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Провідна доповідь 

НОВІ РІШЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ОРФАННИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПІДСТАВІ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Д.мед.н., проф. Хижняк О. О. 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України», Харків 

Гормонально-активні пухлини гіпофіза соматотропіноми (СТ) і 
соматомамотропіноми (СМТ), клінічними проявами яких є синдром акромегалії, 
зустрічаються відносно рідко – 40-90 хворих на 1 мільйон населення і відносяться до 
класу орфанних захворювань. Акромегалія є важким інвалідизуючим захворюванням, 
яке призводить (при відсутності адекватного лікування) до передчасної смерті. Згідно 
з епідеміологічними даними, незважаючи на постійне вдосконалення методів 
лікування, смертність хворих на акромегалію в 2-4 рази перевищує популяційні 
значення. Найчастішою причиною смерті таких хворих є кардіальна патологія. 
Гіперсоматотропінемія стимулює розвиток передракових захворювань і 
неопластичних процесів, підвищуючи показник онкологічної смертності, що 
пояснюється не тільки мітогенною та анти-апоптотичною дією соматотропного 
гормону (СТГ) та інсуліноподібного ростового фактору - 1 (ІРФ-1), але і підвищеною 
експресією клітинних рецепторів в пухлинній тканині до цих лігандів. 

Слід зазначити, що поширеність акромегалії в різних країнах світу схильна до 
значних коливань, що визначається рівнем економічного розвитку країни, якістю 
диспансерного спостереження і досконалістю діагностичного пошуку. В середньому, 
дебют захворювання припадає на четверту – п’яту декади життя, коли, з одного боку, 
в клітинах накопичується патогенний пул спонтанних і наведених мутацій, тоді як з 
іншого, – в організмі починають переважати інволюційні ендокринні зміни, що 
призводять до розвитку поліорганних дистрофічних і неопластичних процесів. 
Запізніла діагностика обумовлює незадовільний стан здоров'я пацієнтів, оскільки на 
момент свого виявлення захворювання, як правило, вже пройшло у своєму 
патологічному розвитку так звану «точку неповернення», різко обмежуючи 
можливості його подальшої курабельності. Тому при виявленні захворювання 
лікарям доводиться стикатися не тільки з його причиною, але й з численними 
системними та обмінними порушеннями, число яких неухильно підвищується зі 
збільшенням донозологічного періоду.  

Розвиток пухлини є складним багатоетапним процесом, на який впливають 
генетичні, епігенетичні фактори і фактори навколишнього середовища, а також стан 
центральної нервової системи та мікрооточення пухлини. Між тим, на сьогодні 
залишаються невизначеними генетичні механізми розвитку спорадичних аденом 
гіпофіза і особливості успадкування акромегалії. 

Діагностика та лікування акромегалії більш ніж за 10 останніх років є 
пріоритетним напрямком наукових досліджень та практичної діяльності ДУ «ІПЕП 
НАМН». База даних таких хворих на сьогоднішній день перевищує 160 осіб і 
продовжує збільшуватись. Нажаль, на сьогодні в Україні немає статистичних даних 
відносно реальної поширеності та захворюваності на акромегалію, не розроблені чіткі 
механізми отримання такої інформації. Багато в чому це пов’язано з відсутністю 
якісної науково-популярної інформації про захворювання, доступної як для широкого 
кола фахівців, так і для населення, що значно утруднює діагностику захворювання і 
призводить до того, що хвороба діагностується надто пізно, вже на стадії виникнення 
специфічних ускладнень. Тому є очевидним необхідність проведення заходів щодо 
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 цілеспрямованого виявлення цих хворих. Зазначене дозволить не тільки отримати 
об’єктивні дані щодо розповсюдженості акромегалії в Україні, а й починати 
своєчасне лікування за умов виявлення цієї патології на доклінічному етапі у 
кожному конкретному випадку.  

Враховуючи вищевикладене, ми поставили перед собою завдання розробити 
анкету для скринінгу акромегалії серед осіб з груп ризику на підставі вивчення думки 
спеціалістів з визначенням інформативності діагностичних ознак за бальною 
системою, а також провести первинну валідизацію для подальшого впровадження в 
систему первинної медичної допомоги населенню. З урахуванням проведеного 
порівняльного аналізу між групами хворих на акромегалію та особами з групи ризику 
було запропоновано анкету, яка складається з 11 питань, що характеризують вірогідні 
фенотипові ознаки та клінічні прояви, притаманні хворим з довготривалою 
гіперсоматотропінемією та/або гіперпролактинемією. Частота виявлених під час 
скринінгу гормонально-активних пухлин гіпофіза (ізольованої пролактиноми та 
соматотропіноми) становить 0,15 % на 1000 обстежених хворих. Високий відсоток 
виявленої орфанної патології свідчить про ефективність запропонованої методики 
скринінгу і доцільність його проведення в групах підвищеного ризику. Це дозволяє 
веріфікувати діагноз на ранніх стадіях захворювання та призначати своєчасне 
патогенетичне лікування. 
При клініко-гормональному обстеженні хворих на акромегалію встановлено, що 
секреторна і проліферативна активність СТГ-секретуючої аденоми гіпофіза 
асоціюється з віком хворого на момент маніфестації акромегалії. Висока сумарна і 
парціальна секреторна активність СТГ-секретуючої аденоми гіпофіза, швидкість 
пухлинного росту, резистентність до лікування і схильность до рецидиву, які 
асоціюються з молодим віком хворого на момент маніфестації захворювання, 
визначають «швидкопрогресуючий» перебіг акромегалії. У хворих похилого віку 
домінування секреторної над проліферативною активністю СТГ-секретуючої аденоми 
гіпофіза і задовільна чутливість до лікування визначають «повільнопрогресуючий» 
клінічний перебіг акромегалії. 

Акромегалія – захворювання, яке детерміновано генетично і формується в 
залежності від віку. Для визначення особливостей її спадкової обтяженості було 
досліджено розподіл ендокринних захворювань у родинах хворих та 
розповсюдженість у популяції Харківської області. Отримані частоти хворих на 
акромегалію серед родичів першого та другого ступеня споріднення перевищують 
показники частоти акромегалії в популяції Харківської області, тобто має місце 
родинне накопичення цього захворювання. Генетичний аналіз визначив відповідність 
успадкування акромегалії параметрам полігенної моделі D.Falconer’a. Генетична 
складова схильності до захворювання складає 92,20 %. Факторами ризику розвитку 
акромегалії є спадкова обтяженість на захворювання опорно-рухового апарату та 
різні злоякісні новоутвореня. Існує позитивна спрямованість добору акромегалії, що 
призводить до зростання в популяції частоти генів схильності до цього захворювання. 
Для подальшого вивчення генетичної складової в клініці ДУ «ІПЕП» за період з 2018 
по 2020 роки було проведено генетичний аналіз для виявлення мутацій в AIP (aryl 
hydrocarbon receptor interacting protein) гені та з метою верифікації родинної форми 
ізольовані аденоми гіпофізу (Familiar Isolated Pituitary Adenomas, FIPA). Дослідження 
проведено в генетичній лабораторії Університетській клініки м Л’єж (Бельгія) в 
рамках міжнародного договору по співробітництво (керівник клініки Centre 
Hospitalier Universitaire de Liege, Centre de Genetique Prof. A. Beckers). Було обстежено 
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Провідна доповідь 

26 хворих (19 жінок/7 чоловіків) у яких акромегалію було діагностовано в 
підлітковому або молодому віці. Результати цього дослідження дозволили зробити 
висновок, що проведення генетичного аналізу доцільно у хворих дитячого та 
молодого віку або у тих, у яких СТГ-секретуючу макро/гігантську аденому гіпофіза 
було діагностовано у молодому віці (до 35 років), незалежно від сімейної обтяженості 
щодо аденом гіпофіза. У хворих з обтяженою спадковістю генетичний аналіз 
доцільно проводити у будь якому разі для виявлення FIPA та прогнозування 
подальшого перебігу захворювання та ефективності лікування. 
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ВПЛИВ АНТАГОНІСТІВ РЕЦЕПТОРІВ N-МЕТИЛ-D-АСПАРТАТУ 
НА БАЗАЛЬНУ ГЛІКЕМІЮ У ХОМ’ЯЧКІВ З 

ЕКСЕПЕРИМЕТАЛЬНИМИ ПАТОЛОГІЯМИ ВУГЛЕВОДНОГО 
ОБМІНУ 

К.б.н. Брюханова Т. О., к.б.н. Литкін Д. В. 
Національний фармацевтичний університет, Харків 

Вступ. Рецептори N-метил-D-аспартату (NDMA) експресуються не лише в 
нейронах, а і в багатьох позанейрональних клітинах, включаючи центральні та 
периферичні гліальні клітини, клітини ендотелію, кісток, хрящів, нирок, 
підшлункової залози, печінки та інших органів та тканин. Низка сучасних досліджень 
демонструє, що сигнальний шлях NDMA-рецепторів β-клітин підшлункової залози 
зменшує кількість інсуліну, що виділяється у відповідь на стимулюючі концентрації 
глюкози. Надмірна експресія NDMA-рецепторів в β-клітинах також сприяє їх загибелі 
за запальних та діабетогенних умов. На сьогоднішній день існує гіпотеза, що NDMA-
рецептори на β-клітинах постійно зайняті глутаматом, який надійшов з фенестрованої 
капілярної мережі острівців, а блокування цих рецепторів має збільшувати 
виживаність β-клітин та знижувати концентрацію глюкози. Крім того, результати 
декількох клінічних досліджень неспецифічного антагоністу NDMA-рецепторів 
декстрометорфану продемонстрували вибіркове збільшення концентрації інсуліну та 
зменшення вмісту глюкози у осіб із цукровим діабетом 2 типу.  

Вищезазначені дані вказують на перспективи подальших поглиблених 
досліджень впливу блокаторів NDMA рецепторів на механізми перебігу патологій, 
асоційованих з порушенням обміну вуглеводів. 

Мета. Дослідити вплив мемантину при монозастосуванні та у комбінації з 
метформіном на показники базальної глікемії у хом’ячків з експериментальною 
інсулінорезистентністю та діабетом. 

Матеріали та методи. Експериментальне дослідження проводили на 90 
хом’ячках самцях Mesocricetus auratus віком 3 місяці. Експериментальні тварини були 
рівномірно розподілені на 9 дослідних груп: інтактний контроль, 
інсулінорезистентність (ІР), діабет (Д), ІР+метформін, ІР+мемантин, ІР+комбінація, 
Д+метформін, Д+мемантин, Д+комбінація. Тварини утримувалися у віварії 
Навчально-наукового інституту прикладної фармації Національного 
фармацевтичного університету в стандартних для цього виду умовах. На етапі 
відтворення аліментарно-індукованої інсулінорезистентності дослідження усіх 
хом’ячків (окрім контрольної групи) переводили зі стандартного раціону на 
висококалорійний з високим вмістом ненасичених жирів протягом 4 тижнів. Після 
цього в 4 дослідних групах викликали розвиток цукрового діабету шляхом двократної 
ін’єкції стрептозотоцину в дозі 40 мг/кг. Після вказаної маніпуляції всі тварини 
утримувалися на відповідному раціоні ще 2 тижні. Паралельно з цим, 2 тижні 
відповідним піддослідним тваринам з експериментальним діабетом та 
інсулінорезистентністю щодоби внутрішньошлунково вводили мемантин в дозі 
1,25 мг/кг («Мема®», Тева Україна), метформін в дозі 120 мг/кг («Сіофор®», Menarini 
Group) або їх комбінацію в еквівалентних дозах. Після 6-тижневого дослідження 
хом’ячки голодували протягом 12 год. перед евтаназією, у тварин відбиралися зразки 
крові для подальшого приготування сироватки для аналізу.  

Вміст глюкози визначали глюкозооксидазним методом на полуавтоматичному 
біохімічному аналізаторі MapLab Plus. Рівень інсуліну визначали імуноферментним 
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методом на мікропланшетному рідері LabAnalyt M201. Індекс інсулінорезистентності 
підраховували за допомогою HOMA-IR калькулятора Оксфордського центру діабету, 
ендокринології та метаболізму. 

Статистичну обробку результатів проводили параметричними (Tukey HSD-test) 
та непараметричними (Mann-Whitney U-test) апостеріорними методами аналізу 
(рівень значущості Р˂0,05) за допомогою базового пакету програми IBM SPSS Statistics 
22. 

Результати. У нелікованих тварин в процесі аналізу глікемічного статусу при 
порівнянні з інтактним контролем спостерігалося вірогідне збільшення сироваткового 
вмісту глюкози на 3,54 ммоль/л та інсуліну на 84,22 пмоль/л на тлі експериментальної 
інсулінорезистентністі й вмісту глюкози на 8,01 ммоль/л та інсуліну 54,10 пмоль/л на 
тлі діабету індукованого ін’єкційним введенням стрептозотоцину. При цьому 
відзначалося відносно порівняне збільшення індексів інсулінорезистентності HOMA-
IR в обох групах: в 1,91 рази на тлі інсулінорезистентності та в 1,89 рази на тлі 
діабету, відповідно. 

При застосуванні метформіну за умов експериментальної 
інсулінорезистентності та діабету спостерігалося очікуване вірогідне зменшення 
середнього значення базальної глікемії та вмісту інсуліну в сироватці крові, що 
сприяло значущому зменшенню HOMA-IR в 1,41 (ІР) та в 1,28 (Д) рази, відповідно.  

Застосування монотерапії мемантином не сприяло вірогідній корекції 
досліджуваних показників вуглеводного обміну у хом’ячків в обох випадках. Проте, 
на тлі комбінованого застосування відмічалася значуще зменшення сироваткової 
концентрації глюкози та вмісту інсуліну за умов обох патологій, що приводило до 
зменшення значень HOMA-IR в 1,65 (ІР) та в 1,48 (Д) рази відповідно; значення 
HOMA-IR були вірогідно нижчими за аналогічні в групах, де в якості лікування 
використовували лише метформін (Р˂0,05). 

Висновки. Результати дослідження демонструють, що вплив монотерапії 
мемантином на корекцію глікемічного статусу у хом’ячків з експериментальною 
інсулінорезистентністю та діабетом є досить обмеженим. Проте застосування 
комбінації мемантину з метформіном дозволяє потенціювати інсулінсеситезуючі 
властивості останнього та збільшити ефективність корекції індексу 
інсулінорезистентності у порівнянні з монотерапією метформіном. Отримані 
результати обумовлюють перспективи подальшого дослідження протидіабетичних 
властивостей комбінацій антагоністів рецепторів N-метил-D-аспартату з 
метформіном та іншими пероральними гіпоглікемічними засобами. 

АНТИДІАБЕТИЧНА ДІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО АКТИВАТОРА 
СІРТУЇНУ-1 НА МОДЕЛІ МЕТАБОЛІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У ЩУРІВ 

К.мед.н., с.н.с. Гладких О. І., к.б.н., с.н.с. Красова Н. С., к.б.н. Лещенко Ж. А., 
Громаковська О. Б., к.х.н., с.н.с. Яременко Ф. Г., д.х.н., проф. Ліпсон В. В., 

д.мед.н., проф. Полторак В. В. 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. Натепер накопичено достатньо доказів важливої регулюючої ролі 
сіртуїну-1 (SIRT1) в енергетичному метаболізмі, більше того, є повідомлення про 
пригнічення SIRT1 у певних типах клітин і тканин за умов інсулінорезистентності або 
на тлі порушеної толерантності до глюкози. Відомо, що SIRT1 гальмує роботу ряду 
генів, які були активовані гіперглікемією та оксидативним стресом, що являє собою 
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феномен стирання так званої “метаболічної пам'яті” – підґрунтя для розвитку 
ендотеліальної дисфункції та судинних ускладнень діабету. Активація SIRT1 
природним шляхом не може бути широко використана внаслідок важкості тривалої 
підтримки жорсткої дієти, у зв’язку з чим більшу увагу привертають хімічні 
активатори як природного, так і синтетичного походження. Оригінальне 
гетероциклічне похідне з умовною назвою пірабентін було відібрано після оцінки in 
vitro (за використанням імунофлуоресцентного зонду Ultra-Glo™) взаємодії сполуки 
як активуючого ліганду з рекомбінантним SIRT1 людини.  

Мета. Оцінити антидіабетичні властивості перспективного активатора  
сіртуїну-1 – пірабентіну на моделі метаболічної пам’яті у щурів. 

Матеріали та методи. Статевозрілих самиць щурів Вістар протягом двох 
тижнів до спарювання, під час вагітності та один місяць після пологів утримували на 
комбінованій дієті, яка являє собою сполучення високожирового та 
високовуглеводного раціону харчування. Контрольна група тварин відповідної статі 
та віку споживала стандартне харчування, мала вільний доступ до води та 
утримувалася в аналогічних умовах. В подальшому експерименті брали участь 
нащадки-самці (n=24). Пірабентін застосовували перорально в дозі 100 мг/кг за 
допомогою зонду у вигляді водної суспензії з Твіном-80 щоденно протягом 15 діб, 
починаючи з 6 місяців життя нащадків. Як препарат порівняння використовували 
метформін в еквімолярній дозі 50 мг/кг маси тіла у 3-5 % водній емульсії Твіну-80, 
контрольні групи (тварини-нащадки експериментальних та інтактних самиць) за 
аналогічною схемою отримували плацебо – 3-5% водну емульсію Твіну-80. Базальну 
глікемію та масу тіла тварин визначали в динаміці з 1-го по 7-й місяць експерименту. 
Розраховували Lee-індекс ожиріння за параметрами маси тіла та назо-анальної 
довжини тіла. Стан глюкозного гомеостазу та чутливості до інсуліну оцінювали до та 
після проведення фармакологічного впливу за показниками глікемії під час 
внутрішньочеревного тесту толерантності до глюкози (ВЧТТГ) (3 г/кг маси тіла, 0; 
30; 60 та 120 хв) та інсулінового тесту (1 Од/кг маси тіла, 0; 15, 30 та 60 хв) з 
використанням прибору Eksan-Gm (Литва). Визначали артеріальний тиск за 
допомогою апарату для неінвазивного вимірювання кров'яного тиску LE5002 Panlab 
(Іспанія). Отриманий цифровий матеріал проаналізували за використанням тесту 
Шапіро-Уілка, парного та непарного t-критерію Стьюдента. Дані наведено як середнє 
арифметичне ± похибка середнього. 

Результати. Встановлено, що в усіх групах щурів, які були піддані 
моделюванню метаболічної пам'яті, відзначалося істотне підвищення маси тіла 
відносно контрольних щурів (P<0,001), починаючи з 4-го місяця життя тварин-
нащадків. 15-денне введення у 6-місячному віці пірабентіну або препарату 
порівняння метформіну призводило до меншого зростання маси тіла тварин, ніж у 
групі, яка отримувала плацебо (P<0,002 та 0,05<Р<0,1, відповідно). Слід відзначити, 
що у групі «Плацебо» Lee-індекс ожиріння був статистично підвищений у порівнянні 
до групи контролю ((0,325±0,012) ум. од. проти (0,284±0,009) ум. од., P<0,05). Однак 
вищевказаний показник в групах тварин, які отримували пірабентін або метформін, 
не зазнав вірогідних відмінностей. Обрана модель викликала розвиток 
інтолерантності до глюкози у самців-щурів у 6-місячному віці. Визначено, що як 
метформін, так і пірабентін зменшували інтолерантність до глюкози у 
експериментальних тварин, про що свідчили показники глікемії на 60 хв. проведення 
ВЧТТГ, які статистично не відрізнялися від контрольних. Після проведення 
короткого інсулінового тесту було визначено, що тварини, які одержували плацебо, 
характеризуються дещо зменшеною реакцією на введення екзогенного інсуліну, про 



 

 

23 
Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології», 

Двадцяті Данилевські читання  (4-5 березня 2021р.) 

 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ДІАБЕТИЧНІ УСКЛАДНЕННЯ 

що свідчив показник відсотку зниження глікемії на 15 хв. тесту ((23,703,17) % проти 
(33,912,66) % в групі інтактного контролю, Р<0,05). Для тварин у групах, що 
отримували активні сполуки, цей показник не мав статистичної розбіжності з 
контрольними параметрами. Однак показник інтегральної глікемії протягом 
інсулінового тесту свідчить про відсутність нормалізації вуглеводного обміну у 
тварин з метаболічною пам’яттю після 15-денного вживання перспективного 
активатору сіртуїну ((16,810,82) ммоль/л проти (13,680,76) ммоль/л в групі 
контролю, Р<0,05), або препарату порівняння метформіну ((16,390,5) ммоль/л проти 
(13,680,76) ммоль/л в групі контролю, Р<0,05). Визначено, що відтворена модель 
призводила до статистично значущого підвищення як систолічного ((20,370,38) кПа 
проти (18,050,35) кПа, Р<0,0), так і діастолічного артеріального тиску 
((15,810,4) кПа проти (14,320,31) кПа, Р<0,02) у піддослідних тварин. Показники 
артеріального тиску не зазнали статистично значущого відновлення під впливом 15-
денного введення ані пірабентіну, ані препарату порівняння – метформіну. Це може 
бути пов’язано з необхідністю більш тривалого терапевтичного впливу на 
патологічний процес, який розвивався протягом 6 місяців. 

Висновки. Проведене дослідження на моделі метаболічної пам’яті доводить 
наявність у перспективної сполуки-активатора сіртуїну-1 – пірабентіну здатності 
впливати за умов 15-денного перорального введення на показник ожиріння, 
інтолерантність до глюкози та чутливість до інсуліну на рівні дії препарату 
порівняння що, враховуючі несприятливі шлунково-кишкові ефекти метформіну у 
третини хворих на цукровий діабет 2 типу, обґрунтовує подальше поглиблене 
вивчення комплексних антидіабетичних ефектів вищезазначеної нової речовини, 
включно з впливом на метаболічну пам’ять. 

ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

Д.б.н., проф. Горбенко Н. І., к.б.н., с.н.с. Іванова О. В., к.б.н. Боріков О. Ю.,  
к.б.н. Кіприч Т.В., к.б.н. Таран К. В. 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. Відомо, що цукровий діабет (ЦД) 2 типу в комбінації з ожирінням є 
незалежним фактором ризику кардіоваскулярної патології, яка залишається головною 
причиною інвалідизації та смертності хворих на ЦД. Метаболічні порушення, 
індуковані діабетом, безпосередньо впливають на структуру та функцію міокарда 
незалежно від інших факторів ризику, таких як захворювання коронарних артерій та 
гіпертензія, викликаючи розвиток діабетичної кардіоміопатії. Остання 
характеризується гіпертрофією кардіоміоцитів, кардіальним запаленням, фіброзом та 
збільшенням апоптозу.  

На сьогодні мітохондріальна дисфункція, яка полягає в зниженні продукції 
енергії, підвищенні оксидативного стресу, порушенні редокс- і Са2+-залежного 
внутрішньоклітинного сигналінгу, розглядається як один із провідних 
патогенетичних механізмів серцево-судинних захворювань, зокрема, діабетичної 
кардіоміопатії. 

Одним із ранніх проявів мітохондріальної дисфункції є збільшення продукції 
активних форм кисню (АФК) в дихальному ланцюзі.  

Деструктивний вплив АФК спостерігається на всіх стадіях розвитку серцевої 
недостатності, від гіпертрофії серця до фіброзу, скорочувальної дисфункції та 
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функціональної недостатності. Тривалий вплив оксидативного стресу за умов ЦД 
індукує хронічне запалення і фіброз в тканинах серця і судин, що призводить до 
формування і прогресування в них патологічних станів. 

Враховуючи ключову роль мітохондріальної дисфункції в патогенезі 
діабетичної кардіоміопатії, можна припустити, що фармакологічне втручання, 
спрямоване на зниження гіперпродукції АФК, може бути ефективним напрямком 
профілактики і корекції серцево-судинної патології за умов ЦД 2 типу. 

Припускають, що дієта з високим вмістом природних антиоксидантів – 
флавоноїдів, може знизити ризик розвитку ЦД та серцево-судинних захворювань не 
тільки за рахунок антиоксидантних властивостей, а також внаслідок позитивного 
впливу на рівень глікемії, утилізацію глюкози, секрецію інсуліну й імунну систему. 

Останнім часом в якості потенційного препарату для лікування і профілактики 
мікро- та макросудинних ускладнень ЦД 2 типу розглядають кверцетин, який є пред-
ставником флавон-3-олів. 

Мета. Дослідження впливу антиоксиданту кверцетину на розвиток 
функціональних порушень в серцево-судинній системі щурів за умов цукрового 
діабету 2 типу. 

Матеріали та методи. ЦД 2 типу моделювали у самців щурів Wistar у два 
етапи: протягом шести тижнів за допомогою висококалорійної дієти (15 % жиру, 
25 % сахарози, 1 % жовчних кислот та 59 % стандартного раціону) та 
внутрішньочеревним введенням стрептозотоцину (25 мг/кг маси тіла) один раз на 
тиждень протягом двох тижнів.  

Кверцетин у вигляді водної суспензії вводили діабетичним тваринам в дозі 50 
мг/кг маси тіла внутрішньошлунково за допомогою зонду сім днів на тиждень 
протягом двох місяців. Щури контрольної групи отримували розчинник відповідного 
об’єму за аналогічною схемою. 

Функціональний стан серцево-судинної системи щурів досліджували методом 
електрокардіографії наприкінці експерименту. При аналізі електрокардіограм у 
другому стандартному відведенні від кінцівок враховували амплітуду і тривалість 
зубців R, P, T, тривалість iнтервалiв R-R, P-Q, T-P, Q-T та комплексу QRS. 

Результати. Встановлено, що ЦД 2 типу призводить до зростання загальної 
тривалості потенціалу дії шлуночків за рахунок зниження швидкості кардіальної 
провідності, про що свідчить пролонгація інтервалу Q–T та коригованого інтервалу 
Q–Tc відносно показників групи інтактного контролю (p≤0,05). 

Подовження інтервалів Q–T і Q–Tc може вказувати на високий ризик фатальних 
аритмій, зміни маси лівого шлуночка і розвиток діабетичної серцевої вегетативної 
нейропатії. Аномалії в реполяризації серця можуть бути показником розвитку 
шлуночкової тахікардії або навіть фібриляції шлуночків. Нещодавно було 
продемонстровано, що пролонгація інтервалу Q–Tc є суттєвим предиктором смерті 
навіть у хворих із нещодавно виявленим ЦД 2 типу. 

Застосування кверцетину не призводило до змін електричної систоли шлуночків 
серця (p>0,05). 

Встановлено, що за умов даної моделі ЦД 2 типу інтервал P–Q, який визначає 
час, необхідний для деполяризації передсердь та проведення імпульсу через 
атріовентрикулярний вузол, пучок Гіса та його гілки, а також інтервал QRS, що 
відображає швидкість проведення імпульсу через шлуночковий комплекс серця, не 
змінюються у порівнянні з інтактними тваринами (p>0,05). Кверцетин не призводив 
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до змін у проходженні імпульсу найдовшою ділянкою провідної системи серця та 
процесах деполяризації шлуночків (p>0,05). 

Відомо, що ранніми стадіями діабетичної кардіоміопатії є гіпертрофія лівого 
шлуночка, яка поряд із ремоделюванням міокарда призводить до порушень 
наповнення лівого шлуночка та діастолічної дисфункції. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що ЦД 2 типу спричиняє 
розвиток діастолічної дисфункції в експериментальних тварин, про що свідчило 
зменшення тривалості діастолічного інтервалу T-P відносно показників інтактних 
щурів (p≤0,05). Застосування кверцетину призводило до вірогідного зростання 
тривалості періоду спокою серця у порівнянні з діабетичною контрольною групою 
(p≤0,05), що свідчить про позитивний вплив досліджуваної речовини на процеси 
відновлення міокарду. 

