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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію ГУДИ Богдана Богдановича 

«Високодиференційований рак щитоподібної залози: молекулярно-

біологічні та клінічні аспекти, оптимізація хірургічного лікування та 

післяопераційної реабілітації пацієнтів», подану до спеціалізованої вченої 

ради Д 26.558.01 ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин 

ім. В.П. Комісаренка НАМН України» на здобуття наукового ступеня 

доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія медичні 

науки 

 

Актуальність теми дослідження. Проблеми раку щитоподібної залози 

висвітлені на багатьох наукових конференціях, з’їздах, в статях журналів, але 

дана проблема в подальшому залишається досить актуальною, число хворих з 

цією патологією не зменшується, а й збільшується у 3-4 рази в Україні та у 

всьому світі. Тому вчені стараються зменшити кількість хворих, забезпечити 

відповідне лікування пацієнтів.  

 Прогноз для пацієнтів з цими типами карцином у більшості випадків 

сприятливий, у деяких групах пацієнтів захворювання може мати тяжкий 

перебіг і призвести навіть до летальних наслідків. Тому до невідкладних та 

актуальних завдань тиреології та онкології залишається не тільки методичне 

продовження досліджень з удосконаленням своєчасної діагностики пухлинного 

ураження, але і з вибору оптимальної тактики хірургічного лікування, 

післяопераційного ведення хворих і їх реабілітації.  Важливим при цьому є чітке 

розуміння природи захворювання, особливостей клінічних проявів обох видів 

високодиференційованого тиреоїдного раку – папілярного та фолікулярного, – 

динамічних змін їх поширеності, а також необхідності нових зусиль щодо 

поліпшення методів лікування пацієнтів.  
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Дисертаційна робота Гуди Б.Б. присвячена актуальній проблемі в 

ендокринології – раку щитоподібної залози. Вивчено клінічні аспекти, 

динамічних змін поширеності карцином ЩЗ з різними характеристиками серед 

хворих, які були прооперовані впродовж 20 років, досліджено взаємозв’язок 

змін ПК (папілярна карцинома) і ФК (фолікулярна карцинома), рівня ТТГ у 

крові пацієнтів залежно від агресивності карцином. Для характеристики пухлин 

і перебігу захворювання досліджено значення супутньої патології – хронічного 

тиреоїдиту та багатофокусного пухлинного росту з ціллю характеристики 

пухлин і перебігу захворювання та виживання хворих. Проаналізовано 

прогностичні чинники, вивчено експресію та активність основних кіназ. 

Обгрунтовано та проаналізовано отримані результати і внесено дані зміни у 

протокол РЙД (радіойод-діагностика) та РЙА (радіойод-абляція) у хворих з 

тиреоїдними карциномами. 

Зважаючи на це, вибір теми дослідження Гуди Б.Б. є виправданим і 

актуальним. Дисертант зосередив свою увагу на статистичних розрахунках 

особливостей динаміки за 20 років змін поширеності карцином серед пацієнтів 

різної статі, віку та пухлин, які мають різні характеристики (розмір, інвазійні 

властивості, характер метастазування, мультифокальність, асоціацію з 

хронічним тиреоїдитом, тощо), дослідив їх і зв’язок рівня ТТГ у крові пацієнтів 

з різними характеристиками агресивності карцином, підтвердив деякі 

молекулярно-біологічні механізми (сигнальні шляхи мітоген-активованої 

протеїнкінази, фосфоінозитид 3-кінази, процеси проліферації та апоптозу), 

зміни яких можуть бути важливими для прогресії пухлинного росту і 

формування агресивності карцином. Важливим є визначення цілої низки 

прогностичних чинників, які впливають на виживання пацієнтів і розрахунок 

балів за системою МACIS, яка дозволяє спрогнозувати якість життя хворих за 

тих, чи інших особливостей перебігу хвороби. 
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Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами.  

Дисертаційна робота виконана в межах 3-х науково-дослідницьких робіт 

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

України», а саме: «Розробка методів хірургічного лікування пухлин залоз 

внутрішньої секреції»; «Розробка індивідуальних алгоритмів хірургічного 

лікування пухлин щитоподібної залози, надниркових залоз, первинного та 

вторинного гіперпаратиреозу»; «Визначення рівня проліферативних процесів та 

стану мітогенного сигнального каскаду у нормальних тканинах, доброякісних і 

злоякісних пухлинах щитоподібної залози та надниркових залоз людини». 

 

Наукова новизна одержаних результатів.  

