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Резюме. Протягом останніх десятиліть відзначається значне зростання захворюваності на рак щитоподібної залози (РЩЗ), пов’язане як із несприятливим впливом навколишнього середовища, так і зі швидким розвитком методів візуалізації дослідження. Це призвело до пошуку адаптованих та менш агресивних
терапевтичних протоколів з метою уникнути ризику ускладнень та неадекватних утручань. Незважаючи на
переважно сприятливий прогноз за диференційованого РЩЗ (ДРЩЗ), наявність метастазів до лімфатичних вузлів пов’язана з підвищеним ризиком рецидивів, що значно погіршує якість життя та негативно впливає на прогноз хвороби. До цього часу лікуванням РЩЗ займаються в загальнохірургічних лікувальних
закладах, що супроводжується великою кількістю неадекватно виконаних оперативних утручань і високою
частотою післяопераційних ускладнень. Крім цього, в нашій країні радіойодотерапія залишається малодоступною процедурою для більшості пацієнтів, також відсутній реєстр даної патології для оцінки ефективності лікування. З огляду на останні рекомендації ендокринних товариств ми проаналізували основні підходи
щодо визначення показань та обсягу дисекції лімфатичних вузлів за ДРЩЗ, беручи до уваги їх переваги
та ризики. Дані літератури показали, що дискусія все ще відкрита, і хірурги розподілились на прихильників та противників його застосування. Через те існує необхідність у додаткових клінічних і перспективних
довгострокових рандомізованих дослідженнях прогностично значущих чинників у виборі тактики дисекції
лімфатичних вузлів за ДРЩЗ.
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Вступ
Диференційований рак щитоподібної залози
(ДРЩЗ) становить 1–2 % усіх злоякісних ново
утворень людини, середня щорічна захворюваність у світі на 100 000 осіб перебуває в межах від
1,2 до 2,6 серед чоловіків і від 2,0 до 3,8 серед жінок із неочікуваним збільшенням останніми десятиліттями [1–5]. Папілярний рак щитоподібної
залози (ПРЩЗ) є найчастішим гістологічним варіантом, останнім часом захворюваність на нього у
США збільшилася на 240 %, до 62 980 нових ви-

падків захворювання у 2014 році. Завдяки застосуванню тонкоголкової аспіраційної пункційної
біопсії (ТАПБ) під контролем ультразвукової діагностики (УЗД) збільшилася кількість виявлених
випадків мікрокарциноми та пухлин за розмірами
менше 2 см [6–12]. Згідно з основними статистичними даними, для таких пухлин результати лікування кращі й, отже, прийнято менш агресивний
та адаптований мультимодальний підхід з метою
уникнення неадекватних втручань і післяопераційних ускладнень. Нарешті, різні наукові това-
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риства запропонували точну оцінку лабораторних,
інструментальних, клінічних і генетичних факторів ризику, перш ніж ініціювати більш агресивний
терапевтичний підхід [6].

Сучасні тенденції у дисекції
відповідно до рекомендацій
Американської тиреоїдної
асоціації (2015)
Відповідно до рекомендацій Американської тиреоїдної асоціації (ATA) 2015 року, основною метою первинного хірургічного лікування пацієнтів
із ДРЩЗ є поліпшення загальної і специфічної для
хвороби виживаності, зменшення ризику рецидиву
та пов’язаних із ним захворювань, стратифікація
ризиків із мінімізацією захворюваності, пов’язаної
з лікуванням. Встановлено конкретні завдання первинної терапії, а саме:
1. Видалення первинної пухлини, оточуючої
тканини з ознаками екстраорганної інвазії та клінічно значущих метастазів у лімфатичні вузли.
Повнота хірургічної резекції є важливим детермінантом результату, в той час як залишкові метастатичні лімфатичні вузли є найбільш поширеними
ділянками персистенції/рецидиву захворювання
[7–9].
2. Зменшення ризику рецидиву захворювання
та метастазування. Адекватна операція є найважливішим етапом лікуванням ДРЩЗ, що впливає
на прогноз, у той час як радіойодотерапія, супресія
тиреотропного гормону (ТТГ) та інші методи лікування відіграють додаткову роль [10–12].
3. Сприяти проведенню післяопераційної радіойодотерапії у відповідних випадках. Пацієнтам
із залишковою або метастатичною тканиною перед призначенням радіойодотерапії видалення всієї нормальної тканини ЩЗ є важливим елементом
первинного хірургічного втручання [13].
4. Проводити ранжування за класифікаційними
системами та стратифікацію ризику хвороби. Точна
післяопераційна оцінка ризиків є ключовим елементом у лікуванні пацієнтів із ДРЩЗ [14, 15].
5. Проводити довгострокове спостереження за
рецидивом захворювання.
6. Мінімізувати розвиток захворювань, пов’я
заних із лікуванням. Обсяг хірургічного втручання
та досвід хірурга відіграють важливу роль у визначенні ризику хірургічних ускладнень [16–19].

