофагів, збільшує утворення вільних 

радикалів макрофагами і тучними клітинами [296]. Доведено, що він активує 

систему комплементу за класичним шляхом, індукує експресію 

ендотеліальними клітинами моноцитарного хемоатрактантного протеїну-1 – 

одного з основних прозапальних хемокінів, а також молекул адгезії, виявляє 

пряму пошкоджуючу дію на ендотелій, бере участь у реалізації функцій 

імунокомпетених клітин: стимулює захват макрофагами ліпопротеїдів, посилює 

адгезію лейкоцитів до ендотелію [184]. 

Tuzcu А. та співавтори встановили, що субклінічний гіпотиреоз 

супроводжується підвищенням рівня С-реактивного протеїну та інсуліну 

порівняно з еутиреоїдним контролем, і має місце позитивний кореляційний 

взаємозв’язок цих параметрів у осіб з субклінічним гіпотиреозом [310]. Ці дані 

свідчать, що підвищення рівня С-реактивного протеїну може бути асоційовано 

з гіперінсулінемією і запобігати розвитку інсулінорезистентності в пацієнтів із 

субклінічним гіпотиреозом. Однак у рамках дослідження NHANES не виявлено 
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відмінностей за рівнем С-реактивного протеїну між пацієнтами з еутиреозом і 

субклінічним гіпотиреозом [86, 239]. Таким чином, у сучасній літературі наявні 

суперечливі дані щодо вираженості системного запалення та взаємозв’язку 

зниженої функції щитовидної залози з «новими» факторами ризику 

атеросклерозу у хворих на гіпотиреоз у поєднанні з ІХС, що потребує 

проведення додаткових досліджень.  

У пацієнтів з гіпотиреозом виявлено збільшення товщини інтима-медіа 

сонних артерій у порівнянні з особами з нормальної функцією ЩЗ, причому 

ступінь потовщення тісно корелює з рівнем у крові ТТГ та ЛПНЩ [284, 325].   

Незважаючи на те, що гіпотиреоз звичайно супроводжується гіпотензією, 

на даний час встановлено, що при зниженні функції ЩЗ у 15-28 % хворих 

відмічається артеріальна гіпертензія, яка зумовлена підвищенням загального 

периферичного судинного опору і жорсткістю артерій і має низькореніновий 

характер походження [42, 64, 99, 130, 169].    

Встановлено, що тяжкість гіпофункції ЩЗ корелює зі ступенем 

підвищення діастолічного АТ, систолічний АТ підвищується меншою мірою. 

Замісна терапія у деяких пацієнтів з гіпотиреозом призводить до нормалізації 

підвищеного діастолічного АТ [130, 224, 257].   

Вплив гіпотиреозу на стан ССС здійснюється шляхом порушення 

ліпідного обміну, ендотеліальної дисфункції, активації системи гемокоагуляції, 

підвищення периферичного опору, зниження вазодилятаційних властивостей 

судин. Саме ці висновки спонукають до пошуку додаткового впливу на 

патогенетичні механізми гіпотиреозу з метою ефективної терапії вказаних 

загрозливих проявів та наслідків хвороби [175, 259]. 

Протягом останньої чверті століття активно вивчається роль системи 

антиоксидантного захисту у розвитку хронічних захворювань, пов’язаних із 

активацією перикисного окислення ліпідв (ПОЛ) [2, 5, 8], зокрема тиреоїдної 

патології та ІХС, в тому числі поєднаної патології [1, 2, 9]. У доступних 

літературних джерелах є лише поодинокі повідомлення про напруженість ПОЛ 

у пацієнтів із розладами ЩЗ [12-15], особливо у разі гіпотиреозу. Тиреоїдні 
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гормони відіграють важливу роль в обміні речовин: у фізіологічних 

концентраціях вони проявляють антиоксидантні властивості [12], а у високих – 

активують ПОЛ [1], їх дефіцит негативно позначається на метаболізмі. У разі 

розвитку гіпотиреозу спостерігається високий вміст малонового діальдегіду та 

дієнових кон'югат, а також низька активність каталази, глутатіонпероксидази, 

супероксиддисмутази, пероксидази [12-15]. Дисбаланс між ПОЛ і 

антиоксидантним захистом зумовлює лавиноподібну реакцію переокиснення, 

яка призводить до загибелі клітин – цитолізу [4]. Таким чином, активація ПОЛ, 

за умов тиреоїдної патології, сприяє прогресуванню гіпотиреозу.  

 

1.4. Порівняльна характеристика клінічної картини серцево-судинних 

уражень при гіпотиреозі, ішемічній хворобі серця та в умовах 

коморбідності 

 

Коморбідність захворювань визнано загальносвітовою проблемою 

сучасної медицини, а її дослідження є одним із найважливіших шляхів 

вдосконалення персоніфікованого лікування пацієнтів із поєднаною патологією 

та може покращити масштабні соціально-економічні наслідки популяційного 

характеру [69, 151]. Поєднана патологія є широко розповсюдженим явищем, 

яке посилює своє значення з віком хворого [8]. Відомо, що коморбідність 

збільшується з 10 % у пацієнтів у віці, що не перевищує 19 років до 80 % у осіб 

80 років і старше [270]. Ознаки серцево-судинних порушень виявляються у 

80 % хворих на гіпотиреоз [21]. Патологія ендокринної системи є одним з 

коморбідних станів, яка широко зустрічаються у хворих із захворюваннями 

серцево-судинної системи [35, 91]. Однак, в більшості випадків, обговорення в 

науковій літературі стосуються цукрового діабету і тиреотоксикозу 

(гіпертиреозу) [35, 37], значно рідше розглядається аспект гіпотиреозу. 

Зміни серцево-судинної системи у хворих на гіпотиреоз упродовж 

багатьох років викликає зацікавлення дослідників. Це пов‘язано з відомим 

фактом раннього розвитку атеросклеротичних змін за гіпофункції щитоподібної 
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залози [304]. Ще Г.Ф. Ланг у 1957 році наголошував на значенні зниження 

функції щитоподібної залози в прискореному розвитку атеросклерозу [225, 285, 

341]. Гіпотиреоз може призводити до більш швидкого розвитку атеросклерозу 

завдяки наявності гемодинамічних та метаболічних порушень, які є чинниками 

ризику атерогенезу (гіперхолестеринемія, діастолічна гіпертензія) [225, 285, 

341]. Вважають, що в основі змін регіональної та центральної гемодинаміки 

однакова направленість патологічних порушень. Гіпотиреоїдна міокардіо-

дистрофія, яка супроводжується зниженням скорочувальної функції міокарда, 

призводить до розвитку синдрому гіподинамії міокарда з подальшим розладом 

функціонування різних ланок серцево-судинної системи [46, 266, 318]. 

Розвиток фіброзу локальних ділянок міокарда зумовлює формування вогнищ 

фрагментарної  активності, які є більш автономними у механізмі генерації 

порушення, що призводить до розвитку різноманітних тригерних механізмів, 

менш чутливих до нейрогуморальних впливів [220]. 

На даний час існують переконливі докази негативного впливу гіпофункції 

ЩЗ на структурно-функціональний стан ССС в осіб без кардіальної патології. 

Виявлено, що гіпотиреоз поєднується з порушеннями систолічної і діастолічної 

функції серця [178]. Структурно-функціональні зміни серця при зниженні 

синтезу тиреоїдних гормонів характеризується рівнем артеріального тиску, 

станом нейрогенних, гуморальних, гормонально-метаболічних і клітинних 

механізмів серцево-судинної регуляції [49]. Розвиток гіпотиреоїдного серця 

включає наступні патогенетичні механізми [194, 179, 308, 316]:  

а) зниження окисного фосфорилювання і поглинання кисню міокардом, 

підвищення проникності клітинних мембран, дефіцит макроергів; 

б) уповільнення синтезу білка, жирова інфільтрація м'язових волокон, 

накопичення мукополісахаридів і глікопротеїдів в міокарді; 

в) накопичення креатинфосфату, псевдогіпертрофія міокарда; 

г) посилення ПОЛ, оксидативний стрес, пошкодження клітинних 

мембран; 

д) електрична нестабільність міокарда;  
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е) підвищення натрію і зниження вмісту калію в кардіоміоцитах; 

є) набряк м'язових волокон і інтерстиціальної тканини серця, слизовий 

набряк міокарда; 

ж) зниження тонусу міокарда, міогенна дилятація, порушення 

мікроциркуляції; 

з) слизовий набряк перикарда, випіт в порожнині перикарда; 

и) атеросклероз коронарних судин. 

Гіпотиреоз супроводжується зниженням скорочувальної здатності та 

порушеннями діастолічної функції серця [30], змінами пружно-еластичних 

властивостей артерій [18, 306], підвищенням жорсткості судинної стінки [306]. 

При гіпотиреозі систолічна і діастолічна функції лівого шлуночка (ЛШ) 

знижені не тільки під час фізичного навантаження, а і у стані спокою [18]. 

Встановлено, що при тривалому перебігу гіпотиреозу відбувається спочатку 

формування псевдогіпертрофії – за рахунок інтерстиціального набряку, а потім 

і справжньої гіпертрофії міокарда [117]. Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка 

(ЛШ) є одним з важливих предикторів кардіоваскулярних ускладнень [97]. 

Зміни міокарда при хронічній ІХС представлені атеросклеротичним 

дрібновогнищевим кардіосклерозом або постінфарктним крупновогнищевим 

кардіосклерозом і хронічною аневризмою серця [43]. При ремоделюванні в 

міокарді відбуваються структурні зміни (збільшення розмірів і зменшення 

кількості міоцитів, збільшення сполучнотканинного матрикса, підвищення 

щільності міокарда [97, 246], що супроводжується порушенням діастолічної 

функції ЛШ [27, 249]. 

Основним клінічним проявом хронічної ІХС є стабільна стенокардія 

напруги, яка характеризується короткочасним (не більш як 15 хв) больовим 

синдромом за грудиною з можливою іррадіацією в ліве плече, руку, лопатку; в 

щелепу, потилицю, верхні відділи живота, який виникає при фізичному 

навантаженні та швидко знімається нітрогліцерином [4, 60, 65]. Можливі 

задишка, слабкість, виснаження [60, 129]. Безбольова ішемія міокарда 

відзначається у 2/3 хворих із стабільною стенокардією та у 1/3 хворих з 
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постінфарктним кардіосклерозом, частіше у молодих пацієнтів і жінок з ЦД 

[334]. 

Клінічні прояви гіпофункції ЩЗ без вихідного ураження серцево-

судинної патології та у хворих на тлі кардіосклерозу розрізняється, що істотно 

ускладнює своєчасну діагностику гіпотиреозу у хворих з ІХС. Для пацієнтів з 

гіпотиреозом без супутньої коронарної хвороби серця характерні болі в області 

серця по типу кардіалгії. Вони зустрічаються приблизно у 35 % хворих з 

гіпотиреозом і носять колючий, ниючий, тривалий характер. Для хворих з 

гіпотиреозом на тлі ІХС більше характерні короткочасні болі за грудиною 

тиснучого характеру по типу стенокардії. Однак слід зазначити, що при 

зниженні функції щитовидної залози може зменшуватися кількість ішемічних 

нападів, що пов'язано зі зниженням потреб міокарда в кисні [10]. При 

гіпотиреозі має місце гіпокінетичний тип кровообігу: хвилинний об'єм 

знижений, частота пульсу в спокої знижена або нормальна, але судинний опір у 

великому колі підвищено і діастолічний тиск також підвищений, що 

призводить до зниження пульсового тиску. Паралельно зниженню хвилинного 

об’єму зменшується і споживання міокардом кисню. Причому потреба міокарда 

в кисні знижується більшою мірою, ніж його кровопостачання, тому 

стенокардія розвивається рідко [108].  

Набряки при гіпотиреозі та ІХС можуть локалізуватися як на обличчі, 

передній черевній стінці та стегнах, так і на гомілках та стопах. Задишка також 

більш характерна для хворих з поєднаною патологією [29, 50]. При 

декомпенсації гіпотиреозу може виникати перикардіальний випіт, що 

виявляється при електрокардіографії (ЕКГ), електрокардіоскопії (Ехо-КС) та 

рентгенологічному дослідженнях. Як правило, випіт локалізується в області 

верхівки і по правому контуру серця. Рідина накопичується дуже повільно, і її 

кількість рідко перевищує 500 мл. Тампонада серця при гіпотиреозі практично 

не зустрічається [78]. 

Зниження функціонального стану ЩЗ зумовлює порушення ритму серця, 

найбільш характерною є  брадикардія, яка зустрічається у 30-60 % хворих. 
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Проте гіпотиреоз, що розвинувся на фоні ІХС та кардіосклерозу, може 

супроводжуватися тахікардією (10 % хворих), суправентрикулярною або 

вентрикулярною  екстрасистолією (24 % хворих) і навіть миготливою аритмією 

[91]. Причиною такого стану може бути розвиток гіпотиреоїдної 

міокардіодистрофії, що супроводжується слизовим набряком міокарда, 

дефіцитом макроергів і іонів К+
 в кардіоміоцитах, посиленням перекисного 

окислення ліпідів і пошкодженням мембран [55, 61, 63, 217]. Результатом цього 

є електрична нестабільність міокарда, його псевдогіпертрофія, порушення 

реологічних властивостей крові і мікроциркуляції [141]. За даними літератури 

описано епізод тріпотіння-мерехтіння шлуночків при мікседемі, яке було 

усунене гормонами щитовидної залози без  антиаритмічної терапії. Порушення 

провідності в різних відділах серця також зустрічаються часто при гіпотиреозі 

[55]. 

Для гіпотиреозу характерними змінами на ЕКГ є синусова брадикардія, а 

також зниження вольтажу зубців. Аналізуючи ЕКГ у хворих зі зниженням 

синтезу гормонів ЩЗ частіше виявляються надшлуночкові ектопічні ритми. 

Нерідко відзначаються порушення провідності (внутрішньопередсердної та 

синоатріальної). Також виявлено тісні кореляційні зв’язки між концентрацією 

тиреоїдних гормонів і частотою серцевих скорочень (ЧСС), інтервалами Q-T і 

тривалістю ефективного рефрактерного періоду передсердь [50].  

Ехокардіографічні зміни серця у пацієнтів із маніфестним гіпотиреозом 

хакартеризуються ознаками гіпертрофії міокарда ЛШ у вигляді потовщення 

міжшлуночкової перетинки, збільшення максимальної швидкості 

передсердного кровотоку, зниження середньої величини прискорення 

кровотоку в аорті, подовження періоду ізоволюмічного розслаблення [62]. 

Порушення діастолічної функції міокарда ЛШ (ДФЛШ) при СГ 

підтверджується результатами цілого ряду досліджень, в ході яких 

виконувалася ехокардіографія (Ехо-КГ) як в спокої, так і при навантаженні 

[207, 210]. У пацієнтів з СГ спостерігаються більш тривалий період 

ізоволемічної релаксації і зниження швидкості наповнення ЛШ, що свідчить 
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про порушення діастолічної функції [207, 210]. Ці зміни можуть розглядатися 

як фактор несприятливого прогнозу, оскільки в загальній популяції ДФЛШ 

асоціюється з більш високим ризиком смертності [344]. Порушення систолічної 

функції міокарда ЛШ (СФЛШ) при гіпотиреозі також знаходить підтвердження 

в більшості робіт [210, 243] Клінічним відображенням цих гемодинамічних 

порушень є зниження толерантності до фізичного навантаження і задишка – 

найбільш часті симптоми з боку серцево-судинної системи у хворих на 

гіпотиреоз [247].  

Магнітно-резонансна томографія серця з проведенням 3D-реконструкції – 

метод, який має велику роздільну здатність, ніж Ехо-КГ. При порівнянні  

30 жінок з СГ в результаті АІТ і 20 жінок без порушення функції ЩЗ було 

також виявлено порушення функції серця. Кінцевий діастолічний об’єм ЛШ 

при СГ був знижений, а загальний периферичний опір судин 

(постнавантаження) підвищено [201]. Таким чином, процеси систолічного 

скорочення і діастолічного розслаблення міокарда безпосередньо залежать від 

рівня синтезу тиреоїдних гормонів [280]. 

Артеріальна гіпертензія при гіпотиреозі має свої особливості, що 

характеризується  переважним підвищенням діастолічного артеріального тиску 

(ДАТ), і розвивається при тривалому гіпотиреоїдному анамнезі. Короткочасний 

дефіцит тиреоїдних гормонів веде до зниження артеріального тиску (АТ); 

частіше розвивається у старших вікових групах. При  гіпотиреозі  існують 

вказівки на збереження стійкої гіпертензії при нормальному рівні ТТГ і Т4 , що 

є наслідком порушень еластичних властивостей аорти і великих артерій з 

розвитком їх ригідності і зустрічається приблизно у 50 % пацієнтів [30].  

При гіпотиреозі, незважаючи на виражені дистрофічні зміни міокарда, 

серцева недостатність проявляється досить рідко, в основному при  мікседемі з 

великою давністю захворювання, що пояснюється насамперед зниженням 

потреби периферичних тканин у кисні, а також ваготонією, що пояснюється 

тим, що тиреоїдні гормони забезбечують рівень основного обміну, який 

знижений навіть при його субклінічних формах [99].  
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До структурно-функціональних порушень з боку серцево-судинної 

системи при гіпотиреозі в поєднанні з ІХС можна віднести гіпертрофію 

міокарда, дилятацію камер серця, систолічну і діастолічну дисфункцію, які є 

підґрунтям декомпенсації серцевої діяльності [50, 130, 161, 179, 308]. 

Саме ці важливі чинники формують в подальшому передумови для 

виникнення серцево-судинних ризиків та спонукають до глибшого вивчення 

механізмів розвитку гіпотиреозу [75, 113, 130, 323], що в подальшому стало 

передумовою для розробки діагностичної моделі гіпотиреоїдного серця. 

Таким чином, взаємозв’язок етіо-патогенетичних механізмів обумовлює 

деякі складності діагностики гіпотиреоїдної кардіоміопатії, що і стало основою 

для розробки математичної моделі, яка полегшить діагностичні можливості 

даного ускладення і оптимізує лікування і профілактину даної  коморбідної 

патології.    
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Клінічна характеристика груп досліджень 

 

Відповідно до поставлених завдань, було проведене рандомізоване 

контрольоване клінічне дослідження у паралельних групах з наступним 

порівнянням з групою контролю. Набір хворих для клінічного, лабораторного, 

інструментального обстеження проводився на клінічній базі кафедри 

ендокринології з дитячими інфекційними хворобами Української медичної 

стоматологічної академії – ендокринологічне та кардіологічне відділення КП 

«Полтавська обласна клінічна лікарня ім. В.М. Скліфосовського Полтавської 

обласної ради», а також у підрозділі Української медичної стоматологічної 

академії – Науково-дослідному інституті генетичних і імунологічних основ 

розвитку патології та фармакогенетики з 2014 по 2018 роки.  

Для формування основної групи був проведений скринінговий аналіз 

556 історій хвороб пацієнтів з гіпотиреозом та ІХС, що лікувались в 

ендокринологічному та кардіологічному відділеннях КП «Полтавська обласна 

клінічна лікарня ім. В.М. Скліфосовського Полтавської обласної ради» в 2006-

2015 роках. Для подальшого дослідження відібрано історії хвороб пацієнтів із 

гіпотиреозом,  кардіальною та кардіотиреоїдною патологією. 

Критерії включення: 

1. Хворі на гіпотиреоз (первинний гіпотиреоз, післяопераційний 

гіпотиреоз, гіпотиреоз на фоні аутоімунного тиреоїдиту). 

2. Хворі з ІХС (стенокардія напруги стабільна функціональний клас (ФК) 

ІІ). 

3. Отримання інформованої згоди на проведення діагностичних та 

лікувальних заходів. 

Критерії виключення з дослідження: 
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1. Вроджений гіпотиреоз. 

2. Вторинний та третинний гіпотиреоз. 

3. АІТ з гіперфункцією щитоподібної залози. 

4. ІХС з гострим коронарним синдромом та нестабільною стенокардією. 

5. Декомпенсована ХСН ІІІ–ІV ФК за класифікацією NYHA. 

6. Гіпертонічна хвороба ІІІ стадії 3 ступеня. 

7. Ознаки хронічного легеневого серця. 

8. Тяжкі соматичні захворювання (цукровий діабет, ниркова, печінкова  

недостатність). 

9. Наявність онкологічних, психічних захворювань. 

У результаті відібрано і проаналізовано 140 історій хвороб: 61 – хворі на 

гіпотиреоз, 47 – хворі на ІХС, 32 – хворі на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС. 

Наступний етап рандомізації проводився безпосередньо з пацієнтами, які 

лікувались в ендокринологічному та кардіологічному відділеннях КП 

«Полтавська обласна клінічна лікарня ім. В.М. Скліфосовського ПОР». На 

цьому етапі на підставі аналізу скарг, анамнезу, фізикального дослідження 

пацієнта, даних лабораторно-інструментальним методів, аналізу відповідності 

критеріям включення/вилучення, згоди пацієнта на участь у дослідженні 

вирішувалось питання включення в дослідження. На цьому етапі була 

сформована основна група – 55 осіб, з них 20 – хворі на гіпотиреоз, 20 – хворі 

на ІХС, 15 – хворі на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС. 

Напередодні виконання роботи усі пацієнти власноруч підписали згоду на 

участь у дослідженні, відповідно до вимог Гельсинської декларації 1975 року та 

наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 року «Про затвердження Порядку 

проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів 

клінічних випробувань» і «Типового положення про комісії з питань етики».  

Етичні та морально-правові аспекти проведення дослідження узгоджені з 

комісією біоетики Української медичної стоматологічної академії. 

На рисунку 2.1. представлено розподіл хворих та практично здорових 

осіб на групи. Тож, загалом до дослідження були залучені 215 осіб, які були 
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розподілені на три групи, кожна з яких в свою чергу була поділена ще на дві 

групи в залежності від віку пацієнтів та тривалості захворювання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Розподіл досліджуваних хворих та практично здорових осіб на 

групи. 
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До І групи увійшло 81 хворих на гіпотиреоз (жінок – 72, чоловіків – 

дев’ять віком (46±6,1) років). У залежності від віку було розподілено на дві 

групи: ІА1 група – хворі на гіпотиреоз молодше 50 років (всього хворих 64, 

жінок – 56, чоловіків – вісім, віком (44,35±1,39) років); ІА2 група – хворі на 

гіпотиреоз, які старше 50 років (всього хворих 17, жінок – 16, чоловіків – один, 

віком (55,11±1,06) років). У залежності від тривалості захворювання хворих 

було розподілено також на дві групи: ІВ1 – хворі з тривалістю захворювання до 

семи років (всього хворих 48, жінок – 41, чоловіків – сім, віком (46,37±1,63) 

років, тривалість захворювання в середньому становила (2,95±1,6) років); ІВ2 – 

хворі з тривалістю захворювання понад сім років (всього хворих 33, жінок – 31, 

чоловіків – два, віком (46,96±2,23) років, тривалість захворювання в 

середньому становила (15,69±3,21) роки).  

