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Вступ

Вузловий нетоксичний, або
еутиреоїдний зоб (ВЗ), одновуз-
ловий зоб (ОВЗ), багатовузло-
вий зоб (БВЗ) — збірні клінічні
поняття, що об’єднують усі вуз-
лові новоутворення щитоподіб-
ної залози, є загальноклінічни-
ми, мають різні морфологічні
характеристики та перебігають
на тлі нормальної тиреоїдної
функції [1]. Останнім часом знач-
но зросла поширеність ВЗ [2].
Нині загальноприйнятою є на-
укова концепція багатофактор-
ної природи ВЗ, у патогенезі
якого відіграють роль не тільки
середовищні, але й генетичні
фактори. Сьогодні доведено
полігенний характер успадку-
вання ВЗ і вагому роль генетич-
ної складової в розвитку захво-
рювання [3]. Природний добір
є найбільш важливим факто-
ром еволюції, сприяє збільшен-

ню пристосовуваності та запо-
бігає руйнівним наслідкам усіх
інших процесів [4]. Технології
сучасної медицини дозволяють
«відкоригувати» фенотипові
прояви низки спадково обумов-
лених захворювань, створити
адаптивне середовище для ге-
нотипів, які у більш жорстких
умовах були б еліміновані до-
бором, і таким чином збільши-
ти їх пристосовність. Зміни тис-
ку внутрішньогрупового добо-
ру шляхом успішного лікуван-
ня мультифакторіальних захво-
рювань призводить до змін кри-
вої розподілу схильності до да-
ного захворювання і, таким чи-
ном, до зростання його поши-
реності.

Метою цієї роботи було до-
слідити особливості впливу до-
бору у сучасних умовах на ди-
наміку поширеності та структу-
ру клінічних варіантів перебігу
ВЗ.

Матеріали та методи
дослідження

Для визначення спрямова-
ності добору вивчено дані аку-
шерського анамнезу жінок у пост-
репродуктивному віці (більш ніж
45 років): 2106 здорових меш-
канок Харкова і 211 хворих на
ВЗ (табл. 1). Відносна адап-
тивність (w) і коефіцієнт добо-
ру (s) розраховували згідно з
[5]. При цьому w оцінювалась
як добуток плодючості та вижи-
ваності, а s = 1 - w. Спрямо-
ваність добору оцінювалась за
різницею між коефіцієнтами до-
бору в популяції та серед хво-
рих (∆ s= sпоп – sВЗ). Відомості
про динаміку поширеності ВЗ у
Харківській області та загаль-
ної чисельності населення от-
римані зі статистичних збірників
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2000–2007 рр. [6; 7]. Динаміку
структури клінічних варіантів
перебігу ВЗ вивчали згідно із
співвідношенням ОВЗ і БВЗ у
1985 та 2008–2009 рр. Відомос-
ті про клінічні варіанти перебігу
ВЗ у 1985 та 2008–2009 рр.
отримані з історій хвороб ДУ
«ІПЕП» і районних поліклінік
Харкова. Родинне нагрома-
дження ВЗ у родичів 1-го та 2-го
ступенів споріднення було до-
сліджено у 79 хворих на ОВЗ і
69 пацієнтів з БВЗ, що лікува-
лися у клініці ДУ «ІПЕП» у 2006–
2009 рр. (див. табл. 1). Віро-
гідність різниць при порівнянні
якісних показників оцінювалася
за допомогою критерію χ2 [8],
виходячи з того, що розподіл
жінок за кількістю показників
акушерського анамнезу відріз-
нявся від нормального, при
аналізі використовувався ме-
тод альтернативного варіюван-
ня з розрахунком помилки від-
носної величини [9]. При оцінці
вірогідності різниць між група-
ми, що порівнювались, також
використовувався критерій χ2.

Результати дослідження
та їх обговорення

Дані акушерського анамне-
зу, що були використані як ос-
нова для розрахунку показників
відносної адаптивності, наве-
дені в табл. 2 і 3. Групи жінок,
що порівнювалися, вірогідно
відрізнялися за кількістю по-
логів (χ2=27,720, df=8, p=0,000).
Таким чином, хворі на ВЗ жінки
залишають більше дітей, ніж
здорові жінки. Показники вагіт-
ностей та позаматкових вагіт-
ностей у хворих на ВЗ і в по-
пуляції практично не відрізня-
лися (див. табл. 2), однак кіль-
кість спонтанних абортів у хво-
рих на ВЗ була вірогідно ви-
щою, ніж у контролі. Це свід-
чить про те, що на стадії ембріо-
генезу наявний деякий добір
проти ВЗ. Аналіз виживаності
нащадків здорових жінок і ма-
терів із ВЗ не зафіксував підви-
щеної смертності серед дітей
пацієнток із ВЗ, цей показник
був практично на рівні такого
серед дітей здорових жінок. От-

Таблиця 2
Показники акушерського анамнезу,

відносної адаптивності та коефіцієнтів добору
у здорових і хворих на вузловий зоб

Здорові

                       Показник мешканки Жінки з ВЗ,
Харкова, n=211
n=2106

Вагітності, кількість на жінку 4,06±0,07 4,51±0,26
Пологи, кількість на жінку 1,41±0,03 1,60±0,09*
Спонтанні аборти, кількість на жінку 0,08±0,01 0,17±0,05*
Позаматкові вагітності, кількість на жінку 0,03±0,01 0,04±0,01
Жінки, що не мають дітей, % 12,35±0,72 9,48±2,02
Діти, які дожили до 25 років, частка 0,972 0,980
Діти, які померли до 25 років, частка 0,028 0,002
Відносна адаптивність, w

Компонента плодючості 0,881 1
Компонента виживаності 0,992 1
Сумарна пристосовність 0,874 1

Коефіцієнт добору, s 0,126 0*

Примітка. * — вірогідність різниць порівняно з контролем (p<0,001).