В роботі представлені нові дані про особливості поширеності карцином 

щитоподібної залози з різними характеристиками серед хворих, які були 

включені до групи пацієнтів, прооперованих впродовж 20 років. Ці дані 

підтвердили висновки, які сформовані лише в останні роки, про відсутність 

суттєвих відмінностей між папілярними карциномами, які видаляли у перші роки 

після аварії на ЧАЕС, та тими, які були видалені значно пізніше: за своїми 

характеристиками, які виникли внаслідок опромінення, подібні спорадичним, як 

з точки зору клініко-патологічних особливостей, так і прогнозу. Доведено, що 

агресивність карцином залежить переважно від віку пацієнтів на момент 

оперативного втручання без зв’язку з датою народження – до чи після аварії.  

Підтверджено, що одночасно з підвищенням віку пацієнтів, які на момент аварії 

були дітьми чи підлітками, з часом, що пройшов після аварії на ЧАЕС, 

прогресивно зросла поширеність менш агресивних папілярних мікрокарцином, 

при цьому зменшився відсоток хворих з тяжчою стадією хвороби, з високим 

ризиком рецидивів та підвищилася кількість пацієнтів з хорошим прогнозом. 
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Проте, вперше наголошено, що в ці ж роки, навпаки, динамічно зростала 

частота хворих з фолікулярною карциномою з тяжкою стадією хвороби та тих, 

хто мав більш негативний прогноз хвороби.  

Встановлено, що саме вік є одним з найважливіших чинників, який впливав 

на агресивність пухлин, як і стать пацієнтів і розмір карцином. При цьому, 

цікавими та новими є дані про те, що у молодих хворих (переважно жінок) 

підвищення розміру папілярних (але не фолікулярних) карцином впливає на 

зростання частоти метастазування пухлин до лімфовузлів. Водночас з 

підвищенням віку пацієнток ця закономірність нівелюється, а натомість виникає 

інша: з віком розмір карцином все частіше асоціюється зі зростанням їх 

інвазійних характеристик.  

При вивченні впливу хронічного тиреоїдиту у позапухлинній тканині 

залози на поширеність агресивних характеристик карцином автор показав (і це 

підтверджує дані деяких, але не усіх, дослідників), що автоімунне захворювання 

справляє позитивний вплив на перебіг хвороби завдяки менш агресивним 

характеристикам папілярних і, особливо, фолікулярних карцином. Водночас, 

наявність хронічного тиреоїдиту супроводжується збільшеною частотою 

мультифокального росту карцином, потребує проведення більшої кількості 

курсів радіойод-терапії у порівнянні з пацієнтами з уніфокальними пухлинами. 

Це, на думку автора, змушує зробити висновок про необхідність подальших 

досліджень ролі, як хронічного тиреоїдиту, так і мультифокальності у прогресії 

папілярних і фолікулярних карцином. 

 Вперше автор показав, що при інвазійних карциномах у жінок вміст ТТГ 

суттєво перевищує такий у порівнянні з хворими на вузловий зоб. Це дозволило 

йому стверджувати, що естрогени залучені не тільки у процес виникнення 

злоякісних пухлин щитоподібної залози, але і у процес формування їх 

агресивних характеристик. Вперше також встановлено, що наявність 
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патологічних змін у позапухлинній тканині залози впливає на вміст ТТГ, при 

чому як у напрямку підвищення його при вираженій гіперплазії позапухлиних 

тиреоцитів, так і зниження – за супутнього колоїдного зоба.  

Автор на основі результатів власних досліджень щодо вивчення значення 

тих чи інших патоморфологічних чи клінічних чинників в прогнозі хвороби 

уточнив роль гістологічного типу карцином щитоподібної залози у виживанні 

пацієнтів. Підтверджено, що фолікулярна карцинома є несприятливішою за 

папілярну для терміну виживання хворих, а також гістологічний тип 

мікрокарцином без агресивних характеристик у пацієнтів до 40 років не 

є важливим для прогнозу.  

При дослідженні деяких молекулярно-біологічних механізмів 

канцерогенезу в щитоподібній залозі автором були отримані нові дані про 

існування так званої токсичності онкогенів, які сприяють захисту 

трансформованих клітин від загибелі. Водночас, в клітинах агресивних 

карцином була виявлена одночасна присутність мутацій гена BRAF та 

перебудови гена RET/PTC, що доказує їх роль у подальшій прогресії 

пухлинного росту.  

Теоретичне значення дослідження. 