Ультразвукові особливості
метастазування за ДРЩЗ
Метастази у лімфатичні вузли за ДРЩЗ, навіть
за невеликих розмірів первинної пухлини та відсутності екстраорганного поширення, визначаються у
20–50 % пацієнтів [20–25]. Частота мікрометастазів
(< 2 мм) може сягати 90 % залежно від чутливості
методу виявлення [26, 27]. Проте клінічні наслідки
мікрометастазів, імовірно, менш значущі порівняно
з макрометастазами.
УЗД на передопераційному етапі дозволяє визначити підозрілі шийні лімфатичні вузли у 20–31 %
[28, 29] випадків, потенційно змінюючи хірургічний
підхід у 20 % пацієнтів [30–32]. Однак унаслідок
нашарування тканини ЩЗ передопераційне УЗД
визначає лише половину лімфатичних вузлів, виявлених під час операції [33]. До сонографічних ознак
метастатичного ураження лімфатичного вузла належать: збільшення поперекового розміру, втрата жирової клітковини, округла форма, гіперехогенність,
кістозні зміни, кальцифікація та периферична васкуляризацію (табл. 1).
Жодна ехографічна характеристика не є достатньо чутливою для виявлення метастатичних
лімфатичних вузлів РЩЗ. Згідно з результатами
досліджень кореляції ехографічних ознак із гістологічним дослідженням 56 лімфатичних вузлів
у 19 пацієнтів із ДРЩЗ, найбільш специфічними
критеріями були: поперековий розмір вузла > 5 мм
(96 %), наявність кістозної дегенерації (100 %), гіперехогенних включень (колоїдні, або мікрокальцифікати) (100 %), периферична васкуляризація
(82 %). Серед них єдиною ознакою з достатньою
чутливістю була периферична васкуляризація
(86 %). Інші мали чутливість < 60 % і не були адекватно використані як єдиний критерій для ідентифікації злоякісного ураження [33]. Як показали
нещодавні дослідження [34, 35], ультразвукова
ознака з найвищою чутливістю — це відсутність
воріт (100 %), але специфічність становила лише
29 %. Мікрокальцифікації мають найвищий рівень
специфічності; будь-які лімфатичні вузли з мікрокальцифікатами повинні розцінюватися як підозрілі щодо злоякісності [33] (табл. 1). Встановлення
локалізації лімфатичних вузлів також має важливе
значення у визначенні тактики дисекції. Злоякісні
лімфатичні вузли найчастіше локалізуються на III,
IV і VI рівнях, порівняно із II рівнем [33, 35], хоча

Таблиця 1. Ультразвукові ознаки метастатичного ураження лімфатичних вузлів*
Ознака

Чутливість, %

Специфічність, %

Мікрокальцифікація

5–69

93–100

Кістозна дегенерація

10–34

91–100

Периферична васкуляризація

40–86

57–93

Гіперехогенність

30–87

43–95

37

70

Кругла форма

Примітка: * — адаптовано з дозволу Європейської тиреоїдної асоціації, Настанова про ультразвукове
дослідження лімфатичних вузлів шиї.
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для пухлин ПРЩЗ, локалізованих у верхньому полюсі ЩЗ, метастази частіше виявляються на III і II
рівнях [36].