Отримані результати узгоджуються з літературними даними щодо 
кардіопротекторного ефекту кверцетину, який реалізується за рахунок гальмування 
розвитку гіпертрофії лівого шлуночка та діастолічної дисфункції. 

В результаті проведеного дослідження виявлено зростання амплітуди та 
пролонгацію зубця Т, який відображає процес швидкої реполяризації шлуночків, у 
щурів із ЦД 2 типу відносно показників групи інтактного контролю (p≤0,05). 
Зростання тривалості зубця Т свідчить про подовження потенціалу дії міокардіальних 
клітин, що, можливо, обумовлено розвитком ішемії у діабетичних щурів. Крім того, 
збільшення його вольтажу може спостерігатися за умов ішемії міокарда, гіпертрофії 
лівого шлуночка або гіперкаліємії.  

Встановлено, що кверцетин знижує тривалість зубця Т, що свідчить про 
позитивний ефект препарату щодо відновлення процесів реполяризації шлуночків, 
можливо внаслідок гальмування ішемічних процесів у міокарді (p≤0,05). 

Висновки. Виявлено, що цукровий діабет 2 типу викликає систолічну та 
діастолічну дисфункцію в експериментальних тварин, про що свідчило зростання 
загальної тривалості потенціалу дії шлуночків, зменшення діастолічного інтервалу та 
уповільнення процесів швидкої реполяризації шлуночків. Кверцетин призводив до 
гальмування діастолічної дисфункції міокарда у щурів із цукровим діабетом 2 типу. 
Отримані результати свідчать про перспективність застосування кверцетину для 
профілактики та терапії діастолічної дисфункції у хворих на цукровий діабет 2 типу. 

ВПЛИВ ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛУ НА ПРОЯВИ КАРБОНІЛЬНОГО 
СТРЕСУ У КРОВІ ЩУРІВ ІЗ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ  

Д.мед.н, проф. Жилюк В. І., к.фарм.н., доц. Лєвих А. Е., к.б.н. Ткаченко В. А., 
Харченко Ю. В., Мироненко А. Г. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) 2 типу  є глобальною проблемою охорони 
здоров’я у всьому світі і є причиною критичного зростання інвалідизації та 
смертності населення. Розвиток діабетичних ускладнень в основному тісно 
пов’язаний з гіперглікемією, гіперінсулінемією, дисліпідеміею, інсулінорезистент-
ністю та оксидативним стресом (ОС). Водночас, в основі діабетичних судинних 
ускладнень лежить розвиток ендотеліальної дисфункції, а ключовим її чинником є 
ОС, який характеризується збільшенням продукції активних форм кисню і азоту, 
зокрема супероксид-аніону та пероксинітриту, які призводять до окиснювальної 
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модифікації ліпідів, білків і ДНК, активації прозапальних молекул і, зрештою - 
ушкодженню ДНК і апоптозу клітини. Наряду з зазначеними сполуками, значну увагу 
привертають і активні карбонільні сполуки, зростання рівнів яких у клітині 
призводить до розвитку карбонільного стресу, порушення клітинного метаболізму і 
пошкодження клітинних компонентів. 

Сьогодні плейотропні ефекти вітаміну D, активна форма якого все частіше 
розглядається як гормон, викликають значну зацікавленість серед науковців та лікарів 
різних напрямків, у тому числі й ендокринологів. Результати проведених на сьогодні 
досліджень дають усі підстави припустити, що дефіцит вітаміну D може бути одним 
із факторів ризику інсулінорезистентності та розвитку ЦД 2 типу. 

Мета. Визначення впливу вітаміну D3 на оксидантний статус у крові щурів із 
цукровим діабетом 2 типу. 

Матеріали та методи. Дослідження проведені на 24 білих щурах самцях лінії 
Вістар масою 260-290 г. Формування експериментального еквіваленту ЦД 2 типу 
(n=14) проводили за допомогою попереднього одноразово внутрішньоочеревинного 
введення тваринам водного розчину нікотинаміду (Sigma-Aldrich, США), 230 мг/кг та 
5% розчину в цитратному буфері (рН 4,5) стрептозотоцину (Sigma-Aldrich, США), 65 
мг/кг після попередньої 24-годинної депривації їжі при збереженому доступі до води. 

Холекальциферол (500 МО/кг, n=7) вводили інтрагастрально у вигляді водного 
розчину 1 раз на добу протягом 20 діб, починаючи з 45 дня від моделювання діабету. 
Інтактним тваринам (n=10) та щурам контрольної групи (n=7) вводили дистильовану 
воду. Cтан вуглеводного обміну оцінювали фотометрично за показниками рівнів 
глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) та глікемії натще, а також підчас 
глюкозотолерантного тесту (ГТТ, 2 г глюкози на 1 кг маси тіла інтрагастрально) з 
оцінкою показників у вихідному стані та через 30, 60, 90 та 120 хв від введення 
глюкози за допомогою глюкометра Bionime GM300. Вплив препарату на прояви 
«карбонільного стресу» оцінювали фотометрично за вмістом продуктів окисної 
модифікації білків (ОМБ) – альдегідфенілгідразонів (АФГ) та кетонфенілгідразонів 
(КФГ), а також флюорометрично – рівнів кінцевих продуктів глікації (КПГ) у 
сироватці крові. 

Результати. Визначено, що індукція ЦД у щурів, шляхом введення 
стрептозотоцину та нікотинаміду, призводила до статистично значимого на 58,9 % 
(р<0,05) зростання рівнів HbA1c та на 77,5 % (р < 0,05) площі під глікемічними 
кривими. Водночас, значення показників базальної глікемії натще статистично не 
відрізнялися від групи інтактних тварин. Отримані дані свідчили про ознаки ЦД 
2 типу. Перебіг експериментально відтвореного патологічного стану 
характеризувався зростанням вмісту як ранніх, так і пізніх маркерів окисної 
модифікації білків у сироватці крові. Так, рівні АФГ та КФГ у сироватці крові були на 
11,1 % (р<0,05) та 37,7 % (р<0,05) вищими значень інтактного контролю. Крім цього, 
характерним був і більш високий вміст КПГ, який на 46,2 % (р<0,05) переважав 
показники інтактного контролю. Отримані дані служили свідченням розвитку 
карбонільного стресу за умов відтвореного еквіваленту ЦД 2 типу. 

Встановлено, що курсове (протягом 20 діб) введення холекальциферолу у дозі 
500 МО/кг за умов відтвореної патології не чинило істотного впливу на показники 
глікемії як натще, так і в тесті толерантності до глюкози, а також на значення HbA1c. 
Водночас, повторні інтрагастральні введення цього лікарського засобу сприяли 
зменшенню вмісту маркерів ОМБ та КПГ у крові. Проте, проведена 



 

 

27 
Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології», 

Двадцяті Данилевські читання  (4-5 березня 2021р.) 

 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ДІАБЕТИЧНІ УСКЛАДНЕННЯ 

експериментальна терапія була асоційована зі зниженням більшою мірою КФГ, 
рівень якого був на 27,5 % (р<0,05) нижчим значень тварин з експериментальним ЦД 
2 типу, які отримували дистильовану воду. Слід зазначити, що вміст КПГ також був 
на 26 % (р<0,05) нижчим. Отримані нами дані свідчать про відсутність впливу 
холекальциферолу на вуглеводний гомеостаз при ЦД 2 типу, індукованому введенням 
стрептозотоцину та нікотинаміду, проте вказують на позитивний вплив цього 
лікарського засобу на прояви карбонільного стресу за відповідних умов. 

Висновки. 
1. Відтворення цукрового діабету 2 типу на щурах, шляхом введення 

стрептозотоцину та нікотинаміду призводить до накопичення продуктів окисної 
модифікації у сироватці крові, яке свідчить про розвиток явищ карбонільного стресу 
за відповідних умов. 

2. Курсове, інтрагастральне введення холекальциферолу у дозі 500 МО/кг 
знижує вміст пізніх маркерів деструкції білкових молекул – кетонфенілгідразонів, а 
також рівень кінцевих продуктів глікації за умов експериментального цукрового 
діабету 2 типу. 

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ У 
ЩУРІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 

СТАТІ 

К.б.н., с.н.с. Іванова О. В., д.б.н., проф. Горбенко Н. І., к.б.н. Кіприч Т. В. 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Цукровий діабет (ЦД) 2 типу залишається глобальною медико-соціальною 
проблемою 21 сторіччя, яка обумовлена пандемічним характером розповсюдженості 
захворювання та високим ризиком інвалідизації та смертності. Основною причиною 
смерті приблизно 50 % хворих на ЦД 2 типу вважаються серцево-судинних 
ускладнення, відносний ризик розвитку яких зростає в 1,6 - 2,6 рази в порівнянні з 
особами без ЦД. 

Відомо, що збільшення ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів із ЦД 
2 типу може бути викликане окрім класичних кардіоваскулярних факторів, також 
порушеннями гемостазу, які призводять до розвитку атеротромботичних ускладнень. 
ЦД супроводжується змінами в процесах коагуляції та фібринолізу, а також функцій 
тромбоцитів внаслідок резистентності до інсуліну та інших метаболічних порушень.  

Дані клінічних спостережень свідчать про те, що існують статеві відмінності в 
ризику серцево-судинних захворювань у хворих на ЦД. Так, жінки мають більш 
високий ризик виникнення ішемічної хвороби серця (ІХС), ніж чоловіки, який 
неможливо повністю обґрунтувати традиційними біологічними та психосоціальними 
чинниками.  

Відомо, що у жінок із ЦД 2 типу спостерігаються більш виразні зміни процесів 
коагуляції та фібринолізу, які мають протромбічну направленість. Вказані порушення 
у жінок корелюють з підвищенням індексу маси тіла і зниженням рівня ліпопротеїнів 
високої густини, в той час як у чоловіків гіперглікемія пов'язана з несприятливим 
тромбіновим профілем, що підтверджує гендерно-специфічну асоціацію з 
антропометричними та метаболічними факторами. 

У жінок в постменопаузі на тлі ЦД 2 типу підвищується ризик венозних 
тромбозів, обумовлений головним чином процесами гіперкоагуляції та гіпофібрино-
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лізу, і ризик артеріальних тромбозів, який пов'язаний з гіперреактивністю 
тромбоцитів і ушкодженнями ендотелію судин.  

Мета. Визначення статевих особливостей порушень коагуляційного гемостазу 
щурів із цукровим діабетом 2 типу. 

Матеріали та методи. ЦД 2 типу моделювали у самців та самиць щурів Wistar 
у два етапи: протягом шести тижнів за допомогою висококалорійної дієти (15 % 
жиру, 25 % сахарози, 1 % жовчних кислот та 59 % стандартного раціону) та 
внутрішньочеревним введенням стрептозотоцину (25 мг/кг маси тіла) один раз на 
тиждень протягом двох тижнів.  

Показники коагуляційного гемостазу визначали в плазмі крові за 
концентрацією фібриногену, протромбіновим часом (ПЧ) та активованим 
парціальним (частковим) тромбопластиновим часом (АПТЧ) з використанням наборів 
реагентів ТОВ «Технология-Стандарт», Росія. 

Результати. В результаті проведених нами досліджень встановлено, що ЦД 2 
типу спричиняє активацію процесів гемокоагуляції, про що свідчить підвищення 
концентрації фібриногену в плазмі крові як у самців (1,970,13 vs 1,640,10 г/л, 
p≤0,05) так і самиць (2,270,12 vs 1,590,09 г/л, p≤0,05) щурів у порівнянні з 
інтактними тваринами. 

Слід зазначити, що зростання рівня фібриногену було більш виразним у самиць 
(на 45 % у порівнянні з 20 % у самців), що підтверджує наявність статевих 
особливостей порушень коагуляційного гемостазу за умов ЦД. 

Виявлені розбіжності, ймовірно, обумовлені особливостями дії естрогенів на 
судини. Відомо, що естрогени здатні індукувати експресію ендотеліального PAI-1 - 
мультифункціонального протеїну, біологічна роль якого пов’язана з регуляцією 
фібринолітичної системи і модуляцією позаклітинного протеолізу, а також з 
важливою функцією в регулюванні проліферації, адгезії, міграції та апоптозу клітин, 
зокрема, ендотеліальних. Підвищені концентрації PAI-1 виявлено при 
атеросклеротичних процесах і, особливо, при ІХС, а зростання його рівня може бути 
додатковим чинником розвитку протромботичного стану у жінок із ЦД за умов 
інгібування вазопротекторного ефекту естрогенів.  

Окрім того, відомо, що у жінок із ЦД 2 типу спостерігаються функціональні 
відмінності в молекулі фібриногену, які спричиняють утворення згустку з більш 
щільною структурою, що призводить до зниження його чутливості до фібринолізу і 
посилення процесів гемокоагуляції. Так, за даними Edinburgh Type 2 Diabetes Study у 
жінок спостерігали більш високі рівні фібриногену та PAI-1 в плазмі крові, значне 
зростання часу утворення й періоду лізису згустків, що може бути пов'язане з його 
більшою максимальною абсорбцією в порівнянні з чоловіками із ЦД. 

До важливих показників системи гемостазу також відносяться активований 
парціальний тромбопластиновий час та протромбіновий час. 

АПТЧ дозволяє оцінити плазмові фактори згортання крові, які приймають 
участь в її активації за внутрішнім механізмом, зокрема, інгібіторів, плазмових 
чинників і антикоагулянтів, та вважається найбільш чутливим коагуляційним 
показником. Тривалість АПТЧ залежить від рівня високомолекулярного кініногену, 
прекаллікреіну і факторів згортання XII, XI, VIII і менш чутливе при змінах рівнів 
факторів X, V, протромбіну і фібриногену.  

В результаті проведених нами досліджень встановлено, що ЦД 2 типу не 
викликає порушень внутрішнього шляху гемостазу у самців, про що свідчать незмінні 
показники АПТЧ в плазмі (p>0,05).  
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Проте, в плазмі крові діабетичних самиць спостерігали скорочення часу 
утворення кров'яного згустку, індукованого каолін-кефаліновою сумішшю, в 
порівнянні з контрольними тваринами відповідної статі (18,330,50 vs 20,150,62 с, 
p≤0,05). Зменшення АПТЧ може вказувати на розвиток гіперкоагуляційного стану у 
самиць на тлі ЦД 2 типу, що в поєднанні із зростанням рівня фібриногену 
підтверджує високий атеротромботичний ризик у жінок із ЦД. 

При визначенні ПЧ, який відображає кінцевий етап утворення тромбу та 
дозволяє оцінити стан зовнішнього шляху згортання крові, не було виявлено змін в 
усіх експериментальних групах (p>0,05).  

Висновки. Встановлено, що цукровим діабетом супроводжується розвитком 
порушень системи коагуляційного гемостазу у самиць та самців, що підтверджується 
суттєвим зростанням рівня фібриногену в плазмі крові, але вказані зміни були більш 
суттєвими у самиць, що у поєднанні з виявленим зниженням активованого 
парціального (часткового) тромбопластинового часу згортання крові підтверджує 
більш високий ризик гіперкоагуляції та тромбозу. Отримані результати 
обґрунтовують необхідність гендерно-специфічного підходу до визначення ризику 
тромботичних подій та розробки нових методів профілактики та лікування 
діабетичних серцево-судинних ускладнень із урахуванням статевих особливостей 
коагуляційних та тромботичних чинників. 

ВПЛИВ ДАПАГЛІФЛОЗИНУ НА АКТИВНІСТЬ АНГІОТЕНЗИН-
ПЕРЕТВОРЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ТА РІВЕНЬ ЕЛЕКТРОЛІТІВ У 

НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗАХ І КРОВІ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНИХ 
ЩУРІВ 

Д.б.н., с.н.с. Калинська Л. М., к.б.н., с.н.с. Левчук Н. І., к.б.н. Лукашеня О. С.,  
д.б.н., проф. Ковзун О. І. 

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ 

Вступ. Сучасний мультифакторний підхід до терапії цукрового діабету 2 типу 
передбачає ранню її інтенсифікацію шляхом застосування нових класів пероральних 
цукрознижуючих препаратів, одними з яких є гліфлозини – селективні інгібітори 
натрій-залежного котранспортера глюкози 2-го типу (НЗКТГ-2). Показано, що 
інгібітори НЗКТГ-2 типу поряд з основним механізмом дії – селективним 
інгібуванням реабсорбції глюкози в нирках із наступним зниженням гіперглікемії 
здатні додатково підвищувати чутливість тканин до інсуліну та поліпшувати функцію 
β-клітин підшлункової залози. 

Крім того, важливими клінічними перевагами інгібіторів НЗКТГ-2 є 
натрійуретичний ефект та зниження систолічного та діастолічного артеріального 
тиску, що може здійснювати позитивний вплив на перебіг різних серцево-судиннних 
захворювань.  

Важливу роль у розвитку артеріальної гіпертензії та судинних ускладнень при 
цукровому діабеті 2 типу відіграє ренін-ангіотензин-альдостеронова система. 
Підвищення активності цієї системи, зокрема, рівня ангіотензину ІІ, активності реніну 
та ангіотезин-перетворюючого ферменту (АПФ) призводить до посилення секреції 
альдостерону і змін водно-електролітного балансу (затримки натрію та виведення 
калію). Крім того, вміст глюкози впливає на рівень електролітів у крові. ЇЇ високий 
рівень при діабеті, який перевищує нирковий поріг, сприяє розвитку осмотичного 
діурезу та втраті великої кількості води і електролітів. Відомо, що причиною 
виникнення порушень ритму серцевої діяльності є гіпокаліємія. 



 

 

30 
Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології», 

Двадцяті Данилевські читання  (4-5 березня 2021р.) 

 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ДІАБЕТИЧНІ УСКЛАДНЕННЯ 

Мета. Проаналізувати вплив дапагліфлозину – високо селективного інгібітора 
натрій-залежного котранспортера глюкози 2-го типу – на активність ангіотезин-
перетворюючого ферменту та рівень іонів натрію і калію у надниркових залозах та 
сироватці крові щурів за умов експериментального моделювання інсулінорезистент-
ності. 

Матеріали та методи. Дослідження проводили на щурах-самцях лінії Вістар із 
початковою масою тіла 120-180 г, віком 1,5-2 місяці. Інсулінорезистентність (ІР) 
викликали у 2 етапи: 1. утримання щурів на висококалорійній дієті (15 % жиру, 25 % 
сахарози, 1 % жовчних кислот і 59 % стандартного раціону) впродовж 24 тижнів; 
2. внутрішньоочеревинне одноразове введення стрептозотоцину в дозі 15 і 25 мг/кг 
маси тіла з інтервалом у 1 тиждень. Контрольні тварини отримували стандартну дієту 
віварію та воду ad libitum.  

Розвиток ІР контролювали за рівнем глікемії натще та проводили тест на 
визначення толерантності до глюкози. У дослід брали тварин з рівнем глюкози > 5,5 
ммоль/л та порушенням толерантності до вуглеводів із суттєвим збільшенням 
амплітуди глікемічної кривої з показниками 14,7±1,93 ммоль/л (при амплітуді 
контроля 5,70±0,18 ммоль/л) та масою тіла 330-490 г. Щурів було розділено на 2 
групи: ІР-тварини та ІР-тварини + дапагліфлозин. Піддослідні отримували суспензію 
дапагліфлозину  реr os у дозі 1 мг/кг маси тіла один раз на добу впродовж 8 діб. 

Активність АПФ у надниркових залозах та сироватці крові визначали за 
допомогою флуориметричного методу, використовуючи субстрат N-Benzoyl-Gly-His-
Leu; рівень іонів К+ і Na+ у сироватці крові – фотоелектричним методом. Статистичну 
обробку результатів здійснювали використовуючи t-критерій Стьюдента. 

Результати. Результати досліджень показали, що у щурів на ранній стадії роз-
витку ІР, яка характеризується підвищенням рівня глюкози та порушенням толерант-
ності до вуглеводів впродовж 12-14 днів, змін активності АПФ в сироватці крові та 
надниркових залозах не виявлено. Рівень калію і натрію в сироватці крові щурів за 
цих умов не змінюється. 

Дослідження ефекту дапагліфлозину показали, що щоденне, багаторазове впро-
довж 8 днів введення препарату щурам з ІР призводить до вірогідного зниження ак-
тивності АПФ в сироватці крові тварин. За цих умов активність АПФ, локалізованого 
в надниркових залозах щурів, має тенденцію до зниження. Разом з тим, рівень дослі-
джуваних електролітів крові, обмін яких пов’язаний зі змінами компонентів ренін-
ангіотензин-альдостеронової системи, за умов дії дапагліфлозину залишається без 
змін. 

Висновки. На ранніх етапах розвитку інсулінорезистентності активність ангіо-
тензин-перетворюючого ферменту і рівень натрію та калію у надниркових залозах і 
сироватці крові щурів не змінюється.  

Відсутність суттєвих змін активності ангіотензин-перетворюючого ферменту в 
надниркових залозах щурів корелює із стабільним рівнем калію і натрію у сироватці 
крові на ранніх стадіях розвитку інсулінорезистентності і введенням цим тваринам 
дапагліфлозину.  

Зниження активності циркулюючої форми сироваткового ангіотензин-
перетворюючого ферменту у щурів після багаторазового введення інгібітору натрій-
залежного котранспортера глюкози 2-го типу – дапагліфлозину інсулінорезистентним 
тваринам може бути одним із механізмів, які забезпечують зниження артеріального 
тиску, що може позитивно впливати на функції нирок та кардіометаболізм. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕНАЛАПРИЛУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
СТАН МІТОХОНДРІЙ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ІЗ 

НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦІЄЮ ІНДУКОВАНОЮ ЦУКРОВИМ 
ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

К.мед.н. Кметь О. Г. 
Буковинський Державний медичний університет МОЗ України, Чернівці 

Вступ. Наукові дослідження останніх років встановили зв'язок між цукровим 
діабетом (ЦД) 2 типу і розвитком нейродегенеративних порушень. Патогенетичною 
основою даних механізмів є суттєві зміни у перебігу метаболічних процесів внаслідок 
порушення функцій мітохондрій (МТХ). Адже саме ці органели відіграють 
домінуючу роль у забезпеченні органів, тканин і клітин організму енергією 
необхідною для її нормального функціонування. Патологічне зростання продукції 
активних форм кисню МТХ ініціює надмірне відкриття мітохондріальної пори, що 
супроводжується Са2+-перенавантаженням і розвитком мітохондріального набухання. 

Відомо, що за умов розвитку нейродегенеративних процесів виявляють 
підвищену активність НАДФН-оксидази, основна функція якої є генерація активних 
форм кисню і є маркером пошкодження при ішемічно-реперфузійних пошкодженнях 
центральної нервової системи. На активність даного ферменту безпосередній вплив 
має локальна ренін-ангіотензинова система нейронів через активацію 
ангіотензинових рецепторів першого типу. Клінічні дослідження показали, що окремі 
інгібітори ангіотензин-перетворювального ферменту – антигіпертензивні препарати, 
знижують ризик та тяжкість перебігу геморагічного інсульту. Окрім того є дані, які 
засвідчують покращення неврологічної рухової активності та супутнє зменшення 
набряку мозку при лікуванні нормотензивних щурів негіпотензивною дозою 
еналаприлу. Опираючись на результати експериментальних та клінічних досліджень 
не виключається взаємозв'язок між ЦД та локальною ренін-ангіотензиновою 
системою головного мозку (ГМ). Враховуючи значущу роль даної системи в розвитку 
нейродегенеративних процесів нас зацікавило питання щодо впливу еналаприлу на 
стан МТХ кори ГМ при експериментальному моделюванні ЦД 2 типу. 

Мета. Вивчити вплив еналаприлу на функціонально-метаболічні показники 
мітохондрій кори головного мозку щурів за умов нейродегенерації, змодельованої 
цукровим діабетом 2 типу. 

Матеріали та методи. При проведенні експериментальних досліджень білі 
щури самці масою тіла 0,18-0,20 кг знаходилися за стандартних умов віварію. 
Модельну патологію створювали внутрішньоочеревинним (в/оч) введенням 
стрептозотоцину у дозі 30 мг/кг на цитратному буфері (рН=4,5) щурам, яких 30 діб 
утримували на високожировій дієті з вільним доступом до розчину фруктози (200 
г/л).На 11 тиждень після введення стрептозотоцину щури розділили на 2 групи (по 7 
особин у кожній):перша – модельна патологія з в/оч введенням 0,9 % розчину NaCl; 
друга – ЦД із в/оч введенням 14 днів еналаприлу в дозі 1 мг/кг маси тіла. 

Щурів виводили з експерименту під легким ефірним наркозом. На холоді 
виймали ГМ і ретельно промивали охолодженим 0,9 % розчином NaCl. За 
стереотаксичним атласом виділяли кору ГМ. Виділення мітохондріальної фракції 
гомогенатів проводили методом диференційного центрифугування. Відкривання 
мітохондріальної пори досліджували за допомогою спектрофотометричної реєстрації 
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набухання МТХ і зміни оптичної густини суспензії при λ=520 впродовж 60 хв. 
Відносну швидкість набухання МТХ визначали як різницю між швидкістю набухання 
органел на 60 хв відносно початкового значення. Концентрація протеїну в середовищі 
інкубації становила 0,4 мг/мл, який визначали за методом Лоурі [12]. 

Статистичну обробку результатів дослідження проводили з використанням 
параметричного t-критерію Стьюдента. Відмінності вважали достовірними при 
р<0,05. Точкову оцінку результатів представляли у вигляді середніх величин і 
стандартної похибки середнього значення. 

Результати. Результати проведених досліджень показали, що за умов 
моделювання ЦД 2 типу у корі ГМ щурів відбувається інтенсифікація процесiв 
набухання МТХ порiвняно з контролем. Отримані результати характеризуються 
зниженням інтенсивності світлопоглинання в органелах, що свідчить про збільшення 
їхнього об’єму за рахунок підвищеної проникності мiтохондрiальних мембран. Так, у 
корі ГМ інтенсивність знижувалась на 41,1 %, Отже, розвиток нейродегенеративних 
процесів, зумовлених ЦД 2 типу зумовлює втрату здатностi МТХ нейронів до 
регулювання свого об’єму, у порiвнянні з контрольними щурами. 

Водночас введення 14 днів еналаприлу спричинило часткове відновлення 
функціональної активності МТХ, що полягає у здатностi до скорочення, інтенсивність 
якого порiвняно з групою модельної патології зростає на 50,3 %. 

Аналізуючи отримані дані, було виявлено, що відносна швидкість набухання 
МТХ у щурів із ЦД порівняно з контрольною групою збільшувалась на 25 % у корі 
ГМ. Водночас 14-ти денне введення еналаприлу знижувало досліджуваний показник 
МТХ у порівнянні з групою щурів із ЦД на 25,0 %. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що на тлі ушкодження ГМ за 
умов ЦД 2 типу, еналаприл в дозі 1 мг/кг чинить протективну дію на МТХ кори ГМ.  

Висновки.  
1. Введення 14 днів еналаприлу в дозі 1мг/кг позитивним чином впливає на 

функціонально-метаболічний стан мітохондрій кори головного мозку щурів із 
цукровим діабетом 2 типу, що засвідчує зниження відносної швидкості набухання і 
підвищення інтенсивності світлорозсіювання мітохондрій.  