Нові дані щодо можливих механізмів тиреоїдного канцерогенезу, а також 

визначення чинників, які можуть мати значення для виникнення у карциномах 

щитоподібної залози агресивних характеристик - є суттєвим теоретичним 

науковим внеском в онкотиреоїлогію. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Аналіз динаміки поширеності у часі карцином з різними характеристиками, 

вплив останніх на перебіг хвороби та тактику хірургічного та радіойодного 

лікування, а також визначення ролі різних прогностичних чинників сприяють 

підвищенню якості лікування хворих та зменшенню витрат на нього, якості та 
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тривалості життя пацієнтів з диференційованими карциномами щитоподібної 

залози. 

Обґрунтованість і вірогідність наукових положень, висновків і 

рекомендацій.  

Наукові положення, висновки, рекомендації, зроблені автором на великому 

клінічному матеріалі (5526  пацієнтів). Автор вивчив і проаналізував 

використаний при статистичних та молекулярно-біологічних дослідженнях 

(тканина щитоподібної залози та тканина пухлин, які отримані при 

хірургічному втручанні у 34 хворих, при проведенні досліджень щодо 

обґрунтування змін до протоколу проведення радіойод-діагностики чи 

радіойод-абляції (94 пацієнта), а також сучасність молекулярно-біологічних, 

математичних й статистичних методів, що застосовані у роботі, тому 

вірогідність отриманих результатів не викликає сумнівів. Наукові положення, 

висновки та рекомендації автора переконливо та логічно випливають із 

результатів проведеного дослідження і є обґрунтованими. 

Структура і зміст дисертації.  

Дисертаційна робота Гуди Б.Б. виконана в одному томі на 341 сторінці 

машинописного тексту та складається із вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів дослідження, 10 розділів власних досліджень, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, який 

налічує 531 посилання. Текст дисертаційної роботи проілюстровано 69 

таблицями, 51 рисунком та 2 схемами. 

 

Вступ написаний стисло та змістовно, переконливо обґрунтована 

актуальність проблеми, визначені мета і завдання дослідження, положення, які 

виносяться на захист, описана новизна досліджень, їх теоретичне і практичне 
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значення, показана доцільність різних методів лікування хворих на 

високодиференційований рак щитоподібної залози. 

У першому розділі проведений огляд літератури і зроблений аналіз 531 

літературного джерела. Він віддзеркалює стан проблеми. У даному розділі 

дисертант розглядає основні питання, яким присвячені його клінічні 

дослідження, обґрунтовано різні методи діагностики, методи хірургічного 

лікування хворих.  

Аналіз наукової літератури базується переважно на інформації, яка 

викладена у публікаціях за останні п’ять років. Це дозволило автору у достатній 

мірі чітко висвітлити сучасний стан проблеми, а саме: питання епідеміології, 

класифікації, діагностики, лікування та реабілітації хворих на 

диференційований рак щитоподібної залози. В окремому підрозділі Гуда Б.Б. 

наводить дані щодо сьогоденних уявлень про молекулярно-біологічні 

порушення, які лежать в основі тиреоїдного канцерогенезу. Наприкінці розділу 

«Огляд літератури» автор коротко підсумовує невивчені ще питання, які лягли в 

основу мети й завдань дисертаційного дослідження. При ознайомленні з 

матеріалами розділу складається враження про широку наукову обізнаність 

автора з проблемами онкотиреології, зокрема проблемами диференційованих 

карцином щитоподібної залози. Автор аналізує точку зору багатьох вчених, 

показав глибокі знання цієї проблеми і зробив свої висновки.   

Зауважень до даного розділу немає. 

Розділ другий. Матеріали і методи дослідження.  

Проведено результати обстеження та лікування 5526 осіб. 

Зважаючи на широкий спектр завдань, які були поставлені автором для 

досягнення мети, розділ містить опис різноманітних методів, які були 

застосовані при виконанні роботи – клінічні, математичні, гормональні, 

радіологічні, хірургічні, біохімічні, а також молекулярно-біологічні. Вони 
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описані з достатніми подробицями, чітко та аргументовано й ілюстровані 

пояснювальними графіками та таблицями. 