Застосування ТАПБ із визначенням
концентрації тиреоглобуліну
в лімфатичних вузлах
Для підтвердження злоякісності в лімфатичних
вузлах із підозрілими сонографічними ознаками застосовують ТАПБ при ультразвуковому контролю з
подальшим цитологічним дослідженням та визначенням концентрації тиреоглобуліну (ТГ). Рівень ТГ
< 1 нг/мл вказує на ймовірність метастазування [37].
Визначення концентрації ТГ під час проведення
ТАПБ [38, 39] вважається вірогідним навіть у пацієнтів із циркулюючими антитілами до ТГ [40]. Визначення концентрації ТГ може бути корисним, особливо у випадках, коли лімфатичні вузли з ознаками
кістозної дегенерації, або негативним цитологічним
висновком, або цитологічний висновок і ехографічна картина є розбіжними (негативний цитологічний
висновок у випадку великого лімфатичного вузла з
мікрокальцифікацією) [41]. За результатами ретроспективного дослідження 241 лімфатичного вузла у
220 хворих, яким проведено ТАПБ із ультразвуковим
контролем і визначенням ТГ (ТАПБ-ТГ), підвищена
концентрація ТГ мала вирішальне значення поряд з
одним або двома підозрілими ехографічними ознаками. Однак цей метод не має переваг над ТАПБ
із стандартним цитологічним дослідженням у випадках із безсумнівними сонографічними ознаками
злоякісного ураження. Згідно з результатами інших
досліджень, визначалися хибнопозитивні результати ТГ, особливо в лімфатичних вузлах центрального
колектора, коли аспірацію під час ТАПБ проведено
з тканини ЩЗ [42, 43]. Окремі автори вважають, що
найкраща чутливість та специфічність ТАПБ-ТГ за
інтактної ЩЗ становить 32 нг/мл. Інші дослідники
пропонують використовувати ТАПБ-ТГ при порівнянні рівнів сироваткового ТГ і ТТГ [44, 45]. У даний час відсутні стандартизація та аналіз ТАПБТТГ, що ускладнює тлумачення цього додаткового
діагностичного методу [46]. Майбутнє стандартиза-

Рисунок 1. Розподіл лімфатичних вузлів шиї
I–VI рівнів
Vol. 14, No. 8, 2018

ції матричного типу (фосфатно-буферний фізіологічний розчин, ТТГ-вільна сироватка та ін.) і обсяг
матричного розчинника допоможуть в інтерпретації
рівня ТТГ. Точність стадіювання визначає прогноз і
метод моніторингу пацієнтів із ДРЩЗ. Однак на відміну від багатьох типів пухлини наявність ознак метастазування не виключає необхідності хірургічного
видалення первинної пухлини ДРЩЗ. Оскільки метастази РЩЗ відповідають на радіойодотерапію, видалення ЩЗ, а саме первинної пухлини та доступної
ділянки локально-регіонального рецидиву залишається важливим компонентом первинного лікування навіть у більшості пацієнтів із метастазами.