До ІІ групи увійшло 67 хворих на ІХС (жінок – 27, чоловіків – 40 віком 

(59±8,8) років). У залежності від віку було розподілено на 2 групи: ІІА1 група – 

хворі на ІХС молодше 50 років (всього хворих 10, жінок – три, чоловіків – сім, 

віком (45±3,6) років); ІІА2 група – хворі на ІХС, які старше 50 років (всього 

хворих 57, жінок – 24, чоловіків – 33, віком (61±7,1) років). У залежності від 

тривалості захворювання хворих було розподілено також на дві групи: ІІВ1 – 

хворі з тривалістю захворювання до семи років (всього хворих 33, жінок – 10, 

чоловіків – 23, віком (55±2,1) років, тривалість захворювання в середньому 

становила (3,6±1,9) років); ІІВ2 – хворі з тривалістю захворювання понад сім 

років (всього хворих 34, жінок – 17, чоловіків – 17, віком (62±7,6) років, 

тривалість захворювання в середньому становила (15,8±6,8) років).  

До ІІІ групи увійшло 47 хворий на гіпотиреоз в поєднанні ІХС (жінок –39, 

чоловіків – вісім, віком 55±7,5 років). У залежності від віку було розподілено на 

дві групи: ІІІА1 група – хворі на гіпотиреоз в поєднанні ІХС молодше 50 років 

(всього хворих 11, жінок – вісім, чоловіків – три, віком (47±2,9) років); ІІА2 

група – хворі на гіпотиреоз в поєднанні ІХС, які старше 50 років (всього хворих 

36, жінок – 31, чоловіків – п’ять, віком (57±6,8) років). У залежності від 

тривалості захворювання хворих було розподілено також на дві групи: ІІІВ1 – 
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хворі з тривалістю захворювання до семи років (всього хворих 19, жінок – 17, 

чоловіків – два, віком (53±6,5) років, тривалість захворювання в середньому 

становила (3,5±1,6) років); ІІІВ2 – хворі з тривалістю захворювання понад семи 

років (всього хворих 28, жінок – 22, чоловіків – шість, віком (56±8,1) років, 

тривалість захворювання в середньому становила (17,3±7,6) років).   

Контрольна група склала 20 осіб (жінок – 11, чоловіків – дев’ять, віком 

(22±1,7) років), які не мали захворювання серцево-судинної системи і 

щитовиддної залози. 

При описанні матеріалів і методів дослідження, викладанні результатів 

дослідження та їхнього аналізу була використана термінологія, 

загальноприйнята і затверджена експертами Всесвітньої організації охорони 

здоров'я, профільних ендокринологічних  та кардіологічних організацій. 

Комплексне обстеження хворих на етапі відбору до дослідження 

складалося з клінічних, лабораторних та інструментальних методів обстеження. 

Клінічні методи включали збір скарг, даних анамнезу, огляд, антропометрію з 

розрахунком ІМТ.  

Клінічна характеристика хворих представлена в таблиці 2.1. 

Найбільша тривалість захворювання відмічається у хворих на ІХС – 

(15,8±6,8) років, у хворих на гіпотиреоз середня тривалість захворювання –

(8,1±4,1)років, у хворих з поєднаною патологію – (11,7±9,1) років. 

Надлишкова вага спостерігалась у 20,9 % хворих на гіпотиреоз, у 16,4 % 

хворих на ІХС та у 10,6 % хворих на гіпотреоз в поєданні з ІХС. Переважання 

ожиріння різного ступеня вираженості відмічено у хворих з коморбідною 

патологією (ожиріння І ст. – 29,7 %, ожиріння ІІ ст. – 40,4 %, Ожиріння ІІІ ст. – 

19,3 %).  

Обтяжену спадковість за гіпотиреозом та серцево-судинними 

захворюваннями відмічали в більшій мірі пацієнти з ІХС та за умови поєднання 

з гіпотиреозом (61,1 та 53,1 % відповідно).   
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Таблиця 2.1 

Клінічна характеристика хворих на гіпотиреоз, ІХС та за умов 

поєднаної патології, n (%), M±m 

Показник Група, кількість хворих 

Хворі на 
гіпотиреоз 

Хворі на ІХС Хворі на 
гіпотиреоз в 

поєднанні з ІХС 

Абс. 
число 

% Абс. 
число 

% Абс. 
число 

% 

Чоловіки 9 11 40 59 8 17 

Жінки 73 89 27 41 39 83 

Надлишкова маса 
тіла, ІМТ (25-29,9) 

кг/м2
 

17 20,9 11 16,4 5 10,6 

Ожиріння І ст., 
ІМТ (30-34,9) кг/м2

 

23 28,3 23 34,3 14 29,7 

Ожиріння ІІ ст., 
ІМТ (35-39,9) кг/м2

 

21 25,9 13 19,4 19 40,4 

Ожиріння ІІІ ст. 
(ІМТ більше 
40кг/м2

) 

15 18,5 9 13,4 9 19,3 

Наявність АГ І ст. 34 41,9 17 25,3 12 25,3 

Наявність АГ ІІ ст. 19 23,4 42 62,6 31 66,0 

Наявність АГ ІІІ 
ст. 

- - 8 12,1 4 8,7 

Наявність СН І ст. 26 32 29 43,2 18 38,2 

Наявність СН ІІ ст. 11 13,5 38 56,7 29 61,7 

ЧСС, уд/хв  67±9,6 - 85±1,6 - 66±8,6 - 

САТ, мм.рт.ст  128,5±2,1 - 138±3,4 - 137±3,0 - 

ДАТ, мм.рт.ст  89±1,9 - 82±2,4 - 74±1,11 - 

 

У групі І в усіх хворих на час включення в дослідження за даними ЕКГ 

встановлено синусовий ритм. Середні значення ЧСС (67±9,6) уд/хв. 

Брадикардія визначена у 28 (34,5 %) хворих, синусова тахікардія –у двох 

(2,4 %) хворих. Ознаки гіпертрофії ЛШ зустрічались у 33 (40,7 %) хворих. Були 

виявлені наступні порушення ритму серця: шлуночкові екстрасистоли 

реєстрували у п’яти (6,17 %) хворих, суправентрикулярні екстрасистоли –у 

семи (8,6 %) хворих, у п’яти (5,9 %) хворих спостерігалась неповна блокада 
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правої ніжки пучка Гіса. Зниження вольтажу зубців P та QRS у стандартних та 

грудних відведеннях виявлено у 42 (51,8 %) хворих, що є характерним для 

гіпотиреозу, згладженість, двофазність та інверсія зубця T у 37 (45,6 %) хворих. 

Вивчення даних ЕКГ у ІІ групі хворих з ізольованою стабільною ІХС 

зафіксовано ЧСС (85±1,6) уд/хв. Виявлено ознаки гіпертрофії ЛШ у 78 % 

хворих, порушень процесів реполяризації у 23 (34,2 %) хворих. Подовження 

інтервалу PQ виявлено у двох (2,9 %) хворих, неповна блокада правої ніжки 

пучка Гіса – у чотирьох (5,9 %). Зареєстровані порушення ритму серця по типу  

шлуночкової та/або суправентрикулярної екстрасистолії у 12 хворих (17,9 %).  

У групі хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС за даними ЕКГ 

упорівнянні з І та ІІ групами було зареєстровано середні значення ЧСС  

(66±8,6) уд/хв. Гіпертрофія ЛШ визначалась у 83,4 % хворих, що можна 

пояснити практично однаковою частотою АГ в ІІІ та ІІ групах. Синусова 

тахікардія в ІІ групі виявлена у дев’яти (13,4 %) хворих, у ІІІ групі – у чотирьох 

(8,5 %) хворих. Брадикардія відзначена у 16 (34 %) для ІІІ групи і п’яти (7,4 %) 

хворих для ІІ групи. Порушення провідності зареєстровано у п’яти (12,5 %) 

хворих групи ІІІ, що характеризуються повною та неповною блокадами правої 

ніжки пучка Гіса. Порушення ритму серця: шлуночкові екстрасистоли 

реєстрували у семи (14,8 %) хворих, суправентрикулярні екстрасистоли –у 11 

(23,4 %) хворих. 

 

2.2. Методи дослідження 

 

Відповідно до поставлених завдань, усім хворим було проведено 

комплексне клінічне обстеження з урахуванням скарг, даних анамнезу, 

об’єктивних і додаткових (лабораторних та інструментальних) методів 

дослідження згідно із загальноприйнятими стандартами (накази МОЗ України 

№436 від 03.07.2006). 

Програма обстеження пацієнтів передбачала комплексне дослідження 

структурно-функціонального стану щитоподібної залози та серцево-судинної 



60 
 

системи, та включала в себе фізикальне, антропометричні виміри (зріст, маса) з 

визначенням ІМТ, загальноклінічне обстеження, а також спеціальні лабораторні 

та інструментальні методи дослідження. 

Індекс маси тіла – величина, що дозволяє оцінити ступінь відповідності 

маси людини та його зросту, і тим самим опосередковано оцінити, чи є маса 

недостатньою, нормальною або надлишковою(ожиріння) [5]. 

Індекс маси тіла вимірюється в кг/м2
 і розраховується за формулою: 

 

ІМТ = кг / м2
 

де кг – маса тіла в кілограмах; 

     м – зріст в метрах.  

 

З метою дослідження біохімічних, імунологічних, гормональнимх 

показників проводили забір крові вранці натщесерце з ліктьової вени, з 

подальшим заморожуванням сироватки крові у холодильнику, температурний 

режим зберігання матеріалу мінус 20 
оС. 

Функціональний стан ЩЗ оцінювали аналізуючи рівні ТТГ, Т4в, Т3в. 

Критерієм активності аутоімунного процесу був рівень АтТПО. Підвищення 

рівня АтТПО часто може служити одним із перших показників розвитку 

гіпотиреозу, даний показник є найбільш чутливим тестом для виявлення 

аутоімунного захворювання щитоподібної залози [6]. 

Визначення рівнів Т4в, Т3в, ТТГ, АтТПО у сироватці крові проводилось 

імуноферментним методом з використанням мікросмужкового зчитувача «Stat 

Fax 303 Plus» та наборів реагентів фірми «Хема-Медика» (Росія) [150]. 

Для визначення ТТГ застосовували метод твердофазного 

імуноферментного «сандвич»-аналізу з використанням мишачих та козячих 

моноклональних антитіл. 

Рівень гормонів Т4в, Т3в визначали за допомогою ензимного кон’югату, 

що конкуретно зв’язує антитіла вівці, вимірювання оптичної щільності 
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забарвленого розчину та розрахунку концентрації Т4в, Т3в на основі 

калібрувальної кривої.  

Антитіла до тиреоїдної пероксидази визначали шляхом виявлення у 

сироватці крові Ат (імуноглобулінів G), специфічних до адсорбованого на 

твердій фазі антигену, який ідентифікували за допомогою антиглобулінового 

кон’югату анти-IgG та оцінювали за інтенсивністю забарвлення субстрат-

хромогенної суміші.  

За відношенням Т4в до Т3в обчислювали тиреоїдний індекс (ТІ) – 

показник периферичної конверсії тиреоїдних гормонів. 

Концентрацію інтерлейкінів (IЛ-1β, IЛ-8) у сироватці крові визначали 

імуноферментним методом, що заснований на твердофазному «сандвич»-

варіанті імуноферментного аналізу з використанням моно- і поліклональних 

антитіл за стандартними методиками за допомогою мікросмужкового зчитувача 

«Stat Fax 303 Plus» та тест-системи «Вектор-Бест» (Росія) [150]. 

Ліпідний обмін. Визначення рівнів ЗХС, ліпопротеїдів високої щільності, 

тригліцеридів проводили за допомогою біохімічного аналізатора «Sapphire 

400», виробник фірма «HIROSE ELECNRONICS», Японія (Токіо). За формулою 

Friedewald (1972) розраховували рівень ХС ЛПНЩ:  

 

ХС ЛПНЩ = ЗХС – (ХС ЛПВЩ + ТГ/2,2) 

де ЗХС – рівень загального холестерину (мМоль/л)  

     ХС ЛПВЩ – рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності  

(мМоль/л)  

     ТГ – рівень тригліцеридів (мМоль/л)  

 

Електрокардіографія. Дослідження проводилось на 3-канальному 

електрокардіографі «Юкард 100», виробник «ЮТАС», Україна, у 

12 відведеннях для визначення водія ритму, частоти серцевих скорочень, 

порушень ритму і провідності, ознак гіпертрофії, ішемічних і рубцевих змін 

міокарда.  
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Ехокардіографія. Дослідження проводось на ультразвуковому 

діагностичному сканері «Vivid S60N» виробник «GE Wingmed» (Норвегія) за 

стандартною методикою, керуючись рекомендаціями Американського та  

Європейського товариства ехокардіографії.  

Обстеження здійснювалося у трьох послідовних серцевих циклах з 

подальшим усередненням показників. В положенні хворого на лівому боці 

визначали параметри систолічної і діастолічної функції. Під контролем 

двомірного зображення серця в позиції парастернальної довгої вісі лівого 

шлуночка проводили М-модальне дослідження, при якому визначали кінцево-

систолічний (КСР, см) і кінцево-діастолічний розмір (КДР, см) ЛШ, розмір 

лівого передсердя (ЛП) в систолу (ЛПс, см) і діастолу (ЛПд, см), товщину 

міжшлуночкової перетинки ЛШ (ТМШПс, ТМШПд, см) і задньої стінки ЛШ 

(ТЗСЛШс, ТЗСЛШд, см) в систолу і діастолу [72, 89, 230]. 

Отримані дані використовувались для розрахунку нижчевказаних 

показників внутрішньосерцевої гемодинаміки, систолічної функції лівого 

шлуночка.  

Кінцево-діастолічний об’єм (КДО, мл) розраховували ланіметричним 

методом Сімпсона за формулою:  

 

КДО = (8 × Ad) : 3 × π × ЛШ 

де Ad – площа порожнини ЛШ в діастолу в апікальній позиції 

датчика (см2
)  

ЛШ – поздовжній розмір порожнини ЛШ в діастолу в апікальній 

позиції  датчика (см)  

 

Кінцево-систолічний об’єм (КСО, мл) розраховувалась за формулою:  

 

КСО = (8 × As) : 3 × π × ЛШС 

де As – площа порожнини ЛШ в систолу в апікальній позиції датчика (см) 
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ЛШС – поздовжній розмір порожнини ЛШ в систолу в апікальній позиції 

датчика (см)  

 

Фракція викиду (ФВ, %) визначалась за формулою H. Feigenbaum (1994) 

[231]:  

 

ФВ = (КДО – КСО) / КДО × 100% , 

де КДО – кінцево-діастолічний об’єм лівого шлуночка (мл)  

     КСО – кінцево-систолічний об’єм лівого шлуночка (мл)  

 

Ударний об’єм (УО, мл) розраховували за формулою: 

 

УО= КДО –КСО. 

де КДО – кінцево-діастолічний об’єм лівого шлуночка (мл)  

     КСО – кінцево-систолічний об’єм лівого шлуночка (мл)  

 

Проводилось визначення показників маси міокарда лівого шлуночка 

(ММЛШ, г), індексу маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ, г/м2), відносної 

товщини стінок (ВТС) для діагностики гіпертрофії ЛШ.  

Для розрахунку ММЛШ використовували методики Penn Convention 

[321] за формулою:  

 

ММЛШ = 1,04 х (ТМШПд + ТЗСЛШд + КДР)3 - КДР3) - 13,6 

де КДР – кінцево-діастолічний розмір ЛШ (см)  

     ТЗСЛШд – товщина задньої стінки лівого шлуночка в діастолу (см)    

     ТМШПд – товщина міжшлуночкової перетинки в діастолу (см). 

 

Індекс маси міокарда ЛШ (ІММЛШ) за формулою:  

 

ІММЛШ = ММЛШ / S  
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де ІММЛШ (г/м2
) – індекс маси міокарда лівого шлуночка;  

     S – площа поверхні тіла, розрахована за номограмою Du Bois (м2
)  

 

Площу поверхні тіла (S, м2) визначали за формулою Du Bois: 

 

S = M0,423 × L0,725×0,007184 

де М – маса тіла (кг) 

     L – зріст (см)  

 

Діагностичні критерії гіпертрофію міокарда ЛШ: значення ІММЛШ 

більше 115 г/м2 у чоловіків та 95 г/м2 – у жінок [28, 36].  

Для визначення типу ремоделювання міокарда розраховували ВТС ЛШ за 

формулою: 

 

ВТС = (ЗСЛШ + МШП) / КДР ЛШ 

де ЗСЛШ – товщина задньої стінки лівого шлуночка (см)  

     МШП – товщина міжшлуночкової перетинки (см); 

     КДР ЛШ – кінцево-діастолічний розмір ЛШ (см)  

 

Оцінюючи значення ІММЛШ і ВТС за A. Ganau виділяли такі типи 

ремоделювання ЛШ:  

а) нормальна геометрія ЛШ – ІММЛШ в межах норми і ВТС менше 0,45; 

б) концентричне ремоделювання ЛШ – ІММЛШ в межах норми і ВТС 

більше 0,45;  

в) концентрична гіпертрофія ЛШ – ІММЛШ більше норми і ВТС більше 

0,45;  

г) ексцентрична гіпертрофія ЛШ – ІММЛШ більше норми і ВТС менше 0,45.  

Для оцінки функціонально-адаптаційного стану серцево-судинної 

системи було визначено індекс Кердо, адаптаційний потенціал та коефіцієнт 

економізації кровообігу [264].  
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Вегетативний тонус оцінювали шляхом визначення індексу Кердо (ІК): 

 

ІК=(1-(АТд/ЧСС))x100 

де АТд – діастолічний артеріальний тиск (мм рт.ст.) 

     ЧСС – частота серцевих скорочень (уд./хв) 

 

При "вегетативній рівновазі" (ейтонії) вегетативний індекс дорівнює 0. 

Позитивний знак індексу свідчить про переважання симпатичних впливів, 

негативний знак індексу – ознака підвищення тонусу парасимпатичного відділу 

вегетативної нервової системи [9, 264]. 

Адаптаційний потенціал (АП) – здатність адаптуватись до діючого 

чинника без порушення міокардіально-гемодинамічної рівноваги [5]. АП 

системи кровообігу (ступінь адаптації) визначається співвідношенням рівня 

функціонування, ступеня напруги регуляторних механізмів домінуючої системи 

та функціонального резерву, що відображає взаємини між вегетативною та 

міокардіальногемодинамічною складовою процесів регуляції, визначається за 

формулою Р.М. Баєвського та співавторів (2003) [5]: 

 

АП=0,011хЧСС+0,014хАТс+0,008хАТд+0,009хМ+0,0014хВ-0,009хЗ-0,27 

де ЧСС – частота серцевих скорочень (уд/хв)   

      АТс – систолічний артеріальний тиск (мм рт.ст.) 

      АТд – діастолічний артеріальний тиск (мм рт.ст.) 

      М – маса тіла (кг) 

      В – вік (роки) 

      З – зріст (см) 

      0,011, 0,014, 0,008, 0,009, 0,27 – коефіцієнти рівняння множинної 

регресії 

 

За значеннями адаптаційного потенціалу визначається функціональний 

стан [5]:  
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а) нижче 2,6 – задовільна адаптація; 

б) 2,6-3,09 – напруга механізмів адаптації; 

в) 3,10-3,49 – незадовільна адаптація; 

г) 3,5 і вище – зрив адаптації. 

Коефіцієнт економізації кровообігу (КЕК) обчислюється за формулою:  

 

КЕК=(АТс–АТд)×ЧСС 

де АТс – систолічний артеріальний тиск (мм рт.ст.) 

     АТд – діастолічний артеріальний тиск (мм рт.ст.) 

    ЧСС – частота серцевих скорочень (уд./хв) 

 

Показник КЕК у здорової людини дорівнює 2600, а його збільшення 

вказує на напруження роботи серцево-судинної системи [9, 94]. 

 

2.3. Методи статистичної обробки результатів дослідження 

 

Отримані дані проаналізовано статистично з використанням пакету 

прикладних програм Excel 2010 та Statistica 10.0. Гіпотезу про нормальність 

розподілу досліджуваних показників перевіряли з використанням критерію 

Шапіро-Уїлка. При нормальному розподілі кількісні ознаки були представлені 

у вигляді M± m (M – середнє арифметичне, m – стандартна похибка середнього 

арифметичного). При розподілі, що відрізняється від нормального, 

застосовували Me (Q25; Q75) (медіана, 25 і 75 перцентиль). При нормальному 

розподілі достовірність відмінностей оцінювали за допомогою t-критерію 

Ст'юдента для незалежних та залежних вибірок. При розподілі, що 

відрізняється від нормального, використовували непараметричні критерії:  

U-критерій Манна-Уїтні для незалежних вибірок та критерій Вілкоксона – для 

залежних вибірок. Міжгрупові відмінності якісних ознак оцінювали з 

використанням критерію χ2 Пірсона (кількість ступенів волі ds = 1) (при малій 

вибірці з поправкою Йєтса). Для оцінки взаємозв’язків між показниками 



67 
 

використовували метод кореляційного аналізу з обчисленням коефіцієнтів 

кореляції Пірсона (при нормальному розподілі) і Спірмена (при розподілі, що 

відрізняється від нормального). Відмінності вважали достовірними при рівні 

статистичної значущості р < 0,05. Для розрахунку матиматичної моделі був 

проведений кореляційно-регресійний мульфакторний аналіз, тест на 

дослідження мультиколеніарності, достовірність відмінностей оцінювали за 

допомогою t-критерію Ст'юдента, критерію Фішера та коефіцієнтом 

детермінації. Для оформлення таблиць та проміжних розрахунків 

використовували програму «Microsoft Excel».  
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РОЗДІЛ 3 

ПОШИРЕННІСТЬ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ЗОКРЕМА 

ГІПОТИРЕОЗУ, ТА ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ В ПОЛТАВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ В ЦІЛОМУ 

 

 

3.1. Поширенність патології щитоподібної залози, зокрема гіпотиреозу, в 

Полтавській області та Україні в цілому 

 

Зростання захворюваності на гіпотиреоз – наслідок складної взаємодії між 

багатьма факторами навколишнього середовища, як природними, так і 

штучними, що можна визначити як біогеоценоз – комплекс клімато-

географічних, медико-соціальних, економічних компонентів, які включають 

загальну культуру популяції, стан біосфери зі зміною екології внаслідок 

діяльності людини [61]. 

За результатами загальнонаціонального репрезентативного дослідження 

забезпеченості населення мікронутрієнтами, яке проведено ДУ «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», 

Інститутом медицини праці НАМН України спільно з Дитячим Фондом 

Організації Об'єднаних Націй, доведена актуальність проблеми йододефіциту 

для всієї території України [92]. Встановлено, що в Україні немає територій 

благополучних за вмістом йоду в навколишньому середовищі [6, 14]. До такого 

становища призвела ліквідація в Україні системи, яка забезпечувала здійснення 

йодної профілактики [63]. Інша причина росту зобної ендемії – погіршення 

екологічного стану в країні, зокрема забруднення біосфери радіонуклідами [67]. 

Відомо, що багато чинників зовнішнього середовища в екологічно 

несприятливих регіонах призводять до збільшення розмірів і зниження 

функціональної активності ЩЗ, тому погіршення екологічного стану посилює 

ефект дефіциту йоду і, таким чином, призводить до зростання зобної ендемії 

[15, 92]. Важливе значення мають також зміни в інфраструктурі харчування 
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населення: значне (у два-три рази) зниження споживання морської риби і 

морепродуктів, неповноцінне і незбалансоване харчування (дефіцит кобальту, 

цинку, молібдену і, можливо, селену, надмірний вміст в питній воді кальцію та 

фтору) [13].  

