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Реферат. За період 1995–2004 років у 83 пацієнтів, хворих на медулярний рак щитоподібної залози 
(МРЩЗ) була застосована радикальна тактика хірургічного лікування. Вона включала тирої-
дектомію та диссекцію центрального, обох латеральних та середостінного басейнів лімфоген-
ного метастазування. 

 У 34 пацієнтів (група «М1») радикальну хірургічну тактику було застосовано підчас першої 
операції. Групу «М2» склали 42 пацієнти, в яких радикальна тактика була застосована лише 
при повторних хірургічних втручаннях. У вихідному стані групи «М1» і «М2» статистично 
істотно не відрізнялися за такими прогностичними показниками: стать, категорія пухлини 
Т та наявність ураження реґіонарних лімфатичних вузлів N. Хворі розрізнялись лише стосовно 
терміну застосування радикальної тактики.

 Отримані дані дають змогу і надалі підтримати дискусію про доцільність застосування про-
філактичних лімфаденектомій у хірургічному лікування МРЩЗ. Доведено, що застосування ра-
дикальної тактики на момент першого хірургічного втручання з приводу МРЩЗ призводить 
до покращання 5-річного загального виживання на 29,41% (р=0,024) та 5-річного безрецидивно-
го виживання на 45,66% (р=0,000), у порівнянні з операціями, де ця тактика застосовувалась 
підчас повторних операцій.

Ключові слова: медулярний рак щитоподібної залози, радикальна тактика хірургічного лікуван-
ня, загальне виживання, безрецидивне виживання.

Актуальність проблеми. Лікуванням хворих 
на рак щитоподібної залози (РЩЗ) займаються 
лікарі різних фахів – хірурги, ендокринологи, он-
кологи, радіологи, що накладає свій відбиток на 
стандарти підходів до лікування [1, 2]. Основні 
принципи лікування хворих на РЩЗ зафіксова-
ні в Європейському та Американському консен-
сусах 2006 року [3]. Стандартом радикального 
хірургічного лікування вважається екстрафасці-
альна тироїдектомія та, за виявлення регіонарних 
метастазів, фасціально-футлярна диссекція, орі-
єнтована на лімфатичні колектори (I–VI) [3, 4] чи 
басейни лімфогенного метастазування [6]. Проте 
деталі самого хірургічного методу, що прийняті в 
різних установах, і досі дуже відрізняються. 

Для медулярного РЩЗ (МРЩЗ), при якому 
практично єдиним радикальним методом ліку-
вання є хірургічний спосіб, вибір адекватного об-
сягу операції є вирішальним [6]. Значна частина 
європейських хірургів схиляються до думки, що 
стандартом хірургічного лікування МРЩЗ по-
винна бути тироїдектомія та диссекція усіх чо-
тирьох басейнів лімфогенного метастазування. 
Таку тактику окреслюють як радикальну [5, 6]. 
Проте, частина авторів віддають перевагу лімфа-

денектоміям меншого обсягу [2, 3]. Вирішальне 
значення для прогнозу при МРЩЗ має характер 
саме першого операційного втручання [6].

МатерІаЛ та МетоДи
За період 1995–2004 років у Львівсько-

му державному онкологічному регіональному 
лікувально-діагностичному центрі та хірургіч-
ній клініці Віденського медичного університе-
ту хірургічному лікуванню піддано 83 пацієнти 
із МРЩЗ. Жінок у групі було 45, чоловіків – 38. 
Середній вік пацієнтів становив 29,4±5,1 років. 
І стадія – у 15 хворих; ІІ стадія – у 6 хворих; ІІІ 
стадія – у 25 хворих; IV стадія – у 37 хворих. Усі 
випадки МРЩЗ були спорадичними.

Отримані результати. Ураження лімфатич-
них вузлів виявлено у 62 пацієнтів, віддалені 
метастази – у 7. За час спостереження помер 51 
пацієнт. В досліджуваній групі тільки в двох па-
цієнтів стадії рТ1N0M0 базальний і стимульова-
ний рівні кальцитоніну не перевищували рівень 
норми. В решті випадків базальний рівень каль-
цитоніну знаходився в межах 100–195 пкг/мл, се-
редній вміст – 149±4,3 пкг/мл. 