2. Отримані дані експериментально обґрунтовують протективні впливи 
еналаприлу при індукованій цукровим діабетом 2 типу мітохондріальній дисфункції 
кори головного мозку щурів. 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДВОБІЧНОЇ КАРОТИДНОЇ ІШЕМІЇ-
РЕПЕРФУЗІЇ НА ПЛОЩУ НЕЙРОЦИТІВ РІЗНИХ ЧАСТОК 

ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА ТЛІ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ В САМЦІВ-

ЩУРІВ 

Д.мед.н., проф. Кметь Т. І. 
Буковинський державний медичний університет, Чернівці 

Вступ. В теперішній час відмічається інтенсивний ріст кількості хворих із 
цукровим діабетом (ЦД), який в більшості країн світу займає провідне місце 
безпосередніх причин смерті. Наявність цією недуги у 3-4 рази перевищує 
ймовірність виникнення гострих порушень мозкового кровообігу, зокрема ішемічного 
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інсульту. Комбінація цих двох нозологічних форм зумовлює більш важке їх 
протікання, яке супроводжується порушеннями метаболічного та енергетичного 
балансу нервових клітин, що врешті-решт призводить до їх загибелі. Відомо, що 
поєднаний вплив ЦД та ішемії-реперфузії головного мозку спричиняє апоптичні 
зміни нейронів, вираженість яких залежить від тривалості реперфузійного періоду. 
Однак, повідомлень про ранні та відстрочені наслідки постішемії на площу нейронів в 
залежності від місця їх локалізації за умов комбінації обох захворювань в науковій 
літературі немає. 

Мета. Вивчити динаміку змін площі нервових клітин кори лобової, тім’яної та 
скроневої часток (КЛЧ, КТЧ, КСЧ) півкуль за умов поєднання цукрового діабету та 
ішемії-реперфузії головного мозку. 

Матеріали та методи. Моделювання ЦД проводили одноразовим 
внутрішньочеревним уведенням стрептозотоцину у дозі 60 мг/кг двомісячним щурам-
самцям. Через 3 місяці в частини тварин із ЦД, а також контрольним щурам 
аналогічного віку, здійснювали 20-хвилинне кліпсування загальних сонних артерій. 
Частину тварин виводили з експерименту декапітацією через 1 год. після завершення 
ішемічного періоду, частину - на 12-ту добу.  

Користуючись атласом стереотаксичних координат на холоді виділяли КЛЧ, 
КТЧ та КСЧ і фіксували у 10 % розчині Буена впродовж 24 годин. Зображення кори 
вивчали на флуоресцентному мікроскопі AXIOSKOP та вводили в комп’ютерну 
систему аналізу зображень VIDAS-386. Площу нервових клітин неокортексу 
здійснювали в автоматичному режимі за допомогою програми, розробленої в 
спеціалізованому середовищі програмування VIDAS-2,5. 

Результати. За даними експерименту встановлено, що у ранньому 
постішемічному періоді площа нейроцитів у КТЧ і КСЧ зменшилася на 23 % і 10 % 
відповідно, а у КЛЧ, навпаки, спостерігалось підвищення даного параметру на 14 % 
відносно контрольних тварин.  

На 12-ту добу ішемічно-реперфузійного періоду досліджуваний показник 
нейронів КЛЧ та КСЧ зменшився на 20 % та 23 % відповідно стосовно такого в 
контрольних щурів і на 30 % та 15 % – стосовно показника в ранньому терміні 
спостереження. Площа нейроцитів КТЧ півкуль головного мозку зменшилася на 8 % 
по відношенню до контролю і підвищилася на 20 % – стосовно раннього терміну 
спостереження.  

За умов стрептозотоцин-індукованого діабету встановлено, що площа нервових 
клітин КЛЧ та КСЧ збільшилася на 11 % та 12 % відповідно відносно контрольних 
тварин. Проте досліджуваний показник у КТЧ півкуль головного мозку зменшився на 
16 % стосовно контролю.  

У ранньому ішемічно-реперфузійному періоді у тварин із діабетом даний 
параметр зменшився у корі лобової та скроневої частках на 19 % та 27 % відповідно 
стосовно тварин із ЦД, а площа нейроцитів тім’яної частки, навпаки, підвищилась на 
22 %.  

На 12-ту добу ішемії-реперфузії у щурів із діабетом площа нейронів у КЛЧ та 
КСЧ збільшилася на 29 % та 27 % відповідно, а тім’яної частки зменшилася на 17 % 
стосовно раннього терміну спостереження.  

Висновки. Зростання площі нервових клітин у корі лобової та скроневої часток 
півкуль головного мозку є свідченням розвитку набряку, який створює підґрунтя для 
більш тяжчого перебігу ішемічно-реперфузійного пошкодження, що має місце за 
умов діабету.  
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ВПЛИВ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ ЕКСТРАКТІВ З ЛИСТЯ МУЧНИЦІ 
ЗВИЧАЙНОЇ З ДОДАВАННЯМ ЦИСТЕЇНУ НА СТАН 

ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ НА ТЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 
ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ 

К.б.н., доц. Кравченко Г. Б., к.б.н., доц. Красільнікова О. А., Матар Мазен 
Національний фармацевтичний університет, Харків 

Вступ. Зв’язок між станом інсулінорезистентності (ІР), коли тканини – мішені 
інсуліну, не реагують належним чином на відповідні сигнали, та захворюванням на 
цукровий діабет (ЦД) 2 типу встановлений досить давно. Відповідно, розвиток ІР 
призводить до порушень метаболізму бета-клітин підшлункової залози, які 
продовжують виробляти додатковий інсулін. За останні роки було підтверджено, що 
біофлаваноїди можуть покращити чутливість до інсуліну за допомогою декількох 
механізмів, включаючи зниження глюкози після їжі, модуляцію транспорту глюкози, 
вплив на сигнальні шляхи інсуліну та захист від пошкодження бета-клітин 
підшлункової залози. 

Мета. Визначити вплив новостворених поліфенольних екстрактів з листя 
мучниці звичайної з додаванням амінокислот на функціональний стан панкреатичних 
бета-клітин на тлі експериментальної інсулінорезистентності, яка викликана 
тривалим введенням дексаметазону. 

Матеріали та методи. Експеримент проводився на аутбредних білих 
статевозрілих самцях щурів, які були розподілені на 6 груп у відповідності з метою 
експерименту. Групи містять: інтактних тварин (ІТ); щурів, яким щоденно на протязі 
5-ти тижнів робили внутрішньоочеревинні ін’єкції дексаметазону в дозі 15 мкг/кг 
(Dex); тварин, якім після 5-ти тижнів введення дексаметазону почали вводити 
внутрішньошлунково поліфенольні екстракти (ПЕ) з листя мучниці звичайної, що 
досліджувалися у дозі 100 мг/кг, а саме 50 % спиртовий ПЕ (PE50), ПЕ з додаванням 
цистеїну (PE50_cys); у відповідні терміни внутрішньошлунково вводилися препарати 
порівняння – відвар чаю «Арфазатин» в дозі 18 мл/кг та «Метформін» в дозі 100 
мг/кг. Розвиток ІР підтверджували вимірюванням на 5-й та 7-й тиждень експерименту 
рівнів глюкози та імунореактивного інсуліну (ІРІ) в плазмі крові. Для гістологічного 
дослідження вилучали тіло та хвостову частину підшлункової залози. Отриманий 
матеріал підлягав обробці за загальноприйнятими методами, зрізи фарбували 
гематоксиліном та еозином. На зрізах підшлункової залози визначали оптичну 
щільність – загальну кількість панкреатичних островків (ПО) у мікропрепараті та 
острівцевий профіль. Всі отримані цифрові дані обробляли методами варіаційної 
статистики. 

Результати. У щурів групи Dex, на відміну від ІТ, побільшало дрібних (у 1,6 
рази) та зменшено середніх за розміром (у 1,3 рази) ПО. Крім того, спостерігали 
появу одиничних надвеликих за розміром ПО. Візуально на тлі численних 
гістологічно незмінених ПО у цілій низці островців простежена гіпертрофія ядер, 
ознаки деструкції ядер, вакуолізація цитоплазми бета-клітин. Спостерігали 
варіабельну за виразністю спустошеність центральної зони ПО. У екзокринній 
складовій залозистої тканини у деяких щурів виявлено вогнищеву вакуолізацію 
панкреацитів, поодинокі периваскулярні гістіо-лімфоцитарні інфільтрати. 

У щурів групи PE50_cys відмічений позитивний вплив на ендокринну складову 
залозистої тканини. Цей вплив як візуально, так и морфометрично був достатньо 
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показовим не тільки проти контрольної патології, а й у порівнянні з препаратами 
порівняння Арфазетин та Метформін. Гістологічно будова основної маси 
панкреатичних острівців (насиченість бета-клітинами, рівномірність розподілу, 
функціональний стан), форма їх, чіткість відмежування від оточуючої ацинарної 
тканини не мінялися порівняно з ІТ, хоча і мали місце острівці зі спустошенням та 
вакуолізацією бета-клітин. Помітної проліферації альфа-клітин у острівцях не 
спостерігали. Візуальних змін у стані екзокринної складової залозистої тканини не 
помічено. За ефективністю впливу на стан ендокринної складової композиція 
екстракту мучниці звичайної з цистеїном дещо поступається препарату порівняння 
«Метформін» і практично порівняна з препаратом порівняння «Арфазетин». 

Отримані результати є відображенням та корелюють зі змінами рівня глюкози, 
інсуліну та підтвердженого стану резистентності до інсуліну. Так, у щурів групи Dex 
рівень глюкози зростав у 1,78 разів, порівняно з групою ІТ; рівень ІРІ зростав у 1,52 
рази. Розрахований індекс НОМА при цьому зростав до 5,50, що свідчить про 
розвиток стану ІР. В групі PE50_cys спостерігалося зниження рівня як глюкози, так і 
інсуліну недостовірно відрізняючись від нормального рівня, щодо індексу НОМА він 
не був рівним до відповідного показника у здорових тварин, але був достовірно 
знижений – до 2,84 – порівняно з групою тварин з контрольною патологією. Ці зміни, 
які відображають здатність ПЕ, що вивчалися, до корекції наслідків розвитку ІР 
зіставні з результатами, які отримані в результаті введення референс-препаратів 
«Метформін» та «Арфазетин». 

Висновки. Отже, на основі отриманих даних можна зробити наступні 
узагальнення: внутрішньочеревинне введення щурам дексаметазону призводить до 
виникнення у них морфологічних ознак певної пригніченості інсулярного апарату. 
Двотижневе введення поліфенольного екстракту з листя мучниці звичайної з 
додаванням цистеїну на тлі внутрішньоочеревинного введення дексаметазону сприяє 
певному пригніченню діабетогенної дії останнього. Отримані результати свідчать про 
необхідність проведення подальших досліджень з метою створення нового препарату 
для комплексної терапії стану інсулінорезистентності. 

РОЛЬ ЗАПАЛЕННЯ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ В ПАТОГЕНЕЗІ 
МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 

Д.мед.н., проф. Кузьміна І. Ю., к.мед.н., доц. Шутова Н. А. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Метаболічний синдром (МС) – одна з найбільш актуальних проблем 
сучасної медицини, що відіграє провідну роль у розвитку супроводжуючих ожирінню 
патологічних процесів. Існують данні про участь хронічного запалення в розвитку 
МС. 

Адипоцитокіни являють собою клітини, у яких в нормальних умовах 
відбувається синтез ліпідів, накопичення і секреція біологічно активних речовини 
(БАР). Серед існуючих адипоцитокінів, особливу зацікавленість виявляють 
прозапальні цитокіни, такі як TNF- и IL-6, що реалізують свої системні ефекти 
шляхом активації синтезу жирних кислот і підвищення їх концентрації в крові. Крім 
цього, вони можуть запускати механізми запалення, що порушує чутливість 
адипоцитокінів до інсуліну При розвитку МС концентрація адипонектину в крові 
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знижується, а лептину – підвищується, що є безперечним маркером розвитку цієї 
патології та ожиріння. Лептин, білковий гормон, що секретується виключно у 
адипоцитах та стимулює клітинну імунну відповідь та збільшує продукцію 
прозапальних цитокінів, що сприяють розвитку запального процесу у жировій 
тканини. 

Мета. Встановити роль запалення жирової тканини із спонтанною продукцією 
прозапальних цитокінів та мононуклеарними лейкоцитами крові при метаболічному 
синдромі. 

Матеріали та методи. Дослідження проведені на 20 білих самицях-щурів 
популяції WAG / G Sto, віком 5- 6 місяців, масою тіла, до початку дослідження, 
240±14,7г.  

Моделювання МC було здійснено  на 15 щурах, згідно патенту на винахід 
No137024 Україна МПК G09B 23/28 «Спосіб моделювання метаболічного синдрому в 
експерименті» (Кузьміна І.Ю., Шутова Н.А., Ніколаєва О.В.) -№ 118945, Бюл.№ 6. 
Контрольна група склала 5 щурів, які знаходилась в стандартних умовах віварію та 
явилася  порівняльною для аналізу отриманих даних  з основною групою.  

Експерименти проведені відповідно до "Загальних принципів експериментів на 
тваринах", схваленими I Національним конгресом з біоетики (20.09.01 р, Київ, 
Україна) і узгодженими з положеннями "Європейської Конвенції про захист 
хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових 
цілей".  

Для того щоб оцінити функціональну активність мононуклеарних лейкоцитів, 
визначали рівень спонтанної продукції прозапальних цитокінів при МС. 
Концентрацію адипокинів TNF- α, IL-1β, IL-6 та лептину - в сироватці крові, 
визначали методом імуноферментного аналізу з використанням сендвіч-методу 
(ELISA) з набором виробництва Diagnostics Biochem Canada Inc. Leptin ELISA 
(Канада), Статистична обробка отриманих даних проводилася із застосуванням 
пакета програм Statistica10.0 (StatSoftInc., США). Відмінності кількісних показників 
між досліджуваними групами оцінювали методами статистичного аналізу для 
незалежних вибірок з використанням t-критерію Стьюдента. 

Результати. Проведені дослідження з визначення концентрації у сироватці 
крові  адипокинів підтверджують розвиток у щурів основної групи ожиріння та МС. 

Важливою особливістю адаптивної системи імунітету є виборче залучення до 
імунної  відповіді імунокомпетентних клітин, що експресують рецептори до певних 
антигенних детермінант.  Виявлено статистично значуще переважання концентрації 
прозапальних цитокінів: інтерлейкінов (IL-1β, IL-6, та фактора некрозу пухлин α 
(TNF-α), в супернатантах мононуклеарних лейкоцитів при підвищенні концентрації 
лептину , що узгоджується з точкою зору про здатність лептину стимулювати 
клітинний імунітет і впливати на продукцію прозапальних цитокінів. Паралельно з 
підвищенням концентрації лептину майже в тричі, у порівнянні з контрольною 
групою щурів, (4,4±1,1 – в контрольній групі та 15,9±1,7 – в основній, р <0,05), рівень 
прозапальних цитокінів також достовірно підвищувався (IL-1β: 53,5±8,2 – основна, 
109,7±9,2 – контрольна група, р<0,05; IL-6: 110,5±13,4 – основна, 307,0±31,4 – 
контрольна група, р<0,05; TNF-α: 25,07±7,9 – основна, 63,9±13,2 – контрольна група, 
р<0,05). 

Отримані данні підтверджують, що прогресуючий розвиток ожиріння і 
формування метаболічних ускладнень є результатом хронічного запалення жирової 
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тканини (ЖТ) і її дисфункції як ендокринного і імунологічно  активного органу. 
Патогенез запалення при абдомінальному ожирінні і МС складний, і у його 
формуванні значну участь бере на себе ЖТ, що синтезує велику кількість 
адипоцитокінів, серед яких велика увага приділяється лептину. 

Структурні особливості лептину дозволяють віднести його до сімейства 
прозапальних цитокінів – білків, що підтримують запалення. На гуморальному рівні 
лептин стимулює продукцію ряду прозапальних цитокінів, які сприяють синтезу в 
печінці білків гострої фази. 

Імунологічні порушення, що обумовлені підвищеним рівнем лептину та деяких 
інших цитокінів в крові щурів, дозволяють розглядати ожиріння як хронічне запальне 
захворювання. Цьому положенню відповідають встановлені позитивні взаємозв'язки 
рівня лептину з маркерами системного запалення.   

Висновки. Підвищення рівня лептину при метаболічному синдромі є не тільки 
симптомом, що характеризує функціональний стан жирової тканини, але і обумовлює 
спонтанну продукцію прозапальних цитокінів, що патогенетично взаємопов'язане з 
системною запальною відповіддю. Це підтверджує роль  запалення жирової тканини в 
патогенезі розвитку метаболічного синдрому. Зміна цитокінового профілю в 
сироватці крові щурів з експериментальним метаболічним синдромом, може служити 
маркером розвитку хронічного запального процесу жирової тканини і прогнозувати 
ефективність і цілеспрямованість проведення лікування. 

ОЦІНКА ЕФЕКТУ МЕЛАТОНІНУ В ТКАНИНІ СЕРЦЯ ЩУРІВ З 
АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ 

К.мед.н Кушнір О. Ю. 
Буковинський державний медичний університет, Чернівці 

Вступ. Мелатонін – це гормон, що синтезується з триптофану переважно в епіфізі. 
Мелатонін виконує як антиоксидантну, так і імунорегуляторну роль, але про ефект 
мелатоніну у пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) 1 типу відомо мало. 
Мета. Визначити вплив мелатоніну на базовий рівень глюкози в крові, вміст 
глікогену, активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, піруваткінази та 
лактатдегідрогенази у тканині серцевого м’яза щурів з алоксановим діабетом із 
збереженою глікемією. 
Матеріали та методи. Експерименти проводили на 50 статевозрілих щурах самцях з 
масою тіла 0,18-0,20 кг. Діабет викликали шляхом внутрішньочеревної ін'єкції 5 % 
розчину алоксану моногідрату з розрахунку 170 мг/кг маси тіла. Тварин розподілили 
на 3 групи: 1) контрольну групу; 2) група з ЦД (рівень базальної глікемії 
(БГ)<6,9ммоль/л); 3) діабетичні тварини із збереженою глікемією, яким вводили 
мелатонін. Мелатонін (“Sigma”, США) вводили внутрішньочеревно з розрахунку 
5 мг/кг маси тіла щодня протягом 42 днів, починаючи з 5-ої доби після ін'єкції 
алоксану. Кров брали з хвостової вени для оцінки рівня БГ за допомогою 
“OneTouchUltra” (“LifeScan”, США). Щурів забивали на 47-й день експериментів 
відповідно до етичного поводження з тваринами. Для осадження глікогену тканину 
серця розщеплювали 30% розчином КОН з подальшим додаванням етанолу та 
охолодженням. Потім глікоген гідролізували сірчаною кислотою до глюкози, рівень 
якої використовували як індикатор вмісту глікогену. Для визначення активності 
ферментів глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г6ФД), піруваткінази (ПК) та 
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лактатдегідрогенази (ЛДГ) стандартними методами, тканину серця видаляли, 
промивали сольовим розчином, промокали, зважували та гомогенізували. Потім 
гомогенат (5 % у крижаному 0,25 мМ трис-HCl-буфері) ультрацентрифугували (10 хв 
при 1500 об/хв) і для вимірювання використовували супернатант. 
Статистичний аналіз проводили за допомогою Statistica 10 (StatSoft Inc). 
Результати. У щурів із ЦД активність ЛДГ зростала в середньому на 28 %, тоді як 
вміст глікогену та активність ПК зменшувались в середньому на 17 %, 27 %, а Г6ФД 
збільшувались відповідно на 37% порівняно з контрольними значеннями. Підвищення 
активності Г6ФД у стані збереженої глікемії, ймовірно, є компенсаторною реакцією, 
спрямованою на зменшення активних форм оксигену. Введення мелатоніну (42 добові 
ін’єкції по 5 мг/кг) дозволило поліпшити вуглеводний обмін: рівень БГ, вміст 
глікогену, активність ПК, Г6ФД та ЛДГ були нормалізовані. 
Висновки. У цьому випадку мелатонін, ймовірно, збільшує використання глюкози 
для регенерації NADPH2 та аеробного окислення глюкози, що свідчить про 
прискорення антиоксидантного захисту та вироблення енергії в серці діабетичних 
щурів. 

ГРЕЛІН – НОВИЙ МАРКЕР РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ ХАРЧОВОЇ 
ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ 

1Д.мед.н., проф. Урбанович А. М., 1Ланюш Ф. В., 1 к.мед.н., доц. Суслик Г. І., 
2Макаровська Р. Є. 

1Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 
2
 Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр 

Вступ. Одним з найпоширеніших захворювань у 21 столітті є ожиріння (ОЖ) та 
цукровий діабет (ЦД) 2 типу. Наслідками цих захворювань є ранній розвиток серцево-
судинних ускладнень, нейропатії, ниркової недостатності, остеоартриту та ін. У 10-
15 % випадках ОЖ та ЦД 2 типу супроводжуються порушеннями харчової поведінки 
(ПХП) – психіатричними розладами, при яких пацієнт не здатний контролювати 
кількість їжі, яку приймає. Серед пацієнтів із ОЖ та ЦД 2 типу найпоширенішими 
ПХП є компульсивне переїдання (КП) та синдром нічного переїдання (СНП). КП 
характеризується неконтрольованим вживанням об’єктивно великої кількість їжі, що 
викликає в людини негативні психологічні наслідки і не супроводжується 
компенсаторною поведінковою реакцією. СНП - це ПХП, при якому ≥25 % добового 
раціону пацієнт вживає після вечірнього прийому їжі і/або виникає щонайменше 
3 епізоди на тиждень прийому їжі вночі відразу після пробудження. Загальновідомо, 
що в основі ефективного лікування ОЖ та ЦД 2 типу лежить дієтотерапія, 
дотриматися якої при ПХП стає вкрай важко. Тому існує потреба в пошуку 
гормональних речовин, зміна концентрації яких в організмі людини здатна впливати 
на центр насичення в гіпоталамусі та харчову поведінку. Однією з таких речовин є 
грелін – амінопептид, який виробляється в шлунку та, проникаючи в головний мозок, 
підвищує концентрацію γ-аміно-масляної кислоти, що викликає відчуття голоду. 

Мета. Оцінити рівень греліну у хворих на цукровий діабет 2 типу із 
надлишковою масою тіла або ожирінням та порушеннями харчової поведінки. 

Матеріали та методи. Дослідження включало 57 пацієнтів (37 жінок та 
20 чоловіків), середній вік яких становив 60±7,2 років, із підтвердженим діагнозом 
ЦД 2 типу та надлишковою масою тіла (НМТ) або ОЖ. Після заповнення 
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опитувальників Questionnaire on Eating and Weight Patterns-5 та Night Eating Diagnostic 
Questionnaire, у 19 пацієнтів (15 жінок та 4 чоловіків) були виявлені такі ПХП як КП 
(n=11) або СНП (n=8). Усі пацієнти були поділені на 4 групи: 1 група – хворі на ЦД 
2 типу із НМТ, ІМТ – 27,7±1,1 кг/м2; 2 група – хворі із ЦД 2 типу та ОЖ, ІМТ – 
33,2±2,6 кг/м2; 3 група – пацієнти із ЦД 2 типу, НМТ та ПХП, ІМТ – 28±1,1 кг/м2; 
4 група – ЦД 2 типу, ОЖ та ПХП, ІМТ – 35,3±4,3 кг/м2. Рівень греліну у сироватці 
крові пацієнтів визначався методом імуноферментного аналізу (ІФА) за допомогою 
набору реагентів "Human Ghrelin Elisa Kit (Ghrelin-28)". Статистичний аналіз 
проводився за допомогою програми Statistica 6.0. 

Результати. Найнижчий рівень греліну був визначений у 4-ій 
(15,3±11,6 фмоль/мл) та 3-ій (13,5±12,3 фмоль/мл) групах. Середня концентрація 
греліну у 1-ій групі становила 22,4±14,8 фмоль/мл, у 2-ій групі – 23,9±13,4 фмоль/мл. 
Рівень греліну у пацієнтів із ЦД, ОЖ або НМТ та ПХП (3-я та 4-а група) був 
статистично нижчий в порівнянні із групами без ПХП (1-а та 2-а група); p1<0,05.  

Висновки. Грелін належить до гормональних речовин, здатних контролювати 
харчову поведінку та змінювати активність центру насичення в гіпоталамусі. Його 
концентрація знижується в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та порушеннями 
харчової поведінки, оскільки це сприяє інгібуванню відчуття голоду. Це вказує на 
адаптацію організму до надлишку калорій. Саме тому низька концентрація греліну 
може бути одним з маркерів розвитку порушень харчової поведінки у хворих на 
цукровий діабет 2 типу. 

СТАН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 
МЕТАБОЛІЧНОМУ СИНДРОМІ 

К.мед.н., доц. Шутова Н. А., д.мед.н., проф. Кузьміна І. Ю. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Дослідження метаболічного синдрому (МС) є актуальним питанням 
сучасної ендокринології, який асоційований з ожирінням, інсуліннезалежним 
цукровим діабетом, атеросклерозом, артеріальною гіпертонією та іншими 
захворюваннями, які в теперішній час є факторами ризику розвитку патологічних 
процесів органів і систем організму.  

Печінка є органом, де перехрещуються всі метаболічні шляхи і здійснюються 
ключові обмінні процеси. У зв'язку з цим, проведення досліджень, що спрямовані на 
з'ясування питань про міру страждання клітинних елементів печінки при МС, є 
сучасним та актуальним.  

Мета. Виявлення та оцінка основних структурних змін в печінці щурів при 
експериментальному метаболічному синдромі. 

Матеріали та методи. В експерименті використовувалися статевозрілі самиці 
щурів лінії Вістар з вихідної масою тіла 180-200 г у віці 2-х місяців. Моделювання 
метаболічного синдрому проводилося згідно патенту на винахід №137024 Україна 
МПК G09B 23/28 "Спосіб моделювання метаболічного синдрому в експеріменті" 
(Кузьміна І. Ю., Шутова Н. А., Ніколаєва О. В.) -№ 118945, Бюл.№ 6, 2019.  

Тварини були розділені на 2 групи: основну (15 щурів), яким було вироблено 
моделювання експериментального МС і контрольну (6 щурів), які отримували 
звичайний раціон харчування віварію. Тварин виводили з експерименту за допомогою 
декапітації під етаміналовим наркозом, з дотриманням правил біоетики, 
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затверджених Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що 
використовуються для лабораторних чи інших цілей.  

Шматочки печінки фіксували в 10 % водному розчині формальдегіду і потім 
готували препарати за загальноприйнятою методикою. Для морфометрического і 
гістологічного досліджень готували зрізи печінки, товщиною 5 мкм, забарвлених 
гематоксиліном Майера і еозином та переглядали під мікроскопом LEICA DM 750. 
Морфометричне дослідження проводилося методом накладення точкових 
морфометрических сіток під 1000- кратним збільшенням. Статистичну обробку 
результатів дослідження проводили методом варіаційної статистики за допомогою 
пакета програм "Statistica 6.0" з використанням параметричного крітерія Стьюдента. 
Відмінності порівнюваних величин вважали статистично значущими при р<0,05. 