Крім того, у харчуванні велику частку складають місцеві продукти, у 

тому числі з присадибних ділянок, які в умовах природного йодного дефіциту 

містять мало йоду [114]. Мігруюче у вогнища ендемії населення більш схильне 

до ураження зобом. Зрозуміло, що нестача йоду аж ніяк не виключає за певних 

умов можливості різноманітних струмогенних впливів, які, зазвичай, відіграють 

самостійну роль у виникненні спорадичного зоба [59]. 

Унаслідок Чорнобильської катастрофи радіаційному забрудненню 

піддалася територія України площею близько 42,5 тис км² [67]. При великих 

дозах радіації можуть руйнуватися клітини, ушкоджуватись тканини органів, 

що може призвести до загибелі організму. Малі дози опромінення можуть 

«запустити» не до кінця ще встановлений ланцюг реакцій, що призводить до 

розвитку новоутворень або генетичних ушкоджень [12, 164]. Пухлинні 

захворювання можуть розвинутися через багато років після опромінення (як 

правило, через одне-два десятиліття), а вроджені вади розвитку та інші 

спадкові хвороби, викликані ушкодженнями генетичного апарату, проявляться 

лише в наступних поколіннях [59, 345]. 

ЩЗ легко піддається впливам несприятливих екологічних чинників як 

через свою поверхневу локалізацію, так і в зв'язку з притаманними цьому 

органу метаболічними особливостями (кумуляція йоду, інших мікроелементів і 

ін.). Особлива роль серед цих несприятливих факторів належить іонізуючому 

випромінюванню і потенційно токсичним компонентам дієти. Важливу роль 

грає і висока чутливість даного органу до імуностимуляції. Внаслідок усього 

цього в середньому не менше 5,5-6,0 % населення має розлади тиреоїдної 

функції, і число таких людей з часом істотно зростає [59]. 

За даними С. П. Ярмоненко залози внутрішньої секреції є 

радіорезистентними, у тому числі і ЩЗ, радіочутливість якої різко 
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підвищується в стані гіперплазії [12, 14]. З усієї патології ЩЗ домінуючою в 

постчорнобильський період є гіперплазія або зоб. Таким чином, можна 

припустити, що радіонукліди з коротким періодом напіврозпаду – Ra224, J131, 

бомбардуючи тканини, позбавляють їх «радіозахисту», і далі вже на 

«незахищені» тканини впливають радіонукліди з тривалим періодом 

напіврозпаду (U234, U235, U238, Ra226, Sr89, Sr90 та інші), тобто в генезі гіперплазії 

щитовидної залози велику роль відіграють радіонукліди з коротким періодом 

напіврозпаду, а в генезі раку щитовидної залози - радіонукліди з тривалим 

періодом напіврозпаду. Таким чином, групу хворих з гіперплазією щитовидної 

залози слід розглядати як «групу ризику» по раку щитовидної залози і, 

природно, саме з цієї групи слід почати профілактичні заходи [12, 268].   

Співробітниками Української медичної стоматологічної академії сумісно з 

робітниками міської та обласної санітарно-епідеміологічної станції в 2005 році 

було проведено дослідження питної води, яку використовують мешканці 

районів Полтавської області, на вміст йоду, фтору та радіонуклідів.  

Слід зауважити, що водопостачання районів Полтавської області 

забезпечується трьома підземними водоносними горизонтами: Сеноман-

нижнекрейдяним, Бучацьким і Алювіальним. Винятком є міста Кременчук і 

Комсомольськ, їхнє водопостачання здійснюється за рахунок вод 

Кременчуцького і Дніпродзержинського водосховищ. Карта залягання 

водоносних горизонтів і їх коротка характеристика представлені на рисунку 3.1 

і таблиці 3.1 [6]. 

Зазначимо, що 42,3 % районів Полтавської області забезпечуються водою 

Бучацького водоносного горизонту, особливістю якого є підвищений вміст 

фтору, у деяких районах його концентрація досягає 2,1-2,6 мг/л, що в два-два с 

половиною рази вище оптимальних величин, які складають 0,7-1,5 мг/л [6, 29]. 

Вивчено стан зобної ендемії в Полтавській області і в Україні в цілому за 

період після Чорнобильської катастрофи, враховуючи екологічну ситуацію в 

регіоні (радіоактивний фон (RA 226 , RA 224 , U 236 ), вміст йоду (І
2
), фтору (F 2 )) [13, 
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347, 348].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Карта водоносних горизонтів Полтавської області 

 

Аналіз захворюваності та поширеності патології ЩЗ в Україні та 

Полтавській області проводився за даними щорічного огляду МОЗ України і 

ДУ «Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН 

України «Основні показники діяльності ендокринологічної служби України...» 

[349, 350, 351, 352]. 

Оцінюючи поширеність патології ЩЗ в Полтавської області та по Україні 

в цілому, слід зазначити, що з 1980 року по 2012 рік не тільки виріс обсяг 

тиреоїдної патології загалом, але змінилася і її структура [31, 92, 349, 350, 351, 

352]. Так, тільки з 1989 року почали регулярно фіксуватися такі захворювання, 

як вузловий зоб, тиреоїдити, рак щитовидної залози (табл. 3.2) [12,14, 92].  
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Таблиця 3.1 

 Вміст мікроелементів і радіонуклідів у питній воді водоносних горизонтів 
Полтавської області, M±m 

 

Таблиця 3.2 

Поширеність патології щитоподібної залози (на 100 тис. нас.) за 
роками у Полтавській області та по Україні в цілому 

Захворювання Регіон 1980 

 

1989 

 

2003 

 

2006 

 

2009 

 

2012  

Вузловий зоб Полтавська 

обл. - 30,5 240,6 422,2 557,4 775,8 

Україна - 38,6 274,6 422,5 491,9 610,6 

Тиреоїдити Полтавська 

обл. - 4,3 174,9 204,7 234,4 307,6 

Україна - 10,3 227,8 290,8 326,7 390,6 

Дифузний 
токсичний зоб 

Полтавська 

обл. 61,1 79,0 90,7 98,9 107,5 125,2 

Україна 62,7 87,2 80,8 106,2 113,3 125,4 

Гіпотиреоз Полтавська 

обл. 30,3 36,2 117,9 127,7 132,3 178,6 

Україна 32,4 40,6 132,3 170,4 172,3 214,2 

Рак 
щитоподібної 
залози 

Полтавська 

обл. - 9,0 4,5 5,3 5,9 7,7 

Україна - 11,0 4,3 5,2 5,4 8,0 

 

Водо-

носні 
гори-

зонти, 

к-сть  
р-нів, % 

Мікроелемент 

І
2
, 

мг/л 
F 2 , 

мг/л 

K= І
2
/F

2
 RA 224 , 

10 2  

Бк/л 

RA 226 , 

10 2  

Бк/л 

U 236 , 

10 2  

Бк/л 

Σ, 
10 2  

Бк/л 

Синоман-

нижне-

крейдяний, 

15,4 

0,09±0,01 0,9± 0,06 0,1±0,01 1,6±0,6 1,9±0,4 0,2±0,1 3,6±0,8 

Бучаць-

кий, 

42,3 

0,08±0,01 1,02±0,14 0,08±0,02 1,6±0,3 1,5±0,3 0,5±0,2 3,6± 0,6 

Алювіаль
ний, 3,8 

0,08±0,01 0,08±0,01 0,1±0,01 1,8±0,01 1,0±0,01 0,3±0,001 3,1±0,6 
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За останні 30 років у Полтавській області питома вага гіпотиреозу зросла у 

4,9 рази, в той час як по Україні – в 5,3, питома вага тиреоїдитів виросла у 54,5 

рази, в той час як по Україні – в 31,7; в 18,3 рази збільшився обсяг вузлового 

зобу, по Україні він зріс в 12,7 рази; в 0,6 разів виріс рак щитовидної залози, по 

Україні - в 0,4 рази; гіпотиреоз – у 3,6 рази, в 4,2 рази ця патологія зросла по 

Україні в цілому, а питома вага дифузного токсичного зобу – всього в 1,3 рази, 

по Україні – в 3,1 рази [349, 350, 351].  

Оцінюючи екологічну ситуацію в Полтавській області, можна відзначити, 

що дана область відноситься до зони помірного прямого йодного дефіциту, 

оскільки спостерігається зниження вмісту йоду по всім водоносним горизонтам 

Полтавської області [2].  

Підсилює відносну недостатність йоду і підвищений рівень фтору в 

Бучацькому водоносному горизонті, який забезпечує водою 42,3 % районів. 

Фтор, як більш активний галоген, надходячи в тканину ЩЗ, блокує тиреоїдну 

пероксидазу й органіфікацію йодидів у ЩЗ, що призводить до зниження 

синтезу тиреоїдних гормонів [5]. 

Фтор є також могутнім індуктором ВРПО ліпідів [7]. Накопичення в 

тканині щитоподібної залози проміжних та кінцевих продуктів ВРПО ліпідів 

викликають її ушкодження вільними радикалами, що в цілому знижує обсяг 

функціонально активних клітин у тканині ЩЗ. Під впливом ТТГ, за принципом 

зворотного зв'язку, розвивається її гіперплазія і гіпертрофія [5, 6]. 

Йод, надходячи в тиреоцит, крім йодтиронинів утворює з’єднання з 

ліпідами - йодолактони, що інгібують місцеві тканинні фактори росту, такі, як 

інсуліноподібний фактор росту, епідермальний фактор росту, основний фактор 

росту фібробластів та інші. Через відсутність цієї блокади (фтор призводить до 

зниження захоплення йоду), фактори росту запускають проліферативні 

процеси. У гіперплазованій залозі наростає кількість соматичних мутацій, 

формуються вузли, кісти, аденоми й ін. Блокада тиреопероксидази, а також 

загибель тиреоцитів, в наслідок вільнорадикального, імунного і радіаційного 

ушкодження, призводить до зниження синтезу тиреоїдних гормонів, далі 
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розвивається спочатку субклінічний, потім маніфестний гіпотиреоз із його 

негативним впливом на фізичний і інтелектуальний розвиток людини (рис. 3.2) 

[13].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.2. Фактори розвитку та структура зобної ендемії у Полтавській 

області 

 

Структуру тиреоїдної патології також зумовлює і сумарний вміст 

радіонуклідів у навколишньому середовищі [2, 5, 11]. 

Проаналізовано показники поширеності гіпотиреозу в Полтавській 

області та в Україні в цілому за 2005-2013 роки (рис. 3.3). Виявлено, що 

зберігається тенденція зростання даної патології з роками серед населення 

України та Полтавщини [349, 350, 351, 352].  
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Рис. 3.3. Графіки поширеності гіпотиреозу серед населення Полтавської 

області та України в цілому за 2005-2013 роки 

 

Враховуючи отримані показники, ми вирішили побудувати прогнозну модель 

поширеності гіпотиреозу серед населення Полтавщини на подальші п’ять років 

(рис. 3.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Прогнозна модель поширеності гіпотиреозу серед населення 

Полтавської області  

 

Використовуючи кореляційно-регресійний аналіз отримали наступну 

модель, яка свідчить про поліноміальне зростання кількості хворих [352]: 
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y = 26,893x
2
 - 107964x + 108359454,9 

де  х – рік  

у – отриманий результат поширеності гіпотиреозу в Полтавській 

області  

 

Для того, щоб визначити наскільки отримані спостереження 

підтверджують створену математичну модель використано коефіцієнт 

детермінації R 2 . У даному випадку коефіцієнт детермінації R 2
= 0,9555 вказує, 

що 95,6 % вхідних даних відповідають заданій регресії та свідчить про високий 

рівень адекватності оціненої моделі статистичним даним [352]. 

Також, було побудовано прогнозну модель поширеності гіпотиреозу 

серед населення України на подальші п’ять років (рис. 3.5) [352].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Прогнозна модель поширеності гіпотиреозу серед населення України 

 

На основі використання кореляційно-регресійного аналізу отримали 

наступну модель, яка свідчить про лінійне зростання кількості хворих: 

y = 4226,1x -8408642 

де  х – рік  

у – отриманий результат поширеності гіпотиреозу в Полтавській 

області  
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Коефіцієнт детермінації R 2 =0,9097 вказує, що 90,1 % вхідних даних 

відповідають заданій регресії, та свідчить про високий рівень адекватності 

оціненої моделі статистичним даним [352]. 

Аналізуючи побудовану прогнозну модель поширеності гіпотиреозу 

маємо, що у 2019 році з імовірністю 95,6 % поширеність хворих на гіпотиреоз 

серед населення Полтавської області (точковий прогноз) дорівнюватиме 5536 

осіб, або коливатиметься (інтервальний прогноз) в межах від 5220 до 5853 осіб 

[352].  

Для того щоб максимально оцінити адекватність створеної математичної 

моделі розрахуємо показник поширеності гіпотиреозу в Полтавській області за 

2017 р за формулою:  

 

y = 26,893x
2
 – 107964x + 108359454,9 

26,893*2017
2
 – 107964*2017 + 108359454,9 = 4562 

 

Маємо, що в 2017 році поширеність гіпотиреозу в Полтавській області 

становитеме 4562. За даними звіту ендокринологічної служби в 2017 році 

поширеність гіпотиреозу в Полтавській області становила 4773. Співставивши 

дані показники виявлено, що створена математична модель є достовірною.  

Серед населення України у 2019 році з імовірністю 90,1 % кількість 

хворих на гіпотиреоз (точковий прогноз) дорівнюватиме 123753 осіб, або 

коливатиметься (інтервальний прогноз) в межах від 111471,6 до 136034,6 осіб 

[352].  

Аналогічно розрахуємо показник поширеності гіпотиреозу в Україні за 

2017 році за формулою: 

 

y = 4226,1x -8408642 

4226,1*2017 -8408642 = 115401 
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Маємо, що в 2017 році поширеність гіпотиреозу в Україні становитеме 

115401 осіб. За даними звіту ендокринологічної служби в 2017 році 

поширеність гіпотиреозу в Україні становила 110634 осіб. Співставивши дані 

показники виявлено, що створена математична модель є достовірною.  

Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок, що екологічний стан 

Полтавської області можна віднести до йододефіцитного, як прямого, так і 

відносного. Йододефіцит є індуктором гіперплазій, тиреоїдитів, вузлових форм 

патології щитовидної залози (раків, аденом та інше), що сприяє прогресуванню 

гіпотиреозу [13, 92, 351]. А порушення балансу між йодом та фтором, на наш 

погляд, обумовлює структуру тиреоїдної патології у даному регіоні.  

Була вивчена динаміка поширеності гіпотиреозу в Полтавській, Івано-

Франківській та Житомирській областях України (рис. 3.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.6. Поширеність гіпотиреозу на 100 тис населення за роками в 

Полтавській, Житомирській та Івано-Франківській областях 

України  

 

За даними А.М. Тимченко та співавторів (2004), Івано-Франківська 

область відноситься до регіону з вираженим прямим йододефіцитом, 

Житомирська – з частково вираженим дефіцитом йоду. Крім того, за даними 

ряду авторів у чотирьох районах даної області було випадіння радіоактивної 
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хмари.  

До регіонів з помірним йододефіцитом відноситься Полтавська область, 

проте підвищений вміст фтору сприяє активації ВРПО ліпідів [154]. 

Аналізуючи отримані дані маємо тенденцію до зростання поширеності даної 

патології з роками в регіонах України, проте найбільший показник 

поширеності в областях з більш вираженим йоддефіцитом.  

Отже, при екологічному неблагополуччі навколишнього середовища у 

будь-якому йододефіцитному регіоні значно підвищується ризик розвитку 

гіпотиреозу, що і визначає характер профілактичних та лікувальних заходів. 

 

3.2. Поширеність ішемічної хвороби серця в Полтавській області та 

Україні в цілому 

 

Захворюваність населення України на хвороби системи кровообігу і вихід 

їх на перше рангове місце в структурі загальної смертності свідчать про 

зростання поширеності цієї патології та є несприятливим показником стану 

популяційного здоров’я. Смертність від них становить близько 65,8 %, при 

цьому внесок ІХС – 71,1 % [44]. 

Структура смертності в Україні в цілому залишається незмінною 

протягом останніх років. Так, у 2012 році перше місце серед причин 

виникнення смерті посідають серцево-судинні захворювання (65,8 %) [68]. У 

формуванні показника захворюваності провідну роль відіграють гіпертонічна 

хвороба (ГХ), ІХС та цереброваскулярні захворювання, частка яких відповідно 

становить 36,8; 24,5 та 19,2 % [44]. 

У 1962 році ВООЗ був запропонований термін «Ішемічна хвороба серця». 

У лютому 1969 році виконавчий комітет ВООЗ вперше використав термін 

«епідемія» по відношенню до цієї патології [44]. Розвиток даної патологій 

пов’язаний із певними чинниками: статтю [93], віком [68], наявністю факторів 

ризику, таких як артеріальна гіпертензія, гіперхолестеринемія, цукровий діабет, 

куріння, гіподинамія, загальне ожиріння. Часто спостерігається поєднання 
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трьох і більше факторів ризику [70, 116]. Останнім часом все більшої уваги 

приділяється поєднаній патології ІХС з гіпотиреозом.  

Вивчено дані офіційної статистики Державного комітету статистики 

України, Центру медичної статистики МОЗ України (таб. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Динаміка поширеності ІХС в Полтавській області та в Україні в 

цілому з 2003 по 2013 р.р. на 100 тис. населення (особа) 

Регіон 2003  2005 2007  2009  2011  2013  

Полтавська 

область 

20264,5 

 

21478,3 

 

22692,1 

 

23905,8 

 

25119,6 

 

25726,4 

 

Україна 17177,0 

 

19859,2 

 

22566,0 

 

22917,6 

 

23855,0 

 

24 113,8 

 

 

Аналізуючи показники поширеності ІХС серед населення Полтавської 

області та України в цілому виявлено, що кількість хворих на ІХС постійно 

зростає, як в Полтавській області, так і в Україні. Показник зростання даної 

патології в Полтавській області становить – 1,27, а в Україні поширеність ІХС з 

2003 по 2013 роки зросла в 1,4 рази. Структура поширеності ІХС лишається 

сталою протягом усього досліджуваного часу. 

В умовах проведення реформування системи охорони здоров’я, 

впроводження комплексних заходів щодо боротьби з ІХС та з захворюваннями 

серцево-судинної системи загалом: «Державна програма запобігання та 

лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на  

2006-2010 роки», «Державна програма профілактики і лікування артеріальної 

гіпертензії в Україні на 2011-2020 роки», «Програма реімбурсації ліків для 

хворих на артеріальну гіпертензію», необхідно чітко розуміти важливість 

адекватної, своєчасної діагностики та лікування і, перш за все, профілактики 

даної патології.  

Була вивчена динаміка поширеності ІХС в Полтавській, Івано-
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Франківській та Житомирській областях України (рис 3.7). 

Аналізуючи отримані дані маємо тенденцію до зростання поширеності 

даної патології з роками в регіонах України. Поширеність ІХС найбільша в 

Полтавській області, що в 1,1 рази перевищує поширеність ІХС в Івано-

франківській області та в 1,09 рази більше ніж в Житомирській області в 2012 

році. На наш погляд це пов’язано з підвищеним вмістом фтору у водоносних 

горизонтах Полтавської області, що спричиняє активацію ВРПО ліпідів, 

ушкодження коронарних артерій вільними радикалами та посилення проявів 

атерогенезу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.7. Поширеність ІХС на 100 тис населення за роками в Полтавській, 

Житомирській та Івано-Франківській областях України  

 

Слід зазначити, що пусковим моментом розвитку тиреоїдної патології в 

цілому в Полтавській області є помірне зниження вмісту йоду та значне 

підвищення фтору в навколишньому середовищі, порушення балансу між 

йодом і фтором, радіонуклідне забруднення обумовлює структуру тиреоїдної 

патології в даному регіоні [13].  

Поступово виріс не тільки обсяг тиреоїдної патології в цілому, але 

змінилася і її структура (деяку роль відіграє і поліпшення діагностики цієї 

патології). За останні 30 років питома вага гіпотиреозу у Полтавській області 



82 
 

зросла у 4,9 рази, в той час як по Україні – в 5,3.  

Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок, що екологічний стан 

Полтавської області можна віднести до йододефіцитних. Індуктором тиреоїдної 

патології, зокрема гіпотиреозу, є йододефіцит, як прямий, так і відносний, у 

розвитку якого велику роль грає техногенне забруднення навколишнього 

середовища (фтористі з’єднання, радіонукліди й ін.), тобто йододефіцит має 

регіональні відмінності, які пов’язані з екологічними умовами цього або іншого 

регіону.  

Аналізуючи прогнозну модель поширеності гіпотиреозу в Полтавській 

області маємо, що з імовірністю 95,6 % (R
2
= 0,9555) дана патологія може 

зрости з 2013 року до 2019 року майже вдвічі і коливатиметься (інтервальний 

прогноз) в межах від 5220 до 5853 осіб, а в Україні – даний показник 

коливатиметься (інтервальний прогноз) в межах від 111471,6 до 136034,6 осіб з 

імовірністю 90,1 % (R
2
= 0,9097). Виходячи із цього, розробка нових методів 

лікування, впровадження програм профілактики йодного дефіциту повинна 

проводитись з урахуванням екологічних умов відповідного регіону. 

При вивченні показників поширеності  на ІХС в Полтавській області за 

2003-2013 роки встановлено постійний зріст рівня поширеності ІХС з 20264,5 

на 100 тис. населення в 2003 році до 25726,4на 100 тис. населення в 2013 році в 

Полтавській області, та з 17177,0 на 100 тис. населення в 2003 році до 24113,8 

на 100 тис. населення в 2013 році в Україні. Питома вага ІХС в Полтавській 

області за аналізуючи 10 років зросла в 1,27 рази, а в Україні – в 1,4 рази.  

Порівнюючи показники поширеності гіпотиреозу та ІХС відмічається 

приріст даних нозологій з роками як в Полтавській області, інших регіонів 

України, так і в Україні в цілому. Особливістю Полтавської області є 

збільшення поширеності ІХС, що зумовлено екологічними відмінностями 

регіону: помірний абсолютний та відносний йоддефіцит, підвищення вмісту 

фтору.  

Основні наукові результати розділу опубкліковані у працях автора [14, 

40, 42-44, 121, 238, 250]. 



83 
 

РОЗДІЛ 4 

СТАН ГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСУ, ЛІПІДНОГО ОБМІНУ, 

РІВНІВ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ, 

ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЗА УМОВ ПОЄДНАНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

У ПАЦІЄНТІВ РІЗНОГО ВІКУ ТА ТРИВАЛОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

 

4.1. Клінічна характеристика, стан гормонального балансу, ліпідного 

обміну, рівнів прозапальних цитокінів у хворих на гіпотиреоз 

 

Усього було обстежено 81 хворий на гіпотиреоз (первинний гіпотиреоз, 

післяопераційний гіпотиреоз, гіпотиреоз на фоні аутоімунного тиреоїдиту), з 

них жінок – 72, чоловіків – дев’ять. Даних пацієнтів було розподілено на групи 

в залежності від віку та тривалості захворювання (див. табл. 2.1).  

У клінічній картині гіпотиреозу при постановці діагнозу звертають на 

себе увагу симптоми, які пов’язані з наявністю зоба: дискомфорт в ділянці ЩЗ, 

відчуття «грудки» у горлі, та зниження функції ЩЗ: мерзлякуватість, 

охриплість голосу, зниження фізичної працездатності, зниження пам’яті, 

сонливість, набряклість обличчя, підвищення ваги тіла, брадикардія, сухість 

шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся (табл. 4.1).  