Необхідно зазначити великий об’єм клінічних досліджень, зокрема 

створення ряду хворих на диференційований рак щитоподібної залози, яка 

включає понад п’ять з половиною тисяч пацієнтів, для кожного з яких описані 

вік, стать, гістологічний тип пухлини, розміри та характеристики карцином, їх 

категорії за TNM, клінічні стадії хвороби, об’єм оперативного втручання, групу 

ризику рецидивів та їх частота, кількість курсів радіойодного лікування, 

результат лікування, термін післяопераційного спостереження та кількість балів 

за прогностичною шкалою MACIS. На базі даних пацієнтів автор також вивчив 

вплив хронічного тиреоїдиту, мультифокальності та рівня ТТГ на 

патоморфологічні та клінічні характеристики хвороби. 

Детально описаний протокол радіойодного лікування хворих, який 

застосовується у практиці інституту та до якого автор планував внести певні 

зміни. Сучасні та різноманітні статистичні методи досліджень підтверджують 

прискіпливість автора до опрацювання цифрового матеріалу, який був 

отриманий у ході виконання роботи. 

Зауважень до даного розділу немає. 

 

Розділ третій. Загальна характеристика хворих на диференційований 

рак щитоподібної залози. 

Поряд з доказами про відповідність основних характеристик  чинним 

закономірностям щодо частоти папілярних і фолікулярних карцином, вікових та 

гендерних співвідношень автор наводить в розділі дані про різницю в 

поширеності папілярних і фолікулярних карцином з різними характеристиками, 

зважаючи при цьому на вік та стать хворих. Результати такого аналізу 
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доповнюють дані про особливості цих гістологічних типів тиреоїдних карцином 

у пацієнтів з різним віковим та гендерним статусом.  

Зауважень до даного розділу немає. 

 

Розділ четвертий. Динаміка поширеності карцином щитоподібної 

залози серед ряду пацієнтів впродовж терміну спостереження. 

Результати даного дослідження свідчать про те, що впродовж 20  років 

спостережень відбувалися суттєві, але не однакові зміни у поширеності 

карцином щитоподібної залози з різними патоморфологічними та клінічними 

характеристиками. Так, якщо для папілярних карцином встановлено 

підвищення поширеності мікрокарцином, карцином категорії N1а паралельно зі 

зменшенням частки пухлин категорії Т2, Т4, N1ab і M1, а також 

мультифокальних карцином, пухлин з інтра- та екстратиреоїдною інвазією, то 

для фолікулярних карцином зміни, які відбувалися, не мали закономірного 

характеру. Одночасно покращилися клінічні та прогностичні характеристики 

папілярних (але не фолікулярних) карцином. Так, якщо частина хворих з 

папілярними карциномами з першою стадією хвороби, чи з групи дуже низького 

ризику рецидивів, з найсприятливішим прогнозом поступово збільшувалася, то 

зростав також відсоток пацієнтів з фолікулярними карциномами з III стадією 

хвороби та тих, хто мав за системою MACIS найнесприятливіший прогноз. Такі 

зміни поширеності карцином з різними характеристиками автор пов’язує як зі 

зміною вікового статуту хворих – різке зменшення кількості хворих з 

папілярними карциномами дитячого та підліткового віку та підвищення 

кількості хворих з фолікулярними карциномами старшого віку, так і зі змінами 

тактики лікування. З часом хворим з папілярною та фолікулярною карциномами 

все частіше виконували тиреоїдектомію та проводили радіойод-терапію у 

порівнянні з початковим періодом спостереження. 
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Відомо, що результати досліджень, які були проведені в перше десятиліття 

після аварії на ЧАЕС, свідчили про підвищення кількості та агресивності 

папілярних карцином у дітей та підлітків. Водночас широкий науковий пошук 

особливостей «радіаційно індукованих» карцином щитоподібної залози не 

призвів до успіху і в останні роки все більше дослідників схиляється до думки, 

що особливої різниці між ними й спорадичними пухлинами немає.  

Автор проаналізував поширеність папілярних карцином щитоподібної 

залози з різними характеристиками зважаючи на такий чинник, як вік пацієнтів 

на момент аварії та аналогічний вік хворих, які народилися вже після аварії на 

ЧАЕС і довів, що у дітей частіше, ніж у дорослих реєстрували папілярні 

карциноми з широким метастазуванням, зокрема і віддаленим, з інвазією в 

капсулу пухлини, інтра- та екстратиреоїдною інвазією, з мультифокальним 

характером росту. При цьому патоморфологічні та клінічні характеристики 

карцином у пацієнтів у віці до 18 років, народжених до чи після аварії на ЧАЕС, 

не різняться. Отже, зв’язок агресивності папілярних карцином з часом 

народження пацієнтів – до чи після аварії – відсутній і це збігається з новітніми 

даними, які доводять, що радіаційно-індукований і спорадичний папілярний рак 

за своїми клініко-патологічними й прогностичними особливостями подібні. 