Результати. При експериментальному МС (дослідна група тварин) абсолютна 
маса печінки збільшилася майже у 1,6 рази у порівнянні з групою контрольних щурів. 
Балкова будова печінкових часточок і структура органу зберігалися, однак, в 
паренхімі визначалися великі ділянки гепатоцитів з жировою дистрофією у вигляді 
численних, різного діаметру ліпідних крапель. У печінкових часточках визначалися 
ділянки з ознаками порушення кровообігу і лімфотоку: спостерігалися чергування 
розширених кровоносних капілярів з ділянками їх спазмування, стаз еритроцитів з 
мікротромбозом, дилатація лімфатичних просторів з інфільтрацією їх клітинами 
лімфоїдного ряду, міграція лімфоцитів в паренхіму та періцентральну область. 
Виявлено збільшення відносної площі паренхіми на 17 %, при цьому частка 
гепатоцитів з ознаками жирової дистрофії склала 77 % від числа всіх паренхіматозних 
клітин на досліджуваній площі, а середній розмір гепатоцитів зріс на 6,9 %. 
Збільшення відносної площі ядер паренхіматозних клітин на 44 % перевищувало 
зростання цитоплазми на 16 % (в порівнянні з контролем) і як наслідок, значно 
підвищувався ядерно-цитоплазматичний індекс – майже в 1,6 рази.  

При експериментальному МС стуктурно-функціональна перебудова в 
гепатоцитах проходила на тлі активації строми органу, що виражалося у зростанні 
відносної площі синусоїдних клітин печінки на 58 % і в збільшенні їх середнього 
розміру на 88 %.  

Аналіз патогістологічних препаратів печінки щурів виявив зменшення в 2,5 рази 
відносної площі синусоїдних капілярів в проміжній зоні печінкових часточок. 

При морфометричному дослідженні встановлено, що у щурів з 
експериментальним МС показники клітин паренхіми і строми мають значні 
статистично значущі зміни. Зростала відносна площа цитоплазми у тварин з 
70,84±0,34 (контроль) до 73,42±0,29, р<0,05 (у дослідній групі) Відносна площа ядер 
гепатоцитів також збільшувалась, склавши 8,92±0,19 у контрольній і 13,7±0,28 
(р<0,05) у дослідній групах  

Таким чином, відносна площа паренхіми зросла на 14 %, при цьому частка 
гепатоцитів з ознаками жирової дистрофії склала 76 % від числа всіх паренхіматозних 
клітин, а середній розмір гепатоцита зріс на 9,2 %, що свідчить про розвиток при 
експериментальному МС гіпертрофії гепатоцитів. 

Висновки. Таким чином, при експериментальному метаболічному синдромі 
відбувається розвиток в паренхімі органу жирової дистрофії, яка стимулює 
функціональну активність гепатоцитів, що можна розцінювати як компенсаторну 
реакцію у відповідь на підвищене відкладання жирів та розвиток аліментарного 
ожиріння. 
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ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ДІАБЕТИЧНІ УСКЛАДНЕННЯ 

Структурні зміни в паренхіматозних клітинах при експериментальному 
метаболічному синдромі супроводжуються функціональною напругою сполучно-
тканинних структур печінки, а також порушенням кровообігу і лімфотоку у неї. 

ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА ВМІСТ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ В КРОВІ 
ТА ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ЩУРІВ ІЗ ДЕКСАМЕТАЗОНОВИМ 

ДІАБЕТОМ 

К.б.н., доц. Яремій І.М. 
Буковинський державний медичний університет МОЗ України, Чернівці 

Вступ. Захворюваність на цукровий діабет, незважаючи на значні досягнення в 
його діагностиці та лікуванні, продовжує зростати і, згідно прогнозів науковців, уже 
через 20 років може сягнути у всьому світі 642 млн людей. Саме тому, актуальним 
нині є пошук ефективних засобів корекції метаболічних порушень, що виникають у 
організмі людини, зокрема у підшлунковій залозі, при цьому ендокринному 
захворюванні (К.Оgurtsova et al., 2017; К. Crawford, 2017; В.І. Паньків, 2018).  

Мета. Вивчити вплив мелатоніну на вміст гідроген сульфіду в сироватці крові 
та підшлунковій залозі щурів із дексаметазоновим діабетом. 

Матеріали та методи. Експерименти проведено на 36 самцях 18-місячних 
білих нелінійних щурів, яких було поділено на три групи: 1) контрольна (інтактні 
щури); 2) щури з дексаметазоновим діабетом; 3) щури, яким на фоні розвитку 
ідукованого дексаметазоном діабету щоденно перорально вводили мелатонін (Sigma, 
США) в дозі 10 мг/кг упродовж 14 днів.  

Дексаметазоновий діабет моделювали шляхом підшкірного введення щурам 
дексаметазону (розчин для ін’єкцій 4 мг/мл, КRKA, Словенія) в дозі 0,125 мг/кг маси 
тіла щоденно впродовж 13-ти діб (О.В. Стефанов, 2001).  

Декапітацію тварин проводили згідно норм «Європейської конвенції по захисту 
хребетних тварин, які використовуються в експериментальних та інших наукових 
цілях» (Страсбург, 1986). У плазмі крові, а також у супернатанті 5% гомогенату під-
шлункової залози щурів, приготованому на 50мМ трис-НСІ-буфері (рН=7,4) визна-
чали вміст гідроген сульфіду спектрофотометрично за методом, що грунтується на 
реакції між сульфід-аніоном та пара-фенілендіаміну гідрохлоридом у кислому середо-
вищі в присутності йонів феруму (ІІІ). Достовірність різниці між отриманими пока-
зниками оцінювали з використанням параметричного t-критерію Ст’юдента (при нор-
мальному розподілі) та непараметричного U-критерію Манна-Уїтні (при невідповід-
ності нормальному розподілу). Відмінності вважали вірогідними при р≤0,05. 

Результати. Згідно отриманих результатів, у щурів із дексаметазоновим 
діабетом, які не отримували жодних засобів корекції метаболічних порушень, вміст 
гідроген сульфіду був вірогідно нижчим, ніж у інтактних тварин, як у сироватці крові 
(на 32 %), так і у підшлунковій залозі (на 27 %).  

Вміст гідроген сульфіду в сироватці крові та тканині підшлункової залози 
щурів, яким на фоні розвитку дексаметазонового діабету щоденно впродовж 14 днів 
уводили мелатонін не відрізнявся вірогідно від показників інтактних тварин. 

Висновки. Застосування мелатоніну в дозі (10 мг/кг) per os щоденно впродовж 
двох тижнів на фоні розвитку в щурів дексаметазонового діабету запобігає зниженню 
вмісту гідроген сульфіду в сироватці крові та підшлунковій залозі тварин. 
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ПАТОЛОГІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ() 

ВМІСТ ЙОДУ В ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ У ЩУРІВ З 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ГІПОТИРЕОЗОМ ЗА ДІЇ РЯСКИ МАЛОЇ 

К.фарм.н., доц. Кононенко А. Г., д.б.н., проф. Кравченко В. М. 
Національний фармацевтичний університет, Харків 

Вступ. У всьому світі має місце екологічний дефіцит йоду, який є 
найпоширенішою причиною всіх розладів щитоподібної залози (ЩЗ), включаючи 
гіпотиреоз. Можливість профілактики йодної недостатності за допомогою 
йодоорганічних сполук була відома ще в кінці дев'ятнадцятого століття. Схожість між 
фізіологічним дією йодованих білків і речовин ЩЗ вперше була показана Wormser в 
1897 році в експериментах з лікування йодованим казеином мікседематозних хворих і 
собак з прооперованою ЩЗ. В цілому, в період з тридцятих по шістдесяті роки 
двадцятого століття були проведені фундаментальні дослідження з вивчення 
метаболізму йодорганічних сполук, включаючи йодтирозини і тироксин. На 
сучасному етапі в якості профілактики йодної недостатності широко використовують 
калію йодиди та йодовану сіль. Проте, останнім часом увагу дослідників привертають 
йодовмісні продукти рослинного походження. 

Нашу увагу, в цьому напрямку, привернула лікарська рослина, що містить 
комплекс біологічно активних речовин – ряска мала. Проведені фітохімічні 
дослідження показали, що листець ряски малої містить фітостерини, насичені 
вуглеводні, альдегіди та кетони, жирні кислоти, амінокислоти та інші біологічно 
активні речовини, а також сполуки йоду, макро- та мікроелементи. Ряска має також 
достатньо високий вміст йоду – 0,00655%. 

Мета. Вивчення впливу водного екстракту та настойки листеця ряски малої на 
вміст йоду у щитоподібній залозі при експериментальному гіпотиреозі.  

Матеріали та методи. Досліди були проведені на білих нелінійних щурах 
самцях масою 120-150 г. Експериментальний гіпотиреоз відтворювали щоденним 
введенням водного розчину мерказолілу (500 мг в 1 л) замість питної води протягом 
30 днів. Експериментальні тварини були поділені на 4 групи по 10 щурів у кожній. 
Досліджувані засоби тваринам вводили внутрішньошлунково протягом 21-го дня, 
починаючи з 13-ої доби введення мерказолілу. Тварини з групи інтактного контролю 
(ІК) і групи контрольної патології отримували рівний об’єм питної води. Після 
закінчення терміну дослідів тварин виводили з експерименту, збирали кров та 
виділяли ЩЗ. В сироватці крові визначали концентрацію трийодтироніну і тироксину 
методом імуноферментного аналізу. В тканині ЩЗ вимірювали вміст загального йоду 
методом інверсійної вольтамперометрії (ІВА). Статистичний аналіз результатів 
проводили за допомогою стандартного пакета статистичних програм «Statistica 6,0».  

Результати. Імуноферментний аналіз рівня тиреоїдних гормонів показав, що 
вживання тиреостатичних засобів призвело до пригнічення функції ЩЗ у дослідних 
тварин, про що свідчило зниження концентрації йодовмісних гормонів у сироватці 
крові (дані відносно рівня гормонів описані в роботах, опублікованих раніше). Дані 
ІВА аналізу показали, що вживання мерказолілу протягом 34 днів призвело до різкого 
зниження вмісту йоду в ЩЗ (з 651,75±21,04 мкг/г до 5,25±0,41). Значне зниження 
концентрації загального, білокзв’язаного і вільного йоду в ЩЗ щурів при 
мерказоліловому гіпотиреозі показано і в роботі Надольнік Л.І. Застосування 
настойки (623,00±30,22) та водного екстракту листеця ряски малої (592,63±20,71) у 
щурів з гіпотиреозом призводило до підвищення вмісту йоду в ЩЗ майже до рівня 
тварин з групи ІК. 
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Висновки. Встановлено, що застосування настойки та водного екстракту 
листеця ряски малої у щурів з експериментальним гіпотиреозом призводить до 
відновлення вмісту загального йоду у щитоподібній залозі. Отримані 
експериментальні дані дають можливість стверджувати про доцільність подальших 
досліджень щодо механізму впливу настойки та водного екстракту листеця ряски 
малої на метаболізм йоду в щитоподібній залозі на інших моделях 
експериментального гіпотиреозу.  

ОЦІНКА ЗМІН ПРОФІЛЮ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ У ЩУРІВ У 
ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

АВТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ  

Курилко Ю. С., к.б.н., с.н.с. Комарова І. В., к.б.н. Сиротенко Л. А.,  
д.б.н., с.н.с. Малова Н. Г.  

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. Відповідно до сучасних уявлень розвиток автоімунного ураження 
щитоподібної залози (ЩЗ) можна розглядати як порушення розпізнавання своїх та 
чужорідних білків. Тривала гіперактивація імунної системи при хронічному 
запальному процесі не є фізіологічною/адекватною, що призводить до небажаних 
побічних ефектів, таких як поліклональна активація та підвищення цитотоксичності 
лімфоцитів, посилення синтезу антитіл та аутоантитіл тощо. Механізм імунної агресії 
є вельми складним. Запускають імунну реакцію макрофаги, що забезпечують 
впізнавання «своїх» та «чужих» клітин. На наступному етапі підключаються ланки 
клітинного – Т-імунітету: Т-хелпери, що ініціюють імунну агресію, та Т-супресори, 
які, навпаки, її гальмують. Паралельно активується і система гуморального імунітету, 
основною ланкою якого є В-лімфоцити. Ці клітини у відповідь на чужорідні білки 
(антигени) виробляють специфічні антитіла, що зв’язуються з ними на мембрані 
клітин, утворюючи імунні комплекси. При тривалому перебігу автоімунних процессів 
в ЩЗ розвивається стан гіпотиреозу, який супроводжується деструкцією тиреоцитів, 
що, у свою чергу, ініціює розвиток запалення і генерування у значних концентраціях 
органоспецифічних і органонеспецифічних аутоантитіл. Крім того, в даній ситуації, 
на фоні розвитку гіпотиреозу виявляються зміни показників клітинного імунітету, які 
характерні для I-II ступеня імунологічної недостатності. Відомо, що у людей з 
автоімунним тиреоїдитом (АІТ) відмічається підвищення показників гуморального 
імунітету, а саме гіперімуноглобулінемія А та G. Тому було доцільно дослідити вміст 
імуноглобулінів (Ig) класу IgМ, IgG, IgA а також циркулюючих імунних комплексів 
(ЦІК) у сироватці крові щурів з індукованим експериментальним АІТ.  

Мета. Визначити зміни кількості циркулюючих імунних комплексів та 
імуноглобулінів у щурів у динаміці розвитку експериментального автоімунного 
тиреоїдиту для оцінки адекватності моделі автоімунного ураження щитоподібної 
залози в експерименті. 

Матеріали та методи. Дослідження було проведено на 42 статевозрілих 
самцях щурів з вихідною масою тіла 100-120 г. та кінцевою 180-200 г. 
Експериментальний АІТ викликали шляхом чотирьохтижневої імунізації антигеном 
ЩЗ людини, виділеної субопераційно, в комбінації з повним ад’ювантом Фрейнда. 
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Виведення тварин з експерименту проводили через 1, 3 та 6 міс. після закінчення 
моделювання стану АІТ. Визначення рівню імуноглобулінів класу IgМ, IgG, IgA та 
ЦІК проводили за допомогою відповідних імуноферментних тест-наборів 
виробництва «Хема», Україна. 

Результати. Показано, що через 1 міс. у щурів з індукованим 
експериментальним АІТ відмічалося значуще підвищення показників IgМ, IgG а 
також рівня ЦІК. Рівень імуноглобуліну класу А не мав вірогідних відмінностей.  

За даними літературних джерел першими імуноглобулінами, що з’являються на 
початку імунної відповіді на антиген, є імуноглобуліни класу IgМ, що дозволяє 
швидко включити механізм гуморального імунітету. Надлишкове виділення IgG 
(більш специфічне реагування) пов’язано з гіперстимуляцією усіх клонів 
плазматичних клітин або окремого клону IgG продукуючих В-клітин. Через місяць 
після моделювання АІТ рівень ЦІК підвищувався в порівнянні з контрольними 
тваринами на 43 %, (Р<0,05), що може пояснюватися з одного боку, збільшенням IgM, 
а з другого, надходженням під час імунізації у кровоток антигену екзогенної ЩЗ. Усі 
зміни, що відбувалися у перший місяць після індукції АІТ, свідчили про відтворення 
імунологічних процесів, які спостерігаються у клінічному перебігу цього 
захворювання. 

Через три місяці у сироватці крові щурів після закінчення індукції АІТ 
спостерігалося збільшення рівня IgG та поступове зниження кількості IgM та ЦІК. 
Тобто спостерігається перехід до стадії розвитку більш специфічного процесу, 
пов’язаного з накопиченням специфічних антитіл класу IgG, а саме антитіл до 
тиреоглобуліну. Кількість IgА у крові тварин через 3 місяці вірогідно підвищувалась. 
Зростання IgА можна розглядати як фактор компенсаторної відповіді на підвищення 
циркулюючих імунних комплексів на тлі розвитку імунологічної реакції 
уповільненого типу. 

Через 6 місяців після завершення моделювання АІТ у щурів зберігався 
підвищений рівень IgА та IgG, перший зростав вдвічі, а останній – майже втричі від 
контрольних значень. Показники ЦІК та IgМ, як і через 3 міс. експерименту, не мали 
значущих відмінностей від контрольних величин. Це свідчило про подальший 
розвиток та заглиблення специфічної імунологічної реакції, яка пов’язана з 
накопиченням специфічних імуноглобулінів класу IgG, а саме антитіл до 
тиреоглобуліну. 

Висновки. У піддослідних тварин виявлено розлад імунного контролю, на фоні 
якого виникає формування великої кількості антитіл до антигенів щитоподібної 
залози з можливою кооперацією з В-лімфоцитами та агресією до клітин щитоподібної 
залози. В динаміці розвитку автоімунного ураження щитоподібної залози у ранні 
терміни відмічається включення механізму неспецифічного гуморального імунітету. 
У більш віддалені строки експерименту спостерігається перехід до стадії розвитку 
більш специфічного процесу, пов’язаного з накопиченням антитіл класу IgG. 
Інтегральна оцінка отриманих результатів дає можливість вважати, що вибрана 
експериментальна модель автоімунним тиреоїдитом є адекватною, що дозволяє в 
перспективі коректно оцінити корегуючий ефект біологічно активних сполук різного 
походження по відношенню до кожного з вивчених елементів загального 
патогенетичного ланцюга розвитку автоімунного тиреоїдиту, насамперед, імунного 
статусу реципієнта. 
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ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТУ КОРДОВОЇ КРОВІ 
«КРІОЦЕЛЛ-КРІОКОРД» НА ІМУННУ СИСТЕМУ ЩУРІВ З 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АВТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ НА 
РАННІХ ТЕРМІНАХ ПІСЛЯДІЇ 

Д.б.н., с.н.с. Малова Н. Г., Курилко Ю. С., к.б.н., с.н.с. Комарова І. В., 
к.б.н. Сиротенко Л. А., к.фарм.н. Спиридонов А. В., Зубко М. І. 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. Розробка нових підходів та пошук більш ефективних засобів для 
нормалізації функції щитоподібної залози (ЩЗ) при автоімунному тиреоїдиті (АІТ), 
розповсюдженість якого зростає і займає перше місце серед захворювань ЩЗ, є 
нагальною необхідністю. Особливо це важливо у зв’язку з тим, що наявність 
специфічних антитіл у ЩЗ при АІТ викликає деструктивні зміни у тиреоцитах та 
призводить до зниження її функціональної активності, кінцевим результатом якої є 
гіпотиреоз. Пошук оригінальних нешкідливих та ефективних засобів для лікування 
автоімунного ураження ЩЗ, які базуються на принципах імунокорекції, є вкрай 
нагальною проблемою. Рішення задачі комплексного відновлення функції ЩЗ і 
імунного статусу буде сприяти підвищенню ефективності лікування АІТ, усунення 
ускладнень та поліпшення якості життя хворих на АІТ.  

На сьогодні не існує оптимальної концепції щодо комплексного підходу до 
лікування самих причин захворювання на АІТ за допомогою активних сполук біо-
логічного походження, в тому числі, препаратів кордової крові (КК), які здатні від-
новлювати уражені ланки метаболізму. Біопрепарати такого роду сприяють нормалі-
зації імунологічних реакцій, процесів проліферації, стимулюють репарацію, мають 
антиоксидантну, адаптогенну, антигіпоксичну, анаболічну та протизапальну дію. 
Визначення ефективності дії біопрепарату «Кріоцелл-Кріокорд» для імунокорекції та 
обґрунтування його застосування в комплексній терапії АІТ буде сприяти зменшенню 
проявів автоімунної агресії в ЩЗ, зниженню ризику розвитку гіпотиреозу та 
зменшенню токсичності і тривалості фармакотерапії хворих з даною патологією. 

Мета. Вивчення впливу безклітинного біопрепарату кордової крові з 
імуномодулюючими властивостями «Кріоцелл-Кріокорд» на деякі показники імунної 
системи у щурів з експериментальним автоімунним тиреоїдитом на ранньому терміні 
дослідження. 

Матеріали та методи. Тестування ефективності впливу КК на імунну систему 
щурів було проведено на 30 статевозрілих самцях щурів з масою тіла 130-150 г. 
Експериментальний АІТ викликали шляхом імунізації антигеном ЩЗ людини, 
виділеної субопераційно, в комбінації з повним ад’ювантом Фрейнда. Виведення 
тварин з експерименту проводили через 1 місяць після закінчення курсового паренте-
рального введення біопрепарату «Кріоцелл-Кріокорд». Стан автоімунітету оцінювали 
за рівнем автоантитіл до кардіоліпіну та антитіл до нативної ДНК. Ці дослідження в 
плазмі крові проводили за допомогою реакції латексної аглютинації з наступною 
оцінкою останнього титру плазми, в якій спостерігали аглютинацію латексних 
частинок. Для оцінки виразності запального процесу визначали концентрацію С-
реактивного білка (СРБ) напівкількісним методом за допомогою латексного реагенту. 
Чутливість латексного реагенту для визначення концентрації СРБ становила 1 мг/л СРБ. 

Визначення субпопуляції Т- і В- лімфоцитів за допомогою реакції розеткоутво-
рення (дослідження імунних клітин сироватки крові) проводилося за допомогою 
наборів ТОВ НВЛ «Гранум» м. Харків.  
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Результати. За результатами оцінки стану імунологічної резистентності 
показано, що вже на ранньому терміні досліджень – через 1 міс. на тлі введення 
біопрепарату «Кріоцелл-Кріокорд» спостерігалося зменшення запального/деструк-
тивного процесу в ЩЗ. Під впливом препарату КК через тиждень експерименту 
спостерігалося зниження титрів аутоантитіл до кардіоліпіну і ДНК та концентрацію 
СРБ. У експериментальних тварин відмічено нормалізацію стану імунної системи, 
відновлення рівню загальних лейкоцитів і пулу Т-лімфоцитів. Препарат КК скоріш за 
все, проявляв безпосередню імуномодулюючу активність оскільки відомо, що уся 
панель препаратів кордової крові знижує Т-клітинну проліферацію, інгібує секрецію 
ефекторних Т та NK-клітин. Описані процеси супроводжувалися активацією 
супресорних Т-лімфоцитів та зниженням продукції інтерферону-γ, що у сукупності 
дозволяло визначити загальний ефект КК на імунну систему як позитивно 
нормалізуючий. 

Висновки. Застосування такого роду біопрепаратів при терапії автоімунного 
тиреоїдиту може бути доцільним для запуску імуномодулюючого механізму та 
корекції імуносупресії, що виникає при захворюваннях щитоподібної залози.  

ОЦІНКА СТАНУ ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ САМЦІВ ЩУРІВ З 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АІТ НА РАННЬОМУ ТЕРМІНІ ПІСЛЯ 

ВВЕДЕННЯ БІОПРЕПАРАТУ «КРІОЦЕЛЛ-КРІОКОРД» 

Д.б.н., с.н.с. Малова Н. Г., к.б.н., с.н.с. Комарова І. В., Курилко Ю. С., 
к.б.н. Сиротенко Л. А., к.б.н., с.н.с. Бречка Н. М.,  

к.фарм.н. Спиридонов А. В., Зубко М. І. 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. За останні двадцять років поширеність автоімунного тиреоїдиту (АІТ) 
зросла більш, ніж у 10 разів, що пов’язане з багатьма чинниками, в тому числі – із 
зростанням екологічної небезпеки. У зв’язку з вище наведеними фактами пошук більш 
ефективних засобів для терапевтичної корекції цієї найбільш розповсюдженої патології 
щитоподібної залози (ЩЗ) та пов’язаного з нею гіпотиреозом, не підлягає сумніву.  

У клінічній практиці на сьогодні домінують традиційні підходи до лікування 
АІТ, вони передбачають призначення препаратів тиреоїдних гормонів, які, як 
правило, призначаються довічно, при цьому дозування їх поступово збільшується. 
Крім того, однією із значних проблем замісної гормональної терапії є недосягнення 
компенсації захворювання. Окрім того, тривале застосування гормональних 
препаратів може викликати побічні ефекти, які інколи є не менш важкими, ніж 
основне захворювання.  

Таким чином, своєчасна діагностика і лікування даного захворювання є однією 
з найважливіших і актуальних проблем сучасної ендокринології.  

Все більшої актуальності в даний час набуває проблема відновлення при АІТ 
імунологічних порушень та зменшення деструкції тиреоїдної паренхіми засобами 
імунокорегуючої терапії. В ендокринології певною альтернативою замісної терапії 
(або в комплексі з нею) можуть бути фетальні біопрепарати, в тому числі препарати 
кордової (пуповинної) крові, використання яких інтенсивно розширюється. Відомо, 
що кордова кров та плазма містять велику кількість протизапальних, гормональних, 
імуномодулюючих дезагрегантних агентів, а також різних активаторів регенерації і 
диференціювання та антипроліферативні цитокіни, які запобігають клітинній та 
системній гіперстимуляції тощо. Цей унікальний комплекс дозволяє широко 
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використовувати препарати КК в медичній практиці. У цього біооб'єкту є великий 
потенціал в лікуванні широко поширених сьогодні автоімунних захворювань. 

Мета. Вивчення впливу безклітинного біопрепарату кордової крові з 
імуномодулюючими властивостями «Кріоцелл-Кріокорд» на тиреоїдну систему у 
щурів із змодельованим автоімунним тиреоїдитом на ранньому терміні дослідження.  

Матеріали та методи. Тестування ефективності впливу препарату кордової 
крові на тиреоїдну функцію було проведено на 30 статевозрілих самцях щурів з АІТ із 
масою тіла 130-150 г. Експериментальний АІТ викликали шляхом імунізації 
антигеном ЩЗ людини, виділеної субопераційно, в комбінації з повним ад’ювантом 
Фрейнда. Дослідження проведено через місяць після закінчення парентерального 
введення препарату «Кріоцелл-Кріокорд». Визначення вмісту тиреоїдних гормонів та 
антитіл до тиреоглобуліну (АТ ТГ) проведено за допомогою стандартних 
комерційних тест-наборів для імуноферментного аналізу виробництва фірми 
„Гранум” (Україна) з використанням мікропланшетного імуноферментного 
аналізатора «Stat Fax 3200» (Awareness Technology inc., USA).  

Результати. Показано, що у щурів з індукованим АІТ (АІТ-контроль) протягом 
1 міс. досліджень на фоні практично не зміненого показника рівня загального 
трийодтироніну (Т3) було відмічено значне, більш, ніж двократне зростання вмісту 
вільних форм обох тиреоїдних гормонів та загальної фракції тироксину (Т4) 
(гіпертрофічна стадія розвитку АІТ). Звертав на себе увагу, що у цих тварин значно, 
більш, ніж у 4 рази, зростала кількість АТ ТГ (з 15,44±1,61 – в контрольній групі та 
68,90±5,92 Од/мл – у тварин групи АІТ-контролю). Через 1 міс. після закінчення 
введення «Кріоцелл-Кріокорд» спостерігалось зменшення проявів гіпертиреозу, що 
притаманні першій – гіпертрофічній стадії розвитку АІТ. На фоні введення КК 
виявлялася нормалізація проаналізованих показників у порівнянні з групою АІТ- 
контролю. Так, у самців з АІТ після дії біопрепарату КК вміст загальних форм Т3 та 
Т4 не мав значущих відмінностей від показників інтактного контролю, одночасно 
знижувався вміст у сироватці крові вільних фракцій цих гормонів, хоча їх рівень і був 
вище контрольних значень. Препарат «Кріоцелл-Кріокорд» також позитивно впливав 
на титр АТ ТГ: хоча цей показник і зберігався значуще вищим від значень інтактного 
контролю, він також мав вірогідні відмінності від даних, отриманих в групі щурів з 
експериментальним АІТ (Р>0,05 при порівнянні з обома контролями).  