 

Таблиця 4.1 

Частота скарг та клінічних симптомів у хворих на гіпотиреоз, % 

Скарги та сиптоми Частота, % 

1 2 

Відчуття «грудки» в горлі, 
дискомфорт в ділянці ЩЗ 

74 

Ментальна астенія (зниження 
пам’яті, сонливість, емоційна 
виснаженість) 

91 

Сухість шкіри, ламкість нігтів, 
випадіння волосся, гіперкератоз 
ліктів, стоп. 

86 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 

Зниження фізичної працездатності, 
задишка 

78 

Мерзлякуватість, підвищення 
чутливості до холоду 

65 

Брадикардія 42 

Випадіння волосся 59 

Підвищення АТ 26 

Підвищення ваги тіла 52 

Закрепи 48 

Набряки обличчя 36 

Тахікардія 13 

Давлючі болі в ділянці серця, 
перебої, серцебиття 

9 

 

Всім обстеженим проводилось дослідження функціональної активності 

ЩЗ, яка включала в себе визначення вмісту тиреоїдних гормонів Т3 та Т4, ТТГ, 

антитіл до ТПО. Також вивчалися показники ліпідного обміну: загальний 

холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Рівень тиреоїдних гормонів, показників ліпідного обміну у хворих на 

гіпотиреоз, Me (Q25; Q75), M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

І 
(n=81) 

контроль 

(n=20) 

1 2 3 

ТІ  4,84  

[3,06; 7,06]** 

3,73  

[2,88; 5,78] 

ТТГ, мкМО/л 10,6 

 [2,0; 28,9]** 

1,1 

 [0,8; 1,32] 

Ат ТПО, МО/мл 51,93 

[19,2; 134,3]** 

10,4  

[6,22; 12,07] 

Т3в, пмоль/л 2,9±2,3 3,54±0,41 

Т4в, пмоль/л 15,18±6,94 13,75±3,46 

ЗХ, ммоль/л 6,49±1,47* 4,36±0,57 
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Продовженя табл. 4.2 

1 2 3 

ТГ, ммоль/л 2,26±2,29* 0,89±0,19 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,16±0,42* 1,37±0,24 

ЛПНЩ, ммоль/л 1,39±1,48* 0,95±0,42 

Примітки:  

* – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05 (t-критерій 
Ст'юдента);  
** – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05 (U-критерій 
Манна-Уїтні). 

 

Група хворих на гіпотиреоз характеризується достовірним підвищенням 

рівння ТТГ 10,6 [2,0; 28,9] мкМО/л (р < 0,05), ТІ 4,84 [3,06; 7,06] пмоль/л 

(р < 0,05), що характеризують зниження функції щитовидної залози в порівняні 

з групою здорових осіб. Також відмічаються характерні зміни в ліпідограмі у 

групи хворих на гіпотиреоз: підвищення загального холестерину  

(6,49±1,47) ммоль/л (р < 0,05), фракції ЛПНЩ (1,39±1,48) ммоль/л (р < 0,05), 

тригліцеридів (2,26±2,29) ммоль/л (р < 0,05), при зниженні рівня ЛПВЩ 

(1,16±0,42) ммоль/л (р < 0,05), дані зміни достовірні в порівнянні з групою 

здорових осіб.  

Нами був проведений порівняльний аналіз показників тиреоїдних 

гормонів та стану ліпідного обміну у хворих на гіпотиреоз в залежності від віку 

і тривалості захворювання (табл. 4.3).  

Порівнюючи показники тиреоїдного статусу у хворих на гіпотиреоз в 

залежності від віку маємо, що більш виражене зниження функції щитовидної 

залози характерне у хворих на гіпотиреоз старше 50 років. Відмічається 

достовірне зниження рівнів Т3в до (2,42±1,26) пмоль/л (р < 0,05) та Т4в 

(13,51±2,1) пмоль/л (р < 0,05) достовірно збільшується ТТГ до  

13,3 [2,6; 25,6] мкМО/л (р < 0,05), підвищується показник індексу периферичної 

конверсії Т4в в Т3в (ТІ) до 5,78 [3,3; 8,39] (р < 0,05). 

 



86 
 

Таблиця 4.3 

Динаміка рівня тиреоїдних гормонів, показників ліпідного обміну у хворих 

на гіпотиреоз в залежності від віку та тривалості захворювання,  

Me (Q25; Q75), M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІА ІВ 

ІА1, 
(n=64)  

І А2, 
(n=17) 

ІВ1, (n=48) ІВ2, 
 (n=33) 

ТІ 4,63  

[3,01; 6,94] 

 5,78 

[3,3; 8,39]
1 

4,94 
 
[3,1; 10,4] 

4,58 

 [2,9; 5,8]
 +

 

ТТГ, 
мкМО/л 

8,56 

[1,55; 29,22] 

13,3  

[2,6; 25,6]
 1
 

20,3
  

[3,55; 37,6] 

3,8  

[1,2; 13,3]
 +

 

Ат ТПО, 
МО/мл 

64,5 

 [20,9; 139,6] 

26  

[12,9; 52]
 1
 

70,6 

 [19,0; 147,5] 

31 

 [19,2; 129,1]
 +

 

Т3в, 
пмоль/л 

3,02±2,42 2,42±1,26* 2,73±2,72 3,14±1,5 

Т4в, 
пмоль/л 

15,62±7,69 13,51±2,1* 16,16±1,96 13,75±3,46 

ЗХ, 
ммоль/л 

6,22±1,16 7,54±2,09* 6,72±1,29 6,16±1,52 

ТГ, 
ммоль/л 

2,08±2,25 2,95±1,372
 2,48±2,2 1,95±2,33

 

ЛПВЩ, 
ммоль/л 

1,15±0,3 1,19±1,71 1,16±0,29 1,16±0,56 

ЛПНЩ, 
ммоль/л 

1,35±1,27 1,54±2,14 1,39±1,58 1,38±1,35 

Примітки:  

* – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 
залежності від віку, р < 0,05 (t-критерій Ст'юдента); 

1 – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 
залежності від віку, р < 0,05 (U-критерій Манна-Уїтні); 

2
 – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 

залежності від віку, р < 0,01 (t-критерій Ст'юдента); 
+
 – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 

залежності від тривалості захворювання, р < 0,05 (U-критерій 
Манна-Уїтні); 

3
 – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 

залежності від тривалості захворювання, р < 0,05 (t-критерій 
Ст'юдента). 
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Зміна показників ліпідного обміну в групі хворих на гіпотиреоз старше 50 

років характеризується достовірним підвищенням рівня загального холестерину 

(7,54±2,09) ммоль/л (р < 0,05), тригліцеридів (2,95±1,37) ммоль/л (р < 0,01) 

порівнюючи з відповідними показниками в групі хворих на гіпотиреоз молодше 

50 років. Таким чином, більш виражене зниження функції щитовидної залози 

спостерігаються у хворих на гіпотиреоз старше 50 років, що посилюють прояви 

дисліпідемії. 

Аналізуючи показники тиреоїдного статусу в групах хворих на гіпотиреоз 

в залежності від тривалості захворювання виявлено достовірне підвищення ТТГ 

до 20,3 
[3,55; 37,6] мкМО/л (р < 0,05), та ТІ до 4,94 

[3,1; 10,4] (р < 0,05) у хворих 

з тривалістю захворювання до семи років, в ліпідограмі в даній групі також 

спостерігається достовірне підвищення рівня тригліцеридів (2,48±1,37) ммоль/л 

(р < 0,05) порівнюючи з показниками в групі хворих на гіпотиреоз з тривалістю 

захворювання до семи років.     

Між показниками загального холестерину, ЛПНЩ та ЛПВЩ достовірної 

різниці не виявлено. Зазначені зміни можна пояснити відсутністю 

медикаментозної компенсації тиреоїдного статусу з відповідним впливом на 

ліпідний обмін.  

Для оцінки функціонально-адаптаційного стану серцево-судинної 

системи було визначено індекс Кердо, який характеризує стан вегетативної 

нервової системи, адаптаційний потенціал та коефіцієнт економізації 

кровообігу у хворих на гіпотиреоз (табл. 4.4). 

Порівнюючи антропометричні показники хворих на гіпотиреоз маємо, що 

для даної групи хворих характерне достовірне підвищення маси тіла до 

(85,03±4,46) кг (р < 0,05), в порівнянні з групою здорових осіб. Відповідно ІМТ 

у хворих на гіпотиреоз становить (31,07±2,9) кг/м2 
(р < 0,05), що достовірно 

перевищує даний показник в групі здорових осіб – (20,45±0,67) кг/м2, та 

відповідає наявності ожиріння І ступеня. 
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Таблиця 4.4 

Функціонально-адаптивний стан серцево-судинної системи у хворих на 

гіпотиреоз, M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

І  
(n=81) 

контроль  

(n=20) 

Вага,кг 85,03±4,46* 60,15±1,73 

Зріст,см 165,83±1,16 171,3±1,12 

ІМТ,кг/м2 31,07±2,9* 20,45±0,67 

АТс,мм рт.ст. 128,58±2,16 109,5±0,67 

АТд,мм рт.ст. 89,38±1,95 74,75±1,18 

ЧСС,уд/хв 67,19±2,43 74,85±1,24 

ІК -35,52±21,6* 0,07±3,22 

АП 3,44±0,55* 2,53±0,2 

КЕК 2643,9±22,1* 2586,75±5,83 

Примітка. * – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05  

(t-критерій Ст'юдента). 

 

Порівнюючи показники функціонально-адаптаційного стану серцево-

судинної системи даних двох груп, виявлено, що хворі з гіпотиреозом 

характеризуються достовірним зниженням вегетативного ІК -35,52±21,6 

(р < 0,05), що свідчить про підвищення тонусу парасимпатичного відділу 

вегетативної нервової системи, у здорових осіб показник в межах 0,07±3,22, 

тобто такий, що наближається до 0 і свідчить про «вегетативну рівновагу» 

(ейтонію).  

Адаптаційний потенціал, який характеризує можливості міокарда, у групі 

хворих на гіпотиреоз знаходиться в межах 3,44±0,55 (р < 0,05), що достовірно 

перевищує даний показник в групі здорових осіб 2,53±0,2. Підвищення 

адаптаційного потенціалу у групі хворих на гіпотиреоз характеризує 

незадовільну адаптацію та порушення взаємин між вегетативною та 
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міокардіальногемодинамічною складовою процесів регуляції. На наш погляд, 

зниження функції ЩЗ призводить до дифузного ураження міокарда, тож 

адаптаційні можливості міокарда залежать не стільки від кількісного ураження 

міофібрил, а в більшій мірі від ступеня залучення їх в патологічний процесс.    

Також про напруження роботи серцево-судинної системи у хворих на 

гіпотиреоз вказує достовірне підвищення коефіцієнта КЕК до 2643,9±22,1 

(р < 0,05), що, на наш погляд, зумовлено зниженням рівня основного обміну.  

Порівнюючи функціонально-адаптаційний стан хворих на гіпотиреоз в 

залежності від віку та тривалості захворювання, виявлено відсутність значущих 

відмінностей між даними показниками. ІМТ підвищений в усіх групах та 

відповідає ожирінню І ступеня: хворі на гіпотиреоз молодше 50 років – 

(30,33±2,34) кг/м2
, хворі на гіпотиреоз старше 50 років – (33,87±3,11) кг/м2 

(р < 0,05), в групі хворих на гіпотиреоз з тривалістю захворювання до семи 

років ІМТ становить (31,82±2,72) кг/м2 
(р < 0,05), в групі хворих на гіпотиреоз з 

тривалістю захворювання більше семи років даний показник становить 

(29,99±2,07) кг/м2
. 

Тонус вегетативної нервової системи за індексом Кердо в усіх 

досліджуваних групах характеризує переважання баланса парасимпатичної 

вегетативної нервової системи: хворі на гіпотиреоз молодше 50 років – 

 -34,68±22,16, хворі на гіпотиреоз старше 50 років – -38,73±19,8 (р < 0,05), в 

групі хворих на гіпотиреоз з тривалістю захворювання до семи років – 

-37,82±24,25 (р < 0,05), в групі хворих на гіпотиреоз з тривалістю захворювання 

більше семи років – даний показник становить -32,19±16,94 (табл. 4.5). 

Адаптаційний потенціал в групах хворих різного віку та тривалості 

захворювання знаходиться в межах від 3,42 до 3,45, що характеризує 

незадовільну адаптацію та порушення взаємин між вегетативною та 

міокардіальногемодинамічною складовою процесів регуляції: хворі на 

гіпотиреоз молодше 50 років – 3,44±0,53, хворі на гіпотиреоз старше 50 років – 

3,42±0,5, в групі хворих на гіпотиреоз з тривалістю захворювання до семи років 
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– 3,45±0,39, в групі хворих на гіпотиреоз з тривалістю захворювання більше 

семи років – даний показник становить 3,43±0,63. 

 

Таблиця 4.5 

Функціонально-адаптивний стан серцево-судинної системи у хворих на 

гіпотиреоз в залежності від віку та тривалості захворювання, M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІА ІВ 

ІА1, 
(n=64)  

ІА2, 
(n=17) 

ІВ1, 
 (n=48) 

ІВ2,  
(n=33) 

Вага,кг 84,53±4,29 86,88±3,82 85,3±3,7 84,63±3,92 

Зріст, см 166,35±1,09 163,88±1,57 165,81±1,34 165,87±1,01 

ІМТ, кг/м2 30,33±2,34 33,87±3,11* 31,82±2,72+
 29,99±2,07 

АТс, 
мм рт.ст. 

129,06±2,18 126,76±2,05 129,06±2,26 127,87±2,02 

АТд, 
мм рт.ст. 

89,37±1,92 89,41±1,99 89,89±1,96 88,93±1,96 

ЧСС, 
уд/хв 

67,37±2,45 65,76±2,39 66,72±2,42 67,87±2,41 

ІК -34,68±22,16 -38,73±19,8* -37,82±24,25+
 -32,19±16,94 

АП 3,44±0,53 3,42±0,5 3,45±0,39 3,43±0,63 

КЕК 2688,9±22,21 2469,7±20,21 2615,9±23,49 2682,1±24,2 

Примітки:  

* – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 
залежності від віку, р < 0,05 (t-критерій Ст'юдента); 

+
 – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 

залежності від тривалості захворювання, р < 0,05 (t-критерій 
Ст'юдента).  

 

Підвищення показника КЕК, що характеризує напруження роботи 

серцево-судинної системи, відмічається в групі хворих на гіпотиреоз молодше 

50 років – 2688,9±22,21, в групі хворих на гіпотиреоз з тривалістю 

захворювання до семи років – 2615,9±23,49, в групі хворих на гіпотиреоз з 

тривалістю захворювання більше семи років – 2682,1±24,2. 
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Оцінюючи показники прозапальних цитокінів у хворих на гіпотиреоз в 

порівнянні з групою здорових осіб виявлено, що рівень прозапального цитокіну 

IЛ-1β не має достовірної різниці між даними групами – 2,2±0,34 та 2,34±0,65 

відповідно (табл. 4.6).  

 

Таблиця 4.6 

Показники прозапальних цитокінів у хворих на гіпотиреоз та здорових 

осіб, M±m 

Показник Група, кількість обстежених 

І (n=20) контроль (n=20) 

IЛ-1β 2,2±0,34 2,34±0,65 

IЛ-8 4,78±1,63* 3,02±2,65 

Примітка. * – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05 

(t-критерій Ст'юдента). 
 

 

4.2. Клінічна характеристика, стан гормонального балансу, ліпідного 

обміну, рівнів прозапальних цитокінів у хворих на ішемічну 

хворобу серця 

 

Усього було обстежено 67 хворих на ІХС (стенокардія напруги стабільна 

ФК ІІ), що склали ІІ групу, з них жінок – 27, чоловіків – 40. Даних пацієнтів 

було розподілено на групи в залежності від віку та тривалості захворювання 

(див. рис. 2.1).  

У клінічній картині ІХС при постановці діагнозу звертають на себе увагу 

симптоми, що характеризуються давлячими болями в ділянці серця, що 

посилюються при фізичному навантаженні, підвищенням АТ, відчуттям 

перебоїв в роботі серця, тахікардією (табл. 4.7).  

Всім обстеженим проводилось дослідження функціональної активності 

ЩЗ, яка включала в себе визначення вмісту тиреоїдних гормонів Т3 та Т4, ТТГ, 

антитіл до ТПО. 
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Таблиця 4.7 

Частота скарг та клінічних симптомів у хворих на ІХС 

Скарги та сиптоми Частота, % 

Давлючі болі в ділянці серця, 
перебої в роботі серця, зниження 
толерантності до фізичного 
навантаження. 

91 

Підвищення АТ 78 

Зниження фізичної працездатності, 
задишка 

48 

Підвищення ваги тіла 48 

Тахікардія 42 

Ментальна астенія (зниження 
пам’яті, сонливість, емоційна 
виснаженість) 

34 

Випадіння волосся 25 

Брадикардія 18 

Сухість шкіри, ламкість нігтів, 
випадіння волосся, гіперкератоз 
ліктів, стоп. 

13 

Закрепи 12 

Набряки обличчя 6 

Мерзлякуватість, підвищення 
чутливості до холоду 

5 

Відчуття «грудки» в горлі, 
дискомфорт в ділянці ЩЗ 

4 

 

Також вивчалися показники ліпідного обміну: загальний холестерин, 

тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності (табл. 4.8) 

Оцінюючи функцію ЩЗ у хворих на ІХС при порівнянні з групою 

здорових осіб, достовірних відмінностей між показниками не виявлено: Т3в 

(4,19±0,91) пмоль/л, Т4в (16,18±2,31) пмоль/л, ТТГ 2,06 [1,47; 2,6] мкМО/л, ТІ 

3,66 [3,26; 4,47], що характеризують збережену функцію щитовидної. 

У групі хворих на ІХС відмічаються характерні зміни в ліпідограмі: 

підвищення загального холестерину (5,68±1,13) ммоль/л (р < 0,05), фракції 

ЛПНЩ (1,24±0,92) ммоль/л (р < 0,001), тригліцеридів (1,69±1,16) ммоль/л 

(р < 0,05), дані зміни достовірні в порівнянні з групою здорових осіб. 
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Таблиця 4.8 

Рівень тиреоїдних гормонів, ліпідного обміну у хворих на ІХС,  

Me (Q25; Q75), M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІІ 
(n=67) 

контроль 

(n=20) 

ТІ 3,66  

[3,26; 4,47] 

3,73 

 [2,88; 5,78] 

ТТГ, мкМО/л 2,06 

 [1,47; 2,6] 

1,1  

[0,8; 1,32] 

Ат ТПО, МО/мл 16,2 

 [6,3; 28,3] 

10,4 

 [6,22; 12,07] 

Т3в, пмоль/л 4,19±0,91 3,54±0,41 

Т4в, пмоль/л 16,18±2,31 13,75±3,46 

ЗХ, ммоль/л 5,68±1,13* 4,36±0,57 

ТГ, ммоль/л 1,69±1,16* 0,89±0,19 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,25±0,35 1,37±0,24 

ЛПНЩ, ммоль/л 1,24±0,92# 0,95±0,42 

Примітки:  

* – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05 (t-критерій 
Ст'юдента); 
# – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,01 (t-критерій 
Ст'юдента). 
 

Нами був проведений порівняльний аналіз рівня тиреоїдних гормонів та 

стану ліпідного обміну у хворих на ІХС в залежності від віку та тривалості 

захворювання (табл. 4.9).  

Порівнюючи показники тиреоїдного статусу та ліпідограми в групах 

хворих на ІХС в залежності від віку та тривалості захворювання достовірних 

відмінностей даних показників між групами не виявлено. Кожна з груп 

характеризуються збереженою функцією ЩЗ, помірним підвищенням 

загального холестерину, тригліцеридів. Тож, стан ліпідного обміну не залежить 

від віку та тривалості захворювання у хворих на ІХС.  
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Таблиця 4.9 

Динаміка показників тиреоїдних гормонів, ліпідного обміну у хворих на 

ІХС в залежності від віку та тривалості захворювання,  

Me (Q25; Q75), M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІІА ІІВ 

ІІА1, 
(n=10)  

ІІА2, 
(n=57) 

ІІВ1,  
(n=33) 

ІІВ2,  
(n=34) 

ТІ 3,66  

[3,34; 4,08] 

 3,7  

[3,21; 4,49] 

3,9
  

[3,43; 4,51] 

3,5 

 [3,13; 4,23]
 
 

ТТГ, 
мкМО/л 

2,76 

 [2,32; 2,97] 

1,9 

 [1,4; 2,46] 

2,12 
 
[1,6; 2,8] 

1,9  

[1,43; 1,44]
 
 

Ат ТПО, 
МО/мл 

12,95 

 [9,8; 17,75] 

17 

 [9,6; 29] 

17 

 [9,6; 31,5] 

14 

 [8,6; 25,14]
 
 

Т3в, 
пмоль/л 

4,36±0,77 4,15±0,94 4,18±0,9 4,19±0,94 

Т4в, 
пмоль/л 

16,25±1,75 16,17±2,4 16,43±0,95 15,94±1,97 

ЗХ, 

ммоль/л 

5,77±1,13 5,66±1,14 5,8±1,03 5,56±1,1 

ТГ, 
ммоль/л 

2,55±1,69 1,65±1,14 1,8±1,13 1,77±2,19 

ЛПВЩ, 
ммоль/л 

1,22±0,27 1,26±0,36 1,28±0,38 1,22±0,31 

ЛПНЩ, 
ммоль/л 

1,1±0,71 1,25±0,95 1,23±0,82 1,16±1,25 

 

Для оцінки функціонально-адаптаційного стану серцево-судинної 

системи було визначено індекс Кердо, адаптаційний потенціал та коефіцієнт 

економізації кровообігу у хворих на гіпотиреоз. 

Порівнюючи антропометричні показники хворих на ІХС маємо, що для 

даної групи хворих характерне достовірне підвищення маси тіла до  

(83,55±4,18) кг (р < 0,05), в порівнянні з групою здорових осіб. Відповідно ІМТ 

у хворих на ІХС становить (29,1±1,74) кг/м2 
(р < 0,05), що достовірно 

перевищує даний показник в групі здорових осіб – (20,45±0,67) кг/м2, та 

відповідає наявності надлишкової маси тіла. (табл. 4.10). 
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Таблиця 4.10 

Функціонально-адаптивний стан серцево-судинної системи  

у хворих на ІХС, M±m 

Показник Група, кількість обстежених 

ІІ  
(n=67) 

контроль 

(n=20) 

Вага,кг 83,55±4,18* 60,15±1,73 

Зріст,см 166,4±2,08 171,3±1,12 

ІМТ,кг/м2 29,1±1,74* 20,45±0,67 

АТс,мм рт.ст. 138,35±3,46* 109,5±0,67 

АТд,мм рт.ст. 82,68±2,45 74,75±1,18 

ЧСС,уд/хв 85,11±1,61 74,85±1,24 

ІК 2,26±4,44* 0,07±3,22 

АП 3,88±0,49* 2,53±0,2 

КЕК 4758,58±33,67* 2586,75±5,83 

Примітка. * – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05  

(t-критерій Ст'юдента). 
 