Таблиця 3
Розподіл жінок

за кількістю пологів

Кількість Здорові Хворі

пологів жінки, на ВЗ,
n=2106 n=211

0 260 20
1 953 65
2 735 109
3 125 15
4 17 1
5 6 0
6 4 1
7 4 0

11 1 0
χ2               27,720
р               0,000

римані дані свідчать про більш
високу відносну адаптивність у
хворих на ВЗ порівняно зі здо-
ровим фенотипом. Величина
коефіцієнта добору в групі ВЗ
була значно нижчою (дорів-
нювала нулю), ніж у здорових
мешканок Харківської області.

Таким чином, проведене до-
слідження свідчить, що спосте-
рігається позитивна спрямова-
ність добору (∆s=0,126) ВЗ —
хворі на ВЗ залишають більше
нащадків, ніж здорові, при їх
практично однаковій вижива-
ності. Це призводить до зрос-
тання у популяції частоти генів
схильності до цього захворю-
вання. Отримані дані підтвер-

Таблиця 1
Характеристика обстежених хворих

               Показник ВЗ ОВЗ БВЗ

Родинне нагромадження

Кількість обстежених 148 79 69
Чоловіки 13 9 4
Жінки 135 70 65
Вік на момент обстеження 50,98±0,94 49,82±1,74 51,32±1,72
(         ), років
Вік початку ВЗ (         ), років 43,71±1,10 41,67±1,67 44,51±1,64

Акушерський анамнез

Жінки 211 — —
Вік на момент обстеження 53,85±0,58 — —
(         ), років

x±Sx

x±Sx

x±Sx
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джуються відомостями про
значне збільшення поширенос-
ті ВЗ у популяції Харківської
області за 18 років — з 1989 по
2007 рр. (рисунок).

Враховуючи вагому роль йод-
ної недостатності та іонізуючо-
го випромінювання у патогенезі
захворювання, логічно було
припустити вплив цих факторів
навколишнього середовища на
зростання його поширеності в
популяціях України. Проведе-
ний нами аналіз визначив, що
ці фактори впливають на поши-
реність ВЗ у популяціях Украї-
ни [10]. Проте Харківська об-
ласть має нормальну йодну за-
безпеченість і не постраждала
від аварії на ЧАЕС. Отже, мож-
на цю область України викорис-
тати як модель популяції, в якій
вплив таких факторів навколиш-
нього середовища, як йодна не-
достатність та іонізуюче випро-
мінювання, не можна вважати
значним. Таким чином, зростан-
ня поширеності ВЗ у Харківській
популяції значною мірою обу-
мовлено генетичною структурою
популяції щодо схильності до
цього захворювання.

Відбір на користь ВЗ-типу
дозволяє прогнозувати подаль-
ше зростання поширеності цьо-
го захворювання у популяціях
і генетичні причини різкого зрос-
тання поширеності цього за-
хворювання у світі. Аналіз ро-
динного нагромадження ВЗ се-
ред родичів 1-го і 2-го ступеня
спорідненості, хворих на ОВЗ і
БВЗ, показав вірогідно більше
сімейне нагромадження ВЗ у
хворих на ОУЗ порівняно з БВЗ
(табл. 4). Фактором ризику роз-
витку у хворого аденоми і раку
щитоподібної залози є ОВЗ.

Таким чином, велика спадко-
ва обтяженість, властива ОВЗ,
підтверджується й особливос-
тями його клінічного перебігу.
Позитивна спрямованість до-
бору ВЗ збільшує поширеність
у популяції генів схильності до
ВЗ і може сприяти зростанню
кількості осіб з великим родин-
ним нагромадженням ВЗ, що
притаманне ОВЗ. Для перевір-
ки даного припущення було

проведено аналіз динаміки спів-
відношення таких клінічних ва-
ріантів перебігу ВЗ, як БВЗ і
ОВЗ, за 24 роки. Було показа-
но вірогідне зростання з 1985
до 2009 рр. ОВЗ з 34,1 до 46,2 %
(χ2=7,817; p=0,005).

Висновки

1. Показана позитивна спря-
мованість добору для ВЗ у су-
часних умовах (∆s =0,126).

2. Для ОВЗ притаманне
більше, ніж для БВЗ, родинне
нагромадження ВЗ.

3. Добір впливає на динамі-
ку поширеності, формує гетеро-
генність полігенних захворю-
вань, до яких належить і ВЗ.
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Таблиця 4
Родичі, хворі на вузловий зоб, у пацієнтів
з одновузловим і багатовузловим зобом, %

 
Клас родичів

ОВЗ БВЗ

Усього Хворі % Усього Хворі %

Батьки 158 9 5,70±1,85 138 3 2,17±1,24
Сібси 112 5 4,46±1,96 106 3 2,83±1,62
Діди (бабусі) 112 4 3,57±1,76 96 2 2,08±1,46
Дядьки (тітки) 191 7 3,66±1,36 175 1 0,57±0,57
Усього 573 25 4,36±0,85 515 9 1,75±0,58*

Примітка. * — вірогідність різниць порівняно з одновузловим зобом
(p<0,05).
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Рисунок. Поширеність вузлового зоба у Харківській області