Забігаючи наперед зазначимо, що цей висновок є одним з тих, які лягли в 

основу обґрунтування необхідності внесення певних змін до протоколу 

проведення радіойодного лікування. 

Зауважень до даного розділу немає. 
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Розділ п’ятий. Взаємозв’язок різних характеристик диференційованих 

карцином щитоподібної залози. 

Результати досліджень, які представлені у даному розділі, доводять, що 

частота різних характеристик карцином, які обумовлюють їх агресивність, 

залежить від ряду чинників, які у свою чергу можуть також мати значення для 

прояву впливу іншого. Насамперед, це стосується розміру папілярних (але не 

фолікулярних) карцином, який є провідним у розвитку агресивності карцином. 

Водночас, значення його неоднакове у пацієнтів різного віку та статі. Частіше 

великі папілярні карциноми з агресивними характеристиками діагностують у 

пацієнтів у віці до 18 років і понад 60 років, а фолікулярні у хворих похилого 

віку. Частіше великі агресивніші карциноми знаходять у чоловіків у порівнянні 

з жінками; чоловіки частіше мають тяжчу стадію хвороби, у них вища 

смертність, особливо в осіб похилого віку. У молодих пацієнтів збільшення 

розміру папілярної карциноми асоціюється з частішим метастазуванням у 

лімфовузли, в хворих старшого і похилого віку – з частішою розповсюдженістю 

пухлини по залозі та інвазією у структури поза залозою. 

Зауважень до даного розділу немає. 

 

Розділ шостий.  Характеристика диференційованих карцином 

щитоподібної залози, які асоційовані з хронічним тиреоїдитом у 

позапухлинній тканині. 

Наявність хронічного тиреоїдиту в позапухлинній тканині щитоподібної 

залози пацієнтів з папілярними чи фолікулярними карциномами впливає на 

перебіг захворювання. При хронічному тиреоїдиті зазначено менший відсоток 

хворих з карциномами великого розміру, з інтра- чи екстратиреоїдною інвазією, 

з реґіонарними чи віддаленими метастазами, що свідчить про меншу їх 

агресивність. Щодо клінічних характеристик хвороби, за асоціації хронічного 
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тиреоїдиту з папілярною карциномою, меншою є лише частка хворих з групи 

високого ризику рецидивів, а за асоціації з фолікулярною – вищою є відсоток 

хворих з групи дуже низького ризику (при зменшенні частки хворих з групи 

високого ризику),  а також відсутні випадки рецидивів та смерті пацієнтів. 

Більш виражений позитивний вплив асоціації автоімунного та онкологічного 

захворювань на перебіг хвороби з фолікулярною карциномою можливо 

пояснюється рідшою наявністю мультифокального характеру росту цих 

карцином у разі наявності хронічного тиреоїдиту в порівнянні з папілярною. 

Зауважень до даного розділу немає. 

 

Розділ сьомий. Поширеність мультифокальних диференційованих 

карцином щитоподібної залози з різними характеристиками. 

Негативний вплив мультифокального характеру росту карцином 

щитоподібної залози доведений результатами аналізу хворих,  які представлені 

у цьому розділі дисертаційної роботи. Встановлено, що як для папілярних, так і 

для фолікулярних карцином наявність багатофокусного росту частіше 

супроводжується агресивнішими характеристиками пухлин і є несприятливим 

чинником щодо клінічних характеристик хвороби. Пацієнтам з 

мультифокальними карциномами частіше проводили тиреоїдектомію,     

для виздоровлення  їм було потрібно проведення більшої кількості курсів 

радіойод-терапії; гірший також прогноз для хворих з мультифокальними 

карциномами, у яких вища смертність у порівнянні з пацієнтами з 

уніфокальними пухлинами. Слід зазначити, що мультифокальні карциноми 

частіше зустрічаються у пацієнтів старшого та похилого віку, а фолікулярні 

майже зовсім не зустрічаються у хворих у віці до 18 років. 

Зауважень до даного розділу немає. 
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Розділ восьмий. Виживання пацієнтів з диференційованими карциномами 

щитоподібної залози. 