На групу у 83 пацієнти з МРЩЗ у 34 пацієн-
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тів (група «М1») радикальну хірургічну тактику 
застосовано під час першої операції. В інших 49 
пацієнтів радикальна тактика була застосова-
на лише при повторних хірургічних втручаннях 
після скерування цих хворих у згадані клініки. 
Причина такого зволікання пов’язана у більшос-
ті випадків з неточністю діагнозу чи відсутністю 
належного досвіду виконання операцій такого 
обсягу в інших клініках. 7 пацієнтів у подальшо-
му випали з досліджень. Тому в групу «М2» вклю-
чено лише 42 пацієнти, в яких радикальна хірур-
гічна тактика була застосована під час повторної 
операції. 

У вихідному стані групи «М1» і «М2» статис-
тично істотно не відрізнялися за такими прогнос-
тичними показниками: стать (р=0,893), категорія 
пухлини Т (р=0,938) та наявність ураження регі-
онарних лімфатичних вузлів N (р=0,287). Це до-
зволяло констатувати вихідну однорідність цих 
груп щодо згаданих параметрів. За результатами 
порівняння групи «М1» та «М2» за віком, вони 
мали статистично істотні відмінності (р=0,018). 
Однак клінічно ці відмінності були неістотними і 
не могли вплинути на результати дослідження.

У 34 пацієнтів, яким радикальна хірургіч-
на тактика була застосована під час першої опе-
рації, загальне 5-річне виживання становило 
79,41±6,9%. У 22 (64,71±8,2%) пацієнтів рівень 
кальцитоніну після стимуляції пентагастрином 
за час 5-річного спостереження не визначався або 
був в межах норми (5-річне безрецидивне вижи-
вання). У 4 (11,8±5,5%) пацієнтів згаданої групи 
рівень кальцитоніну утримувався в межах 18–28 
пкг/мл, хоча морфологічного субстрату для цьо-
го не виявлено. 

Із 42 пацієнтів, радикальна операція яким 
проведена під час повторного втручання, за-
гальне 5-річне виживання становило 50,0±7,7%, 
а 5-річний безрецидивний період – 19,0±6,1%. У 
більшості пацієнтів цієї групи за час спостере-
ження виникли віддалені метастази, а 25 пацієн-
тів померло.

резуЛьтати й оБГоворення
 На 34 пацієнти групи «М1» ураження лімфа-

тичних вузлів було у 26 хворих. З них у 8 пацієнтів 
метастази у лімфатичні вузли локалізувались ви-
ключно в центральному басейні, в інших 18 паці-
єнтів вони локалізувались ще й у латеральних та 

середостінному басейнах. Беручи до уваги, що ла-
теральну диссекцію, як стандарт хірургічного лі-
кування, проводили у всіх 34 хворих групи «М1», 
випливає, що у 18 пацієнтів латеральна диссекція 
носила лікувальний характер, у решти 16 пацієн-
тів вона була лише профілактичною. Такий роз-
поділ за своїм характером латеральних диссек-
цій – приблизно пів-на-пів – слугує предметом 
наукової дискусії про доцільність застосування 
т. зв. профілактичної лімфаденектомії, тобто – 
обов’язкового проведення латеральної диссекції 
у всіх випадках операцій з приводу МРЩЗ [6]. 
Ще більш дискусійною є доцільність проведення 
профілактичної диссекції середостіння [5, 6]. У 
межах власних спостережень до диссекції серед-
остіння приступали лише за наявності конкрет-
них вказівок на наявність метастазів у лімфатич-
них вузлах середостіння. У групі «М1» виконано 
6 середостінних лімфаденектомій. У 4 пацієнтів 
це була трансцервікальна, у 2 – трансстернальна 
середостінна лімфаденектомія. У групі «М2» було 
11 диссекцій середостіння. 

Нами проведений порівняльний аналіз за-
гального та безрецидивного виживання, у залеж-
ності від етапу застосування радикальної такти-
ки хірургічного лікування, тобто, на час першої 
операції чи наступних.

Аналіз виживання у групах «М1» та «М2», 
при умові спостереження за хворими 5 років, ви-
конано за допомогою методу Каплана — Мейєра 
(побудова кривих загального виживання у кож-
ній групі). Порівняння кривих виживання у гру-
пах «М1» та «М2» було виконано за допомогою 
логрангового та інших критеріїв (узагальненого 
критерію Уїлкоксона та критерію Тарона — Варе) 
при рівні значимості – 0,05. Результати аналізу 
свідчать, що загальне виживання за 5 років спо-
стереження у групі «М1» на 29,41% (р=0,024) кра-
ще, ніж у групі «М2» (рис. 1). 