Висновки. У тварин з експериментальним автоімунним тиреоїдитом під 
впливом біопрепарату «Кріоцелл-Кріокорд» вже на ранньому етапі досліджень 
виявлялась нормалізація функціональної активності щитоподібної залози та зміни у 
бік гальмування автоімунних процесів. При цьому, оскільки рівень антитіл до 
тиреоглобуліну, як основний маркер інтенсивності автоімунної агресії, залишався 
досить високим, отримані дані підтверджують значну стабільність явищ автоімунної 
агресії в щитоподібній залозі, які важко піддаються корекції в гострій фазі розвитку 
автоімунного тиреоїдиту.  

СЕЛЕНОНЕДОСТАТНІСТЬ ТА КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ ЯК 
НАСЛІДКИ ТРИВАЛОГО ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ  

К.б.н. Мельниківська Н. В., к.б.н. , с.н.с. Кудря М. Я., Устенко Н. В.,  
Морозюк А. Ю., Ганеннко С. Г., к.б.н., с.н.с. Палагіна І. А., Варавін В.П. 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. Селен (Se) – це есенціальний елемент, який відіграє суттєву роль в 
організмі. Встановлено, що широкий спектр біологічної активності Se переважно 
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пов'язаний з селенозалежними протеїнами, до яких відносять оксидоредуктази 
(дейодінази, три ізоформи), глутатіонпероксидази (ГП) (сім изоформ), тіоредоксин 
редуктази (три ізоформи), селенопротеїни P, W, T, M . 

Se забезпечує функціонування захисної глутатіонпероксидазної системи, вхо-
дячи в активний центр безпосередньо ферменту й таким чином сприяє руйнуванню 
надлишкових перекисів в організмі. Він захищає вітамін Е і ліпіди біологічних мем-
бран від аберантного окисного руйнування, запобігає утворенню надлишкових 
кількостей вільних радикалів, стимулює синтез сірковмісних амінокислот, білків, та 
реакційну здатність SH-груп ферментів, підсилює процеси біологічного окиснення і 
фосфорилювання. Показано, що в малих та середніх дозах Se здійснює антиоксидант-
ний захист мітохондрій, що обумовлює гепато- та кардіопротекторні властивості 
елемента. Se забезпечує як клітинну, так й гуморальну ланку імунітету, завдяки чому 
має потужну імуномодулюючу активність. Крім того, даний біофіл чинить антиток-
сичну, протизапальну та противірусну дію. Se необхідний для імплантації ембріона та 
розвитку плаценти, а в організмі самців сприяє рухливості сперматозоїдів і синтезу 
тестостерону. Не останню роль Se відіграє й в функціонуванні щитовидної залози 
(ЩЗ), яка фізіологічно містить найбільшу його кількість. Експерименти на тваринах 
показали, що дефіцит селену призводить до зниження активності внутрішньоклітин-
ної ГП і таким чином сприяє цитоплазматичному йодуванню білків при наявності 
H₂O₂, тоді як при достатній кількості цього мікроелементу йодування обмежено тіль-
ки апікальним полюсом тиреоцитів. Аномальне йодування внутрішньоклітинних 
білків ЩЗ може призводити до апоптозу клітин або формуванню незвичайних епі-
топів, які імунна система розпізнає як чужорідні. Отже, дефіцит Se віддзеркалюється 
на функціонуванні різних органів та систем організму, та в свої чергу сприяє форму-
ванню коморбідної патології. Виходячи з цього метою дослідження було дослідити 
селеновий статус щурів за умов тривалого токсичного тетрахлорметан-індукованого 
гепатиту. 

Матеріали та методи. Експериментальні дослідження виконано на 20 безпорід-
них білих щурах-самцях (вихідна маса тіла (м.т.) 230-260 г) розведення віварію ДУ 
«ІПЕП НАМН», яких утримували на звичайному збалансованому раціоні при вільно-
му доступі до води. Маніпуляції з тваринами, їх евтаназію здійснювали відповідно до 
«Europian convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and 
other scientific purposes (CETS-123, Strasbourg, 1986). В якості гепатотоксиканта ви-
користовували 50 % олійний розчин тетрахлорметану (ССl4) у дозі 4,5 мл/кг м.т. тричі 
на тиждень. Тривалість експерименту складала 4 тижні. Тварин розподілили на дві 
групи: І – контроль, якому вводили розчинники (рослинна олія та вода; ІІ – щури з 
індукованим гепатитом. 

Рівень селену в організмі опосередковано оцінювали за активністю в гомогенаті 
печінки глутатіонпероксидази (ГП) (КФ 1.11.1.9), яка містить найбільшу його 
кількість, та за вмістом вільних SH-груп у сироватці крові. 

Результати. При визначенні концентрації тіолових груп виявлено значуще 
зниження їх концентрації у тварин з гепатитом в порівнянні з щурами контрольної 
групи (0,68±0,07 vs 1,29±0,17) мкмоль/л, (р<0,05) і як наслідок ймовірний розвиток 
оксидативного стресу та порушення детоксикації в організмі. Все це може бути 
обумовленим селенодефіцитом. Також проведені експериментальні дослідження 
виявили більш ніж двократне зменшення активності ГП в гомогенаті печінки щурів з 
гепатитом в порівнянні з аналогічним показником у тварин контрольної групи 
(5,3±0,3vs11,7±0,8) нмоль/GSSG/хв·г тканини, (р<0,05). Відомо, що на теперішній час 
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вивчено 7 ізоформ ферменту різної локалізації та функції. В печінці експресовані 
ГПх1 – цитоплазматичний антиоксидант, депо Se, який виконує основну роль за умов 
важкого оксидативного стресу, та ГПх2 – перша лінія захисту від пероксидів, 
приймає участь в апоптозі та клітинній проліферації. В ЩЗ також представлено 
декілька ізоформ ГП, серед яких й ГПх1, яка бере участь у метаболізмі тиреоїдних 
гормонів та забезпечує захист тироцитів від дії пероксиду та вільних радикалів. 
Враховуючи отримані результати, можна припустити що на тлі токсичного гепатиту у 
щурів розвивається селенонедостатність. Цілком ймовірно, що такий самий дефіцит 
Se може бути й у ЩЗ. Тобто в організмі щурів за умов проведених експериментів 
розвивається коморбідна патологія: токсичний гепатит та дисфункція ЩЗ. 

Висновки. За умов токсичного тетрахлорметан-індукованого гепатиту в 
організмі щурів формується селенодефіцит, який в свою чергу сприяє порушенню 
функціонування щитовидної залози. Отримані результати є підтвердженням 
можливості розвитку в організмі тварин коморбідної патології на тлі токсичного 
гепатиту.  

НОРМАЛІЗУЮЧА ДІЯ ПРЕПАРАТУ КОРДОВОЇ КРОВІ 
«КРІОЦЕЛЛ-КРІОКОРД» НА БАЛАНС ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ  

У КРОВІ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АВТОІМУННИМ 
ТИРЕОЇДИТОМ НА РАННІХ ТЕРМІНАХ ПІСЛЯДІЇ 

К.б.н. Сиротенко Л. А., д.б.н., с.н.с. Малова Н. Г., к.б.н.,  
с.н.с. Комарова І. В., Курилко Ю. С. 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. На теперішній час хронічний автоімунний тиреоїдит (АІТ) являє собою 
актуальну медичну і соціальну проблему, так як є найбільш розповсюдженою пато-
логією щитоподібної залози (ЩЗ). У 70-80 % випадків АІТ призводить до стійкого 
гіпотиреозу, зі станом якого пов'язані питання жіночого безпліддя, вроджені аномалії 
розвитку плода, захворювання серцево-судинної системи, психосоматичні розлади та 
ін. Розповсюдженість тиреопатій різного ґенезу в Україні за даними МОЗ більша від 
середньостатистичної у світі. Це, зокрема, стосується і захворювань на АІТ. За 
останні двадцять років поширеність АІТ зросла більш, ніж у 10 разів, що пов’язано з 
багатьма чинниками, в тому числі – із зростанням екологічної небезпеки. У зв’язку з 
вище наведеними фактами пошук більш ефективних засобів для терапевтичної 
корекції цієї найбільш розповсюдженої патології ЩЗ та дуже часто пов’язаного з нею 
гіпотиреозу, не підлягає сумніву. В Україні проблема корегування автоімунних 
патологій щитоподібної залози має особливо важливе значення. На сьогодні не існує 
комплексного патогенетично обгрунтованого підходу до лікування АІТ. На 
теперішній час у нас, як і в світовому соціумі, основний напрямок стратегії лікування 
АІТ переважно обмежується заходами замісної терапії тиреоїдними гормонами.  

Сьогодні все більшої актуальності набуває проблема відновлення при АІТ 
імунологічних порушень та наслідків деструкції тиреоїдної паренхіми засобами 
імунокорегуючої терапії. Зокрема, сучасним перспективним напрямком є заходи 
регенеративної медицини та фармакотерапія АІТ за допомогою нових сполук і 
фармацевтичних композицій біологічного походження, які здатні відновлювати 
уражені ланки як імунної системи, так і метаболізму в цілому. В ендокринології 
певною альтернативою медикаментозної замісної терапії (або в комплексі з нею) 
можуть бути фетальні біопрепарати, в тому числі і препарати кордової крові (КК), 
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використання яких інтенсивно розширюється. Препарат «Кріоцелл-Кріокорд», розро-
блений в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України і дозволений до 
клінічного застосування Міністерством охорони здоров'я, містить 35 % кріоконсерво-
ваної сироватки кордової крові. Відомо, що кордова кров та плазма містять велику 
кількість протизапальних, гормональних та імуномодулюючих дезагрегантних 
агентів, різних активаторів регенерації та диференціювання, а також антипроліфера-
тивні цитокіни, які запобігають клітинній та системній гіперстимуляції тощо.  

Мета. Оцінка нормалізуючої дії безклітинного біопрепарату з імуномодулю-
ючими властивостями «Кріоцелл-Кріокорд» на рівень імуноглобулінів в крові щурів з 
експериментальним автоімунним тиреоїдитом на ранньому терміні дослідження. 

Матеріали та методи. Тестування ефективності впливу КК на імунну систему 
щурів було проведено на 30 статевозрілих самцях щурів з масою тіла 130-150 г. 
Експериментальний АІТ викликали шляхом імунізації антигеном ЩЗ людини, 
виділеної субопераційно, в комбінації з повним ад’ювантом Фрейнда. Дослідження 
проводили через 1 місяць після закінчення курсового парентерального введення 
біопрепарату «Кріоцелл-Кріокорд». Визначення рівню імуноглобулінів класу IgМ, 
IgG, IgA та циркулюючих імунокомплексів (ЦІК) проводили за допомогою 
відповідних імуноферментних тест-наборів виробництва «Хема», Україна. 

Результати. Виявлено, що у щурів з експериментальним АІТ (група негативний 
АІТ-контроль) у ранні терміни відмічалося значуще підвищення показників IgМ, IgG 
а також рівня ЦІК. Через 1 міс. після закінчення введення біопрепарату «Кріоцелл-
Кріокорд» у тварин спостерігалося зменшення рівня обох імуноглобулінів – як класу 
IgМ так і IgG. Більш значною була нормалізуючи дія КК на рівень імуноглобулінів 
IgG, які відповідають за більш специфічне реагування імунної системи на зовнішні 
антигени. Так, якщо рівень IgМ в крові щурів знижувався на 18 % – з 26,9±2,4 мг/мл у 
тварин з групи АІТ-контролю до 22,5±1,8 мг/мл у щурів після ін’єкцій КК, то 
показник вмісту IgG в крові тварин з АІТ зменшувався маже на третину – з 
18,8±2,6 мг/мл до 12,2 мг/мл відповідно (Р<0,05). Співрозмірним з цим було падіння 
рівня ЦІК – з 48,2±4,4 од. до 35,7 ±2,4 од., (Р<0,05). Тобто, зміни, що спостерігалися у 
тварин через 1 міс. після введення препарату «Кріоцелл-Кріокорд» свідчили про 
зниження процесів гіперстимуляції клонів плазматичних клітин.  

Висновки. Виявлений у щурів з автоімунним тиреоїдитом розлад імунного 
контролю, на фоні якого виникає формування великої кількості антитіл до антигенів 
щитоподібної залози, значною мірою нівелюється дією препарату кордової крові 
«Кріоцелл-Кріокорд» вже у ранньому терміні післядії, що вказує на високу 
ефективність його застосування при автоімунній патології щитоподібдної залози.  

ГІПОФІЗАРНО-ТИРЕОЇДНА СИСТЕМА У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ 
ЗА УМОВ ІНІЦІЮВАННЯ ДЕСИНХРОНОЗУ 

К.б.н., с.н.с. Шило О. В., к.б.н., с.н.с. Ломако В. В. 
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків 

Вступ. Тиреоїдні гормони (ТГ) тироксин (Т4) і трийодтиронін (Т3) необхідні для 
нормального диференціювання, росту і розвитку організму, задіяні у метаболізмі та 
процесах терморегуляції, а також синтезу багатьох структурних білків. Синтез та 
секреція ТГ з фолікулярних клітин щитовидної залози знаходиться під контролем 
тиреотропного гормону (ТТГ), концентрація якого, в свою чергу, залежить від рівня 
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ТТГ у крові (через гальмування або прискорення синтезу тиреоліберину 
гіпоталамусом і ТТГ аденогіпофізом).  

Відомо, що більшість периферичних тканин містять автономні циркадні осци-
лятори, неузгодженість яких з центральним водієм ритму, розташованим в супрахіо-
зматичних ядрах (СХЯ) гіпоталамуса, лежить в основі чисельних розладів у системах 
організму. Ця неузгодженість, тобто десинхроноз (ДС), є наслідком тривалого пору-
шення циклу сон-неспання, зсуву робочого режиму або перетинання кількох часових 
зон і сприяє підвищенню ризику розвитку кардіоваскулярних, аутоімунних та мета-
болічних захворювань, деяких злоякісних новоутворень, а також психологічних роз-
ладів. Незважаючи на той факт, що порушення коливань активності саме ендокринної 
системи визнається основним механізмом цих розладів, роль гіпофізарно-тиреоїдної 
системи (ГТС) за умов ДС і з урахуванням вікових змін вивчена недостатньо. 

Мета. Вивчення стану гіпофізарно-тиреоїдної системи у молодих і старих щурів 
за умов ініціювання десинхронозу. 

Матеріали та методи. Робота проводилася відповідно до всіх біоетичних норм 
на молодих (6-7 місяців) і старих (18-20 місяців) самцях білих безпородних щурів (по 
5 тварин у кожній групі), яких утримували у звукопоглинаючій камері з контрольо-
ваним світловим режимом (світло:темрява – 12:12; світловий період починався о 
09.00 і закінчувався о 21.00). Моделювання циркадного внутрішнього ДС здійсню-
вали шляхом одноразового інвертування світлового режиму (збільшення тривалості 
світлового періоду на 12 годин). Вміст Т4, Т3 та їх вільних форм (Т4в та Т3в), а також 
ТТГ визначали у сироватці крові методом імуноферментного аналізу. Крім того роз-
раховували: індекс периферичної конверсії (ІПК)=Т3в/Т4в та інтегральний тирео-
їдний індекс (ІТІ) = (Т3в + Т4в)/ТТГ [1]. Статистичну обробку результатів проводили 
за методом непараметричної статистики Манна-Уїтні. 

Результати. За умов розвитку ДС вміст ТТГ, що визначає стан центральної 
гіпофізарної ланки ГТС, знижувався як у молодих (з 5,35±0,66 до 1,47±0,07 нМ/л), так 
і старих (з 3,38±1,42 до 0,81±0,01 нМ/л) щурів; значущих відмінностей у рівнях 
зв’язаних або вільних Т3 і Т4 (периферична ланка ГТС) не було. Динаміка ІТІ також 
була подібною: відбувалося його зростання у обох вікових групах – з 3,84±0,79 до 
13,26±0,28 у молодих щурів і з 10,59±3,4 до 19,08±0,3 у старих тварин. Індекс 
периферичної конверсії знижувався з 0,59±0,06 до 0,47±0,04 у молодих щурів, у 
старих – не змінювався. 

Відомо, що із віком рівень ТТГ стає трохи більше, але нами таких змін рівня ТТГ 
за віком не визначено. 

Показано, що ритмічність циркулюючих у крові ТГ зникає після видалення 
гіпофізу, тобто їхній добовий патерн регулюється сигналами з СХЯ (головного 
циркадного водія організму) через ритмічну секрецію ТТГ з гіпофізу, а не локальним 
тиреоїдним водієм, і залежить також від циклу сон-неспання, що проявляється у 
добових коливаннях рівня ТТГ у крові. І якщо добова ритмічність вмісту ТТГ у щурів 
добре відома, дані щодо добових коливань ТГ досить суперечливі. Незважаючи на 
деякі розбіжності, наявні данні збігаються у тому, що рівень ТТГ починає зростати у 
крові одразу після включення світла (з максимумом за 2 години), з відповідними 
піками Т3 і Т4 через 3-4 години, а зниження ТТГ після 14-ї, ймовірно, зумовлено 
гальмуванням його секреції підвищеним рівнем ТГ. При цьому рівні гіпофізарного та 
кров’яного ТТГ змінюються у протилежному напрямку.  

Відомо також, що ДС є стресовим фактором і глюкокортикоїди впливають на 
гіпофізарно-тиреоїдну вісь, але її ритмічність не залежить від ритмічності секреції 
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глюкокортикоїдів. Крім того, вміст ТТГ також модулюється циклом сон-неспання, 
якій в першу чергу порушується за умов ДС.  

Слід зазначити, що у роботі показано, що за три тижні утримання щурів за 
інвертованого світлового режиму (на 12 годин) усі піки також зсовуються на 
12 годин. І хоча отримані нами дані не можуть розглядатися у контексті циркадних 
коливань гормонів, вони у цілому узгоджуються з даними цієї роботи і також 
вказують на чутливість ГТС до змін фотоперіоду  

Висновки. Ініціювання десинхронозу шляхом інвертування світлового періоду 
на 12 годин як у молодих, так і старих щурів змінює перш за все активність 
центральної ланки гіпофізарно-тиреоїдної системи. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ  
В УМОВАХ ПРОСТАТОПАТІЙ У ЩУРІВ ТА ПІСЛЯ КОРЕКЦІЇ 

ПРЕПАРАТАМИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
1К.б.н., с.н.с. Бречка Н. М., 1д.мед.н. проф. Бондаренко В. О., 

2к.б.н. Лар’яновська Ю. Б., 1д.б.н., с.н.с. Малова Н. Г., 1к.б.н. Козар В. В.,  
3к.б.н. проф. Щербак О. В.  

1ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків, 
2Національний фармацевтичний університет, Харків,  

3Харківська державна зооветеринарна академія 

Вступ. Одним із патогенетичних чинників порушення чоловічої фертильності є 
запалення. У 50 % пар із неплідністю аномальні параметри сперми вказують на 
етіологічну роль у цій проблемі запалення, що може бути наслідком порушень не 
тільки у самих гонадах, а й в інших органах репродуктивної системи, зокрема, 
передміхуровій залозі (ПЗ). Відомо, що запальний процес в першу чергу уражає 
сполучну тканину (СТк). СТк належить провідна роль в організмі як компоненту всіх 
органів, який займає 50-80 % від маси тіла. Відомо, що у чоловічій статевій системі 
саме СТк широко представлена та має значущу роль у її функціонуванні. Порушення 
стану СТк супроводжує розвиток більшості захворювань людини, в тому числі і 
простатопатій (Iczkowski K. A., 2018). Тому питання пошуку препаратів, які сприяють 
відновленню функціонування репродуктивної системи після ураження досить 
актуальне в останнє десятиліття. Рядом робіт була доведена простатопротекторна та 
гонадопротекторна дія глікозаміноглікану (ГАГ) глюкозаміну гідрохлориду у щурів 
(Зайченко Г. В., 2010-2016, Зупанець І. А., 2010, Андрияненков О. В., 2015). Також, 
вживання хондреатинсульфатів (ХДС), як компоненту сполучної тканини, 
призводило до покращення якості сперміїв та продемонструвало свою ефективність 
при штучному заплідненні свиней (Oancea A., MoldavanL. et al., 2006). Ці дослідження 
дали підставу вважати, що препарати, які ремодулюють структуру СТк, можуть 
використовуватися як коректори репродуктивних функцій чоловічого організму за 
умов різних форм неплідності у чоловіків, у тому числі простатопатій. Це зумовило 
можливість використання даного біохімічного показника для оцінки впливу 
препаратів, що покращують структуру СТк, на вміст ГАГ у сім’яниках щурів. 

Мета. Вивчення показників глікозаміногліканів у сім’яниках при моделюванні 
скипидарного простатиту та корекція патологічних процесів глікозаміногліканом 
хондроїтина сульфатом та препаратом «Біоглобін-У». 

Матеріали та методи. Хронічний простатит (СкПЗ), викликали дворазовим 
ректальним введенням (один раз на добу) щурам самцям 1 мл суміші на основі 10 % 
розчину димексиду у воді та скипидару у співвідношенні 4:1 у відповідності з 
відомою методикою. Димексид використовувався як пенетрант, що підсилює 
проникність біомембран і сприяє повному всмоктуванню скипидару. Флогоген, який 
вводили ректально викликав ураження дорсолатеральної частини ПЗ. Етіопатогенез 
цього експериментального простатиту обумовлений імунними та гемодинамічними 
порушеннями. Після моделювання патології протягом 12 днів тваринам вводили ХДС 
у дозі 60 мг/кг (3 група), препарат порівняння Трибестан у дозі 60 мг/кг (4 група), 
препарат «Біоглобін-У» у дозі 200 мкл/кг,(5-гупа), а також ХДС у поєднанні з 
Трибестаном у вищеозначених дозах (6-група). Після закінчення дослідження щурів 
виводили експерименту шляхом швидкої декапітації під легким ефірним наркозом 
на 14 добу експерименту. Для проведення гістохімічного дослідження вмісту ГАГ у 
зразках сім’яників, для чого їх фіксували у 10 %-му розчині формаліну, зневоднювали 
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у спиртах зростаючої міцності та заливали у парафін. Для виявлення у зразках ГАГ на 
зрізах становили реакцію Хейла з діалізованим залізом у комбінації з ШІК-реакцією 
за Мак-Манусом [462]. Дослідження проводилися відповідно до національних 
„Загальних етичних принципів експериментів на тваринах” (Україна, 2001). 

Результати. У щурів контрольної групи власна оболонка сім′яних канальців, 
капсула органу та міжканальцева СТк містять незначну кількість глікопротеїдів (ГП) 
1,50±0,13 (1,00÷2,00) балів. У клітинах сперматогенного епітелію виявлено або ГАГ 
3,70±0,53 (3,50 ÷4,00 балів (синє фарбування), або суміш їх з ГП з помітною 
перевагою перших. Крім того, присутність певної кількості ГАГ виявлена і у СТк 
міжканальцевих локусів у вигляді різних за розміром не чітко окреслених синіх за 
відтінком зон. За умов СкПЗ у клітинах практично всіх генерацій сперматогенного 
епітелію виразно збільшено наявність ГП 3,62±0,50 (3,00÷4,00) балів порівняно з 
контрольною групою і зменшено відповідно ГАГ 1,50±0,25 (1,00÷2,00) балів, про що 
свідчить поява рожево-пурпурного відтінку. Після введення ХДС відмічали виразну 
за інтенсивністю Хейл-реакцію у стрічці сперматогенного епітелію у переважної 
більшості сім′яних канальців, що вказує на значний вміст ГАГ 3,70±0,53 (3,50 
÷4,00) балів, та суттєво зменшено вміст ГП 1,50±0,25 (1,00÷2,00) балів. Відновлена і 
присутність їх у міжканальцевій СТк. Помітне відновлення вмісту ГАГ 3,50±0,45 
(3,00÷4,00) балів як у статевих клітинах в стінці сім′яних канальців, так і у 
міжканальцевій СТк виявлено і після введення Біоглобін-У. Після введення 
Трибестану ГАГ виявляються у сперматогенних клітинах перших етапів розвитку 
(сперматогонії та сперматоцити) 2,80±0,35 (2,50÷3,00) бали, а суміш ГАГ з ГП – у 
більш пізніх статевих клітинах (сперматоцити, сперматозоїди), що наближено до 
інтактного стану. В той же час у міжканальцевих локусах зони з вмістом ГАГ, 
комбіноване застосування ХДС та Трибестану щурам із СкПЗ потенціює більш 
позитивний ефект ніж при окремому введенні цих засобів. Так, вміст ГАГ у статевих 
клітинах та сполучній міжканальцевій тканині збільшується 3,80±0,25 (3,00÷4,00) 
балів. 

Висновки. Результати дослідження глікозаміногліканів за допомогою ШІК-
Хейл-реакції за умов хронічного скипидарного простатиту вказує на відновлення їх 
вмісту у сім’яниках щурів після застосування препаратів, які ремодулюють структуру 
сполучної тканини, що може бути предиктором відновлення андрогенного балансу та 
покращенню сперматогенезу.  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТАТИЛЕНУ ДЛЯ 
КОРЕКЦІЇ АНДРОГЕННОГО ДЕФІЦИТУ, СПЕРМАТОГЕНЕЗУ ТА 

НІТРОЗИВНОГО СТРЕСУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПРОСТАТИТІ В 
ЕКСПЕРИМЕНТІ 

К.б.н. Величко Н. Ф., к.б.н., с.н.с. Коренєва Є. М., к.б.н. Бєлкіна І. О.,  
к.б.н., с.н.с. Смолєнко Н. П., к.б.н., с.н.с. Чистякова Е. Є., 

к.ф.н., с.н.с. Кустова С. П., д.мед.н., проф. Бондаренко В. О. 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. Хронічний простатит є одним з найпоширеніших запальних 
захворювань чоловічих статевих органів. У різних вікових групах ця недуга 
виявляється у 20-40 % чоловіків. Досить часто хронічна форма може роками 
протікати непомітно, без виразних симптомів, бути причиною сексологічних розладів 
та чоловічого безпліддя. Нині для лікування в медичній практиці досить часто 
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використовуються біологічні препарати на основі витяжки з тканин та органів тварин. 
Суть такого застосування полягає в тому, що клітинний екстракт певного тваринного 
органу має корисну або сприятливу дію стосовно аналогічного органу людини. До 
таких препаратів належить простати лен (Пр), який є пептидним біорегулятором. 
Відомо, що Пр притаманні простатопротекторні і протизапальні властивості. 
Препарат зменшує набряки та інфільтрацію передміхурової залози, покращує 
функціонування гуморальної ланки імунітету. Також показано, що Пр позитивно 
впливає на мікроциркуляцію, гемостаз і активність сперматозоїдів. Має здатність 
нормалізувати антиоксидантно / прооксидантний баланс в тканинах передміхурової 
залози, знижувати рівень глутатіонпероксидази і зменшувати вміст продуктів 
перекисного окиснення ліпідів. Однак залишається багато питань стосовно впливу 
препарату на гормонально-метаболічні показники та особливості перебігу 
сперматогенезу. Тому дослідження в царині такого класу лікарських препаратів, як 
пептидні біорегулятори, до яких належить Пр, дасть можливість оцінити їхній вплив 
на функціонування чоловічої репродуктивної системи  

Мета. Оцінити результативність застосування простатилену при хронічному 
простатиті за вмістом загального тестостерону, оксиду азоту в сироватці крові та 
сперматогенної функції сім’яників у дорослих щурів.  