Аналізуючи показники функціонально-адаптаційного стану серцево 

судинної системи даних двох груп, виявлено, що хворі з ІХС характеризуються 

достовірним підвищенням вегетативного ІК 2,26±4,44 (р < 0,05), що свідчить 

про підвищення тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи, у 

здорових осіб показник в межах 0,07±3,22, тобто такий, що наближається до 0 і 

свідчить про «вегетативну рівновагу» (ейтонію).  

Адаптаційний потенціал у групі хворих на ІХС знаходиться в межах 

3,88±0,49 (р < 0,05), що достовірно перевищує даний показник в групі здорових 

осіб 2,53±0,2. Підвищення адаптаційного потенціалу у групі хворих на ІХС 

характеризує незадовільну адаптацію та порушення взаємин між вегетативною 

та міокардіальногемодинамічною складовою процесів регуляції.  

Також про напруження роботи серцево-судинної системи у хворих на ІХС 

вказує достовірне підвищення КЕК до 4758,58±33,67 (р < 0,05). 
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Порівнюючи антропометричні показники в групах хворих на ІХС в 

залежності від віку та тривалості захворювання, не виявлено достовірних 

відмінностей. ІМТ підвищений в усіх групах та характеризує надмірну масу 

тіла: хворі на ІХС молодше 50 років – (29,32±1,48) кг/м2
, хворі на ІХС старше 

50 років – (29,07±1,78) кг/м2 
(р < 0,05), в групі хворих на ІХС з тривалістю 

захворювання до семи років ІМТ становить (28,97±1,66) кг/м2 
(р < 0,05), в групі 

хворих на ІХС з тривалістю захворювання більше семи років даний показник 

становить (29,23±1,66) кг/м2
. 

Тонус вегетативної нервової системи за індексом Кердо в усіх 

досліджуваних групах відображає переважання симпатичної вегетативної 

нервової системи: хворі на ІХС молодше 50 років – 1,58±12,97, хворі на ІХС 

старше 50 років – 2,38±4,51 (р < 0,05), в групі хворих на ІХС з тривалістю 

захворювання до семи років – 1,81±4,94, в групі хворих на ІХС з тривалістю 

захворювання більше семи років – даний показник становить -2,71±9,72 

(р < 0,05) (табл. 4.11).  

 

Таблиця 4.11 

Функціонально-адаптивний стан серцево-судинної системи у хворих на 

ІХС в залежності від віку та тривалості захворювання, M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІІА ІІВ 

ІІА1, 
(n=10)  

ІІА2, 
(n=57) 

ІІВ1,  
(n=33) 

ІІВ2,  
(n=34) 

1 2 3 4 5 

Вага,кг 85,7±4,19 83,17±4,24 83,78±3,4 83,32±4,5 

Зріст,см 171,9±1,48 165,47±2,14 170,39±1,38 162,5±2,49 

ІМТ,кг/м2 29,32±1,48 29,07±1,78 28,97±1,66 29,23±1,66 

АТс,  
мм рт.ст. 

134±2,94 139,12±3,56* 136,06±1,26 140,58±3,06+ 

АТд, 
мм рт.ст. 

80±2,97 83,15±2,42 81,66±2,5 83,67±2,29 
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Продовження табл. 4.11 

1 2 3 4 5 

ЧСС, уд/хв 81,3±1,57 85,78±1,66* 83,81±1,74 86,38±1,69+ 

ІК 1,58±12,97 2,38±4,51* 1,81±4,94 2,71±9,72+ 

АП 3,54±0,54 3,94±0,49* 3,74±0,42 4,02±0,52+ 

КЕК 4399±22,25 4821,66±35,6 4559±27,4 4951,61±31,03 

Примітки:  

* – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 
залежності від віку, р < 0,05 (t-критерій Ст'юдента); 

+
 – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 

залежності від тривалості захворювання, р < 0,05 (t-критерій 
Ст'юдента).  

 

В групі хворих на ІХС, що старше 50 років, та з тривалістю захворювання 

більше семи років відмічається достовірне посилення впливів симпатичної 

нервової системи. Що клінічно проявляється достовірним підвищенням 

систолічного АТ та ЧСС у даних групах хворих: (139,12±3,56) мм рт.ст., 

(85,78±1,66) уд/хв (р < 0,05), та (140,58±3,06) мм рт.ст., (86,38±1,69) уд/хв 

(р < 0,05) відповідно.  

Адаптаційний потенціал в групах хворих на ІХС різного віку та 

тривалості захворювання є більшим за 3,5, що характеризує зрив механізмів 

адаптації та порушення взаємин між вегетативною та міокардіально-

гемодинамічною складовою процесів регуляції: хворі на ІХС молодше 50 років 

– 3,54±0,54, хворі на ІХС старше 50 років – 3,94±0,49 (р < 0,05), в групі хворих 

на ІХС з тривалістю захворювання до семи років – 3,74±0,42, в групі хворих на 

ІХС з тривалістю захворювання більше семи років – даний показник становить 

4,02±0,52 (р < 0,05). Відмічається достовірне підвищення даного показника в 

групах хворих на ІХС, що старше 50 років, та з тривалістю захворювання 

більше семи років, що свідчить про погіршення процесів адаптаційних 

можливостей організму з віком та тривалістю захворювання.  

Напруження роботи серцево-судинної системи за показником КЕК 

відмічається в усіх групах хворих на ІХС: молодше 50 років – 4399±22,25, 
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старше 50 років – 4821,66±35,6, в групі хворих на ІХС з тривалістю 

захворювання до семи років – 4559±27,4, в групі хворих на ІХС з тривалістю 

захворювання більше семи років – 4951,61±31,03. 

Оцінюючи показники прозапальних цитокінів у хворих на ІХС в 

порівнянні з групою здорових осіб не виявлено достовірних відмінностей між 

показниками (табл. 4.12). 

 

Таблиця 4.12 

Показники прозапальних цитокінів у хворих на ІХС та здорових осіб, M±m 

Показник Група, кількість обстежених 

ІІ  
(n=20) 

контроль  
(n=20) 

IЛ-1β 2,25±0,48 2,34±0,65 

IЛ-8 3,18±1,39 3,02±2,65 

 

 

4.3. Клінічна характеристика, стан гормонального балансу, ліпідного 

обміну, рівнів прозапальних цитокінів у хворих на гіпотиреоз в 

поєднанні з ішемічною хворобою серця 

 

Усього було обстежено 47 хворих на гіпотиреоз в поєданні з ІХС 

(стенокардія напруги стабільна ФК ІІ), з них жінок – 39, чоловіків – вісім. 

Даних пацієнтів було розподілено на групи в залежності від віку та тривалості 

захворювання (див. рис. 2.1).  

У клінічній картині поєднувались ознаки гіпотиреозу та ІХС. При 

постановці діагнозу звертають на себе увагу симптоми, які пов’язані з 

наявністю зоба: дискомфорт в ділянці ЩЗ, відчуття «грудки» у горлі, та 

зниження функції ЩЗ: мерзлякуватість, охриплість голосу, зниження фізичної 

працездатності, зниження пам’яті, сонливість, набряклість обличчя, підвищення 

ваги тіла, брадикардія, сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся, а 
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також симптоми, що характеризуються давлячими болями в ділянці серці, що 

посилюються при фізичному навантаженні, підвищенням АТ, відчуттям 

перебоїв в роботі серця, тахікардією (табл. 4.13).  

 

Таблиця 4.13 

Частота скарг та клінічних симптомів у хворих на гіпотиреоз в поєданні з 

ІХС 

Скарги та сиптоми Частота, % 

Відчуття «грудки» в горлі, 
дискомфорт в ділянці ЩЗ 

54 

Ментальна астенія (зниження 
пам’яті, сонливість, емоційна 
виснаженість) 

82 

Сухість шкіри, ламкість нігтів, 
випадіння волосся, гіперкератоз 
ліктів, стоп. 

68 

Зниження фізичної працездатності, 
задишка 

81 

Мерзлякуватість, підвищення 
чутливості до холоду 

63 

Брадикардія 31 

Випадіння волосся 48 

Підвищення АТ 57 

Підвищення ваги тіла 74 

Закрепи 32 

Набряки обличчя 28 

Тахікардія 35 

Давлючі болі в ділянці серця, 
перебої, серцебиття 

42 

 

Всім обстеженим проводилось дослідження функціональної активності 

ЩЗ, яка включала в себе визначення вмісту тиреоїдних гормонів Т3 та Т4, ТТГ, 

антитіл до ТПО. Також вивчалися показники ліпідного обміну: загальний 

холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ (табл. 4.14). 

Група хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС характеризується 

достовірним підвищенням рівння ТТГ 5,3 [1,9; 19,3] мкМО/л (р < 0,05), ТІ 
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4,17 [2,8; 4,8] пмоль/л (р < 0,05), що свідчить про зниження функції ЩЗ в 

порівняні з групою здорових осіб. 

 

Таблиця 4.14 

Рівень тиреоїдних гормонів, ліпідного обміну у хворих на гіпотиреоз в 

поєданні з ІХС, Me (Q25; Q75), M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІІІ, 
(n=47) 

контроль, 

(n=20) 

ТІ 4,17 [2,8; 4,8]** 3,73 [2,88; 5,78] 

ТТГ, мкМО/л 5,3 [1,9; 19,3]** 1,1 [0,8; 1,32] 

Ат ТПО, МО/мл 29,0 [15,1; 106]** 10,4 [6,22; 12,07] 

Т3в, пмоль/л 3,57±2,15 3,54±0,41 

Т4в, пмоль/л 16,08±8,09 13,75±3,46 

ЗХ, ммоль/л 6,8±2,1* 4,36±0,57 

ТГ, ммоль/л 2,51±2,29* 0,89±0,19 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,01±0,42* 1,37±0,24 

ЛПНЩ, ммоль/л 1,51±1,48* 0,95±0,42 

Примітки:  

* – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05 (t-критерій 
Ст'юдента);  

** – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05 (U-критерій 
Манна-Уїтні). 

 

Також відмічаються характерні зміни в ліпідограмі: підвищення 

загального холестерину (6,8±2,1) ммоль/л (р < 0,05), фракції ЛПНЩ 

(1,51±1,48) ммоль/л (р < 0,05), тригліцеридів (2,51±2,29) ммоль/л (р < 0,05), при 

зниженні рівня ЛПВЩ (1,01±0,42) ммоль/л (р < 0,05), дані зміни достовірні в 

порівнянні з групою здорових осіб.  

Нами був проведений порівняльний аналіз показників тиреоїдних 

гормонів та стану ліпідного обміну у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС в 

залежності від віку та тривалості захворювання (табл. 4.15).  
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Таблиця 4.15 

Динаміка показників тиреоїдних гормонів, ліпідного обміну у хворих на 

гіпотиреоз в поєднані з ІХС залежно від віку та тривалості захворювання, 

Me (Q25; Q75), M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІІІА ІІІВ 

ІІІА1, 
(n=11)  

ІІІА2, 
(n=36) 

ІІІВ1,  
(n=19) 

ІІІВ2,  
(n=28) 

ТІ 4,24[3,42;5,32]  4,06 [2,7; 4,7] 3,96
 
[2,4; 5,0] 4,21 [2,85; 4,76]

+
 

ТТГ, 
мкМО/л 

15,3 [6,0;29,9]** 5,19 [1,8; 11,3] 5,3
 
[3,7; 33,7] 5,6[1,4; 12,38]

 
 

Ат ТПО, 
МО/мл 

31,0 [12,15;41,5] 27,1 [15,8;159,7] 65 [14,5;234,2]
+
 25,5 [12,2;53,4]

 
 

Т3в, 
пмоль/л 

3,16±1,8 3,07±1,65 3,25±1,82 3,79±1,9 

Т4в, 
пмоль/л 

23,82±17,8 13,7±2,7 17,9±13,58 14,7±3,58 

ЗХ, 
ммоль/л 

6,37±1,99 7,02±2,06* 7,01±2,02++
 6,7±2,62 

ТГ, 
ммоль/л 

2,37±1,35 2,55±1,52 2,71±1,5++
 2,37±1,4 

ЛПВЩ, 
ммоль/л 

0,98±0,32 1,02±0,58 0,98±0,56 1,03±0,31 

ЛПНЩ, 
ммоль/л 

1,36±0,72 1,56±0,91 1,5±0,79 1,52±0,93 

Примітки:  

* – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 
поєднанні з ІХС в залежності від віку, р < 0,05 (t-критерій 
Ст'юдента); 

** – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 
поєднанні з ІХС в залежності від віку, р < 0,05 (U-критерій Манна-

Уїтні); 
+
 – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 
поєднанні з ІХС в залежності від тривалості захворювання, р < 0,05 

(U-критерій Манна-Уїтні); 
++

 – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз в 
поєднанні з ІХС в залежності від тривалості захворювання, р < 0,05 

(t-критерій Ст'юдента). 
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Порівнюючи показники тиреоїдного статусу у хворих на гіпотиреоз в 

поєднанні з ІХС в залежності від віку маємо, що більше виражене зниження 

функції ЩЗ характерне у хворих молодше 50 років. Відмічається достовірне 

зниження рівнів підвищення ТТГ до 15,3 [6,0; 29,9] мкМО/л (р < 0,05), зміни 

показника індексу преферичної конверсії Т4в в Т3в в даній групі хворих не 

мають статистичної значимості.  

Зміна показників ліпідного обміну в групі хворих на гіпотиреоз старше 50 

років характеризується достовірним підвищенням рівня загального холестерину 

(7,02±2,06) ммоль/л (р < 0,05), достовірної різниці між іншими показника 

ліпідограми не виявлено. Таким чином, більш виражене зниження функції ЩЗ 

спостерігаються у хворих на гіпотиреоз в поєднані з ІХС молодше 50 років, а 

підвищення рівнів загального холестерину більш характерна для хворих на 

гіпотиреоз в поєднані з ІХС старше 50 років.  

Аналізуючи показники тиреоїдного статусу в групах хворих на гіпотиреоз 

у паєднанні з ІХС залежно від тривалості захворювання виявлено достовірне 

підвищення ТТГ до 5,6 [1,4; 12,38]
 
 мкМО/л (р < 0,05), та ТІ до 4,21 [2,85; 4,76] 

(р < 0,05) у хворих з тривалістю захворювання більше семи років, в ліпідограмі 

в даній групі також спостерігається достовірне зниження рівнів загального 

холестерину (6,7±2,62) ммоль/л (р < 0,05), тригліцеридів (2,37±1,4) ммоль/л 

(р < 0,05) порівнюючи з показниками в групі хворих на гіпотиреоз у паєднанні з 

ІХС з тривалістю захворювання до семи років. Дана група хворих 

характеризується рівнем ТТГ – 5,3
 
[3,7; 33,7] мкМО/л, ТІ – 3,96

 
[2,4; 5,0], 

загальний холестерин (7,01±2,02) ммоль/л, ТГ (2,71±1,5) ммоль/л. Між 

показниками загального, ЛПНЩ та ЛПВЩ достовірної різниці не виявлено. 

Зазначені зміни можна пояснити відсутністю медикаментозної компенсації 

тиреоїдного статусу з відповідним впливом на ліпідний обмін.  

Для оцінки функціонально-адаптаційного стану серцево-судинної 

системи було визначено індекс Кердо, адаптаційний потенціал та коефіцієнт 

економізації кровообігу у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС. 
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Порівнюючи антропометричні показники хворих на гіпотиреоз в поєднані 

з ІХС маємо характерне достовірне підвищення маси тіла до (88,6±3,9) кг 

(р < 0,05), в порівнянні з групою здорових осіб. Відповідно ІМТ у хворих на 

гіпотиреоз в поєднані з ІХС становить (33,3±4,4) кг/м2 
(р < 0,05), що достовірно 

перевищує даний показник в групі здорових осіб – (20,45±0,67) кг/м2, та 

відповідає наявності ожиріння І ст. (табл. 4.16). 

 

Таблиця 4.16 

Функціонально-адаптивний стан серцево-судинної системи у хворих на 

гіпотиреоз в поєданні з ІХС, M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІІІ  
(n=47) 

контроль 

(n=20) 

Вага,кг 88,6±3,9* 60,15±1,73 

Зріст,см 165,7±1,08 171,3±1,12 

ІМТ,кг/м2 33,3±4,4* 20,45±0,67 

АТс,мм рт.ст. 137,7±3,03* 109,5±0,67 

АТд,мм рт.ст. 96,17±2,08* 74,75±1,18 

ЧСС,уд/хв 66,4±1,93 74,85±1,24 

ІК -47,59±21,41* 0,07±3,22 

АП 3,78±0,4* 2,53±0,2 

КЕК ±21,03* 2586,75±5,83 

Примітка. * – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05  
(t-критерій Ст'юдента). 

 

Порівнюючи показники функціонально-адаптаційного стану серцево 

судинної системи даних двох груп, виявлено, що хворі з гіпотиреозом в 

поєднані з ІХС характеризуються достовірним зниженням вегетативного ІК –

47,59±21,41 (р < 0,05), що свідчить про підвищення тонусу парасимпатичного 

відділу вегетативної нервової системи, у зорових осіб показник в межах 
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0,07±3,22, тобто такий, що наближається до 0 і свідчить про «вегетативну 

рівновагу» (ейтонію).  

Адаптаційний потенціал у групі хворих на гіпотиреоз в поєднані з ІХС 

знаходиться в межах 3,78±0,4 (р < 0,05), що достовірно перевищує даний 

показник в групі здорових осіб 2,53±0,2. Підвищення адаптаційного потенціалу 

у групі хворих на гіпотиреоз в поєднані з ІХС характеризує зрив адаптаційних 

можливостей організму та порушення взаємин між вегетативною та 

міокардіальногемодинамічною складовою процесів регуляції.  

Також про напруження роботи серцево-судинної системи у хворих на 

гіпотиреоз в поєднані з ІХС вказує достовірне підвищення КЕК до 2767,6±21,03 

(р < 0,05). 

Порівнюючи функціонально-адаптаційний стан хворих на гіпотиреоз у 

поєднанні з ІХС в залежності від віку та тривалості захворювання, виявлено 

відсутність значущих відмінностей між даними показниками. ІМТ підвищений 

в усіх групах та відповідає ожирінню І ступеня: хворі на гіпотиреоз у поєднанні 

з ІХС молодше 50 років – (34,5±3,4) кг/м2
, а старше 50 років – (33,2±4,6) кг/м2 

(р < 0,05), в групі хворих на гіпотиреоз у поєднанні з ІХС з тривалістю 

захворювання до семи років ІМТ становить (32,8±3,05) кг/м2 
(р < 0,05), а в групі 

хворих більше семи років даний показник становить (34,0±4,09) кг/м2
. 

Тонус вегетативної нервової системи за індексом Кердо в усіх 

досліджуваних групах відображає дисбаланс парасимпатичного відділу 

вегетативної нервової системи: хворі на гіпотиреоз в поєднані з ІХС молодше 

50 років – -46,38±25,0; старше 50 років – -46,96±27,7; в групі хворих на 

гіпотиреоз в поєднанні з ІХС з тривалістю захворювання до семі років –  

-44,15±20,91, в групі з тривалістю захворювання більше семі років – даний 

показник становить -49,9±29,6 (табл. 4.17). 

Адаптаційний потенціал в групах хворих різного віку та тривалості 

захворювання знаходиться в межах від 3,7 до 3,8, що характеризує зрив 

механізмів адаптації та порушення взаємин між вегетативною та 

міокардіальногемодинамічною складовою процесів регуляції: хворі на 
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гіпотиреоз в поєднані з ІХС молодше 50 років – 3,7±0,5, старше 50 років – 

3,8±0,4, в групі хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС з тривалістю 

захворювання до семи років – 3,81±0,5, з тривалістю захворювання більше семи 

років – даний показник становить 3,75±0,4.  

 

Таблиця 4.17 

Функціонально-адаптивний стан серцево-судинної системи у хворих на 

гіпотиреоз в поєднані з ІХС в залежності від віку та тривалості 

захворювання, M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІІІ А ІІІ В 

ІІІ А1, 
(n=11)  

ІІІ А2, 
(n=36) 

ІІІ В1, 
 (n=19) 

ІІІ В2,  
(n=28) 

Вага, кг 95,9±5,1 86,38±3,4 89,4±4,6 88,1±3,4 

Зріст, см 167,18±1,2 165,3±1,06 165,3±0,95 166,0±1,19 

ІМТ, кг/м2
 34,5±3,4 33,2±4,6 32,8±3,05 34,0±4,09 

АТс, 
мм рт.ст. 

135,9±2,85 138,3±2,9 139,4±2,69 136,6±1,13 

АТд, 
мм рт.ст. 

95,9±2,76 96,25±2,6 96,5±2,62 95,8±2,8 

ЧСС, уд/хв 67,5±2,5 66,1±2,9 68,4±2,18 65,0±1,7 

ІК -46,38±25,0 -46,96±27,7 -44,15±20,91 -49,9±29,6 

АП 3,7±0,5 3,8±0,4 3,81±0,5 3,75±0,4 

КЕК 2717,7±25,8 2782,9±23,7 2935,5±19,9 2653,7±22,0 

 

Напруження роботи серцево-судинної системи за показником КЕК 

відмічається в усіх групах хворих на гіпотиреоз в поєднані з ІХС: молодше  

50 років – 2717,7±25,8, старше 50 років – 2782,9±23,7, з тривалістю 

захворювання до семі років – 2935,5±19,9, з тривалістю захворювання більше 

семі років – даний показник становить 2653,7±22,0.  

Оцінюючи показники прозапальних цитокінів у хворих на гіпотиреоз в 

поєданні з ІХС в порівнянні з групою здорових осіб виявлено, що рівень 
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прозапального цитокіну IЛ-1β не має достовірної різниці між даними групами – 

2,35±0,5 та 2,34±0,65 відповідно (табл. 4.18).  

 

Таблиця 4.18 

Показники прозапальних цитокінів у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з 

ІХС та здорових осіб, M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІІІ  
(n=15) 

контроль 

(n=20) 

IЛ-1β 2,35±0,5 2,34±0,65 

IЛ-8 7,66±1,63* 2,1±2,65 

Примітка. * – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05  

(t-критерій Ст'юдента).  

 

Проте, порівнюючи значення IЛ-8, відмічено достовірне збільшення 

даного показника в групі хворих на гіпотиреоз у поєднанні з ІХС 4,78±1,63 

(р < 0,01), в порівнянні з групою здорових осіб 7,66±1,63.  

Таким чином, аналізуючи вплив гормонів щитовидної залози на рівень 

ліпідного обміну виявлено, що зниження функції ЩЗ достовірно підвищує 

рівень загального холестерину, тригліцеридів та ЛПНЩ зі зниженням фракції 

ЛПВЩ. Підтверджує даний факт виявлені прямі кореляційні зв’язки між рівнем 

ТТГ та загального холестерину (r = +0,49) та між рівнем ТТГ та ЛПНЩ 

(r = +0,42) у хворих на гіпотиреоз. У групі хворих з поєднаною патологією 

відмічається достовірне підвищення рівнів ЗХС до 6,82,1 (р < 0,05) та ТГ 

2,512,29 (р < 0,05) в порівнянні з іншими групами, що свідчить про більш 

виражені прояви дисліпідемії за умов коморбідності (табл. 4.19). 