Медіану виживання можна було визначити 
тільки у групі «М2» і вона становила 58 місяців. У 
групі «М1» медіану визначити було неможливо, 
тому що кількість критичних подій у ній є мен-
шою за 50%. 

Порівняння кривих безрецидивного вижи-
вання у групах «М1» та «М2» свідчить, що безре-
цидивне виживання за 5 років спостереження у 
групі «М1» на 45,66% (р=0,0001) краще, ніж у гру-
пі «М2» (рис. 2). 



©новоутворення / 2011  № 2 (8)

53

Медіану безрецидивного виживання можна 
було визначити тільки у групі «М2», і вона стано-
вила 18 місяців, а у групі «М1» її визначити було 
неможливо, тому що кількість критичних подій у 
цій групі є меншою за 50%.

виСновКи
Хірургічне лікування МРЩЗ, незважаючи на 

певну дискусію щодо показань до лімфатичних 
диссекцій, вирізняється вираженою агресивніс-
тю і включає тироїдектомію та диссекцію усіх чо-
тирьох басейнів лімфогенного метастазування.

Прогноз хірургічного лікування МРЩЗ зна-
чним чином визначається етапом застосування 
радикальної тактики. Застосування радикальної 
хірургічної тактики лікування МРЩЗ під час пер-
шої операції призводить до покращання 5-річного 
загального виживання на 29,41% (р=0,024) та 
5-річного безрецидивного виживання на 45,66% 
(р=0,000), у порівнянні з операціями, де ця такти-
ка застосовувалась пі дчас повторних операцій.

Хірургічне лікування МРЩЗ слід проводити 

у спеціалізованих стаціонарах з належним рівнем 
діагностичних та лікувальних можливостей.
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реферат. В период 1995–2004 годов у 83 па-
циентов, больных МРЩЖ была применена ра-
дикальная тактика хирургического лечения. Она 
включала тироидэктомию и диссекции централь-
ного, обеих латеральных и средостенного бассей-

Рис. 1. Криві загального виживання за 5 років 
спостереження у групах «М1» та «М2»

Рис. 2. Криві безрецидивного виживання за 5 
років спостереження у групах  «М1» та «М2»
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нов лимфогенного метастазирования. 
У 34 пациентов (группа «М1») радикальная 

хирургическая тактика была применена во вре-
мя первой операции. Группу «М2» составили 42 
пациента, у которых радикальная тактика была 
применена лишь при повторных хирургических 
вмешательствах. В исходном состоянии группы 
«М1» и «М2» статистически существенно не 
отличались по следующим прогностическим по-
казателям: пол, категория опухоли Т и наличие 
пораженных регионарных лимфатических узлов 
N. Больные отличались лишь сроками примене-
ния радикальной тактики.

Полученные результаты дают возмож-
ность и далее поддерживать дискуссию о целе-
сообразности применения профилактических 
лимфаденэктомий в хирургическом лечении 
МРЩЖ. Доказано, что применение радикаль-
ной тактики на момент первого хирургическо-
го вмешательства по поводу МРЩЖ приводит 
к улучшению 5-летней общей выживаемости 
на 29,41% (р=0,024) и 5-летней безрецидивной 
выживаемости   на 45,66% (р=0,000), в сравнении 
с операциями, где эта тактика применялась во 
время повторных операций.

Ключевые слова: медуллярный рак щито-
видной железы, радикальная тактика хирурги-
ческого лечения, общая выживаемость, безре-
цидивная выживаемость.
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The long Time resulTs of The 
surgical TreaTmenT of  medullar 

Thyroid cancer paTienTs.
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summary. Through the period from 1995 till 2004 
the radical tactic of surgical treatment was used for 83 
medular thyroid cancer patients. Thyroidactomy, and 
dissection of central, bouth lateral and mediasthinal 
regions of the lymphatic metastases.

The radical tactic at the first surgery was used for 
34 patients (group M 1).

For 42 pasients the radical tactic was used at 
second surgery (group M 2).

At the moment of the treatment start there was 
no difference in prognostic features in M1 and M 2 
groups. The difference was in the time of use of the 
radical surgical tactics.

Was shown, that the use of the radical tactics 
at the first surgery for the medullar thyroid cancer 
improves overall 5 year survival for 29,41% (p= 
0,024), and 5 year recurrence free survival for 45,66% 
(p= 0,000).

Key words: medullar thyroid cancer, radical 
surgical tactics, overall  survival, recurrence free 
survival  