Матеріали та методи. Дослідження проводилися на самцях щурів популяції 
Вістар віком 11-міс. Усі тварини утримувалися в стандартних умовах віварію при 
природному світловому режимі і стандартному раціоні харчування. Моделювання 
холодового простатиту (ХП) здійснювали шляхом проведення лапаротомії та 
подальшого кріотравмування вентральної частини передміхурової залози протягом 
5 с. В контрольній групі щурам проводили лапаротомію без подальшого 
кріотравмування. У дослідній групі, з 15-ї доби після моделювання ХП, протягом 
двох тижнів здійснювали ректальне введення Пр (група ХП+Пр). Маніпуляцію 
проводили один раз на добу, об’єм препарату становив 0,5 мл на тварину. Пр 
застосовували у вигляді гелю: суміші 0,5 % Пр з диметилсульфоксид. Усі 
дослідження тварин проводилися відповідно до міжнародних принципів 
Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для 
експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985). З експерименту 
тварин виводили швидкою декапітацією. Далі у сироватці крові визначали вміст 
загального тестостерону (Тс) і стабільних метаболітів циклу оксиду азоту (NOx). В 
суспензії епідидимальних сперматозоїдів визначали: загальну концентрацію гамет, 
відсоток рухливих та аномальних форм, розраховували концентрацію морфологічно 
нормальних клітин. Оцінку достовірності відмінностей між групами проводили з 
використанням пакету аналізу програм Excel 2003 і Statistika 6.0 та застосуванням 
параметричних і непараметричних методів (U-критерій Манна-Вітні, Q Дана). 
Результати. Кріотравмування предміхурової залози призвело до андрогенного 
дефіциту в самців групи ХП. Дефіцит загального Тс у них складав 35 % відносно 
контрольних тварин: (13,1±0,6) нмоль/л, (20,3±0,9) нмоль/л відповідно. Застосування 
Пр при корегуванні хронічного простатиту не мало позитивного ефекту на андроген-
синтетичну функцію сім’яників. Вміст загального Тс в дослідній групі становив 
(9,0±1,9) нмоль/л і був у 2,2 рази нижче відносно групи тварин із ХП (Р<0,05).  
Визначення концентрації NOx у сироватці крові показало наявність нітрозивного 
стресу в самців із ХП. Вміст NOx в групі ХП становив (8,03±0,3) мкмоль/л та 
(5,31±0,4) мкмоль/л у контролі. Перевищення концентрації 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ І 
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПРИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ СИНДРОМІ ПОЛІКІСТОЗНИХ 
ЯЄЧНИКІВ ТА НА ТЛІ ПЕРЕРИВЧАСТИХ ХОЛОДОВИХ ПЛИВІВ 

Жулікова М. В. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Одним з поширених гормональних розладів у жінок дітородного віку є 
синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). При даній патології спостерігаються 
морфологічні зміни в яєчниках, що супроводжуються утворенням великої кількості 
дрібних кіст, які представляють собою фолікули, що містять незрілі яйцеклітини. 
Захворювання являє собою патологію структури і функції яєчників на тлі 
нейрообменно порушень з хронічною ановуляцією та гіперандрогенією. Найбільш 
важливими в розвитку патологічних процесів при СПКЯ є інтенсифікація реакцій 
перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і антиоксидантний захист (АОЗ), що може 
сприяти розвитку оксидантного стресу. Показники ПОЛ і АОЗ використовували як 
прогностичний критерій тяжкості перебігу СПКЯ, що є актуальним.  

Мета. Вивчення особливостей перекисного окислення ліпідів і 
антиоксидантного захисту при експериментальному синдромі полікістозних яєчників 
на тлі переривчастих холодових впливів.  

Матеріали та методи. Експеримент проведений на 40 нелінійних самицях-
щурах популяції WAG/G Sto) 5-місячного віку, які були розділені на 3 групи: у  
1-контрольну увійшли 10 інтактних щурів, у 2 увійшли 15 щурів, яким моделювали 
СПКЯ, згідно експериментальної моделі [Пат. № 119800, UA, МПК G09В 23/28 
(2006/01) Харківський національний медичний університет, Кузьміна І. Ю., 
Ніколаєва О. В., Жулікова М. В. - З. № u201703527, заявл. 11.04.2017, опубл. 
10.10.2017, Бюл. № 19. Способ моделювання синдрому полікістозніх яєчніків]. У 3 
групу увійшли шури, яким після експериментального СПКЯ здійснювали постійний 
холодовий вплив (ПХВ), шляхом щоденного витримування тварин протягом 4 годин 
у камері, при температурі + 4 ° С (відповідно до методики Galton, W. A., and Nisula, B. 
C., 1998) на протязі 25 днів. Решта 20 годин тварини знаходилися у звичайних умовах 
утримання. У щурів із хвостової вени отримувалася кров. Інтенсивність процесів 
ПОЛ-АОЗ визначали за вмістом у сироватці крові та яєчникової тканини 
гідроперекисів ліпідів, дієнових кон'югатів, малонового діальдегіду, α-токоферолу та 
церулоплазміну. Дієнові кон'югати вимірювали при довжині хвилі 39233 нм із ходом 
променя 10 мм при утворенні вільних радикалів. Вміст малонового діальдегіда 
визначали по кольоровій реакції з тіобарбітуровою кислотою (Бородін Є. А., 
Арчаков А. І., 1987). Гідроперекиси ліпідів визначали по їх здатності окислювати іони 
Fe3 + з тіоцианатом амонію (Романова Л. А., Сталева І. Д., з співавт., 1992). 
Визначення церулоплазміну засноване на окисленні р-фенілендіамін за його участю 
(Колб В. Г., Камишніков В. С., 1976). Вміст α-токоферолу визначали в ліпідних 
екстрактах тканини по кольоровій реакції (Киселевич Р. Ж., Скварка С. І., 1972). При 
статистичному аналізі даних застосовували програми Statistica 6.1 (StatSoftInc., 
RСША). 

Результати. При аналізі стану системи ПОЛ-АОЗ в периферичної крові і 
тканинах яєчників у експериментальних тварин були виявлені наступні 
закономірності. У самиць щурів (2 група, з експериментальним СПКЯ) відбувалося 
збільшення у периферичної крові показників гідроперекисів ліпідів до 
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35,62±1,31 нмоль/мл (інтактні – 31,15±0,58нмоль/мл; р<0,01), дієнових кон'югатів – 
до 42,13±0,46 нмоль/мл (інтактні – 37,17±1,28нмоль/мл; р<0,01) і малонового 
діальдегіду – до 5,13±0,22 нмоль/мл (інтактні – 4,13±0,23 нмоль/мл; р<0,01). Вміст α-
токоферолу і церулоплазміну в периферичній крові експериментальних тварин 
2 групи, відповідно, знижувалося до 38,07±0,89 нмоль/л і 19,05±0,75мг/100мл 
(інтактні – 42,03±1,97 нмоль/л (р<0,05) і 23,77±1,36 мг/100 мл (р<0,01). У тканинах 
яєчників тварин 2 групи показники гідроперекисів ліпідів збільшувалися до 
45,68±1,25 нмоль/г (інтактні-36,12±1,11 нмоль/г; р<0,01), дієнові кон'югати – до 
52,57±1,82 нмоль/г (інтактні-43,82±1,3 нмоль/г; р<0,01) і α-токоферолу – до 
43,52±1,18 нмоль/г (інтактні – 58,95±1,93 нмоль/г (р<0,05). У тварин 3 групи, після 
експериментального СПКЯ та ПХВ самиць щурів (3 група) відбувається зниження в 
крові показників гідроперекисів ліпідів до 29,7±0,89 нмоль/мл (р<0,01) дієнових 
кон'югатів – до 34,87±1,82 нмоль/л (р<0,01) і малонового діальдегіду – до 
4,32±0,12 нмоль/мл (р<0,01) в порівнянні з 2-ю групою. Вміст α-токоферолу і 
церулоплазміну в периферичній крові тварин 3-ї групи достовірно збільшувався до 
40,75±0,94 нмоль/мл (р<0,05) і 27,04±2,12 мг/100 мл (р<0,05), відповідно. У тканинах 
яєчників відзначалося зниження показників гідроперекисів ліпідів до 
35,23±1,71 нмоль/г (р<0,01), дієнових кон'югатів – до 38,72±1,36 нмоль/г (р<0,01) при 
збільшенні вмісту α-токоферолу до 50,07±1,18 нмоль/г (р<0,01) у порівнянні з 2 групи 
щурів. Таким чином, ПХВ сприяє нормалізації в периферичній крові рівня 
досліджуваних продуктів ПОЛ при збільшенні вмісту церулоплазміну.  

У яєчніковій тканині при експериментальному СПКЯ спостерігається 
зменшення концентрації гідроперекисів ліпідів. ПХВ викликає нормалізацію 
показників досліджуваних продуктів ПОЛ-АОЗ в периферичній крові, при 
підвищенні її антиоксидантної активності. В тканинах яєчників знижуються 
показники окислених попередників і збільшується вміст α-токоферолу до рівня 
здорових тварин.  

Висновки. При експериментальному полікістозі яєчніків у щурів 
спостерігається дисбаланс у системі перекисного окислення ліпідів та 
антиоксидантного захисту, що проявлялося збільшенням вмісту в периферичній крові 
продуктів ліпопероксидації: гідроперекисів ліпідів, дієнових кон'югатів і малонового 
діальдегіду, на тлі зниження рівня α-токоферолу та церулоплазміну.  

Здійснення переривчастих холодових вплівів при синдромі полікістозніх 
яєчників, призводить до значного антиоксидантного ефекту в периферичної крові 
тварин, що проявляється зростанням α-токоферолу, церулоплазміну і зниженням 
показників перекисного окислення ліпідів, практично до рівня здорових тварин, що 
сприяє профілактиці оксидантного стресу.  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ НА ТЛІ 

ПЕРЕРИВЧАСТИХ ХОЛОДОВИХ ВПЛИВІВ 

Жулікова М. В., д.мед.н., проф. Кузьміна І. Ю. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Одним із можливих факторів патогенезу синдрому полікістозних 
яєчників (СПКЯ), в даний час, називають порушення функції жирової тканини, що, в 
першу чергу, пов'язане з резистентністю тканин до інсуліну. Роль бурої жирової 
тканини (БЖТ) в патогенезі СПКЯ довели експерименти при моделюванні 
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полікістозу у щурів, викликаного екзогенним введенням дегідроепіандростерона 
ацетату (ДГЕА). Під впливом переривчастих холодових впливів (ПХВ) в БЖТ тварин 
відбуваються адаптивні реакції, спрямовані на мобілізацію ліпідних запасів для 
генерації тепла. Адипонектин і лептин є важливими адипоцитокінами, які тісно 
пов'язані з енергетичним обміном в яєчниковій тканині. Активація БЖТ шляхом ПХВ 
призводить до підвищення рівня адипоцитокінів, які опосередковано можуть 
впливати на секрецію гормонів репродукції і перешкоджати розвитку кістозних змін в 
яєчниках. 

Крім цього, доведено, що охолодження організму тварин викликає 
різноспрямовану інтенсифікацію реакцій вільнорадикального окислення в 
периферичній крові і тканинах, що ініціюють їх морфологічну перебудову і 
функціональну активність. Все вище викладене визначає актуальність 
експериментального дослідження з вивчення закономірностей змін стану яєчників 
при СПКЯ у тварин під дією ПХВ.  

Мета. Вивчення впливу на самиць щурів переривчастих холодових впливів при 
експериментальному синдромі полікістозних яєчників.  

Матеріали та методи. Дослідження проведені на статевозрілих самицях щурів 
популяції Вістар (n=40) 5 місячного віку, масою тіла 190-210 г. 

Полікістозний процес у яєчниках моделювали шляхом щоденного (протягом 
25 діб) підшкірного введення ДГЕА, розчиненого в 0,2 мл очищеної та стерилізованої 
оливкової олії. Доза ДГЕА становила 60 мг/кг маси щура. ПХВ здійснювали шляхом 
щоденного витримування тварин протягом 4 годин на камері, при температурі + 4 °С 
(відповідно до методики Galton, W. A., and Nisula, B. C., 1998) протягом 25 днів після 
експериментального СПКЯ. Решта 20 ч тварини знаходилися щодня в звичайних 
умовах утримання.  

Дослідження проводилося відповідно до "Загальних етичних принципів 
досліджень на тваринах" (Україна, 2012), а також Гельсінської декларації, прийнятої 
Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації (1964-2000 рр.).  

Тварини були розділені на 4 групи, по 10 щурів у кожній: 1 група – тварини, які 
піддавалися ПХВ; 2 група – тварини, яких після експериментально викликаного 
СПКЯ за допомогою ДГЕА піддавали ПХВ; 3 група – тварини, яким викликали 
експериментальний СПКЯ введенням ДГЕА і які утримувались у віварії при 
температурі + 23 оС; 4 група – інтактний контроль. 

На 26 добу тварин забивали, забирали яєчники, які заморожували в середовищі 
Tissue-Tek ("Sakura", Японія). Для приготування кріостатних зрізів яєчники 
витягували з низькотемпературного сховища і виготовляли зрізи тканини товщиною 5 
мкм на кріомікротомі MEV (Німеччина). Зрізи фарбували гематоксиліном і еозином 
за стандартною методикою. Рівень лептину та адипонектину в плазмі крові тварин 
визначали імуноферментним методом (ІФА), з використанням набору реактивів 
"Leptin ELISA" і "Adiponectin ELISA" (Kit Diagnostics, США). При статистичному 
аналізі даних застосовували програми Statistica 6.1. Відмінності кількісних показників 
між досліджуваними групами оцінювали методами статистичного аналізу для 
незалежних вибірок з використанням t-критерію Стьюдента. 

Результати. Одним з характерних ознак СПКЯ є гіперплазія текальних клітин 
яєчників. Витримування тварин протягом 4 годин при 4 °С призводило до зниження 
температури тіла у тварин 1 і 2 групи на 0,5-1,0 °С При вимірюванні товщини шару 
текальних клітин в яєчниках щурів було встановлено, що даний показник має 
тенденцію до зростання в групах з ПХВ (групи 1 і 2) і значно збільшуватися в 3-й 
групі (введення ДГЕА) у порівнянні з інтактним контролем. Таким чином, результати 
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свідчать про те, що екзогенне введення андрогенів в організм експериментальних 
тварин призводить до гіперплазії текальних клітин як характерної ознаки СПКЯ. У 
наших експериментах встановлено, що кількість жовтих тіл в групі з моделлю СПКЯ 
було достовірно менше, ніж у контролі (0,2±0,05 в групі 3 проти 0,5±0,01 в контролі, 
р<0,05). Крім того, у щурів 2 групи, після ПХВ було відзначено значне підвищення 
рівня циркулюючого адипонектину і зниження концентрації лептину, в порівнянні з 
тваринами 1-ої групи (адипонектин 1 група – 12,3±2,3; 2 група – 21,5±2,2, р<0,05; 
лептин 1 група – 14,6±2,1; 2 група – 4,6±1,5, р<0,05. У групі інтактних щурів: 20,9±1,8 
та 4,4±1,3, відповідно). 

В результаті проведених експериментів доведено, що після ПХВ активізуються 
внутрішньоклітинні пристосувально-компенсаторні реакції в яєчниковій тканині, що 
підвищують товщину шару текальних клітин та відновлюють структуру яєчникової 
тканини, що сприяє попередженню розвитку СПКЯ. Тривалий холодовий вплив 
призводить до підвищення рівня адіпокінинів (адипонектину і лептину), які 
опосередковано можуть впливати на секрецію гормонів репродукції і перешкоджати 
розвитку кістозних змін в яєчниках. У зв'язку з чим, можна зробити висновок, що 
стимуляція адаптивних фізіологічних реакцій на тлі ПХВ блокує розвиток ознак 
СПКЯ у щурів при введенні ДГЕА. 

Висновки. Застосування переривчастих холодових впливів призводить до 
відновлення структурних елементів яєчникової тканини і товщини шару текальних 
клітин, а також до нормалізації концентрації в плазмі крові адіпокінинів 
(адипонектину і лептину) до рівня здорових тварин, що є важливим патогенетичним 
механізмом профілактики розвитку синдрому полікістозних яєчників. Підвищення 
рівня адіпокінинів впливає на секрецію гормонів репродукції і перешкоджає розвитку 
кістозних змін в яєчниках. 

МЕТАБОЛІЗМ СТЕРОЇДІВ ТА СИГНАЛЬНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ГОРМОНАЛЬНИХ ЕФЕКТІВ – МІШЕНЬ ДЛЯ ДІЇ ЕКСТРАКТУ 

МАКЛЮРИ ПРИ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПРОСТАТИ 
1Д.мед.н., проф. Зайченко Г. В., 2Тацький Ю. О. 

1Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, 
2Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Харків 

Вступ. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) – 
найпоширеніше урологічне захворювання чоловіків старшої вікової групи. Доведено, 
що ДГПЗ уявляє собою багатофакторне вік-асоційоване ендокринне захворювання, в 
основі якого лежать вікові зміни гормонального балансу, насамперед андрогенів та 
естрогенів з ростовими факторами залози. Посилене утворення дигідротестостерону 
(ДГТ), більш активного метаболіту тестостерону (Тс) через підвищення активності 
ферменту 5альфа-редуктази сприяє проліферації залозистого епітелію, що 
супроводжується дисбалансом між апоптозом та проліферацією. Стромальну 
гіперплазію підтримують естрогени, які діють як синергісти ДГТ. Зважаючи на те, що 
у стандартах лікування головними лікарськими препаратами патогенетичної терапії 
ДГПЗ є інгібітори 5α-редуктази, їх застосування супроводжується розвитком 
чисельних небажаних побічних ефектів. Вищенаведене актуалізує проблему пошуку 
нових простатопротекторів, які б демонстрували поряд з високою ефективністю 
покращений профіль безпеки (Bechis S.K. et al., 2014; Ryl A., 2015). Для фармакологів 
інтерес представляють плоди-супліддя Маклюри помаранчевої (Maclura pomifera (raf) 
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Schneid.), що багаті на біологічно активні речовини. Дослідники встановили наявність 
флавоноїдів, тритерпеноїдів, фітостероїдів лупеолу та ситостеролу, амінокислот та 
вітамінів. Домінування ліпофільних сполук, переважно фітостеринів та ізофлавонів 
показало доцільність розробки масляного екстракту маклюри (ЕМ) як 
простатопротектора.  

Мета. Вивчити внесок гормонопосередкованих сигнальних шляхів 
фармакологічної дії екстракту маклюри у формі ректальних супозиторіїв при 
експериментальній доброякісній гіперплазії передміхурової залози у щурів.  

Матеріали та методи. Модель сульпірид індукованої гіперплазії ПЗ (СГПЗ) 
відтворювали у статевозрілих щурів (9-11 міс. віку) масою 330-360 г шляхом 
введення сульпіриду (препарат Еглоніл, Sanofi-Aventis, Франція) (40 мг/кг, в/ч, 
30 діб). Щури контрольної групи отримували 0,5 мл 0,9 % NaCl, в/м. З 31 по 51 добу 
експерименту щурам у лікувальному режимі вводили або супозиторії з ЕМ (дозою 
380 мг/кг), або Простаплант форте (дозою 35 мг/кг) один раз на добу. 
Імуноферментним методом на 52-у добу досліду у сироватці крові визначали вміст 
Тс, Е2, ДГТ, а у гомогенаті простати – вміст 5альфа-редуктази, андрогенних (AR) та 
естрогенних (ER) рецепторів. Знеживлення тварин по завершенню експериментів 
проводили шляхом швидкої декапітації, що відповідає вимогам «Загальних етичних 
принципів проведення експериментів на тваринах» (Україна, 2001). Перевірку 
нульової гіпотези про відсутність різниці між групами проводили із застосуванням U-
критерію Манна-Уітні. Різницю між групами вважали статистично значущою при 
р<0,05.  

Результати. Моделювання СГПЗ призводить до статистично достовірних 
гормональних та внутрішньоклітинних змін. На тлі зростання концентрації Е2 (на 
68,9 %) та зниження Тс (на 63,4 %) співвідношення Тс/Е2 зменшилося на 78,9 %. Це 
супроводжувалось збільшенням вмісту ДГТ (на 94,1 %) та зростанням майже 
вшестеро співвідношення ДГТ/Тс. Останнє свідчить про активацію обох ферментів 
метаболізму Тс, ароматази та, переважно, 5α-редуктази й розвиток проліферативних 
процесів у простаті. Застосування у лікувальному режимі супозиторіїв з ЕМ 
збільшило вміст Тс, зменшило рівень Е2 та нормалізувало вміст ДГТ. Це призвело до 
збільшення співвідношення Тс/Е2 у порівнянні з контролем. Дослідження 
внутрішньоклітинних змін виявило суттєве зростання вмісту 5α-редуктази у щурів 
групи СГПЗ (на 54 %) та вмісту рецепторів статевих гормонів: АR (на 329 %) та ЕR 
(на 93 %). При таких змінах зменшився коефіцієнт Тс/АR (на 88,2 %), хоча величина 
ДГТ/АR суттєво не змінилася, можливо за рахунок зростання й вмісту цього 
метаболіту Тс, який є потужним агоністом АR. Співвідношення АR/ЕR зросло на 
72,7% за рахунок зростання вмісту саме ЕR, що також свідчить про порушення 
метаболізму Тс. Тому позитивним є факт того, що застосування супозиторіїв з ЕМ у 
щурів з СГПЗ призводить до нормалізації усіх досліджених гормональних показників, 
а на клітинному рівні інгібує активність 5α-редуктази, зменшує вміст AR та 
відношення Тс/АR подібно дії лікарських засобів-інгібіторів 5α-редуктази. Щодо 
виявленого при застосуванні ЕМ у ПЗ підвищення вмісту ЕR, які у цій залозі 
переважно представлені формою ЕRβ, то такий ефект може бути пояснений 
наявністю у складі екстракту фітоестрогенів, що демонструють змішаний ефект 
агоністів та антагоністів ЕRβ. Крім того, показано, що на відміну від ЕRα, стимуляція 
експресії ЕRβ пригнічує процес транскрипції генів, що є важливим для 
патогенетичної корекції ДГПЗ. 

У групі, що отримувала ПП, спостерігалися аналогічні зміни, як відносно 
гормонального тла, так і показників внутрішньоклітинних змін. Але у цій групі не 
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відмічено такої надекспресії ЕR та зростання співвідношення Е2/ЕR й Тс/АR. 
Скоріше за все такі відмінності зв’язані з різним складом ЕМ та ПП. 

Висновки.  
1. При уведенні супозиторіїв з екстрактом маклюри щурам з доброякісною 

гіперплазією передміхурової залози спостерігалася повна нормалізація 
функціональної активності передміхурової залози, що підтверджувалося 
нормалізацією вмісту статевих гормонів.  

2. Встановлено, що екстракт маклюри у щурів із доброякісною гіперплазією 
передміхурової залози інгібує активність ключового ферменту 5α-редуктази, зменшує 
вміст рецепторів андрогенів та відношення тестостерон/рецептори андрогенів подібно 
дії інгібіторів 5α-редуктази в тканинах простати. Підвищення у залозі вмісту 
рецепторів естрогенів може бути наслідком присутності в екстракті фітоестрогенів, 
що демонструють ефект агоністів/антагоністів рецепторів естрогенів. 

3. Фітосупозиторії з екстрактом маклюри дозою 380 мг/кг не поступалися за 
ефективністю простатопротекторної дії препарату порівняння – Простапланту форте 
дозою 35 мг/кг. 

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЗА 
ДОПОМОГОЮ НАНОЧАСТИНОК НА ОСНОВІ ОРТОВАНАДАТІВ 

РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННІ  

ПРОСТАТИТУ У ЩУРІВ 
1К.б.н., с.н.с. Коренєва Є. М. , 1к.б.н., с.н.с. Карпенко Н. О., 

1к.б.н. Чистякова Е. Є., 1к.б.н. Смолєнко Н. П., 1к.б.н. Бєлкіна І. О., 
1к.б.н. Величко Н. Ф., 1к.фарм.н., с.н.с. Кустова С. П., 1к.фарм.н. Бойко М. О., 

1к.х.н., с.н.с. Нікішина Л. Є., 1д.мед.н., проф. Бондаренко В. О., 
2к.х.н., с.н.с. Клочков В. К.  

1ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків, 
2Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків 

Вступ. Порушення репродуктивної функції чоловіків та сексуальні розлади 
можуть бути викликані різноманітними причинами, серед яких значне місце 
посідають простатити, які є досить поширеним захворюванням та діагностуються у 
35-40 % чоловіків. Хронічну форму простатиту виявляють більш ніж у 90 % хворих. 
На теперішній час терапія репродуктивних розладів не завжди призводить до 
відновлення фертильності. Патологічні зміни у складі сім’яної плазми, яка на 40%-
60 % складається зі секрету передміхурової залози (ПЗ), та гіпоандрогенемія 
призводять до погіршення запліднюючої здатності еякуляту. Отже, порушення 
функціонування ПЗ, що відбувається при її запаленні, неминуче призводить до 
розвитку змін у спермограмі та до зниження відтворювальної функції. Тому пошук 
нових засобів корекції простатитів є вкрай важливим, особливо з огляду на депопу-
ляційні тенденції у країні. Накопичені в останні десятиріччя дані свідчать, що 
традиційні методи терапії гіпофертильності не завжди ефективні. Останнім часом 
дослідники звернули увагу на новий клас речовин із репродуктокорегуючим 
потенціалом – наночастинки (НЧ) на основі оксидів рідкісноземельних елементів. 
Показано, що неорганічні НЧ nReVO4:Eu3+ є перспективними нанорозмірними 
носіями для транспортування органічних молекул у живу клітину, а комбінації 
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речовин із НЧ рідкісноземельних елементів можуть підвищити ефективність терапії 
ХП та зіграти позитивну роль у регуляції генеративної функції щодо відновлення 
гормонального та репродуктивного статусу при ХП у особин чоловічої статі. 

Мета. Визначити ефективність застосування наночастинок на основі 
ортованадатів рідкісноземельних елементів із різним форм-фактором щодо корекції 
порушень генеративної та копулятивної функції, які виникають унаслідок хронічного 
експериментального простатиту.  

Матеріали та методи. Використано 260 самців щурів популяції Вістар масою 
250-350 г та 90 самиць вагою 220-280 г. Робота зі щурами проводилась відповідно до 
етичних принципів експериментів на тваринах. Холодову модель простатиту 
(кріотравма) здійснювали місцевим кріотравматичним впливом. Самцям щурам 
(група ХП-кріо, 6 голів) під наркозом (1 % розчин тіопенату внутрішньочеревно у 
дозі 45 мг/кг м. т. тварини) в асептичних умовах було проведено лапаратомію. ПЗ 
було вивільнено та на її передню поверхню та перешийок було нанесено аплікатор, 
зрошений препаратом Wartner® (виробник Omega Pharma International, Бельгія). Після 
чого ПЗ було вправлено в черевну порожнину. Контролем слугували хибно оперовані 
щури (група Контроль-Кріо, 6 голів), яким було зроблено в аналогічних умовах розріз 
усіх шарів черевиної порожнини, а потім було зшито пошарово. У подальшому 
тварин утримували у звичайних умовах віварію та використовували для проведення 
досліджень ефективності застосування НЧ. У цій роботі досліджено вплив 
застосування синтезованих в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України НЧ 
на основі нанокристалів ортованадатів складу nReVO4:Eu3+ (Re = Y, Gd, La) із різним 
форм-фактором (LaVO4:Eu3+ – стрижні 6Х40 нм, GdVO4:Eu3+ – зерна 8Х25 нм, сфери 
– 2 нм) та їх композицій щодо відновлення репродуктивної функції самців щурів, яка 
була ушкоджена внаслідок ХП. Речовини вводились ректально протягом двох тижнів 
починаючи з 14 доби після кріотравми. Дані отримані з використанням НЧ 
порівнювались із такими, що одержані при використанні референтного препарату 
Простатилен. 