Більш виражена гіпофункція щитовидної залози спостерігається у хворих 

на гіпотиреоз, які старше 50 років, що посилюють прояви дисліпідемії. Зміна 

показників ліпідного обміну в даній групі хворих характеризується 

достовірним підвищенням рівня загального холестерину, порівнюючи з 

показниками в групі хворих на гіпотиреоз молодше 50 років. 
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Таблиця 4.19 

Рівень ліпідного обміну, тиреоїдних гормоніву хворих на гіпотиреоз, ІХС 

та за умов поєднаної патології, M±m, Me (Q25; Q75) 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

I 

(n=81) 

II 

 (n=67) 

III 

 (n=47) 

контроль 

 (n=20) 

ЗХ, 
ммоль/л 

6,49±1,47* 5,68±1,13* 6,8±2,1* 3 4,36±0,57 

ТГ, 
ммоль/л 

2,26±2,07* 1,69±1,16* 2,51±2,29* 3 0,89±0,19 

ЛПВЩ, 
ммоль/л 

1,16±0,42* 1,25±0,35 1,01±0,42* 1,37±0,24 

ЛПНЩ, 
ммоль/л 

1,39±1,48* 1,24±0,92* 1,51±1,48* 0,95±0,42 

Т3в, 
пмоль/л 

2,9±2,3 4,19±0,91 3,57±2,15 3,54±0,41 

Т4в, 
пмоль/л 

15,18±6,94 16,18±2,31 16,08±8,09 13,75±3,46 

ТІ 4,84  

[3,06; 7,06]** 

3,66 

 [3,26;4,47] 

4,17 

 [2,8;4,8]** 

3,73 

 [2,88;5,78] 

ТТГ, 
мкМО/л 

10,6 

[2,0;28,9]**
1 

2,06 

 [1,47;2,6] 

5,3 

 [1,9;19,3]**
4
 

1,1 

 [0,8; 1,32] 

Ат ТПО, 
МО/мл 

51,93 

 [19,2;134,3]** 

16,2 

 [6,3;28,3] 

29,0  

[15,1;106]** 

10,4  

[6,22;12,07] 

Примітки:  

* – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05 (t-критерій 
Ст'юдента);  

**– різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05 (U-критерій 
Манна-Уїтні); 

1
 – різниця вірогідна між показниками І та ІІ груп, р < 0,05 (U-критерій 

Манна-Уїтні); 
3 – різниця вірогідна між показниками ІІІ та ІІ груп, р < 0,05 (t-критерій 

Ст'юдента);  
4
 – різниця вірогідна між показниками ІІІ та ІІ груп, р < 0,05 (U-критерій 

Манна-Уїтні). 
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Виявлено достовірне підвищення рівня загального холестерину, 

тригліцеридів та ЛПНЩ у хворих на ІХС загалом та в групах різного віку та 

тривалості захворювання, що дає можливість стверджувати про те, що ліпідний 

обмін порушується при ІХС, але не залежить від віку та тривалості 

захворювання у хворих на ІХС. Зниження функції щитовидної залози у хворих 

на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС достовірно підвищує рівень загального 

холестерину, тригліцеридів, ЛПНЩ зі зниженням ЛПВЩ.  

Аналізуючи функцію щитовидної залози у хворих на гіпотиреоз залежно 

від тривалості захворювання, виявлено достовірне підвищення рівнів ТТГ у 

групі хворих на гіпотиреоз з тривалістю захворювання менше семі років, та 

нормалізацією даного показника у пацієнтів, що хворіють на гіпотиреоз більше 

семі років. Зазначені зміни можна пояснити медикаментозною компенсацією 

тиреоїдного статусу з подальшою нормалізацією показників ліпідограми, що 

знову підтверджує факт впливу ТТГ на ліпідний обмін.  

Порівнюючи показники функціонально-адаптаційного стану серцево-

судинної системи у хворих на гіпотиреоз, виявлено достовірне зниження 

вегетативного ІК, що свідчить про підвищення тонусу парасимпатичного 

відділу вегетативної нервової системи. Підвищення адаптаційного потенціалу у 

групі хворих на гіпотиреоз характеризує незадовільну адаптацію та порушення 

взаємин між вегетативною та міокардіально-гемодинамічною складовою 

процесів регуляції. Також про напруження роботи серцево-судинної системи у 

хворих на гіпотиреоз вказує достовірне підвищення коефіцієнта економізації 

кровообігу. У хворих на ІХС, виявлено достовірне підвищення вегетативного 

ІК, що свідчить про підвищення тонусу симпатичного відділу вегетативної 

нервової системи. Підвищення адаптаційного потенціалу у групі хворих на ІХС 

характеризує зрив адаптації та порушення взаємин між вегетативною та 

міокардіально-гемодинамічною складовою процесів регуляції. Також про 

напруження роботи серцево-судинної системи у хворих на ІХС з вказує 

достовірне підвищення коефіцієнта економізації кровообігу. 
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Порівнюючи функціонально-адаптаційний стан хворих на ІХС в 

залежності від віку та тривалості захворювання, виявлено, що з віком і зі 

збільшенням тривалості захворювання відмічається наростання активності 

симпатичної вегетативної нервової системи, що супроводжується погіршенням 

функціонально-адаптаційного стану хворих та напруженням роботи серцево-

судинної системи.  

Зниження функції щитовидної залози характеризується активацією 

хронічного системного запалення, про що свідчить достовірне підвищення 

рівня прозапального цитокіну IЛ-8.  

Основні наукові результати розділу опубкліковані у працях автора [15, 

41, 42, 44, 252]. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 

МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ, ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ 

СЕРЦЯ ТА ЗА УМОВ ПОЄДНАНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ПАЦІЄНТІВ 

РІЗНОГО ВІКУ ТА ТРИВАЛОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

 

Структурно-функціональний стан міокарда визначали за допомогою 

середніх величин ЕхоКГ-показників внутрішньосерцевої гемодинаміки у 

обстежених пацієнтів та здорових людей. 

Аналізуючи показники стану діастолічної та систолічної функції серця за 

даними ЕхоКГ у хворих на гіпотиреоз, виявлено достовірне підвищення КДР до 

(50,88±1,7) мм (р < 0,05) порівняно з групою контролю, збільшення КСР 

(37,22±1,84) мм (р < 0,05), зменшення УО (66,53±4,72) мл (р < 0,05) та 

достовірне зниження ФВ до (53,44±1,94) % (р < 0,05) в порівнянні з групою 

контрою, що вказує на порушення центральної гемодинаміки при зниженні 

функції щитовидної залози (табл. 5.1).  

Також, у хворих на гіпотиреоз відмічається потовщення стінок міокарду 

лівого шлуночка, на що вказує достовірне підвищення показників розмірів 

міжшлуночкової перетинки (МШП) (10,3±0,82) мм (р < 0,05) та ЗСЛШ 

(10,27±0,82) мм (р < 0,05). До того ж про гіпертрофію лівого шлуночка вказує 

підвищення показника маси міокарда лівого шлуночка (ММЛШ) 

(198,91±10,42) г (р < 0,05), порівнюючи з групою здорових осіб.  

При розрахунку індексу маси міокарда лівого шлуночка (ІММ ЛШ) було 

виявлено достовірне його підвищення у групи хворих на гіпотиреоз 

(104,04±10,89) г/м2
 (р < 0,05). ВТС ЛШ також характеризується достовірним 

підвищенням при знижені функції щитовидної залози до (0,41±0,05) см 

(р < 0,05), порівнюючи з групою здорових осіб. Дані зміни характеризують 

прогресування процесів гіпертрофії міокарда лівого шлуночка та зміни 

геометрії серця у хворих на гіпотиреоз. 
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Таблиця 5.1 

Показники структурно-функціональних змін міокарда у хворих на 

гіпотиреоз, ІХС , за умов поєднаної патології та здорових осіб, M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

І 
 (n=81) 

ІІ 
 (n=67) 

ІІІ 
 (n=47) 

контролm 

(n=20) 

КДР, мм 50,88±1,7* 52,41±1,38* 53,14±1,5* 48,95±0,57 

КСР, мм 37,22±1,84* 37,38±1,46* 38,9±1,6* 32,65±1,22 

КДО, мл 125,35±6,19 133,86±5,29* 133,1±4,8 127,6±1,26 

КСО, мл 58,82±5,41 62,07±4,77* 67,7±5,3 47,85±0,52 

УО, мл 66,53±4,72* 71,79±3,99* 65,4±3,03* 79,75±1,53 

ФВ, % 53,44±1,94* 53,88±1,61* 49,9±2,1* 
1 3

 62,41±0,51 

МШП, мм 10,3±0,82* 11,67±0,75* 11,2±0,73* 7,95±0,53 

ЗСЛШ, мм 10,27±0,82* 11,47±0,71* 10,9±0,78* 8,1±0,51 

ЛП, мм 34,07±1,51 37,02±1,08 36,1±0,97 29,85±0,76 

ПШ КДО, мм 28,41±1,24 28,13±1,07 30,25±1,21 27,2±0,47 

ММЛШ, г 198,91±10,42* 244,68±7,82* 234,06±6,93* 131,93±2,96 

ІММ ЛШ, г/м2
 104,04±10,89* 128,25±5,19* 120,4±5,0* 78,07±3,06 

ВТС ЛШ, см 0,41±0,05* 0,47±0,05* 0,42±0,07* 0,32±0,03 

Примітки:  

* – різниця вірогідна з показниками здорових осіб, р < 0,05 (t-критерій 
Ст'юдента); 

1
 – різниця вірогідна між показниками І та ІІІ груп, р < 0,05 (t-критерій 

Ст'юдента);   
3
 – різниця вірогідна між показниками ІІ та ІІІ груп, р < 0,05 (t-критерій 

Ст'юдента).  
 

Аналізуючи показники стану діастолічної та систолічної функції серця за 

даними ЕхоКГ у хворих на ІХС, виявлено достовірне підвищення КДР до 

(52,41±1,38) мм (р < 0,05) порівняно з групою контролю, збільшення КСР 

(37,38±1,46) мм (р < 0,05), зменшення (71,79±3,99) мл (р < 0,05) та достовірне 
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зниження ФВ до (53,88±1,61) % (р < 0,05) в порівнянні з групою контрою, що 

вказує на порушення центральної гемодинаміки при ІХС. 

Також, у хворих на ІХС відмічається потовщення стінок міокарді лівого 

шлуночка, на що вказує достовірне підвищення показників розмірів МШП 

(11,67±0,75) мм (р < 0,05) та ЗСЛШ (11,47±0,71) мм (р < 0,05). До того ж про 

гіпертрофію лівого шлуночка вказує підвищення показника ММЛШ 

(244,68±7,82) г (р < 0,05), порівнюючи з групою здорових осіб .  

При розрахунку індексу ММЛШ було виявлено достовірне його 

підвищення у групи хворих на ІХС (128,25±5,19) г/м2
 (р < 0,05). Відносна 

товщина стінки ЛШ також характеризується достовірним підвищенням при ІХС 

до (0,47±0,05) см (р < 0,05), порівнюючи з групою здорових осіб. Дані зміни 

характеризують прогресування процесів гіпертрофії міокарда лівого шлуночка 

та зміни геометрії серця у хворих на ІХС. 

Аналізуючи показники стану діастолічної та систолічної функції серця за 

даними ЕхоКГ у хворих на гіпотиреоз в поєднані з ІХС, виявлено достовірне 

підвищення КДР до (53,14±1,5) мм (р < 0,05) порівняно з групою контролю, 

збільшення КСР (38,9±1,6) мм (р < 0,05), зменшення УО (65,4±3,03) мл 

(р < 0,05) та достовірне зниження ФВ до (49,9±2,1) % (р < 0,05) в порівнянні з 

групою контрою, що вказує на порушення центральної гемодинаміки при 

зниженні функції щитовидної залози. 

Також, у хворих на гіпотиреоз в поєднані з ІХС відмічається потовщення 

стінок міокарді лівого шлуночка, на що вказує достовірне підвищення 

показників розмірів МШП 11,2±0,73 мм (р < 0,05) та задньої стінки ЛШ 

(10,9±0,78) мм (р < 0,05). До того ж на гіпертрофію лівого шлуночка вказує 

підвищення показника маси міокарда лівого шлуночка (ММЛШ) 

(234,06±6,93) г (р < 0,05), у порівнянні з групою здорових осіб . 

При розрахунку індексу ММЛШ було виявлено достовірне його 

підвищення у групи хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС (120,4±5,0) г/м2
 

(р < 0,05). Відносна товщина стінки ЛШ також характеризується достовірним 
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підвищенням при знижені функції ЩЗ до 0,42±0,07см (р < 0,05), у порівнянні з 

групою здорових осіб.  

Такі зміни характеризують прогресування процесів гіпертрофії міокарда 

лівого шлуночка та зміни геометрії серця у хворих на гіпотиреоз. 

Порівнюючи середні величини показників внутрішньосерцевої 

гемодинаміки при ЕхоКГ у групах хворих на гіпотиреоз залежно від віку, 

достовірну різницю виявлено між показниками товщини МШП ЛШ та ЗСЛШ 

(табл. 5.2).  

У хворих на гіпотиреоз старше 50 років достовірно виявлено потовщення 

МШП та ЗСЛШ – (11,11±0,65) мм (р < 0,01) та 911,11±0,72) мм (р < 0,01) 

відповідно, в порівнянні з групою хворих на гіпотиреоз молодше 50 років.  

 

Таблиця 5.2 

Показники структурно-функціональних змін міокарда у хворих на 

гіпотиреоз залежно від віку та тривалості захворювання, M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІА ІВ 

ІА1, 
(n=64)  

ІА2, 
(n=17) 

ІВ1,  
(n=48) 

ІВ2, 
 (n=33) 

1 2 3 4 5 

КДР, мм 50,62±1,63 51,88±1,75 51,66±1,57 49,75±1,66 

КСР, мм 37,18±1,88 37,35±1,7 37,89±1,76 36,24±1,86 

КДО, мл 123,98±5,79 130,52±5,81 129,97±4,8 118,63±5,84 

КСО, мл 58,31±5,34 60,76±5,0 61,25±4,78 55,3±5,43 

УО, мл 65,67±4,57 69,76±3,84 68,32±3,38 63,3±4,14 

ФВ, % 53,29±2,03 53,97±1,52 53,13±1,62 53,89±2,1 

МШП, мм 10,08±0,8 11,11±0,65#
 10,48±0,84 10,03±0,77 

ЗСЛШ, мм 10,05±0,78 11,11±0,72#
 10,51±0,82+

 9,93±0,78 

ЛП, мм 33,88±1,57 34,76±1,14 34,25±1,49 33,81±1,31 

ПШ КДО, мм 28,18±1,21 29,29±1,23 28,06±1,26 28,93±1,27 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 3 4 5 

ММЛШ, г 190,93±9,28 228,96±9,85* 210,1±9,83+
 182,65±8,16 

ІММ ЛШ, 
г/м2

 

99,9±6,27 119,48±6,56* 109,26±6,34+
 96,46±6,03 

ВТС ЛШ, см 0,4±0,05 0,43±0,04 0,4±0,05 0,4±0,06 

Примітки: 

* – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз 

залежно від віку, р < 0,05 (t-критерій Ст'юдента);  
#
  – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз 

залежно від віку, р < 0,01 (t-критерій Ст'юдента); 
 

+
 – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз 

залежно від тривалості захворювання, р < 0,05 (t-критерій 
Ст'юдента). 

  

Також в групі хворих на гіпотиреоз старше 50 років достовірно відмічено 

збільшення таких показників, як ММЛШ (228,96±9,85) г (р < 0,05) та індекс 

ММЛШ (119,48±6,56) г/м2 (р < 0,05). 

Ці зміни характеризують прогресування процесів гіпертрофії міокарда 

лівого шлуночка та зміни геометрії серця у хворих на гіпотиреоз, що старше за 

50 років. Між іншими показниками достовірної різниці не виявлено. 

Аналізуючи показники структурно-функціонального стану міокарда у 

хворих на гіпотиреоз залежності тривалості захворювання маємо, що більшість 

показників ЕхоКГ не мають достовірно значимих відмінностей. Проте у хворих 

на гіпотиреоз з тривалістю захворювання до семи років відмічається достовірне 

збільшення показника товщини ЗСЛШ до (10,51±0,82) мм (р < 0,05), ММЛШ 

(210,1±9,83) г (р < 0,05), ІММЛШ (109,26±6,34) г/м2 (р < 0,05). 

Порівнюючи середні величини показників внутрішньосерцевої 

гемодинаміки при ЕхоКГ у групах хворих на ІХС залежно від віку, достовірну 

різницю виявлено між показниками товщини МШП ЛШ та ЗСЛШ (табл. 5.3). У 

хворих на ІХС старше 50 років достовірно виявлено потовщення МШП та 

ЗСЛШ – (11,84±0,76) мм (р < 0,05) та (11,61±0,73) мм (р < 0,05) відповідно, в 

порівнянні з групою хворих на ІХС молодше 50 років.  
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Таблиця 5.3 

Показники структурно-функціональних змін міокарда у хворих на ІХС 

залежно від віку та тривалості захворювання, M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІІА ІІВ 

ІІА1, 
(n=10)  

ІІА2, 
(n=57) 

ІІВ1,  
(n=33) 

ІІВ2, 
 (n=34) 

КДР, мм 51,3±1,18 52,61±1,42 52,48±1,3 52,35±1,5 

КСР, мм 36,2±1,25 37,59±1,49 37,03±1,22 37,73±1,69 

КДО, мл 125,9±4,53 135,26±5,44 136,36±5,08 133,38±5,85 

КСО, мл 56,5±3,8 63,05±4,94 59,93±3,84 64,14±5,85+ 

УО, мл 69,4±4,38 72,21±3,99 74,42±4,55 69,23±3,5 

ФВ, % 55±1,95 53,69±1,55* 55,27±1,53 52,54±1,61+ 

МШП, мм 10,7±0,51 11,84±0,76* 11,57±0,87 11,76±0,6 

ЗСЛШ, мм 10,7±0,51 11,61±0,73* 11,42±0,8 11,52±0,63 

ЛП, мм 35,8±1,1 37,24±1,1 37±1,12 37,05±1,14 

ПШ КДО, мм 28,5±1,96 28,07±1,06 27,87±1,28 28,38±0,68 

ММЛШ,г 210,98±7,07 250,59±7,97#
 244,37±8,86 244,97±6,81 

ІММ ЛШ, 
г/м2

 

106,42±3,67 132,08±5,27#
 125,14±5,9 131,26±4,54+ 

ВТС ЛШ, см 0,41±0,02 0,45±0,05* 0,43±0,04 0,46±0,05+ 

Примітки:  

* – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз 
залежно від віку, р < 0,05 (t-критерій Ст'юдента); 

#
  – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз 

залежно від віку, р < 0,05 (t-критерій Ст'юдента); 
 +

 – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз 
залежно від тривалості захворювання р < 0,05 (t-критерій 
Ст'юдента). 

 

Також в групі хворих на ІХС старше 50 років достовірно відмічено 

збільшення таких показників, як ММЛШ (250,59±7,97) г (р < 0,01), та індекс 

ММЛШ (132,08±5,27) г/м2 (р < 0,01). Такі зміни характеризують прогресування 

процесів гіпертрофії міокарда лівого шлуночка та зміни геометрії серця у 
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хворих на ІХС, що старше за 50 років, до достовірно впливає на систолічну 

функцію серця зі зменшенням ФВ до (53,69±1,55) % (р < 0,05). Між іншими 

показниками достовірної різниці не виявлено. 

Аналізуючи показники структурно-функціонального стану міокарда у 

хворих на ІХС залежно від тривалості захворювання маємо, що більшість 

показників ЕхоКГ не мають достовірно значимих відмінностей. Проте у хворих 

на ІХС з тривалістю захворювання більше семи років відмічається достовірне 

збільшення показника, індекс ММЛШ (131,26±4,54) г/м2 
(р < 0,05), що 

достовірно впливає на систолічну функцію серця зі зменшенням ФВ до 

(52,54±1,61) % (р < 0,05).  

Порівнюючи середні величини показників внутрішньосерцевої 

гемодинаміки при ЕхоКГ у групах хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС в 

залежності від віку, достовірну різницю виявлено між показниками товщини 

ММЛШ та індекс ММЛШ (табл. 5.4).  

 

Таблиця 5.4 

Показники структурно-функціональних змін міокарда у хворих на 

гіпотиреоз в поєднані з ІХС залежно від віку та тривалості захворювання, 

M±m 

 

Показник 

Група, кількість обстежених 

ІІІА ІІІВ 

ІІІА1, 
(n=11)  

ІІІА2, 
(n=36) 

 ІІІВ1,  
(n=19) 

ІІІВ2, 
 (n=28) 

1 2 3 4 5 

КДР, мм 53,0±1,4 53,2±1,45 52,3±1,7 53,6±1,38 

КСР, мм 39,6±1,42 38,7±1,68 38,7±1,8 39,03±1,7 

КДО, мл 130,0±4,22 134,1±1,6 127,3±5,4 137,1±4,9+
 

КСО, мл 68,3±4,9 67,5±4,4 63,4±5,4 70,6±5,9 

УО, мл 61,6±1,3 66,5±3,05 63,8±3,7 66,4±2,7 

ФВ, % 47,8±2,3 50,5±2,4 50,8±2,3 49,2±2,1+
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Продовження табл. 5.4 

1 2 3 4 5 

МШП, мм 11,0±0,95 11,2±0,6 10,8±0,8 11,4±0,6+
 

ЗСЛШ, мм 11,0±0,95 10,9±0,7 10,8±0,8 11,06±0,7+
 

ЛП, мм 36,7±0,95 36,0±1,0 35,8±1,2 36,39±0,8 

ПШ КДО, мм 31,6±1,36 29,8±1,1 30,0±1,01 30,4±1,4 

ММЛШ,г 228,5±6,09 235,7±6,0* 222,2±7,6 242,1±6,6+
 

ІММ ЛШ, 
г/м2

 

113,7±4,6 122,4±4,2* 113,9±5,2 124,8±5,03+
 

ВТС ЛШ, см 0,42±0,1 0,42±0,05 0,42±0,08 0,42±0,05 

Примітки:  

* – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз 
залежно від віку, р < 0,05 (t-критерій Ст'юдента); 

 +
 – різниця вірогідна між показниками груп хворих на гіпотиреоз  

залежно від тривалості захворювання, р < 0,05 (t-критерій 
Ст'юдента).  

 

У хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС старше 50 років достовірно 

виявлено збільшення ММЛШ та індекс ММЛШ – (228,5±6,09) г (р < 0,01) та 

(122,4±4,2) мм (р < 0,01) відповідно, в порівнянні з групою хворих на 

гіпотиреоз в поєднанні з ІХС молодше 50 років. Такі зміни характеризують 

прогресування процесів гіпертрофії міокарда лівого шлуночка та зміни 

геометрії серця у хворих на гіпотиреоз, що старше за 50 років. Між іншими 

показниками достовірної різниці не виявлено. 

Аналізуючи показники структурно-функціонального стану міокарда у 

хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС залежно від тривалості захворювання 

маємо, що більшість показників ЕхоКГ не мають достовірно значимих 

відмінностей. Проте у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС з тривалістю 

захворювання більше семи років відмічається достовірне збільшення показника 

товщини МШП (11,4±0,6) мм (р < 0,05), ЗСЛШ до (11,06±0,7) мм (р < 0,05), 

ММЛШ (242,1±6,6) г (р < 0,05), індекс ММЛШ (124,8±5,03) г/м2 
(р < 0,05). 
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За показниками індексу ММЛШ та відносна товщина міокарда (ВТМ) 

ЛШ визначено типи геометрії серця. У пацієнтів із гіпотиреозом було 

встановлено наступні типи геометрії серця: у 38 осіб (46,92 %) – нормальна 

геометрія серця, у 31 особи (38,27 %) – ексцентрична гіпертрофія, у 11 осіб 

(13,58 %) – концентрична гіпертрофія і у однієї особи (1,23 %) – концентричне 

ремоделювання (рис. 5.1). 