Типи дисекції лімфатичних вузлів
Терапевтичну центральну дисекцію (VI рівень)
лімфатичних вузлів шиї проводять для пацієнтів із
клінічно виявленими метастазами з метою забезпечення абляції центрального колектора. Профілактичну дисекцію центрального відділу шиї (іпсилатеральну або двосторонню) слід застосовувати у
пацієнтів із ПРЩЗ і клінічно не визначеними лімфатичними вузлами центрального колектора із первинно поширеною пухлиною (T3 або T4) або клінічно
виявленими метастазами в латеральному колекторі
(cN1b). Відповідно до настанов Американської тиреоїдної асоціації (АТА) 2015 року тиреоїдектомія
без профілактичної центральної дисекції доцільна у
випадках мікрокарцином і пухлин ЩЗ за розмірами
менше 1,5 см (T1 або T2), без ознак інвазії та без метастазів у лімфатичні вузли, а також у більшості випадків фолікулярних карцином. Терапевтичну ди
секцію лімфатичних вузлів центрального колектора
шиї слід виконувати у пацієнтів, у яких, згідно з даними ТАПБ, підтверджено метастатичний характер
лімфатичних вузлів латерального колектора.
У більшості пацієнтів із ПРЩЗ метастази в регіо
нальних лімфатичних вузлах виявляються найчастіше порівняно з фолікулярним раком ЩЗ (ФРЩЗ)
[31, 47, 48]. Попри відсутність впливу наявності метастазів у лімфатичні вузли на прогноз у пацієнтів із
низьким рівнем ризику, згідно з результатами досліджень серед 9904 пацієнтів з ПРЩЗ із метастазами
в лімфатичні вузли, віком старше 45 років, з віддаленими метастазами та пухлиною великих розмірів
прогноз загальної виживаності несприятливий [49].
Виживаність у 14 років становить 82 % для ПРЩЗ
без метастазів у лімфатичні вузли та 79 % із вузловими метастазами (р < 0,05). Також встановлено, що
характеристики метастатичних депозитів можуть
додатково впливати на ризик рецидиву хворого,
особливо у пацієнтів із клінічно очевидними метастазами, множинними, великих розмірів, та/або
наявності ознак екстраорганної інвазії [50, 51] порівняно з тими, хто має більш обмежений мікроскопічний вузловий тип [48].
Згідно з результатами комплексного аналізу Національного інституту раку (США), встановлено
підвищений ризик смерті серед пацієнтів молодше
45 років із метастазами у лімфатичні вузли порівняно з молодими хворими без метастазів і поступове
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збільшення додаткового ризику смертності в цій віковій групі зі збільшенням кількості метастатичних
лімфатичних вузлів (до шести) [52]. Це дослідження
підкреслює роль передопераційного скринінгу метастазів і ставить питання про необхідність застосування сучасних схем діагностики РЩЗ.
Загалом не доведено впливу наявності або відсутності метастазів у лімфатичні вузли на загальну виживаність. Локалізація шийних лімфатичних вузлів
має чіткі межі [53], а найчастіша ділянка метастазування вузлів знаходиться в центральній частині шиї,
що відповідає VI рівню шийних лімфатичних вузлів
(рис. 1). Нещодавній консенсус окреслює підгрупи центрального колектора для найчастішої ділянки метастазування РЩЗ і визначає термінологію,
що стосується центрального колектора шиї [54]. У
багатьох пацієнтів метастази у лімфатичні вузли у
цій ділянці не виявляються в передопераційному
періоді [30, 47, 55–57] або під час операції [48], що
визначає групу cN0. Проте терапевтичну дисекцію
цієї ділянки рекомендовано проводити за метастазів
РЩЗ стадії cN1 [49, 58]. При цьому значення рутинної профілактичної центральної дисекції для стадії cN0 залишається нез’ясованим. Низький ризик
ускладнень за центральної дисекції (терапевтична
або профілактична) досягається досвідченими хірургами [59]. Згідно з результатами обмежених даних аналізу профілактичних дисекцій встановлено
покращення показників рівня виживаності, локальних рецидивів, поопераційного рівня ТТГ, застосування ад’ювантної радіойодотерапії та підвищення
точності оцінки ризику рецидиву [56, 57, 60]. За
результатами інших досліджень, покращення довгострокових результатів не виявлено, більше того,
підвищується ризик ускладнень, хоча профілактична дисекція сприяє зменшенню потреби у повторних процедурах радіойодотерапії [47, 58].
Відомо, що мікроскопічні метастази не впливають на ризик рецидиву [48]. Але мікроскопічні
метастази в лімфатичні вузли можуть призвести до
надмірного використання радіойодотерапії та агресивного моніторингу. На сьогодні доведено зв’язок
між наявністю мутації BRAFV600E та ризиком
метастазування за РЩЗ. Проте наявність мутації
BRAFV600E має обмежений характер прогностичного впливу на рецидив, тому статус мутації в первинній пухлині не повинен впливати на рішення
про необхідність профілактичної центральної дисекції [61].