Результати. На щурах зі змодельованим кріотравматичним ураженням ПЗ 
проведено скринінг декількох композицій наночастинок ортованадатів 
рідкісноземельних елементів із різним форм-фактором (стрижні, зерна, сфери) і 
наночастинок металів та обрана найбільш ефективна композиція на основі 
LaVO4:Eu3+ у вигляді стрижнів. За умов ректального застосування обраної композиції 
виявлено позитивний ефект на пошкоджену внаслідок кріотравми ПЗ самців щурів із 
відновленням її гістоструктури, зменшенням інтенсивності запалення, нормалізацією 
андрогенного статусу. Встановлено покращення репродуктивної функції (активізація 
статевої поведінки, нормалізація сперматогенезу, фертильності, плодючості, тощо), 
що не поступається, а навіть виявляється кращим за дію відомого простатопротектора 
Простатилену.  

У ході виконання роботи розроблено склад та технологію одержання м'якого 
засобу для ректального використання у формі гелю, що містить як індивідуальні 
наночастинки ортованадатів рідкісноземельних елементів, так і їх комбінації. 
Проведено комплекс фармако-технологічних та аналітичних випробувань 
розроблених м’яких засобів, розроблено методи контролю їх якості, встановлено 
метрологічні характеристики методики визначення основної діючої речовини, які 
доводять її коректність.  
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Висновки.  
1) Наночастинки на основі оксидів рідкісноземельних елементів мають 

простатопротекторні властивості щодо відновлення морфологічної будови 
передміхурової залози, її функціональних характеристик та порушеної унаслідок 
простатиту репродуктивної функції.  

2) Біологічна активність наночастинок на основі ортованадатів 
рідкісноземельних елементів має залежність від їхнього форм-фактору (наночастинки 
LaVO4:Eu3+ у формі стрижней та наночастинки GdVO4:Eu3+ у формі зерен позитивно 
впливають на пошкоджену кріотравмою передміхурову залозу, відновлюючи її 
функцію та покращуючи спермограму щурів).  

3) Отримані дані можуть бути підґрунтям для розробки інноваційних засобів 
корекції гіпофертильності, що виникає внаслідок або на тлі запальних захворювань 
статевої системи чоловіків, зокрема, простатитів. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО ЗАСОБУ – ПОХІДНОГО КАМФОРНОЇ 
КИСЛОТИ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ В 

УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ 

К.б.н., с.н.с. Кудря М. Я., к.б.н., с.н.с. Палагіна І. А.,  
к.фарм.н., с.н.с. Кустова С. П., к.б.н. Мельниківська Н. В., к.фарм.н. Бойко М. О., 

Устенко Н. В., к.х.н., с.н.с. Яременко Ф. Г., к.х.н., с.н.с. Нікішина Л. Е.,  
Морозюк А. Ю., Ганненко С. Г., Варавін В.П.  

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. В теперішній час коморбідна патологія, яка пов'язана з порушеннями 
функціонування печінки, набуває все більшої поширеності, а вирішення даної проблеми 
на сьогодні залишається вельми актуальним. Доведено, що будь-яке порушення 
функціонального стану печінки негативно позначається на стані багатьох органів і систем 
та сприяє розвитку їх патології. Так, встановлено зв'язок порушень статевої функції 
чоловіків з ушкодженнями печінки. Тому одним з важливих, але недостатньо вивчених 
питань сучасної ендокринології залишається з'ясування впливу різних патологій печінки 
на стан сперматогенезу та розробка таких засобів комбінованої терапії, які здатні 
позитивно впливати на сперматогенну функцію шляхом нормалізації метаболічних 
процесів в печінці. 

В ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 
України» розроблено новий засіб на основі похідного камфорної кислоти – катіазин, який 
має сперматомодулюючу та гепатопротекторну активність. До складу нового 
фармацевтичного засобу (ФЗ) з катіазином включено в якості потужного антиоксиданту 
янтарну кислоту, а для підвищення її біодоступності – глутамінову кислоту. 

Мета. Вивчити гепатопротекторну та сперматостимулюючу активність нового 
фармацевтичного засобу на основі катіазину для корекції коморбідної патології на фоні 
експериментального гепатиту. 

Матеріали та методи. Експериментальні дослідження проведено на 80 
безпородних щурах-самцях масою тіла 200-300г. Модель токсичного гепатиту відтворено 
шляхом підшкірного введення тетрахлорметану (CCl4) в дозі 2,5 мг/кг м. т. (50 % розчин на 
олії) тричі на тиждень впродовж місяця. ФЗ з катіазином на 2 % суспензії крохмалю 
вводили перорально щоденно в дозі 32 мг/кг м.т. (з вмістом катіазину 10 мг) протягом 
місяця. 
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Для моделювання медикаментозного гепатиту щурам вводили парацетамол в дозі 
500 мг/кг per os щоденно протягом перших двох тижнів та через день впродовж двох 
наступних. ФЗ застосовували в дозі 32 мг/кг, починаючи з третього тижня, через одну 
годину після введення парацетамолу або один раз на добу в інші дні. Тварин розподілили 
на групи: інтактний контроль; контроль-гепатит; група щурів з гепатитом, які отримували 
ФЗ з катіазином. По закінченні експерименту тварин знеживлювали методом декапітації 
під легким ефірним наркозом. 

Для визначення гепатопротекторної активності ФЗ з катіазином вивчали ряд 
біохімічних показників. Білоксинтетичну функцію печінки досліджували за вмістом 
загального білка, змінами протеїнограми. Стан ліпідного метаболізму характеризували за 
рівнем у сироватці крові загальних ліпідів, β-ліпопротеїдів, холестеролу та 
триацилгліцеролів, ферментативну функцію за активністю аспаргінової (АсАТ), 
аланінової (АлАт) амінотрансфераз та гамаглутамілтранспептидази (ГГТ). Метаболізм 
оксиду азоту (NO) оцінювали за вмістом нітратів (NO3

-) та нітритів (NO2
-) в гомогенаті 

печінки. Стан процессів ліпопероксидації вивчали за рівнем дієнових кон'югатів, 
гідропероксидів ліпідів (ГПЛ) та активних сполук, що реагують з тіобарбітуратовою 
кислотою (ТБКАС), у сироватці або цільній крові та 10 % гомогенаті печінки. Стан 
антиоксидантної системи (АОС) досліджували за вмістом відновленого глутатіону (GSH) 
у крові, SH-груп у сироватці крові, активністю глутатіонпероксидази (ГП), глутатіон-S-
трансферази у гомогенаті печінки, каталази у сироватці крові та гомогенаті печінки. 
Враховуючи зв'язок між патологією печінки та порушенням сперматогенезу, оцінювали 
спермограми щурів: загальну кількість сперматозоїдів, відсоток їх нормальних, 
патологічних форм та рухливість клітин. Статистичну обробку результатів проводили за t 
критерієм Ст'юдента. Значущими вважались дані при P≤0,05 та близькими до таких при 
0,05˂P≤0,1. 

Результати. При інтоксикації CCl4 у щурів виявлені чіткі ознаки гепатиту у вигляді 
підвищеної більш ніж у два рази активності АлАТ та ГГТ (P≤0,05), що свідчить не тільки 
про порушення ферментативної активності печінки, а й про холестаз. З боку АОС 
спостерігали зниження майже у два рази вмісту GSH у крові, SH-груп у сироватці та ГП у 
гомогенаті печінки (P≤0,05). За цих умов відбувалась інтенсифікація процесів ПОЛ зі 
збільшенням вмісту ГПЛ та ТБКАС (P≤0,05) у гомогенаті печінки та метаболізму NO з 
утворенням його вільнорадикальних похідних. Крім того, виявлені порушення 
білоксінтетичної функції у вигляді зниження рівня загального білка (P≤0,05), альбумінів 
та α2-глобулінів, зміни в ліпідограмі, судячи по підвищенню вмісту β-ліпопротеїдів та 
холестеролу на 51 і 20 %, відповідно. Отже, зазначені зміни є ознаками розвитку 
токсичного гепатиту з порушеннями основних видів метаболізму в печінці. Зареєстровані 
також зміни в спермограмі: зниження загальної концентрації сперматозоїдів та відсотка їх 
морфологічно нормальних форм в 1,5 та 1,7 рази відповідно, збільшення в 2,3 рази 
відсотка патологічних форм (P≤0,05). Відмічені зміни в спермограмі обумовлені 
передусім розвитком патологічних процесів в печінці, зважаючи на те, що CCl4 не чинить 
прямої токсичної дії на сім'яники.  

За умов парацетамол-індукованого гепатиту у щурів спостерігали значне 
підвищення активності ГГТ у сироватці крові порівняно з інтактним контролем (0,44±0,02 
мккат/л vs 0,24±0,01 мккат/л, P≤0,05), що свідчить про пошкодження клітинних мембран 
печінки. На фоні гепатиту відмічали вірогідне підвищення активності АлАТ (1,45±0,06 
мккат/л vs 1,28±0,06 мккат/л в контролі P≤0,05), зниження вмісту ліпопротеїдів низької 
щільності та холестеролу в порівнянні з інтактним контролем (P≤0,05), що вказує на 
розвиток печінкової недостатності внаслідок гепатотоксичної дії парацетамолу. У щурів з 
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гепатитом відмічено зниження вмісту GSH у крові на 30 % у порівнянні з інтактним 
контролем та активності ГST у печінці до 32,70±4,61 нмоль vs 67,11±7,50 нмоль GS-
ДНБ/хв·мг протеїну. В печінці щурів з гепатитом спостерігали зміни показників 
метаболізму NO: збільшення вмісту NO3

- на 51 % і NO2
- на 21 % порівняно з контролем 

(P≤0,05), що, ймовірно, пов'язано з експресією переважно індуцибельної NO-синтази у 
гепатоцитах. Встановлено, що при ураженні печінки парацетамолом в суспензії 
епідідіміса щурів знижується концентрація сперматозоїдів, кількість морфологічно 
нормальних форм (P≤0,05) та відсоток рухливих сперматозоїдів (0,05˂P≤0,1), але 
підвищується відсоток патологічних форм (P≤0,05) у порівнянні з контролем.  

Отже, на моделях тетрахлорметан- та парацетамол-індукованого гепатиту в печінці 
щурів розвиваються значні порушення ліпідного, білкового метаболізму, пригнічення 
антиоксидантної системи та підвищення активності процесів пероксидного окиснення 
ліпідів, що супроводжується негативними змінами сперматогенної функції сім'яників.  

Застосування нового засобу на основі катіазину для корекції функціонально-
метаболічних порушень показало, що даний ФЗ має широкий спектр гепатопротекторної 
дії. В умовах гепатиту, незалежно від його генезу, досліджуваний ФЗ в дозі 32 мг/кг м. т. 
посилює антиоксидантний захист печінки і організму в цілому (підвищення рівня GSH та 
активності ГST), гальмує утворення стабільних метаболітів NO в тканині печінки, 
нормалізує ферментативну функцію гепатоцитів (зниження до фізіологічної норми 
активності АлАТ та ГГТ), зменшує явища цитолізу гепатоцитів, відновлює обмін 
холестеролу та β-ліпопротеїдів. Відновлюючи функціональний стан печінки, 
досліджуваний ФЗ нормалізує показники спермограми, зокрема сприяє збільшенню 
загальної кількості сперматозоїдів, їх морфологічно нормальних форм та зменшенню 
відсотка патологічних клітин. Показано, що одним з провідних механізмів коригуючого 
впливу ФЗ з катіазином на стан метаболічних процесів в печінці є підвищення активності 
глутатіонової ланки АОС та гальмування продукції метаболітів NO. 

Висновки.  
1. Новий фармацевтичний засіб на основі похідного камфорної кислоти проявляє 

широкий спектр гепатопротекторної дії. Його ефективність в умовах експериментального 
гепатиту обумовлена посиленням антиоксидантного захисту печінки та організму в 
цілому, нормалізацією ферментативної функції гепатоцитів, відновленням ліпідного 
метаболізму та сперматогенезу. 

2. Визначено, що одним з провідних механізмів коригуючого впливу нового засобу 
при коморбідній патології на фоні гепатиту є підвищення активності глутатіонової ланки 
антиоксидантної системи та зниження утворення метаболітів оксиду азоту. 

ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ФУНКЦІЙ ПЕЧІНКИ ТА 
СПЕРМАТОГЕНЕЗУ У ЩУРІВ В УМОВАХ ТОКСИЧНОГО 

ГЕПАТИТУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ЗАСОБОМ 
НА ОСНОВІ КАТІАЗИНУ ТА СЕЛЕНОВМІСНОЇ СПОЛУКИ  

К.б.н., с.н.с. Палагіна І. А., к.б.н., с.н.с. Кудря М. Я., к.б.н. Мельниківська Н. В., 
к.фарм.н., с.н.с. Кустова С. П., к.фарм.н. Бойко М. О.,  

к.х.н., с.н.с. Яременко Ф. Г., Устенко Н. В., Морозюк А. Ю., Ганненко С. Г.  
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. Одним з актуальних напрямків сучасної ендокринології є вивчення 
стану чоловічої статевої функції на фоні коморбідної патології, яку вважають 
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обтяжливим фактором, що відіграє значну роль в розвитку порушення фертильності у 
чоловіків. Найбільш значущими у розвитку порушень сперматогенезу є зміни 
обмінних процесів в печінці – центрального органу підтримки метаболічного 
гомеостазу. Визначено, що стан сперматогенезу суттєво залежить від активності 
метаболізму андрогенів, синтезу холестеролу як головного попередника статевих 
гормонів та його секреції у складі ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), а також 
стану обміну глюкози, азотвмісних сполук, вітамінів та мінералів, тобто цілого ряду 
біохімічних процесів, які відбуваються в печінці. За умов гепатиту у щурів-самців 
зазвичай знижується рівень тестостерону, кількість та рухливість сперматозоїдів, 
значно підвищується кількість апоптичних сперматогенних клітин на тлі зниження 
відносної маси сім’яників. Деякі метаболічні процеси в печінці впливають і на 
функціональний стан щитовидної залози (ЩЗ), основною функцією якої є утворення 
тиреоїдних гормонів: трийодтироніну (Т3) та тироксину (Т4). Печінка бере участь в 
метаболізмі, транспорті, зберіганні і екскреції цих гормонів. Порушення цих видів 
метаболічної активності органу при хронічному гепатиті часто супроводжуються 
ознаками гіпотиреозу.  

Враховуючи зазначене вище, для ефективної корекції коморбідної патології, що 
поєднує порушення сперматогенезу з розвитком гіпотиреозу на фоні гепатиту є 
перспективною розробка комбінованих лікарських засобів, які б поєднували 
сперматостимулюючу активність з гепатопротекторною та відновлюючим впливом на 
тиреоїдний статус організму. Такий іноваційний лікарський засіб розроблено в 
Державній установі «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського 
НАМН України», основною діючою речовиною якого є похідне камфорної кислоти – 
3-(4,5-дигідротіазол-2-іл)амід цис-1,2,2-триметилциклопентан 1,3-дикарбонової 
кислоти (катіазин), який має доведену сперматостимулюючу активність та здатний 
покращувати функціональний стан печінки. Враховуючи важливу роль 
оксидативного стресу в патогенезі різних форм патоспермій та гепатиту з ознаками 
порушення функцій ЩЗ, у склад нового фармацевтичного засобу (ФЗ) включено 
селеновмісну сполуку, яка завдяки вираженим антиоксидантним та 
мембраностабілізуючим властивостям може суттєво покращувати коригуючу дію 
катіазину за умов коморбідної патології.  

Мета. Оцінити вплив фармацевтичного засобу на основі катіазину та 
селеновмісної сполуки на стан обміну ліпідів, вуглеводів, білків та активність 
сперматогенезу на моделі тривалого гепатиту, індукованого тетрахлорметаном.  

Матеріали та методи. Досліди проведено на 40 безпородних білих щурах-
самцях масою 220-320 г. Гепатит відтворено шляхом підшкірного введення 
тетрахлорметану (ССl4) у дозі 4,5 мл/кг м.т. 50%-вого олійного розчину тричі на 
тиждень впродовж місяця. Тварин розподіляли на чотири групи: контроль, якому 
вводили розчинники (рослинну олію та воду) ; щури з гепатитом; щури з гепатитом, 
яким вводили ФЗ на основі катіазину та селеновмісної сполуки у дозі 32 мг/кг м.т. (з 
вмістом катіазину 10 мг та селену 0,0003 мг); щури з гепатитом, які отримували ФЗ з 
селеном (0,0003 мг) без катіазину в дозі 32 мг/кг м.т. 

Для оцінки стану метаболічних функцій печінки у сироватці крові щурів 
визначали вміст загальних ліпідів, холестеролу (ХС), триацилгліцеролів (ТАГ), β-лі-
попротеїдів (β-ЛП), вміст загального білка з використанням наборів «Філісіт-Діаг-
ностика» та «СпайнЛаб». Вміст глікогену в гомогенаті печінки досліджували методом 
Kamp & Katz. 



 

 

67 
Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології», 

Двадцяті Данилевські читання  (4-5 березня 2021р.) 

 

РЕПРОДУКТИВНІ ПОРУШЕННЯ 

Враховуючи зв’язок між патологією печінки та порушенням сперматогенезу, 
реєстрували деякі параметри спермограми: загальну кількість сперматозоїдів, 
відсоток їх нормальних, патологічних форм та рухливих клітин.  

Множинне порівняння груп з нормальним розподілом даних виконували 
методом дисперсійного однофакторного аналізу (ANOVA) із застосуванням 
статистичного критерію Тьюкі. Значущими вважали дані при Р≤0,05.  

Результати. На моделі тривалого гепатиту, індукованого CCl4, виявлено 
зниження в 1,7 разів вмісту загальних ліпідів в сироватці крові щурів (до 1,12±0,10 г/л 
vs 1,85±0,17 г/л в контролі, Р≤0,05), що виникає внаслідок активації процесів їх 
окислювальної модифікації. В ліпідограмі відмічається підвищення вмісту загального 
ХС (0,05<Р≤0,1) та в 1,5 рази вмісту ТАГ (до 0,91±0,1 ммоль/л vs 0,65±0,04 ммоль/л в 
контролі, Р≤0,05), яке може бути однією з ознак холестатичних змін на тлі гепатиту та 
вказувати на розвиток вторинної комбінованої дисліпідемії атерогенного характеру. 
Зареєстровано зниження в 3,6 рази вмісту глікогену в тканині печінки (Р≤0,05), що, 
ймовірно, обумовлено пригніченням глікогенезу через численні руйнування 
гепатоцитів.  

Порушення метаболічних функцій печінки при інтоксикації CCl4 

супроводжуються негативними змінами в спермограмі: вірогідне зниження загальної 
концентрації сперматозоїдів, концентрації їх морфологічно нормальних форм та 
відсотка рухливих сперматозоїдів в 1,9, 2,3 та 1,3 рази відповідно, а також збільшення 
в 2 рази відсотка патологічних форм порівняно з показниками в контролі. Відомо, що 
ССl4 не проявляє безпосередньої токсичної дії на сім’яники щурів, отже, порушення 
сперматогенезу є вторинним, яке пов’язано з розвитком патологічних процесів в 
печінці та порушенням функцій органу. 

Введення ФЗ на основі катіазину з селеновмісною сполукою сприяє 
відновленню вмісту загальних ліпідів у сироватці крові щурів з CCl4-індукованим 
ушкодженням печінки майже до рівня значення показника в групі контролю 
(1,75±0,21 г/л в досліді vs 1,12±0,10 г/л при гепатиті, Р≤0,05). Отже, за впливу 
дослідженої ФЗ відновлюється регулююча функція печінки в обміні ліпідів, а також 
відсутні зміни ліпідного спектра сироватки крові, які характеризують явища 
холестазу. Поряд з цим, досліджений ФЗ не викликає змін в печінці вмісту глікогену, 
запаси якого суттєво втрачаються в умовах гепатиту.  

Корекція порушень метаболічного гомеостазу печінки за впливу ФЗ на основі 
катіазину та селеновмісної сполуки відіграє певну позитивну роль в покращенні 
сперматогенної функції сім’яників у вигляді зниження в 1,4 рази патологічних форм 
сперматозоїдів (до 25,15±2,99 % vs 36,31±2,42 % при гепатиті, Р≤0,05).  

При порівнянні ефектів ФЗ на основі катіазину та селеновмісної сполуки з дією 
ФЗ з селеновмісною сполукою, але без катіазину, в умовах гепатиту визначено, що 
селен завдяки антиоксидантним властивостям певною мірою сприяє регресу змін 
ліпідного обміну за рахунок зниження інтенсивності їх пероксидації, а також 
покращенню процесу сперматогенезу у щурів. Отже, комбінований засіб катіазину та 
селеновмісної сполуки перевершує монозасіб катіазину за коригуючим впливом на 
стан ліпідного метаболізму та сперматогенезу, ознаки порушення якого проявляються 
в умовах гепатиту.  

Висновки. Новий фармацевтичний засіб на основі катіазину та селеновмісної 
сполуки в умовах токсичного ушкодження печінки позитивно впливає на стан 
ліпідного обміну, відновлюючи рівень загальних ліпідів та запобігаючи змінам 
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ліпідного спектра сироватки крові. Врегулювання функціональної активності печінки 
щодо метаболізму ліпідів та інтенсивності їх пероксидації певною мірою сприяє 
покращенню стану сперматогенезу у вигляді зниження відсотка патологічних форм 
сперматозоїдів. 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ ПІД ЧАС 
ВАГІТНОСТІ НА ЗАГАЛЬНУ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ  

НАЩАДКІВ 

Перець О. В., к.б.н. Бондаренко Т. В., д.мед.н., проф. Сергієнко Л. Ю. 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Протягом останніх років нами проведено великий обсяг експериментальних 
досліджень, котрі присвячені визначенню впливу соціально-емоційного стресу 
матерів на різних етапах вагітності на формування ендокринопатій у таких нащадків в 
післянатальному житті. У численних експериментах показано, що щури-нащадки 
обох статей, народжені від стресованих під час вагітності матерів, часто мають малу 
масу тіла та знижену життєздатність в ранньому післянатальному періоді, 
демонструють порушення сомато-статевого розвитку, порушення функціонування 
репродуктивної системи, напружений стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової вісі, 
ознаки раннього розвитку остеопорозу та остеоартрозу та інше. Разом з цим була 
доведена можливість запобігання/зменшення негативного впливу пренатального 
стресу на гормонально-залежні патології у нащадків шляхом застосування препарату 
«Кардонат» під час виникнення стресу у вагітних. Але залишилося питання, чи 
впливає надлишок глюкокортикоїдів у оточенні плода на етапах його 
внутрішньоутробного розвитку на загальну тривалість життя.  

Мета. Визначення наявності/відсутності впливу соціально-емоційного стресу 
самиць на різних етапах гестації без/та з одночасним застосуванням препарату 
«Кардонат» на загальну тривалість життя нащадків гестаційно стресованих матерів.  

Матеріали та методи. Дослідження проведено на щурах обох статей – 
нащадках інтактних самиць (гр. К), нащадках самиць, стресованих у першому 
триместрі вагітності (гр. С1) та стресованих у першому та третьому триместрах 
(гр. С1+3), а також нащадках самиць, яким на тлі відтворення стрес-ситуації уводили 
препарат «Кардонат» (Сперко, Україна) (гр. С1+К та гр. С1+3+К, відповідно). Для 
цього дослідження в групах було залишено по 20 тварин (10 самиць та 10 самців). 
Тварини до настання природної смерті утримувалися в стандартних умовах віварію. 
Фіксували дату смерті. Отримані дані статистично оброблені. 

Результати. Була обчислена середня тривалість життя (СТЖ) тварин окремо 
для самиць та самців. При цьому виявили, що найбільшу СТЖ мали тварини 
інтактної групи (р<0,02). Соціально-емоційний стрес у першому триместрі вагітності 
(гр. С1) знизив цей показник відносно інтактних тварин на 14 % у самиць та 10 % у 
самців (р<0,01). В гр. С1+3 тварини мали СТЖ на 25 % у самиць та на 21 % у самців 
менший за інтактних (р<0,01). Поряд із цим, уведення вагітним самицям під час 
стресу препарату «Кардонат» (гр. С1+К та гр. С1+3+К, відповідно), мало позитивний 
вплив на СТЖ їх нащадків: показник СТЖ в гр. С1+К у самиць збільшився на 9 % , а у 
самців на 8 % (відносно гр. С1, р<0,05); в гр. С1+3+К цей ефект був ще виразнішим – 
показник СТЖ у самиць збільшився на 15 %, у самців на 18 % (відносно гр. С1+3, 
р<0,01). 
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Висновки.  
1. Соціально-емоційний стрес під час вагітності скорочує загальну тривалість 

життя таких тварин-нащадків. Особливо негативний вплив має ситуація, коли після 
стресу в першому триместрі вагітності, додається вплив стрес-чинника в третьому 
триместрі.  

2. Застосування продовж вагітності препарату «Кардонат» показало позитивний 
вплив на загальну тривалість життя нащадків щурів обох статей, отриманих від 
самиць, стресованих в різні періоди вагітності. 

ДИСЛІПІДЕМІЯ ТА РЕПРОДУКТИВНІ РОЗЛАДИ У САМЦІВ 
ЩУРІВ ПРИ НАДМІРНОМУ СПОЖИВАННІ ГІДРОГЕНІЗОВАНОЇ 

ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ 

К.б.н., доц. Сак А. Є., Антіпова Р. В. 
Харківська державна академія фізичної культури 

Вступ. Правильне та збалансоване харчування забезпечує нормальний ріст і 
розвиток організму людини, оптимальне функціонування всіх органів і систем, 
сприяє збереженню фертильності та покращенню демографічної ситуації в цілому. 
Через низький економічний добробут населення та значне зубожіння більшості 
українців у стравах пересічних громадян переважають дешеві продукти з низькою 
біологічною цінністю. Пальмова олія є поширеним кулінарним інгредієнтом. Через 
низьку собівартість і високу насиченість жирами пальмова олія використовується в 
якості дешевого замінника масла в комерційній харчовій промисловості та стоїть на 
другому місті за споживанням рослинних олій у світі.  

Варто зауважити, що пальмова олія містить приблизно 49 % насичених жирів, 
основним компонентом яких є пальмітинова кислота. На її долю приходиться 44 % 
продукту, що є відносно високою концентрацією у порівнянні з іншими рослинними 
оліями. Пальмітинова кислота не здатна повністю метаболізуватися в організмі. Вона 
накопичується, викликаючи цим жирові переродження органів: печінки, 
підшлункової залози, скелетних м’язів. 