Прогноз для пацієнтів з диференційованим раком щитоподібної залози у 

більшості випадків сприятливий. Водночас, визначати ті, чи інші прогностичні 

чинники виживання необхідно, зважаючи на те, що вони допомагають виявити 

пацієнтів з високим ризиком рецидивів чи смерті, прогнозувати кількість 

хворих, які потребують агресивніших методів лікування й індивідуального 

терапевтичного підходу і є важливими показниками ефективності чинних 

методів діагностики та лікування. Автор дисертаційної роботи встановив, що 

більшість з досліджених чинників та характеристик (вік, стать пацієнтів, розмір 

і категорії пухлин, їх інвазійні характеристики, клінічні особливості, об’єм 

операційного та подальшого лікування, частота рецидівів) є прогностичними. 

Натомість значущість їх різна й надалі можна рекомендувати автору знайти 

можливий алгоритм значення індивідуального комплексу цих прогностичних 

чинників для кожного хворого, особливо з тяжким перебігом хвороби. 

Зауважень до даного розділу немає. 

 

Розділ девятий. Рівень ТТГ у крові пацієнтів з диференційованим 

раком щитоподібної залози. 

Хоча вже давно встановлено, що у разі наявності диференційованої 

карциноми функціональний стан щитоподібної залози зазвичай не порушений і 

ТТГ не є чинником, що ініціює злоякісну трансформацію тиреоцитів, в останні 

роки з’являється все більше інформації, яка дозволяє переглянути останній 

постулат. Допускають, що підвищений рівень ТТГ у крові хворих на 

багатовузловий зоб вказує на можливість злоякісного росту в одному з вузлів. 

Більш того поодинокі дані свідчать, що передопераційний підвищений рівень 

ТТГ є незалежним прогностичним чинником для існування центральних 
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метастазів і екстратиреоїдної інвазії. Аналіз даних щодо вмісту ТТГ у крові 

хворих, який провів Гуда Б.Б., дійсно підтверджують ці висновки. У крові 

хворих з вузловими утвореннями щитоподібної залози рівень ТТГ вищий, саме 

за наявності карцином у порівнянні з таким у крові пацієнтів з доброякісними 

вузлами. Надто вищий рівень гормону у крові жінок у випадках метастатичних 

інвазійних папілярних карцином. Водночас, автор вперше встановив, що на 

модуляцію вмісту ТТГ у крові хворих впливають також патологічні зміни в 

позапухлинній тканині, які супроводжують папілярну карциному, а саме за 

дифузного колоїдного зобу рівень ТТГ нижчий, а за гіперплазії тиреоїдного 

епітелію вищий, у порівнянні з таким у пацієнтів з відсутністю патологічних 

змін у позапухлинній тканині залози. 

Зауважень до даного розділу немає. 

 

Розділ десятий. Експресія чинників проліферації, апоптозу, кіназ МАРК-

каскаду, мутації та перебудови генів у пухлинах щитоподібної залози 

людини. 

Розділ дисертаційної роботи присвячена результатам визначення активності,  

експресії кіназ мітогенного каскаду RET/RAS/RAF/MEK/ERK та шляху 

РІ3К/Акt. Ці кінази є складовими механізмів, які важливі, як для регуляції 

експресії генів, що відповідають за контроль над апоптозом, ангіогенезом, 

ростом і проліферацією клітин, так і в регуляції білкового синтезу й 

забезпеченні клітини енергією, тобто процесів, порушення яких веде до 

злоякісної їх трансформації. Автор виявив цікавий факт, а саме: 

активність/активація чи експресія цих кіназ загальмована на фоні суттєвої 

активації процесів проліферації тиреоцитів. Дослідження описують таку 

ситуацію як протидію пухлинних клітин їх загибелі та мають назву 

«токсичність онкогенів».  
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Гуда Б.Б. з колегами вперше описав можливе існування цього механізму для 

пухлин щитоподібної залози. Крім того, автором підтверджена наявність в 

клітинах карцином щитоподібної залози підвищеної експресії немутованої 

протеїнкінази BRAF та генів RET/PTC1 і RET/PTC3, водночас акцентовано, що 

одночасно ці зміни зареєстровані в агресивних інкапсульованих 

мультифокальних карциномах. 

Зауважень до даного розділу немає. 

 

 

Розділ одинадцятий. Обґрунтування та проведення мініінвазивного 

хірургічного втручання на щитоподібній залозі. 

Автор пропонує зменшити довжину розтину шкіри з ціллю косметичного 

ефекту до 1-2 см, тому що він є менш травматичним, більш радикальним і 

рекомендує даний доступ для впровадження в клініках ендокринного профілю.  

Важко погодитись з автором відносно малого доступу довжиною до 1-2 

см з ціллю косметичного ефекту.  