 

 
 

 

Рис. 5.1. Типи ремоделювання серця у хворих на гіпотиреоз 

 

У більшості хворих на гіпотиреоз молодше 50 років відмічається 

нормальна геометрія серця 50,1 %, у 37,5 % хворих – ексцентрична гіпертрофія 

міокарда, у 10,9 % – концентрична гіпертрофія міокарда, а у 1,5 % – 

концентричне ремоделювання. Порівнюючи з групою хворих на гіпотиреоз, що 

старше 50 років, виявлено тенденцію до розвитку ексцентричної гіпертрофії 

міокарда з віком до 64,7 % (табл. 5.5).  

Порівнюючи типи ремоделювання серця у хворих на гіпотиреоз залежно 

від тривалості захворювання, спостерігається переважання ексцентричної 

гіпертрофії міокарді – 47,9 %. 

Група хворих на гіпотиреоз з тривалістю захворювання більше семи років 

характеризується нормальною геометрією серця у 51,5 % хворих та 

підвищенням відсотку хворих з концентричною гіпертрофією міокарда до 

15,2 %. 
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Таблиця 5.5 

Типи геометрії серця у хворих на гіпотиреоз в залежності від віку та 

тривалості захворювання, n (%) 

 

Тип геометрії 
серця 

Група, кількість обстежених 

ІА а ІВ 

ІА1, 
(n=64)  

ІА2, 
(n=17) 

ІВ1,  
(n=48) 

ІВ2,  
(n=33) 

нормальна 
геометрія 

32 (50,1 %) 4 (23,6 %) 19 (39,6 %) 17 (51,5 %) 

ексцентрична 
гіпертрофія 

24 (37,5 %) 11 (64,7 %) 23 (47,9 %) 11 (33,3 %) 

концентрична 
гіпертрофія 

7 (10,9 %) 2 (11,7 %) 5 (10,4 %) 5 (15,2 %) 

концентричне 
ремоделювання 

1 (1,5 %) 0 1 (2,1 %) 0 

 

При аналізі показників індекс ММЛШ та ВТМ ЛШ у пацієнтів із ІХС 

було встановлено наступні типи геометрії серця: у 13 осіб (19,4 %) – нормальна 

геометрія серця, у 13 осіб (19,4 %) – ексцентрична гіпертрофія, у 38 осіб 

(56,7 %) – концентрична гіпертрофія і у трьох осіб (4,5 %) – концентричне 

ремоделювання (рис. 5.2). 

 

 
 

 

Рис. 5.2. Типи ремоделювання серця у хворих на ІХС 
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У більшості хворих на ІХС молодше 50 років відмічається нормальна 

геометрія серця 60 %, у 10 % хворих – ексцентрична гіпертрофія міокарда, у 

30 % – концентрична гіпертрофія міокарда. Порівнюючи з групою хворих на 

ІХС, що старше 50 років, виявлено тенденцію до розвитку концентричної 

гіпертрофії міокарда з віком до 61,4 % (табл. 5.6).  

 

Таблиця 5.6 

Типи геометрії серця у хворих на ІХС залежно від віку та тривалості 

захворювання, n (%) 

 

Тип геометрії 
серця 

Група, кількість обстежених 

ІІА ІІВ 

ІІА1, 
(n=10)  

ІІА2, 
(n=57) 

ІІВ1,  
(n=33) 

ІІВ2,  
(n=34) 

нормальна 
геометрія 

6 (60%) 7 (12,2%) 9 (27,3%) 4 (11,7%) 

ексцентрична 
гіпертрофія 

1 (10%) 12(21%) 8 (24,2%) 5 (14,7%) 

концентрична 
гіпертрофія 

3 (30%) 35 (61,4%) 16 (48,5%) 22(64,7%) 

концентричне 
ремоделювання 

0  3 (5,4%) 0  3 (23,6 %) 

 

Порівнюючи типи ремоделювання серця у хворих на ІХС залежно від 

тривалості захворювання, спостерігається переважання концентричної  

гіпертрофії міокарді. Група хворих на ІХС з тривалістю захворювання більше 

семи років характеризується підвищенням відсотку хворих з концентричною 

гіпертрофією міокарда – до 64,7 %. 

При аналізі показників індекс ММЛШ та ВТМ ЛШ у пацієнтів із 

гіпотиреозом в поєднанні з ІХС було встановлено наступні типи геометрії 

серця: у шість осіб (10,7 %) – нормальна геометрія серця, у 30 осіб (63,8 %) – 

ексцентрична гіпертрофія, у 10 осіб (21,3 %) – концентрична гіпертрофія і у 

двох осіб (4,2 %) – концентричне ремоделювання (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Типи ремоделювання серця у хворих на гіпотиреоз в поєднані з 
ІХС 

 

У більшості хворих на гіпотиреоз в поєднані з ІХС молодше 50 років 

відмічається: ексцентрична гіпертрофія міокарда – у 54.5 %, нормальна 

геометрія серця – у 27,3 %, у 18,2 % – концентрична гіпертрофія міокарда. 

Порівнюючи з групою хворих на гіпотиреоз в поєднані з ІХС, що старше  

50 років, виявлено збільшення хворих з ексцентричною гіпертрофією міокарда 

на 11 % (табл. 5.7).  

Таблиця 5.7. 

Типи геометрії серця у хворих на гіпотиреоз в поєднані з ІХС залежно від 

віку та тривалості захворювання, n (%) 

 

Тип геометрії 
серця 

Група, кількість обстежених 

ІА ІВ 

ІІІА1, 
(n=11)  

ІІІА2, 
(n=36) 

ІІІВ1, 
(n=19) 

ІІІВ2,  
(n=28) 

нормальна 
геометрія 

3 (27,3 %) 5 (13,8 %) 4 (21,1 %) 3 (10,7 %) 

ексцентрична 
гіпертрофія 

6 (54,5 %) 22 (61,1 %) 11 (57,9 %) 18 (64,2 %) 

концентрична 
гіпертрофія 

2 (18,2 %) 8(22,2 %) 3(15,8 %) 7(25,1 %) 

концентричне 
ремоделювання 

0  1 (2,9 %) 1 (5,2 %) 0 
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Порівнюючи типи ремоделювання серця у хворих на гіпотиреоз в 

поєднані з ІХС залежно від тривалості захворювання, спостерігається 

переважання ексцентричної гіпертрофії міокарді – 57,9 %. У групі хворих на 

гіпотиреоз в поєднані з ІХС з тривалістю захворювання більше семі років 

ексцентрична гіпертрофія міокарда виявлена у 64,2 % хворих, що на 9,9 % 

перевищує показник попередньої групи, також відмічено підвищення відсотку 

хворих з концентричною гіпертрофією міокарда до 15,2 %. 

Аналізуючи показники стану діастолічної та систолічної функції серця за 

даними ЕхоКГ у хворих на гіпотиреоз, виявлено порушення центральної 

гемодинаміки при зниженні функції ЩЗ. Також, у хворих на гіпотиреоз 

відмічається потовщення стінок міокарду лівого шлуночка, що призводять до 

змін геометрії серця у бік розвитку ексцентричної гіпертрофії міокарда лівого 

шлуночка, що можна вважати маркером «гіпотиреоїдного» серця, вираженість 

якого може визначати ступінь тяжкості гіпотиреозу. 

У хворих на ІХС на фоні порушення центральної гемодинаміки 

відмічається потовщення стінок міокарду лівого шлуночка, що призводить до 

змін геометрії серця у бік розвитку концентричної гіпертрофії міокарда лівого 

шлуночка з достовірним зниження ФВ та прогресуванням систолічної 

дисфункції лівого шлуночка з віком та при довготривалому перебігу ІХС.  

Також, у хворих на гіпотиреоз у паєднанні з ІХС відмічається 

потовщення стінок міокарда лівого шлуночка, що призводить до змін геометрії 

серця у бік розвитку ексцентричної гіпертрофії міокарда лівого шлуночка, що 

наростає з віком та збільшенням тривалості захворювання.  

Основні наукові результати розділу опубкліковані у працях автора [15, 

45, 107, 189, 251, 252]. 
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РОЗДІЛ 6 

ДІАГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ГІПОТИРЕОЇДНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ 

 

 

Прогрес розвитку медицини на даному етапі багато в чому визначається 

використанням математичних методів і засобів автоматизації обробки 

інформації в наукових дослідженнях. Проблема побудови інформаційних 

(медико-математичних) моделей клінічної патології є на сьогодні однією з 

найважливіших в медичній кібернетиці [34]. 

Діагноз гіпотиреоїдної кардіоміопатії грунтується на клінічних проявах 

захворювання (скарги, анамнез) і порушеннях, встановлених при 

функціональних методах дослідження серцево-судинної системи, встановлення 

причинно-наслідкових зв'язків між ними. Функціональні методи дослідження 

(ЕКГ, Ехо-КС) необхідні для об'єктивізації діагнозу гіпотиреоїдної 

кардіоміопатії. Порушення серцево-судинної гемодинаміки, зміни 

біоелектричної активності серця розвивається як наслідок змін функції ЩЗ, в 

генезі яких провідна роль належить метаболічним факторам (порушення 

ліпідного обміну, дисбалансу вегетативної нервової системи, змін геометрії 

серця та гемодинамічних). Для виявлення об'єктивних інформативних 

показників (клінічних і метаболічних), що впливають на формування 

гіпотиреоїдної кардіоміопатії, був використаний метод побудови математичних 

моделей. При цьому були поставлені завдання: 

а) виявлення факторних ознак, які найбільшою мірою впливають на 

розвиток гіпотиреоїдної кардіоміопатії; 

б) побудова на основі виділених ознак діагностичної моделі 

гіпотиреоїдної кардіоміопатії. 

Модель будувалася за результатами спостереження 215 хворих, при 

цьому в 94 випадках (43,7 %) виявлено відсутність гіпотиреоїдної 

кардіоміопатії, а в 121 випадках (56,3 %) – наявності у хворих гіпотиреоїдної 

кардіоміопатії. 
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При побудові моделі позитивна оцінка відповідала значенню 

результуючого ознаки Y = 1, негативна оцінка – Y = 0. 

На першому етапі була побудована діагностична модель прогнозування 

гіпотиреоїдної кардіоміопатії на підставі 11 ознак. 

Застосування ППП Statistica 10 дозволило визначити основні параметри 

моделі за допомогою корреляційно-регресійного аналізу (рис. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Результатми множинної регресії для визначення основних 

параметрів математично моделі гіпотиреоїдної кардіоміопатії 

 

Отримані результати свідчать, що для побудованої моделі множинної 

регресії коефіцієнт детермінації R2 = 0,81, значення F-критерію = 33,86, 

стандартна помилка 0,26. Дослідимо залишки моделі. 

Перевіримо залишки моделі на нормальний розподіл. З представленого 

графіку видно, що дані вибірки мають нормальний розподіл.  

Для цього графіку р = 0,57, що більше за рівень значимості 0,05, таким 

чином можна вважати, що розподіл регресійних залишків не відрізняється від 

нормального, і, як наслідок, можна проводити аналіз коефіцієнтів моделі на 

достовірність (рис. 6.2, 6.3).  
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Рис 6.2. Графік розподілу регресійних залишків 

 

 

 

Рис 6.3. Аналіз коефіцієнтів множинної регресії 
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Побудована модель з врахуванням отриманих коефіцієнтів має вигляд 

(рис. 6.4): 

 

 

 

Рис. 6.4 Коефіцієнти множинної регресії 

 

Y=1,096+0,004X1-0,0005X2+0,005X3+0,025X4+0,002X5-0,035X6-

0,02X7+0,07X8+0,002X9-0,0001X10-0,001X11 

де Х1 – ТІ; 

    Х2 – ТТГ; 

    Х3 – ІМТ; 

    Х4 – загальний ХС; 

    Х5 – ТГ; 

    Х6 – ЛПВЩ; 

    Х7 – ФВ; 

    Х8 – МШП; 

    Х9 – ЗСЛШ; 

    Х10 – ММЛШ; 

    Х11 – ІК. 

 

З метою виявлення залежних факторів дослідимо модель на існування 

тісної лінійної залежності, або сильної кореляції, між пояснювальними 
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змінними – мультиколінеарність. Підставою для мультиколінеарності слід 

вважати той факт, що коефіцієнти регресії при змінних ( Х1, Х2, X3, X4, X5, 

X6, X8, X9, X10, X11 – значення рівнів гормонів ЩЗ, показників ліпідного 

обміну, індекс Кердо, АП, КЕК, дані ЕхоКС хворих на гіпотиреоз, ІХС та за 

умов поєднаної патології) можуть містити довірчий інтервал, що включає в 

себе точку нуль.  

Проаналізуємо оцінку матриці парних коефіцієнтів кореляції між 

пояснюючими змінними. На основі обчислювальної матриці можна виявити 

тісну залежність між змінними X8 та X9 (r(x8, x9)=0,96, X8 та X10 (r(x8, 

x10)=0,81, X9 та X10 (r(x9, x10)=0,81 (рис 6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.5. Матриця парних коефіцієнтів кореляції 

 

Розглянемо коефіцієнти детермінації, що вказують залежність однієї 

пояснювальної змінної від інших пояснювальних змінних. Отримали наступні 

результати: 

а) Rx1/x2,x3,x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11 = 0,15; 

б) Rx2/x1,x3,x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11 = 0,36; 

в) Rx3/x1,x2,x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11 = 0,47; 

г) Rx4/x1,x2,x6, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11 = 0,62; 

д) Rx5/x1,x2,x3, x4, x6, x7, x8, x9, x10, x11 = 0,46; 

е) Rx6/x1,x2,x3, x4, x5, x7, x8, x9, x10, x11 = 0,34; 

є) Rx7/x1,x2,x3, x4, x5, x6, x8, x9, x10, x11 = 0,43; 

ж) Rx8/x1,x2,x3, x4, x5, x6, x7, x9, x10, x11 = 0,94; 
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з) Rx9/x1,x2,x3, x4, x5, x6, x7, x8, x10, x11 = 0,93; 

и) Rx10/x1,x2,x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x11 = 0,71; 

і) Rx11/x1,x2,x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 = 0,45. 

Аналіз оцінок коефіцієнтів детермінації вказує на наявність тісного 

лінійного зв’язку між пояснювальними змінними x8 та всіма іншими змінними, 

аналогічно щодо змінних x9, x10, x4. 

Таким чином можна говорити про наявність лінійного зв’зку – 

мультиколінеарності.  

Для виявлення факторів, які найбільшою мірою пов'язані з розвитком 

гіпотиреоїдної кардіоміопатії нами був проведений відбір найбільш значущих 

ознак з використанням алгоритму відбору. У результаті застосування алгоритму 

було відібрано шість ознак: індекс маси тіла, рівень загального холестерину, 

фракція викиду, товщину міжшлуночкової перетинки, масу міокарда ЛШ, 

індекс Кердо. 

За допомогою використання кореляційно-регресійного аналізу отримали 

прогностичну математичну модель діагностики гіпотреоїдної кардіоміопатії 

(рис. 6.6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 6.6. Кінцевий результат регресії для залежної змінної 
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Y=1,065+0,05Х1+0,023Х2-0,02Х3+0,078Х4-0,001Х5-0,002Х6 

де Х1 – індекс маси тіла 

    Х2 – рівень загального холестерину 

    Х3 – фракція викиду 

    Х4 – товщина міжшлуночкової перетинки 

    Х5 – масу міокарді ЛШ 

    Х6 – індекс Кердо 

 

Коефіцієнт детермінації R 2
= 0,806 вказує, що 80,6 % вхідних даних 

відповідають заданій регресії та свідчить про високий рівень адекватності 

оціненої моделі статистичними даними.  

Чим ближче Y наближається до 1, тим з більшою імовірність можна 

стверджувати, що у пацієнта наявна гіпотиреоїдна кардіоміопатія.  

 

Клінічний приклад №1. Хворий А., 59 років, знаходився на стаціонарному 

лікуванні в ендокринологічному відділенні ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського з 

01.02.18 по 10.02.18 року з діагнозом: післяопераційний гіпотиреоз, тяжка 

форма, ст. медикаментозної субкомпенсації. Стан після тиреоїдектомії 

(11.02.2016 р.) з приводу вузлового зобу ІІ ст. Вторинна дизгормональна 

кардіоміопатія, серцева недостатність (СН) І ст., функціональний клас (ФК) ІІ. 

Артеріальна гіертензія І-ІІ стадія, другий ступінь, ризик високий. Артеріоспазм 

сітківок обох очей.  

Скарги на загальну слабкість, порушення сну, мерзлякуватість, 

підвищення АТ до 200/100 мм рт.ст., головні болі в потиличній ділянці, сухість 

шкіри.  

Об’єктивно. Загальний стан середньої важкості. Видимі слизові блідо-

рожеві. Пастозність обличчя. Підшкірно-жирова клітковина розвинута 

надмірно (ІМТ – 28,4 кг/м2, вага 95 кг, зріст 183 см, ОТ/ОС – 0,92). Пульс 

62 удари на хвилину, ритмічний. Тони серця звучні, серцева діяльність 
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правильна. АТ 160/100 мм рт.ст. Щитовидна залоза не пальпується. На шиї 

наявний післяопераційний рубець.  

Індекс Кердо = -52,54.  

Ліпідограма (02.02.18): ХС – 7,09 ммоль/л, ЛПВЩ – 1,2 ммоль/л, ЛПНЩ – 

5,35 ммоль/л, ТГ – 1,18 ммоль/л, ІА – 4,9. 

Гормони ЩЗ (02.02.18): Т3в – 2,76 пмоль/л, Т4в – 6,79 пмоль/л, ТТГ –

45,22 мкМо/л, АтТПО – 600,0 МО/мл. 

ЕКГ (02.02.18): Синусовий ритм, частота серцевих скорочень (ЧСС) – 

60 ударів на хвилину. Електрична вісь серця (ЕВС) невідхилена. Порушення 

процесів реполяризації дифузного характеру.  

Ехо-КС (06.01.16): КДР ЛШ – 50 мм, КСР ЛШ – 34 мм, КДО – 111 мл,  

КСО – 49 мл, УО – 71 мл, ФВ – 44 %, КДР ЛП – 36 мм, правий шлуночок  

(ПШ) – 28 мм, МШП – 12 мм, ЗСЛШ 10 мм. Аорта без змін. ММЛШ 297 г. 

 

Y=1,06+0,05*28,4IMT+0,022*7,09Zag_hol-0,02*44FV+0,078*12MSHP-

0,001*297MMLSH-0,002*(-52,54)IK 

Y=1,19 

Висновок: враховуючи, що Y=1 у хворого діагностовано гіпотиреоїдну 

кардіоміопатію 

 

Клінічний приклад №2. Хворий С., 66 років, перебував на стаціонарному 

лікуванні у кардіологічному відділенні ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського з 

29.10.17 по 06.11.17 року з діагнозом: ІХС: стенокардія напруги стабільна ІІ 

ФК. Дифузний кардіосклероз, часта суправентрикулярна екстрасистолія СН І 

ФК ІІ із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка. Гіпертонічна 

хвороба ІІ стадія, другий ступінь, ризик високий. 

Відмічав скарги на періодичний стискаючий біль за грудиною, з 

іррадіацією в ліву руку, який виникає при фізичному навантаженні (ходьба до 

500 м), тривалістю до 5 хвилин, купіруються прийомом однієї таблетки  

нітрогліцерину, задишку при фізичному навантаженні (ходьба до 500 м), 
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перебої в роботі серця, періодичне підвищення АТ до 180/100 мм рт.ст., яке 

супроводжується головним болем, переважно у потиличній ділянці, швидку 

втомлюваність. 

Об’єктивно. Загальний стан середньої важкості. Видимі слизові блідо-

рожеві. Периферичні набряки відсутні. Підшкірно-жирова клітковина 

розвинута надмірно (ІМТ – 28 кг/м2, вага 85 кг, зріст 176 см, співвідношення 

ОТ/ОС – 0,95). Пульс 76 ударів на хвилину, аритмічний. Тони серця ослаблені 

над верхівкою, акцент II тону над аортою. АТ 160/85 мм рт.ст. Ритм серцевої 

діяльності неправильний за рахунок екстрасистол (дві екстрасистоли за 

хвилину). Щитовидна залоза при пальпації незбільшена, м’яка, безболісна.  

Індекс Кердо = 23,07.  

Ліпідограма (29.10.17): ХС – 4,2 ммоль/л, ЛПВЩ – 1,07 ммоль/л,  

ЛПНЩ – 3,42 ммоль/л, ТГ – 1,17 ммоль/л, ІА – 3,5. 

Гормони ЩЗ (29.10.17): Т3в – 3,82 пмоль/л, Т4в – 18,79 пмоль/л, ТТГ –

1,42 мкМо/л, АтТПО – 6,0 МО/мл. 

ЕКГ (29.10.17): Синусовий ритм, ЧСС 82 ударів на хвилину. ЕВС 

відхилена вліво, часта поодинока суправентрикулярна екстрасистолія, 

гіпертрофія лівого шлуночка. 

Ехо-КС (02.11.17): КДР ЛШ – 50 мм, КСР ЛШ – 35 мм, КДО – 123 мл, 

КСО – 55 мл, УО – 69 мл, ФВ – 64 %, КДР ЛП – 35 мм, ПШ – 27 мм, МШП – 

10 мм, ЗСЛШ – 11 мм – потовщена помірно, аорта ущільнена, ММЛШ 204,16 г. 

 

Y=1,06+0,05*28IMT+0,022*4,2Zag_hol-0,02*64FV+0,078*10MSHP-

0,001*204,16MMLSH-0,002*23,07IK 

Y=0,55 

Висновок: враховуючи, що отримане значення Y далеке від 1, можно 

стверджувати, що у даного пацієнта відсутня гіпотиреоїдна кардіоміопатія.  
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Таким чином, за результатами проведеного дослідження шляхом 

мультифакторного регресійно-кореляційного аналізу створено математичну 

модель діагностики гіпотиреоїдного серця та відібрано ознаки, які визначають 

розвиток гіпотиреоїдної кардіоміопатії: індекс маси тіла, рівень загального 

холестерину, фракція викиду, товщина міжшлуночкової перетинки, маса 

міокарда ЛШ, індекс Кердо.  

Побудована прогностична діагностична математична модель 

гіпотиреоїдної кардіоміопатії, коефіцієнт детермінації R 2
= 0,8355 вказує, що 

83,5 % вхідних даних відповідають заданій регресії та свідчить про високий 

рівень адекватності оціненої моделі статистичним даним. Приклад 

використання створеної математичної моделі гіпотиреоїдного серця описано у 

двох клінічних випадках. Чим більше отримане значення формули 

наближається до 1, тим з більшою імовірність можна стверджувати, що у 

пацієнта наявна гіпотиреоїдна кардіоміопатія.  