Ультразвукова діагностика метастазів
у шийні лімфатичні вузли
Із появою високочутливих апаратів УЗД, розширенням показань до застосування та поліпшенням
досвіду лікарів функціональної діагностики стало
можливим виявлення ультразвукового зображення невеликих метастатичних шийних лімфатичних
вузлів. Згідно з даними аналізу гістологічних препаратів профілактичних латеральної та центральної
дисекцій шиї із негативним ультразвуковим висновком шийних лімфатичних вузлів, у близько 90 %
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пацієнтів із ПРЩЗ < 1 см виявлено метастази VI
колектора і до 40 % — в латеральний колектор [62].
За відсутності дисекції клінічно в цих ділянках
рецидиви не виявляються. Проте під час розширеного УЗД можливе виявлення невеликих метастатичних ділянок. З іншого боку, великі за розміром
лімфатичні вузли можуть мати мінімальні метастатичні депозити. Завдання полягає в тому, щоб розрізняти метастатичний депозит невеликого обсягу,
що прогресує з можливими клінічними наслідками,
і той, що залишається стабільним. На сьогодні стосовно цього питання відсутні дані прогностичних
сонографічних, патологічних, демографічних або
молекулярних ознак захворювання [63]. Залишається також не зрозумілим, чи існує залежність між
ростом депозиту та зменшенням виживаності.
Крім того, незрозуміло, чи впливає ріст метастатичного депозиту на зменшення виживаності. Саме
тому з метою встановлення меж і визначення предикторів захворювання спостережні дослідження використовують стандартизовані протоколи УЗД. Згодом
можуть бути розроблені рандомізовані контрольовані випробування для вирішення змін у результатах,
такі як розвиток додаткових локорегіональних метастазів, виявлення віддалених метастазів.
Конфлікт інтересів. Автори констатують відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної статті.
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Диссекция лимфатических узлов при дифференцированном раке щитовидной железы:
обзор современных тенденций
Резюме. В течение последних десятилетий отмечается
значительный рост заболеваемости раком щитовидной
железы (РЩЖ), связанный как с неблагоприятным воздействием окружающей среды, так и с быстрым развитием методов визуализации исследования. Это привело
к поиску адаптированных и менее агрессивных терапев-
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тических протоколов, избегая риска осложнений и неадекватных вмешательств. Несмотря на преимущественно благоприятный прогноз при дифференцированном
РЩЖ (ДРЩЖ), наличие метастазов в лимфатических
узлах связано с повышенным риском рецидивов, что
значительно ухудшает качество жизни и негативно вли-
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яет на прогноз болезни. До сих пор лечением РЩЖ занимаются в общехирургических лечебных учреждениях,
что сопровождается большим количеством неадекватно
выполненных оперативных вмешательств и высокой
частотой послеоперационных осложнений. Кроме того,
в нашей стране радиойодтерапия остается малодоступной процедурой для большинства пациентов, также отсутствует реестр данной патологии для оценки эффективности лечения. Исходя из последних рекомендаций
эндокринных обществ, мы проанализировали основные
подходы к определению показаний и объему диссекции

лимфатических узлов при ДРЩЖ, учитывая их преимущества и риски. Данные литературы показали, что
дискуссия все еще открыта, и хирурги разделились на
сторонников и противников его применения. Именно
поэтому существует необходимость в дополнительных
клинических и перспективных долгосрочных рандомизированных исследованиях прогностически значимых
факторов при выборе тактики диссекции лимфатических узлов ДРЩЖ.
Ключевые слова: дифференцированный рак щитовидной железы; диссекция лимфатических узлов; обзор
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Lymph node dissection in differentiated thyroid cancer:
review of modern tendencies
Abstract. Recently, there has been a significant increase in
the incidence of thyroid cancer (TC), both due to the adverse
environmental effects and the rapid development of imaging
methods. This led to the search for adapted and less aggressive therapeutic protocols, avoiding the risk of complications
and inadequate interventions. Despite the predominantly favorable prognosis for differentiated thyroid cancer (DTC),
the presence of metastases to the lymph nodes is associated
with an increased risk of relapse, which significantly deteriorates the quality of life and adversely affects the prognosis of
the disease. Currently, TC treatment is being carried out in
general surgical hospitals, which is accompanied by a large
number of inadequately executed surgical procedures and a
high frequency of postoperative complications. In addition, in
our country, radioiodine therapy remains unavailable to most
patients, and there is no registry of this pathology to assess
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the effectiveness of treatment. Taking into account the latest
guidelines of endocrine societies, we analyzed the main approaches to determining the indications and volume of lymph
node dissection for DTC in terms of their benefits and risks.
The literature data showed that the discussion is still open,
and surgeons are divided between supporters and opponents
of its use. That is why there is a need for additional clinical and
perspective long-term randomized studies of prognostically
significant factors when choosing approaches to lymph node
dissection in DTC.
Keywords: differentiated thyroid cancer; lymph node dissection; review
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