 

Розділ дванадцятий. Комплексний аналіз результатів ведення та 

підготовки пацієнтів до радіойодного лікування за умов короткотривалої 

відміни тиреоїдних гормонів.  

Протокол лікування хворих з папілярними карциномами передбачає виконання 

тотальної тиреоїдектомії, обов’язкове проведення післяопераційної радіойод-

абляції та ад’ювантної радіойод-терапії. У зв’язку з аварією на ЧАЕС, виникла 

значна кількість радіаційноіндукованих пухлин, які були на той час особливо 

агресивними. Враховуючи результати досліджень цієї дисертаційної роботи, 

суттєві зміни в структурі захворюваності, як з боку вікового статусу пацієнтів, 

так і з огляду на зміни частоти агресивних характеристик, власне карцином 
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дозволяють прогнозувати перегляд таких підходів із ціллю зниження 

радіологічного навантаження на організм прооперованих пацієнтів.  

В розділі представлені результати обстежуваних  хворих з 

нерозповсюдженими формами диференційованого раку щитоподібної залози 

(категорія рТ1-рТ2N0M0), які проводились з діагностичною ціллю із 

застосуванням радіофармпрепарату. Автор наголошує,  що такий метод 

лікування  можливий  лише при виконанні  тиреоїдектомії. У випадках 

незначної або повної відсутності накопичення радіофармпрепарату у ділянці 

проекції щитоподібної залози після проведення діагностичної процедури та при 

відсутності підвищеного рівня онкомаркерів і патологічних ознак при 

післяопераційному УЗД подальші радіойод-абляція та радіойод-терапія не 

потрібні. За інших умов, протокол, який є дійсним у практиці післяопераційного 

лікування, залишається чинним. Водночас Гуда Б.Б зазначає, що отримані ним 

дані свідчать, що повністю відмовитися від застосування абляції з 

використанням 131I у пацієнтів не можна, тому, що у третини хворих з 

папілярними карциномами категорії рТ1-рТ2N0M0 при проведенні радіойод-

діагностики виявляють накопичення фармпрепарату у ділянці шиї, або 

підвищений рівень онкомаркерів.  

Зауважень до даного розділу немає. 

 

Розділ тринадцятий. Аналіз та узагальнення результатів досліджень. 

Підсумовуючи результати проведених досліджень, які представлені у 

дисертаційній роботі, є у більшості новими, пріоритетними і важливими для 

подальшого вивчення даної проблеми, а також чинників, що обумовлюють 

прогресію злоякісного росту у щитоподібній залозі, так і для розпрацювання та 

удосконалення методів лікування хворих з диференційованими тиреоїдними 

карциномами. Визначення змін поширеності папілярних і фолікулярних 
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карцином щитоподібної залози, взаємозв’язку та впливу їх біологічних 

характеристик, ролі тих, чи інших прогностичних чинників сприяє кращому 

розумінню природи захворювання та перспектив його подолання, а також 

зменшенню економічних витрат, які необхідні для діагностики та лікування. 

Зауважень до даного розділу немає. 

 

Висновки та практичні рекомендації.  

Отримані здобувачем результати дисертаційного дослідження є 

новаторськими, мають теоретичне і практичне значення.  

Рекомендації автора слід впровадити в роботу хірургічних відділень, в яких 

проводяться операції на щитоподібних залозах. Автору доцільно видати 

«Інформаційний лист» для хірургів-ендокринологів України. 

Чотирнадцять висновків повністю презентують основні результати роботи, 

ґрунтуються на викладеному фактичному матеріалі, відтворюють новизну і 

наукову цінність отриманих даних. Практичні рекомендації представлені повно, 

коректно і цілком придатні для впровадження в практику хірургами та 

радіологами відповідних медичних закладів. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях та 

авторефераті.  

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 42 наукові праці, а 

саме: 27 статтей (з них: 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) 

фахових виданнях України та інших держав, з яких 3 публікації у наукових 

періодичних виданнях інших держав та 3 публікації у виданнях України, які 

включені до міжнародних наукометричних баз), 2 патенти, 2 інформаційні 

листи, 11 тез доповідей у матеріалах наукових форумів. 7 статей опубліковано у 

виданнях. Зміст автореферату достатньо повно відображає зміст дисертації.  
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Зауваження та запитання, що виникли під час перегляду дисертації та 

автореферату.  