Основні наукові результати розділу опубкліковані у працях автора [45, 

251] 

 

 



133 
 

РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Захворювання ЩЗ є актуальною медико-соціальною проблемою 

сучасного суспільства. Це пов’язано як з постійно зростаючою поширеністю 

патології ЩЗ, так і з обумовленим, при її дисфункції, негативним впливом на 

соматичне, репродуктивне, психічне здоров'я населення [338]. Гіпотиреоз – 

одна з найчастіших патологій ендокринної системи [110, 150, 166]. Дисфункція 

щитоподібної залози (ЩЗ) в сучасній медичній науці розглядається як один із 

факторів ризику серцево-судинних захвороювань, на жаль, непередбачливо 

недооцінюваний [90, 224, 257, 305]. Ознаки серцево-судинних порушень 

виявляються у 80 % хворих на гіпотиреоз [21]. Характер структурно-

функціональних змін серця при гіпотиреозі визначається рівнем артеріального 

тиску, станом нейрогенних, гуморальних, гормонально-метаболічних і 

клітинних механізмів серцево-судинної регуляції [49], що, у свою чергу, може 

підвищувати ризик виникнення ускладнень ІХС і погіршувати прогноз 

пацієнтів [225, 285, 341]. Зниження функціональної активності щитоподібної 

залози призводить до змін вегетативної нервової системи, ліпідного обміну, 

напруження роботи реґіонарної та центральної гемодинаміки, ремоделювання 

міокарда, які не ідентичні атеросклеротичним порушенням, що потребують 

більш детального дослідження для подальшої оптимізації діагностичного 

пошуку та призначення адекватної терапії.  

Оцінюючи поширеність патології щитовидної залози в Полтавської 

області та по Україні в цілому, слід зазначити, що з 1980 року по 2012 рік не 

тільки виріс обсяг тиреоїдної патології загалом, але змінилася і її структура [13, 

32, 92, 351]. Так, тільки з 1989 року почали регулярно фіксуватися такі 

захворювання, як вузловий зоб, тиреоїдити, рак щитовидної залози, а питома 

вага гіпотиреозу у Полтавській області зросла у 4,9 рази, в той час як по 

Україні – в 5,3 рази [13, 32, 92]. 



134 
 

За останні 30 років у Полтавській області питома вага тиреоїдитів виросла 

у 54,5 рази, в той час як по Україні – в 31,7; в 18,3 рази збільшився обсяг 

вузлового зобу, по Україні він зріс в 12,7 рази; в 0,6 разів виріс рак щитовидної 

залози, по Україні – в 0,4 рази; гіпотиреоз – у 3,6 рази, в 4,2 рази ця патологія 

зросла по Україні в цілому, а питома вага дифузного токсичного зобу – всього 

в 1,3 рази, по Україні – в 3,1 рази [13, 92, 351]. Слід зазначити, що пусковим 

моментом розвитку тиреоїдної патології в цілому в Полтавській області є 

помірне зниження концентрації йоду та значне підвищення фтору в 

навколишньому середовищі, порушення балансу між йодом і фтором, 

радіонуклідне забруднення, що обумовлює структуру тиреоїдної патології в 

даному регіоні [13, 92, 351].  

Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок, що екологічний стан 

Полтавської області можна віднести до йододефіцитних. Індуктором тиреоїдної 

патології, зокрема гіпотиреозу, є йододефіцит, як прямий, так і відносний, у 

розвитку якого велику роль грає техногенне забруднення навколишнього 

середовища (фтористі з’єднання, радіонукліди та інші), тобто йододефіцит має 

регіональні відмінності, які пов’язані з екологічними умовами цього або іншого 

регіону.  

Аналізуючи прогнозну модель поширеності гіпотиреозу в Полтавській 

області маємо, що з імовірністю 95,6 % (R
2
= 0,9555) дана патологія може 

зрости з 2013 року до 2019 року майже вдвічі і коливатиметься (інтервальний 

прогноз) в межах від 5220 до 5853 осіб, а в Україні – даний показник 

коливатиметься (інтервальний прогноз) в межах від 111471,6 до 136034,6 осіб з 

імовірністю 90,1 % (R
2
= 0,9097). Виходячи із цього, розробка нових методів 

лікування, впровадження програм профілактики йодного дефіциту повинна 

проводитись з урахуванням екологічних умов відповідного регіону. 

Використання запропонованої математичної моделі дозволить прогнозувати 

темпи зростання захворюваності на гіпотиреоз, подальшої інвалідизації 

населення, економічні витрати на лікування та планування програм 

профілактики даного захворювання. 
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При вивченні показників поширеності  на ІХС в Полтавській області за 

2003-2013 роки встановлено постійний зріст рівня поширеності ІХС з 20264,5 

хворих на 100 тис населення в 2003 році до 25726,4 хворих на 100 тис 

населення в 2013 році в Полтавській області, та з 17177,0 хворих на 100 тис 

населення в 2003 році до 24113,8 хворих на 100 тис населення в 2013 році в 

Україні. Питома вага ІХС в Полтавській області за проаналізовані 10 років 

зросла в 1,27 рази, а в Україні в 1,4 рази.  

Порівнюючи показники поширеності гіпотиреозу та ІХС відмічається 

приріст даних нозологій з роками як в Полтавській області, інших регіонів 

України, так і в Україні в цілому. Особливістю Полтавської області є 

збільшення поширеності ІХС, що зумовлено екологічними відмінностями 

регіону: помірний абсолютний та відносний йододефіцит, підвищення вмісту 

фтору.  

Аналізуючи клінічний перебіг захворювання в групі хворих на 

гіпотиреоз, переважала симптоматика, що характеризує зниження функції 

щитовидної залози: 91 % хворих відмічали скарги на загальну слабкість, 

втомлюваність, сонливість, зниження пам’яті, 86 % хворих – сухість шкіри, 

ламкість нігтів, випадіння волосся, гіперкератози стоп та ліктів; відчуття 

«грудки» в горлі, дискомфорт в ділянці ЩЗ – у 74 %, ці скарги пов’язані з 

наявністю зоба. У клінічній картині ІХС при постановці діагнозу звертають на 

себе увагу симптоми, що характеризуються давлячими болями в ділянці серця 

(у 91 % хворих), що посилюються при фізичному навантаженні, підвищенням 

АТ (у 78 % хворих). Клінічна симптоматика в умовах коморбідності в групі 

хворих гіпотиреозом в поєднанні з ІХС поєднувала ознаки гіпотиреозу та ІХС, 

проте переважали скарги, що пов’язані зі зниженням функції ЩЗ: 82 % – 

ознаки ментальної астенії (зниження пам’яті, сонливість, емоційна 

виснаженість), 81 % – зниження фізичної працездатності, задишка.  

У результаті проведеного дослідження впливу гормонів щитовидної 

залози на рівень ліпідного обміну виявлено, що зниження функції щитовидної 

залози достовірно підвищує рівень загального холестерину, тригліцеридів та 
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ЛПНЩ зі зниженням фракції ЛПВЩ. Підтверджують даний факт виявлені 

прямі кореляційні зв’язки між рівнем ТТГ та загального холестерину (r = +0,49) 

та між рівнем ТТГ та ЛПНЩ (r = +0,42) у хворих на гіпотиреоз. У групі хворих 

з поєднаною патологією відмічається достовірне підвищення рівнів загального 

ХС до (6,82,1) ммоль/л (р < 0,05) та ТГ (2,512,29) ммоль/л (р < 0,05) в 

порівнянні з іншими групами, що свідчить про більш виражені прояви 

дисліпідемії за умов коморбідності. Більш виражена гіпофункція щитовидної 

залози спостерігається у хворих на гіпотиреоз, які старше 50 років, відмічається 

достовірне зниження рівнів Т3в до (2,42±1,26) пмоль/л (р < 0,05) та Т4в 

(13,51±2,1) пмоль/л (р < 0,05) достовірно збільшується ТТГ до 

13,3 [2,6; 25,6] мкМО/л (р < 0,05), підвищується показник ТІ до 5,78 [3,3; 8,39] 

(р < 0,05).  

Зміна показників ліпідного обміну в групі хворих на гіпотиреоз старше 50 

років характеризується достовірним підвищенням рівня загального холестерину 

(7,54±2,09) ммоль/л (р < 0,05), тригліцеридів (2,95±1,37) ммоль/л (р < 0,01) 

порівнюючи з показниками в групі хворих на гіпотиреоз молодше 50 років, що 

посилювала прояви дисліпідемії. У групі хворих з поєднаною патологією 

відмічається достовірне підвищення рівнів загального холестерину до 

(6,82,1) ммоль/л (р <  0,05) та ТГ (2,512,29) ммоль/л (р < 0,05) в порівняннні з 

іншими групами, що свідчить про більш виражені прояви дисліпідемії за умов 

коморбідності.  

Отримані дані збігаються з даними дослідження A. Gupta та R.S. Sinha, в 

якому виявлено більш високі рівні холестерину в хворих на гіпотиреоз 

порівняно зі здоровими особами. Kung A.W.C. та співавтори виявили 

порушення ліпідного обміну у 50 % хворих з гіпотиреозом в порівнянні з 

20,8 % в контрольній групі: підвищення рівня загального холестерину, ЛПНЩ 

[170, 230]. Рівень ТТГ позитивно корелював із співвідношенням рівнів 

загального холестерину. За показниками функціонально-адаптаційного стану 

серцево-судинної системи у хворих на гіпотиреоз, виявлено що для пацієнтів з 
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гіпотиреозом ІК становить -36,476,86 (р < 0,05), що характеризує підвищення 

тонусу парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи [352]. 

У хворих з ІХС ІК – 1,346,11(р < 0,05), що свідчить про переважання 

симпатичних впливів. У хворих з поєднаною патологією спостерігається зміна 

активності вегетативної нервової системи з активацією парасимпатичних 

відділів, ІК – -51,477,08 (р < 0,05) [352]. Дисбаланс ланок вегетативної 

нервової системи із підвищенням активності симпатичної та пригніченням 

парасимпатичної частини є одним із патогенетичних механізмів розвитку та 

прогресування ішемічної хвороби серця [3, 200, 352]. Переважання 

симпатичної активності несприятливо позначається на діяльності серцево-

судинної системи та призводить до розвитку тахікардії, серцевих аритмій, 

ішемії міокарда, гіпертонічних кризів [126, 234, 352]. Проте зміна тонусу 

вегетативної нервової системи з симпатичної на парасимпатичну активність у 

хворих з ІХС при гіпотиреозі призводить до погіршення стану систолічної 

функції серця, про що свідчить достовірне зменшення ФВ в ІІІ групі до 

(51,842,05) % (р < 0,05) [352].  

Визначення КЕК характеризує напруження функціонування серцево-

судинної системи в усіх групах. Але в ІІ групів у хворих з ІХС його значення 

достовірно більше 4762,9843,25 (р < 0,05) [352]. Значення адаптаційного 

потенціалу в групах вказує на те, що у хворих на гіпотиреоз, ІХС та за умов 

поєднаної патології відмічається зрив адаптації. В І групі АП – 3,540,41 

(р < 0,05), ІІ групі – 3,870,57 (р < 0,05), ІІІ групі – 3,860,44 (р < 0,05) [352].  

Отримані дані збігаються з результатами дослідження М.О.Павловської, де 

встановлено, що при гіпотиреозі порушення функції вегетативної нервової 

системи характеризувалися розбалансованістю вегетативної нервової системи з 

підвищенням тонусу парасимпатичного відділу [87]. 

За даними Ехо-КГ у хворих на гіпотиреоз відмічається потовщення стінок 

міокарду лівого шлуночка, на що вказує достовірне підвищення показників 

розмірів МШП (10,3±0,82) мм (р < 0,05) та ЗСЛШ (10,27±0,82) мм (р < 0,05). До 
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того ж про гіпертрофію лівого шлуночка вказує підвищення показника ММЛШ 

(198,91±10,42) г (р < 0,05), індексу ММЛШ (104,04±10,89) г/м2
 (р < 0,05) та 

ВТС ЛШ (0,41±0,05) см (р < 0,05), порівнюючи з групою здорових осіб. Такі 

зміни характеризують прогресування процесів гіпертрофії міокарда лівого 

шлуночка та зміни геометрії серця у хворих на гіпотиреоз, при цьому 

відмічається достовірне зниження ФВ до (53,44±1,94) % (р < 0,05) в порівнянні 

з групою контролю, що вказує на порушення центральної гемодинаміки при 

зниженні функції щитовидної залози. 

У хворих на ІХС розміри МШП (11,67±0,75) мм (р < 0,05) та ЗСЛШ 

(11,47±0,71) мм (р < 0,05), що достовірно перевищує відповідні показники в 

групі контролю. Більш виражені прояви ремоделювання лівого шлуночка в ІІ 

групі характеризувались збільшенням показників: ММЛШ (244,68±7,82) г 

(р < 0,05), індекс ММЛШ (128,25±5,19) г/м2
 (р < 0,05). ВТС ЛШ (0,47±0,05) см 

(р < 0,05). ФВ у даної групи хворих становила (53,88±1,61) % (р < 0,05).  

В умовах коморбідності ІІІ група хворих характеризувалась знову ж таки 

ознаками гіпертрофії міокарда ЛШ (МШП (11,2±0,73) мм (р < 0,05), ЗСЛШ 

(10,9±0,78) мм (р < 0,05), .ММЛШ (234,06±6,93) г (р < 0,05), ІММ ЛШ 

(120,4±5,0) г/м2 (р < 0,05). ВТС ЛШ (0,42±0,07) см (р < 0,05)), співставивши з 

контрольною групою, проте показник ФВ, який становить (49,9±2,1) % 

(р < 0,05), достовірно знижений в порівнянні з І та ІІ групами. 

Оцінюючи стан хронічного системного запаленням, виявлено достовірне 

підвищення інтерлейкіну-8 у пацієнтів з ІХС в поєдананні з гіпотиреозом – 

(7,66±2,18) пг/мл (р < 0,05). Отримані дані свідчать, що персистування 

прозапального стану у хворих з поєднаною патологією є негативним 

прогностичним фактором у розвитку ускладнень з боку серцево-судинної 

системи. 

При аналізі показників ІММ ЛШ та ВТМ ЛШ у пацієнтів із гіпотиреозом 

було встановлено наступні типи геометрії серця: у 38 осіб (46,92 %) – 

нормальна геометрія серця, у 31 особи (38,27 %) – ексцентрична гіпертрофія, у 

11 осіб (13,58 %) – концентрична гіпертрофія і у однієї особи (1,23 %) – 
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концентричне ремоделювання; у пацієнтів із ІХС: у 13 осіб (19,4 %) – 

нормальна геометрія серця, у 13 осіб (19,4 %) – ексцентрична гіпертрофія, у  

38 осіб (56,7 %) – концентрична гіпертрофія і у трьох осіб (4,5 %) – 

концентричне ремоделювання; у пацієнтів із гіпотиреозом в поєднанні з ІХС: у 

шести осіб (10,7 %) – нормальна геометрія серця, у 30 осіб (63,8 %) – 

ексцентрична гіпертрофія, у 10 осіб (21,3 %) – концентрична гіпертрофія і у 

двох осіб (4,2 %) – концентричне ремоделювання. Таким чином, зниження 

функції щитовидної залози сприяє ремоделюванню серця у бік розвитку 

ексцентричної гіпертрофії міокарда лівого шлуночка, що можна вважати 

маркером «гіпотиреоїдного» серця, вираженість якого може визначати ступінь 

тяжкості гіпотиреозу. Дані, котрі одержали, збігаються з результатами інших 

авторів. Так, у дослідженні А.В. Алтуніна доведено, що ІХС на фоні 

гіпотиреозу характеризується розвитком порушення систолічної та діастолічної 

функції серця, тяжкість якої прогресує зі збільшенням недостатності гормонів 

ЩЗ [4,18]. У роботі Ю.В. Бацюрко встановлено: перебіг ішемічної хвороби 

серця на фоні гіпотиреозу характеризується розвитком порушення систолічної 

та діастолічної функції лівого шлуночка в 53,3 % хворих із маніфестним 

гіпотиреозом та у 30 % пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом [18]. 

Характерними ЕхоКГ-ознаками є потовщення стінок і збільшення маси 

міокарда, вираженість яких пов’язана з важкістю тиреоїдної дисфункції. У 

дослідженні Н.С. Михайловської, Т.В. Олійник виявлено, що процеси 

ремоделювання серця у хворих на ІХС із гіпотиреозом пов’язані з 

переважанням розвитку концентричної гіпертрофії та збільшенням кількості 

хворих з ексцентричною гіпертрофією ЛШ [88].  

Аналізуючи отримані дані нами було створено схему розвитку 

гіпотиреоїдної кардіоміопатії (рис. 7.1).  

Зниження функції ЩЗ призводить до інтерстиціального набряку тканин, 

активації парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, 

прогресуванню дисліпідемії та сприяє ожирінню. 
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Сукупність даних факторів призводить до збільшення маси міокарда лівого 

шлуночка, збільшення індексу маси міокарда лівого шлуночка та розвитку 

ексцентричної гіпертнорії міокарда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Схема розвитку гіпотиреоїдної кардіоміопатії 

 

Кінцевим результатом є зниження фракції видику лівого шлуночка та 

наростатанню серцевої недостатності.  

За результатами проведеного дослідження шляхом мультифакторного 

регресійно-кореляційного аналізу створено математичну модель діагностики 

гіпотиреоїдного серця, в якій відібрано ознаки, що визначають розвиток 
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гіпотиреоїдної кардіоміопатії: індекс маси тіла, рівень загального холестерину, 

фракція викиду, товщина міжшлуночкової перетинки, маса міокарда ЛШ, 

індекс Кердо. Враховуючи отримані дані нами було розроблено алгоритм 

діагностики гіпотиреоїдної кардіоміопатії (рис. 7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.2. Алгоритм діагностики гіпотиреоїдної кардіоміопатії 
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Таким чином, були вирішені всі завдання дослідження та його мета.  

Подальші дослідження в галузі поєднаної тиреоїдної та кардіальної 

патології сприятимуть поглибленню теоретичних знань про патогенез розвитку 

тиреоїдного серця у даних категорій хворих і розробці диференціальних 

підходів до лікування. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення і вирішено 

актуальне питання клінічної ендокринології, що полягає в удосконаленні 

діагностики гіпотиреозу у поєднанні з ІХС залежно від віку та тривалості 

захворювання, методом створення математичної моделі гіпотиреоїдного серця 

на підставі клінічних проявів та структурно-функціональних змін міокарда.  

1. Встановлено, що поступово виріс не тільки обсяг тиреоїдної патології в 

цілому, але змінилася і її структура. Порівнюючи показники поширеності 

гіпотиреозу та ІХС відмічається приріст даних нозологій з роками як в 

Полтавській області, інших регіонах України, так і в Україні в цілому. 

Особливістю Полтавської області є збільшення поширеності ІХС, що 

зумовлено екологічними відмінностями регіону: помірний абсолютний та 

відносний йоддефіцит, підвищення вмісту фтору. який спричиняє активацію 

вільнорадикального перекисного окислення ліпідів, як основний 

патогенетичний фактор атерогенезу. Створено прогнозну математичну модель 

поширеності гіпотиреозу, її точність та інформативність підтверджено 

статистичними даними за 2017 р.   

2. Клінічний перебіг захворювання в групі хворих на гіпотиреоз та ІХС 

характеризувався типовими скаргами для даних патологій, але у клінічній 

картині в умовах коморбідності переважали скарги, що пов’язані зі зниженням 

функції ЩЗ: ознаки ментальної астенії (зниження пам’яті, сонливість, емоційна 

виснаженість), зниження фізичної працездатності, задишка. Показники 

функціонально-адаптаційного стану серцево-судинної системи у хворих на 

гіпотиреоз характеризуються підвищенням тонусу парасимпатичного відділу 

вегетативної нервової системи не залежно від віку та тривалості захворювання. 

У хворих з ІХС переважає активність симпатичного відділу вегетативної 

нервової системи. Проте, у хворих з ІХС в поєднанні з гіпотиреозом активність 

симпатичної вегетативної нервової системи змінюється на переважання тонусу 
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парасимпатичної ланки, що достовірно погіршує систолічну функцію серця – 

ФВ знижується до (51,842,05) % (р < 0,05) та супроводжується зривом 

адаптаційних можливостей організму (АП – 3,860,44 (р < 0,05)). 

3. При зниженні функції щитоподібної залози  встановлено достовірне 

підвищення рівня загального холестерину, тригліцеридів та ЛПНЩ, що 

підтверджується прямими кореляційними зв’язками між рівнем ТТГ та 

загальним холестерином (r = +0,49) і між рівнем ТТГ та ЛПНЩ (r = +0,42) у 

хворих на гіпотиреоз. Встановлено більш виражені прояви дисліпідемії за умов 

коморбідності. Доведена інтенсифікація хронічного системного запалення за 

показниками прозапальних цитокінів за умов поєднаної патології: інтерлейкін-8 

– (7,662,18) пг/мл (р < 0,05). 

4. У хворих на гіпотиреоз показники стану діастолічної та систолічної 

функції серця, за даними ехокардіоскопії, свідчать про порушення центральної 

гемодинаміки. У хворих на ізольований гіпотиреоз та в поєднанні з ІХС 

відмічається потовщення стінок міокарда лівого шлуночка, що доводить 

специфічність змін геометрії серця у бік розвитку ексцентричної гіпертрофії. 

Зазначене можна вважати маркером «гіпотиреоїдного» серця, вираженість 

якого може визначати ступінь тяжкості гіпотиреозу. Для групи хворих старше 

50 років та з більш тривалим перебігом захворювання характерне збільшення 

числа розвитку ексцентричної гіпертрофії міокарда лівого шлуночка. На 

підставі отриманих даних створено схему розвитку гіпотиреоїдної 

кардіоміопатії. 

5. На підставі багатофакторного аналізу відібрано наступні ознаки: індекс 

маси тіла, рівень загального холестерину, фракція викиду, товщина 

міжшлуночкової перетинки, індекс маси міокарда лівого шлуночку, індекс 

Кердо, які дозволили створити прогностичну діагностичну математичну модель 

щодо розвитку гіпотиреоїдної кардіоміопатії. Коефіцієнт детермінації 

R
2
 = 0,8355 вказує, що 83,5 % вхідних даних відповідають заданій регресії та 

свідчить про високий рівень адекватності оціненої моделі статистичним даним. 
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Враховуючи отримані дані розроблено схему розвитку та алгоритм діагностики 

гіпотиреоїдної кардіоміопатії. 



146 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

1. Для своєчасної діагностики гіпотиреозу всім хворим зі збільшенням 

ІМТ більше 25,0 кг/м2, рівнем загального холестерину більше 6,0 ммоль/л, 

гіпертрофії міокарда лівого шлуночка рекомендовано визначати рівень ТТГ та 

Т4в, при необхідності з подальшою медикаментозною корекцією зниженої 

функції щитоподібної залози.  

2. Для підвищення ефективності діагностики гіпотиреоїдної 

кардіоміопатії у хворих на гіпотиреоз та за умови поєднання з ІХС 

рекомендується розраховувати індекс маси тіла, вегетативний індекс Кердо, 

рівень загального холестерину, фракцію викиду лівого шлуночку, товщину 

міжшлуночкової перетинки та маси міокарда лівого шлуночку, з подальшим 

застосуванням розробленого нами алгоритму діагностики гіпотиреоїдної 

кардіоміопатії і її математичної моделі.  

3. Розроблена математична модель гіпотиреоїдного серця 

характеризується реальною доступністю та може використовуватись у 

загальній лікарській практиці ендокринологами, кардіологами, сімейними 

лікарями, терапевтами, як метод об'єктивізації діагноза гіпотиреоїдної 

кардіоміопатії. 
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