Важко погодитись з автором відносно невеликого доступу довжиною до 

1-2 см з ціллю косметичного ефекту. Тому, що при великих вузлах у 

щитоподібній залозі даний доступ є навпаки травматичним, малодоступним до 

щитоподібної залози і навіть в деяких випадках, потрібно пересікати короткі 

м`язи  шиї, щоб вивести щитоподібну залозу на поверхню шиї. В іншому 

випадку, виконати радикальну тиреоїдектомію неможливо. 

 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці.  

Зміст дисертаційних досліджень Б.Б. Гуди є корисним не тільки для 

ендокринологів і хірургів, але і фахівців інших спеціальностей, які займаються 

проблемами диференційованих карцином щитоподібної залози. Вони можуть 

бути впроваджені у медичну практику з метою удосконалення методів 

хірургічного та радіойодного лікування пацієнтів з раком щитоподібної залози з 

метою прискорення реабілітації хворих та покращення якості їх життя. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам.  

Текст дисертації написаний українською мовою, фактичний матеріал 

представлений у таблицях, які складені відповідно до вимог і мають усі 

необхідні пояснення. У цілому треба зазначити, що дисертаційна робота добре 

ілюстрована й окрім таблиць містить також графіки, діаграми, фото та схеми. 

Кожний розділ власних досліджень завершується узагальненням та 

посиланнями на публікації, в яких представлені результати відповідних 

досліджень. Список літератури включає 530 посилань останніх років.  

У підсумку слід зазначити, що дисертаційна робота Гуди Б.Б. 

«Високодиференційований рак щитоподібної залози: молекулярно-біологічні та 
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клінічні аспекти, оптимізація хірургічного лікування та післяопераційної 

реабілітації пацієнтів», за актуальністю та важливістю теми, методичними 

підходами, які застосовані в роботі для реалізації поставлених задач, науковою 

новизною, ступенем обґрунтованості основних положень і висновків, 

теоретичною та практичною цінністю отриманих даних відповідає вимогам 

пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. Гуда Богдан Богданович 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора медичних наук за фахом 

14.01.14 – ендокринологія за значний науково-практичний внесок у 

розпрацювання проблеми щодо вивчення особливостей розповсюдженості 

диференційованого раку щитоподібної залози, діагностики та перебігу 

захворювання та удосконалення методів його лікування. 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Гуди Богдана Богдановича «Високодиференційований 

рак щитоподібної залози: молекулярно-біологічні та клінічні аспекти, 

оптимізація хірургічного лікування та післяопераційної реабілітації пацієнтів», 

яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук є 

закінченою науковою працею, самостійним клінічним дослідженням, яке 

присвячене проблемі в ендокринології, хірургії та онкології, діагностиці та 

хірургічному лікуванню високодиференційованого раку щитоподібної залози та 

післяопераційній реабілітації хворих. 

Автор визначив чіткі діагностичні критерії, за допомогою яких довів, що 

підвищення у післячорнобильські роки кількість хворих на диференційований 

рак щитоподібної залози зумовлене збільшенням кількості папілярних, а не 

фолікулярних карцином. 
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1. Відбулось зниження впродовж 20 років відсотка хворих віком до 18 

років і збільшення пацієнтів старшого віку. Динамічне спостереження 

захворювань показало зростання поширеності хворих на папілярні 

мікрокарциноми і папілярні карциноми категорії N1a та зменшилась частка 

пацієнтів з пухлинами розміром понад 20 мм категорії  T2, T4, N1ab i M1 а 

також, папілярних карцином з інтра-інвазією та мультифокальних. 

2. У пацієнтів віком до 18 років, які народилися після 1986 року, порівняно 

з тими, хто був у віці до 18 років на момент аварії, частіше виявляли папілярні 

карциноми категорії N1a і рідше категорії N1ab, а також пухлини з багато 

фокусним характером росту. 

3. Наявність хронічного тиреоїдиту в позапухлинній тканині щитоподібної 

залози у пацієнтів з папілярними карциномами має позитивний ефект на перебіг 

захворювання. 

4. Як для папілярних, так і для фолікулярних карцином, наявність багато 

фокусного росту частіше супроводжується агресивними характеристиками 

пухлин. 

5. У тканині папілярних і фолікулярних карцином, на тлі суттєвого 

посилення інтенсивності проліферації та відсутності змін апоптозу, експресії і 

активність ключових протеїнокіназ проліферативних сигнальних шляхів 

знижена. 

6. Абсолютно радикальне видалення тиреоїдної тканини з пухлиною 

дозволило внести зміни до протоколу підготовки та проведення радіойодного 

лікування хворих з папілярною карциномою категорії T1-2N0M0.  
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