Велике значення має профіль жирних кислот у будові мембран сперматозоїдів. 
Відповідний склад жирних кислот у мембрані сприяє передачі імпульсів та роботі 
рецепторів, перетворенню холестерину, регулює низку фізіологічних процесів. Тому 
надмірне споживання гідрогенізованої та насиченої пальмової олії є вкрай 
небезпечним. Враховуючи сучасний ритм життя, «заїдання» стресів та їжу на ходу 
виникає проблема переїдання та надмірного споживання насичених жирів та транс-
ізомерів на які багата гідрогенізована пальмова олія . Це сприяє значному поширенню 
аліментарних та аліментарнообумовлених патологій, та репродуктивних зокрема.  

Мета. Визначення впливу тривалого споживання гідрогенізованої пальмової 
олії (тверда форма) на показники ліпідного обміну, вмісту статевих гормонів та стан 
репродуктивної системи у статевозрілих самців щурів. 

Матеріали та методи. Тривале споживання гідрогенізованої пальмової олії 
(тверда форма) впродовж 75 діб моделювали додаванням його до стандартного 
раціону щурів у розрахунку 3 г/кг, що перевищувало добову норму в 1,5 раза. 
Використовували гідрогенізовану пальмову олію торгової марки «Delta Wilmar». 
Перед початком експерименту щури-самці популяції Вістар масою 230-280 г були 
рандомізовані на дві групи по 7 тварин у кожній. До 1-ї увійшли інтактні тварин, до 2-
ї – тварини, що споживали пальмове масло. Після закінчення експерименту щурів 
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зважували натще та виводили з досліду швидкою декапітацією. У сироватці крові та 
печінці визначали показники ліпідного обміну (загальний холестерин, тригліцериди).  

У суспензії епідидимальних сперматозоїдів оцінювали стан сперматогенезу: 
визначали кількість епідидимальних сперміїв, їх рухливість та відсоток патологічних 
форм.  

Результати. У сироватці крові самців щурів виявлено збільшення концентрації 
тригліцеридів на 22 %, а холестерину на 18 %. У гомогенаті печінки перевищення 
вмісту тригліцеридів становило 27 %, холестерину – на 26 %, відносно значень 
контрольної групи .  

Концентрації загального і вільного тестостерону (Т) у сироватці крові були на 
12,4 та 32,85 % меншими відповідно щодо значень інтактних самців (Р≤0,05). Однак 
вміст естрадіолу (Е) виявився на рівні фізіологічної норми контрольних тварин 
(Р≤0,05). Розрахунок співвідношення Т/Е2, який є показником 
андрогенізації/естрогенізації організму, показав, що у дослідних самців він менше: із 
Тз по відношенню до Е2 на 35 %, а з Тв – на 26,64 %.  

Аналіз показників спермограми у суспензії епідидимальних сперміїв дослідних 
самців виявив зміни загальної концентрації гамет, яка була меншою на 22 % . 
Спостерігалося збільшення на 67 % частки патологічних форм та зменшення на 25 % 
кількості морфологічно нормальних сперматозоїдів .  

Гістологічний аналіз показав структурні перебудови певної кількості сім’яних 
канальців на тлі незміненої гістологічної структури. Ці перебудови мали однотиповий 
характер та, можливо, пов’язані зі збільшенням неактивних форм клітин Лейдіга, 
зниженням їхньої секреторної активності та, як наслідок, нестачу тестостерону, що 
спостерігалося у дослідних тварин. Також у них виявлено зменшення індексу 
сперматогенезу, що відображає кількість генерацій сперматогенних клітин у стінці 
сім’яних канальців. Спостерігалося збільшення кількості звивистих сім’яних 
канальців із злущеними гермінативними клітинами у просвіт, що є маркером 
чутливості сперматогенезу до дії несприятливих факторів, зокрема підвищення вмісту 
ліпідів у навколоклітинному просторі.  

Висновки. Надмірне та тривале споживання гідрогенізованої пальмової олії 
(тверда форма) має негативний вплив на гормонально-метаболічні процеси та 
повноцінне функціонування репродуктивної системи у дорослих статевозрілих самців 
щурів. Змодельовані умови експерименту призвели до дисліпідемії 
(гіпертригліцеридемії, гіперхолестеринемії), гормональних розладів (андрогенного 
дефіциту за вмістом загального та вільного тестостерону). Порушення 
андрогенсинтетичної функції сім’яників супроводжувалося гістологічними змінами, 
що підтверджено відповідним аналізом.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ (HSP90) ПЕРЕБУДОВ 
АДРЕНОКОРТИКОЦИТІВ НАДНИРНИКІВ СТАТЕВОЗРІЛИХ 

ЩУРІВ ЗА УМОВ КЛІТИННОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ОРГАНІЗМУ 

К.б.н., доц. Гринцова Н. Б., д.мед.н., проф. Романюк А. М. 
Сумський державний університет, медичний інститут 

Вступ. Вода є основою життєдіяльності організму. До одного із видів розладів 
водного балансу належить внутрішньоклітинна дегідратація, причинами котрої 
найчастіше є центральний або нефрогенний нецукровий діабет, осмотичні діуретики, 
введення в організм морської води. Наднирники забезпечують адаптацію організму 
до порушень водно-електродітного балансу організму та пристосування до мінливості 
зовнішнього середовища. У доступній літературі ми не знайшли відомостей про 
вивчення експресії білка теплового шоку Hsp90 у гландулоцитах кіркової речовини 
налнирників статевозрілих щурів за умов клітинної дегілратації організму. Відомо, 
що білок Hsp90 синтезується в певній кількості постійно в будь-яких ядерних 
клітинах. Підвищення внутрішньоклітинного синтезу білків теплового шоку 
відбувається не тільки на тепловий шок, але і на будь-який стресовий вплив, є 
універсальною неспецифічною відповіддю клітини на стрес.  

Мета. Вивчення експресії білка теплового шоку Hsp90 у адренокортикоцитах 
налнирників статевозрілих щурів за умов клітинної дегідратації організму.  

Матеріали та методи Експеримент проведений на 24 статевозрілих щурах-
самцях 6-7 місяців масою 250-260 г, що були розподілені на одну контрольну та 3 
експериментальні групи. Щури контрольної групи мали вільний доступ до їжі та 
питної води. Щурам експериментальної групи №1 на протязі 8-ми діб моделювали 
легкий ступінь клітинного зневоднення. Щурам експериментальної групи № 2 на 
протязі 30-ти діб моделювали важкий ступінь клітинного зневоднення. Щурі 
отримували в якості пиття 1,5 % гіпертонічний розчин повареної солі, а в якості їжі – 
гранульований комбікорм згідно методичних рекомендацій. Експериментальну групу 
№3 складали щурі, які перебували у стані фізіологічних реадаптаційних перебудов до 
важкого ступеня клітинного зневоднення та впродовж 15-ти діб отримували в якості 
питного раціону звичайну питну воду, їжі-гранульований комбікорм. Утримання 
тварин та маніпуляції над ними проводилися у відповідності до міжнародних етичних 
положень. Групи піддослідних тварин виводилися з експерименту шляхом декапітації 
під тіопенталовим наркозом, вилучалися наднирники. Для вивчення морфологічних 
перебудов у органі застосовували загальноприйняті методики гістологічного методу 
дослідження. Визначення експресії маркера білка теплового шоку 90 (Нsp90α) 
проводили на депарафінованих зрізах товщиною 4-5 мкм. Для імуногістохімічної 
реакції використовували панель антитіл «Thermo scientific», США: кролячі 
поліклональні антитіла до білка Нsp90α з титром 1:200 згідно рекомендацій 
виробника. Оцінку експресії маркера Нsp90α проводили по кількості забарвлених 
ядер та цитоплазми клітин залози. Результат виражався у відсотках і оцінювався за 
прийнятою шкалою.  

Результати Згідно результатів імуногістохімічного дослідження експресії 
Нsp90α у клітинах клубочкової та пучкової зони кори наднирників тварин 
контрольної групи визначалася негативна реакція що до експресії Нsp90α. 
Адренокортикоцити сітчастої зони виявляли слабопозитивну (1 бал) реакцію 
цитоплазми що до експресії Нsp90α. У експериментальних тварин першої групи, з 
легкою ступінню клітинного зневоднення, визначено слабопозитивну (1 бал) 
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цитоплазматичну та ядерну експресію Нsp90α у клітинах клубочкової зони та 
помірнопозитивну (2 бали) цитоплазматичну реакцію у клітинах сітчастої зони. 
Гландулоцити пучкової зони зберігали негативну реакцію щодо експресії Нsp90α. 
При аналізі мікроскопічних препаратів наднирників щурів з важким ступенем 
клітинного зневоднення було встановлено зниження рівня експресії Hsp90α у 
гландулоцитах клубочкової зони до негативної реакції. Клітини сітчастої зони мали 
лише слабопозитивний (1 бал) рівень експресії Нsp90α цитоплазматичної локалізації. 
Клітини пучкової зони і надалі зберігали ареактивність що до експресії Нsp90. За 
умови 15-ти добового терміну адаптації до важкого ступеня клітинного зневоднення 
виявлялося підвищення рівня експерсії Нsp90α у гландулоцитах всіх зон наднирників 
та зміна локалізації білка з цитоплазматичної на ядерну. У клубочковій зоні 
спостерігалося 20-22 % клітин з ядерною експресією білка Нsp90α – слабопозитивна 
реакція (1бал). Цікавим, на наш погляд, є встановлений факт появи експресії Нsp90α у 
50-60 % ядер адренокортикоцитів пучкової зони та у 70 % ядер гландулоцитів 
сітчастої зони за практично відсутності цитоплазматичної локалізації білка. 
Враховуючи кількість клітин та інтенсивність їх забарвлення, рівень експресії у цих 
зонах оцінювався як помірнопозитивний (2 бали). 

Висновки. Отже, порушення водно-сольового балансу організму 
(змодельованого клітинного зневоднення легкого ступеня) викликало у 
адренокортикотропоцитах клубочкової та сітчастої зон кори наднирників 
морфологічні перебудови у вигляді помірного підвищення експресії білків теплового 
шоку Нsp90α у клітинах, з переважно його цитоплазматичною локалізацією. Вказаний 
факт, безумовно, робить ці клітини більш стійкими до апоптичних перебудов та 
подальшої дії екстремальних стресорних чинників. Із збільшенням термінів 
експерименту (важкий ступінь) спостерігалося суттєве зниження рівня білків 
теплового шоку у клубочковій та сітчатій зонах кори наднирників 
експериментальних тварин, що вказує на суттєве послаблення антиапоптичного 
захисту, загальних механізмів антистресорного захисту гландулоцитів та послаблення 
контролю в клітинах що до процесів фолдинга. 15-ти добовий термін адаптації до 
важкого ступеня клітинного зневоднення виявив підвищення рівня експерсії Нsp90α у 
гландулоцитах всіх зон наднирників, з найбільшими показниками у клітинах пучкової 
та сітчатої зони та ядерною експресією Нsp90α. Вказаний факт вказує на активацію 
транскрипції додаткових шаперонів у ядрі та пригнічення транскрипції інших генів 
під дією стресорного агента. 

К ВОПРОСУ ВОЗМОЖНОГО УМЕНЬШЕНИЯ СРЕДНЕЙ  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ АДАПТАЦИОННЫХ  
ГОРМОНАЛЬНЫХ СДВИГОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

Д.мед.н., проф. Губина-Вакулик Г. И., к.б.н., доц. Денисенко С. А., Гойдина В. С. 
Харьковский национальный медицинский университет МЗ Украины 

Введение. Развитие общества в течение предыдущего столетия и в настоящее 
время ведет за собой широкое использование разнообразных устройств, 
продуцирующих электромагнитные поля (ЭМП). Компьютеры, 
телекоммуникационные устройства, базовые станции, передающие устройства и 
усилители сигналов GSM, GPRS и SDMA, беспроводная локальная сеть (WI-FI), 
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бытовые приборы являются источниками слабых ЭМП, которые вносят свой вклад в 
общий электромагнитный фон окружающей человека среды. В научной литературе 
возник и сформировался термин «электромагнитный смог». 

Данные литературы противоречивы и не всегда дают возможность сопоставить 
результаты. Считается, что длительное воздействие определенных ЭМП является 
фактором риска таких заболеваний, как некоторые виды рака, лейкемия, болезнь 
Альцгеймера и мужское бесплодие. Появляется все больше доказательств, что 
электромагнитное излучение (ЭМИ) оказывает влияние на основные регуляторные 
системы организма, вызывая неспецифические реакции. Имеются также работы, в 
которых показано отсутствие эффекта в связи с действием ЭМП. 

В ХНМУ выполнено экспериментальное исследование «Функциональные и 
метаболические изменения у потомков крыс-самок в условиях хронического 
электромагнитного излучения» (Губина-Вакулик Г. И. с соавт., 2007, 2016, 2019; 
Денисенко С. А. с соавт., 2009, 2018). Полученные результаты в сопоставлении с 
научными фактами, приведенными в известных публикациях относительно прямого 
влияния электромагнитного излучения на функционирование эндокринных желез 
особи, могут дать возможность увидеть еще не названные биологические последствия 
жизни человека в «усиленном» ЭМИ, что и является целью данного исследования.  

Материалы и методы. Проведено теоретическое обобщение публикаций в 
научной литературе о прямом влиянии фактора ЭМИ на стресс-организующие 
эндокринные железы особи и собственных результатов по изучению изменения 
морфофункционального состояния надпочечников, аденогипофиза, эпифиза мозга 
новорожденных и молодых взрослых потомков-крыс популяции WAG, матери 
которых во время вынашивания периодически помещались в условия слабого ЭМИ. 

Результаты. Исследователи прямого действия ЭМИ на гормональные 
особенности как человека, так и экспериментальных животных, обнаружили 
признаки происходящей адаптационной реакции. А именно: у студентов 
продолжительность пользования мобильным телефоном в течение суток прямо и 
достоверно коррелирует с концентрацией ТТГ в плазме крови (N. B. Baby et al., 2017); 
содержание крыс около периодически работающей микроволновой печи 
сопровождается достоверным увеличением содержания кортизола в крови 
(Х. Дондоладзе с соавт., 2020); прямое воздействие ЭМП на ткань тимуса in vitro 
приводит к увеличению количества рецепторов глюкокортикоида в коре тимуса 
(M.J. Misa-Agustino, 2015); уровень экскреции 6-сульфатоксимеланина оказался ниже 
при содержании новорождённого в инкубаторе и повышался, когда его помещали в 
место, свободное от электрических устройств (B. Lewczuk et al., 2014). 

В собственном экспериментальном исследовании было доказано, что 
вынашивание потомства в условиях наличия ЭМИ приводит к формированию у 
новорожденных особей гормональных изменений аналогичной направленности, что 
свидетельствует о внутриутробно происходящем адаптационном процессе. Вместе с 
тем, потомки, достигшие возраста 3-х месяцев, также имеют достоверные признаки 
стимуляции мозгового вещества и пучковой зоны коры надпочечников, гиперплазии 
адренотропоцитов в аденогипофизе, что свидетельствует об эпигеномно 
закрепленном повышенном уровне продукции стресс-организующих гормонов. Особо 
интересны результаты гистологического исследования эпифиза мозга, который 
является универсальным адаптогеном. Оказывается, в основной группе эпифиз мозга 
меньших размеров, чем в группе сравнения. Пинеалоциты имеют более крупные ядра, 
угловатой формы, с мелкодисперсным гетерохромным хроматином, что свойственно 
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пинеалоцитам, продуцирующим индоламины, причем, скорее всего, серотонин, а не 
мелатонин. В центральной части пинеальной железы уже имеет место выраженная 
убыль пинеалоцитов (в связи с форсированным апоптозом). Можно предположить 
быструю атрофизацию пинеальной железы, а также гормон-продуцирующих 
элементов оси гипофиз-надпочечники, что минимизирует адаптационные 
возможности особи и приведет к более быстрому, частому развитию болезней и 
неблагоприятных исходов болезней. Очевидно, что внутриутробная адаптационная 
реакция в ответ на наличие ЭМИ ускоряет результат атрофизации и функционального 
истощения эндокринных желез, обеспечивающих адаптацию особи к меняющимся 
условиям среды, по сравнению с прямым действием ЭМИ на особь. 

Выводы. Электромагнитное поле как фактор внешней среды современного 
человека требует адаптационных гормональных реакций, а выношенный в условиях 
электромагнитного излучения ребенок, очевидно, имеет эпигеномно активированные 
эндокринные железы, участвующие в процессе адаптации. Более высокий уровень 
продукции гормонов при этом означает ускорение атрофизации задействованных 
эндокринных желез. По мере усиления фактора электромагнитного излучения в 
общей картине условий существования современной человеческой популяции можно 
прогнозировать уменьшение средней продолжительности жизни человека. 

ДИСЦИРКУЛЯТОРНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СОСУДАХ 
РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ И ЦИЛИАРНОГО ТЕЛА КРОЛИКОВ 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОПИНЕАЛИЗМЕ 
1Д.мед.н., проф. Недзвецкая О. В., 1Пастух У. А., 2д.мед.н., доц. Кихтенко Е. В., 

3к.б.н., н.с. Сотник Н. Н., 1к.мед.н., доц. Пастух И. В. 
1Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, 

2Харьковский национальный медицинский университет МЗ Украины, 
3ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», Харьков 

Вступление. Дистрофические изменения в сосудистой оболочке глаза, по 
данным литературы, этиопатогенетически могут быть связаны с нарушением 
продукции гормона мелатонина (М). Нарушение светового режима с удлинением 
искусственной освещенности в ночное время способствует снижению продукции М и 
сопровождается целым рядом трофических нарушений в организме человека и 
животных [Бондаренко Л.А., 2007; Сотник Н.Н., 2008; Недзвецкая О.В. и соавт., 2015; 
Арушанян Э.Б., 2016]. Актуальным является дальнейшее изучение особенностей 
изменений в тканях глаза в условиях дефицита гормона М. 

Цель. Определить особенности изменений в сосудах радужной оболочки и 
цилиарного тела кроликов с гипопинеализмом в экспериментальном исследовании с 
нарушением суточного светового режима и снижением продукции мелатонина. 

Материалы и методы. Исследование выполнялось на самцах кролика породы 
Шиншилла, у которых моделировали гипопинеализм в условиях круглосуточного 
освещения (КО): днем – обычный солнечный свет, ночью – электрическое освещение 
с использованием ламп накаливания мощностью 100 Вт. Исследуемые животные 
были разделены на две группы в зависимости от срока пребывания под КО: 1) 3-5 
мес. (КО3-5); 2) 8-12 мес. (КО8-12). Контрольной группой были животные, которые 
находились в обычных условиях смены дня и ночи (группы К3-5 и К8-12 

соответственно). С помощью морфометрического исследования подсчитывались 
средняя относительная площадь сосудов (СОПС) микроциркуляторного русла 
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радужной оболочки (РО) и цилиарного тела (ЦТ) (для оценки степени 
кровоснабжения данных анатомических структур глаза) и средняя толщина 
сосудистой стенки (СТСС) в РО и ЦТ (для оценки степени склеротизации). 
Морфометрия выполнялась по методу «полей» [Автандилов Г.Г., 2002] на 
микроскопе Olympus BX-41 с использованием программ Olympus DP-Soft (Version 
3:1) и Microsoft Excel [Лапач С.Н. и соавт.,2001]. 

Результаты. В группе КО3-5 показатель СОПС радужной оболочки и 
цилиарного тела составил 17,71±0,43 %, что более чем в 3,5 раза превышает значение 
аналогичного показателя у животных контрольной группы К3-5 (4,72±0,19 %; р<0,001), 
а в группе КО8-12 показатель СОПС составил 11,52±0,49 %, что достоверно выше 
значений аналогичного показателя животных контрольной группы К8-12 (4,5±0,20 %; 
р<0,01), однако ниже, чем у животных в предыдущий срок эксперимента (р<0,01). 
При измерении толщины сосудистой стенки в РО и ЦТ установлено, что у животных 
группы КО3-5 показатель СТСС составил 87,6±3,9×10-6 м, что достоверно превышает 
аналогичный показатель в группе контроля К3-5 (66,1±2,7×10-6м; р<0,01). Еще 
значительнее увеличивается показатель СТСС в группе КО8-12 (136,3±5,5×10-6м), в 
сравнении с К8-12 (92,6±4,2×10-6м; р<0,001). Состояние гипопениализма 
подтверждалось снижением среднесуточного показателя М в крови животных групп 
КО 3-5 и КО8-12 (82,2±11,3 и 63,4±10,5 пмоль/л, соответственно), по сравнению с 
показателем контрольной группы К3-5(219,3±11,3 пмоль/л; р<0,001). 

Выводы. У животных, находившихся в условиях круглосуточного освещения 
со стороны радужки и цилиарного тела наблюдаются выраженные дисциркуляторные 
расстройства. Через 3-5 месяцев эксперимента (в группе КО3-5) капилляры расширены 
и полнокровны настолько, что выглядят паретически дилатированными с признаками 
застоя, стаза и сладжирования эритроцитов. В сроке 8-12 мес. пребывания в условиях 
эксперимента еще продолжают сохраняться дисциркуляторные расстройства, однако 
они уже менее выражены, чем на ранних сроках исследования. Но через 8-12 месяцев 
пребывания животных в условиях круглосуточного освещения (группа КО8-12 ) 
обращает на себя внимание достоверное утолщение стенок артерий мелкого калибра, 
что свидетельствует в пользу склерозирования микроциркуляторного русла структур 
сосудистой оболочки глаза на фоне дефицита гормона мелатонина в условиях 
длительного круглосуточного освещения. 

NEPHROTROPIC EFFECTS OF FLOCALIN UNDER REDUCED 
ACTIVITY OF HORMONAL REGULATORS OF WATER-SALT 

METABOLISM 
1DMedSc, Prof. Filipets N. D., 1Phd Filipets O. O., 2DMedSc, Prof. Gozhenko A. I. 

1Bukovinian State Madical University MoH Ukraine, Chernivtsi, 
2SE «Ukrainian Scientific Research Institute of Transport Medicine MoH Ukraine», Odessa 

Introduction. The kidneys are the main effector organ of the water-salt metabolism 
system, which is able to change the excretion of water and electrolytes in a wide range and 
with high selectivity to ensure the stability of the volume and composition of internal fluids. 
In the studies of renal function the fluid of different chemical composition is administered 
for the increment of diuresis. There are several types of diuresis: aqueous diuresis, 
antidiuresis, osmotic diuresis, saluresis. Analysis of the results against the background of 
water-salt loads allows to detect nephrotropic activity of compounds, to establish the 
localization of action and to suggest possible mechanisms of action of drugs. At the same 
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time, studies with water and salt diuresis should take into account changes in renal function 
that occur after ingestion of excess fluid. Under conditions of water load, the activity of 
vasopressin decreases, salt load - the activity of aldosterone. Thus, the study of the renal 
effects of drugs on the background of water-salt diuresis also makes it possible to assess the 
limits of adaptation and functional reserves of the kidneys. 

Aim of study. The aim of the research was to experimentally study the changes in the 
functional state of the kidneys under the influence of the activator of adenosine triph-
?sphate-dependent potassium channels Flocalin - vasodilator, promising cardio- and 
nephroprotector, under water and salt loads. 

Materials and methods. The experiments were made on non-linear laboratory white 
male rats with the weight of 0.15-0.17 kg after water load (settled tap water in the volume of 
5% of body weight) and salt load (0.45 % solution of NaCl in the volume of 3 % of body 
weight) that were delivered intragastrically using a metal probe 2 hours after the last injec-
tion of the starch suspension of Flocalin (intragastrically at a dose of 5 mg / kg and 10 mg / 
kg, once and for 7 days). The control in each series was rats, which were injected with 1% 
mucus of starch intragastrically. Urine was collected for 2 hours. Euthanasia was performed 
under nembutal anesthesia (30 mg/kg). The concentration of sodium and potassium ions 
(photometry), creatinine (colorimetry) was determined in urine and blood plasma. The con-
centration of protein in the urine was determined by reaction with sulfosalicylic acid, am-
monia and titrated acids - by titration, urine pH was measured on a microbioanalyzer 
"Radelkis" (Hungary). Indicators of renal function were calculated according to generally 
accepted formulas [Ryabov S.I., Natochin Yu. V., 1997]. Statistical processing was per-
formed using the computer program "Statgrafics" with calculation of the Student's t-test. 

Results. The results showed that after a single and long (7 days) administration of 
Flocalin in doses of 5 mg/kg and 10 mg/kg under conditions of water and salt hydration of 
the organism, the functional status of the kidneys of rats had the same tendency to change, 
in the vast majority, without dose-dependent effects. After a single administration of 
Flocalin doses of 5 and 10 mg/kg under water load there was an increase of natriuresis and 
creatinine excretion, decrease of kaliuresis, lowering of diuresis decreased diuresis. The 
stability of the proximal and distal transport of sodium ions indicated a balance of tubular 
processes. Increased natriuresis and decreased kaliuresis precluded activation of the renin-
angiotensin-aldosterone system (RAAS).  

After 7 days of Flocalin administration, glomerular filtration rate (GFR) and 
creatinine excretion increased on the background of water hydration. Compared with the 
effect of a lower dose, diuresis after administration of a dose of 10 mg/kg did not increase. 
The elevation of the ammonium coefficient indicated the advantages of ammoniogenesis 
over acidogenesis. Decreased natriuresis was provided by glomerular-tubular balance, as 
indicated by positive correlations of GFR with proximal and absolute reabsorption of 
sodium ions at doses of 5 and 10 mg/kg. Reduction of distal Na+ transport precluded 
excessive activation of RAAS mechanisms. The more pronounced vasodilating effect of 
flocalin at a dose of 10 mg/kg was manifested by a decrease in GFR with a single injection 
under conditions of salt diuresis. Proximal transport of sodium ions after administration of a 
higher dose decreased. Positive correlations of GFR with proximal and absolute reabsorp-
tion of sodium ions after the dose of 5 and 10 mg/kg pointed to the balance of glomerular-
tubular processes, and a decrease in proteinuria - to activation of tubular transport. Stability 
of diuresis and reduction of natriuresis were reactions aimed at preserving the body's aque-
ous compartments. It characterizes Flocalin as a drug for maintaining the homeostatic func-
tion of the kidneys under salt load. On day 7 of Flocalin administration at a dose of 5 mg/kg 
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on the background of saline hydration, diuresis and creatinine excretion increased, which 
confirmed the conclusion that lower experimental doses were more effective. However, the 
elevated ammonium coefficient indicated the potential efficacy of Flocalin to a greater 
extent in metabolic acidosis. There was a direct correlation between GFR and proximal 
reabsorption of sodium ions after administration of a dose of 5 mg/kg. Increased distal 
transport of sodium ions provided the necessary osmotic pressure gradient for water 
reabsorption. 

Conclusion. Renal reactions of the activator of adenosine triphosphate-dependent 
potassium channels Flocalin under conditions of functional water-salt loads, which simul-
?aneously reproduce the clinical manifestations of pathology with hormonal regulation of 
water and electrolyte balance, were adaptive and, mainly after a dose of 5 mg/kg provided 
homeostatic activity of the nephron for preserving water-osmotic balance in the body. 

RARE-EARTH BASED NANOPARTICLES CHANGE OXIDATIVE 
BALANCE IN RATS 

1PhD V. Klochkov, 2PhD V. Kaliman, 1PhD N. Kavok, 1PhD N. Karpenko, 1Dr. Sci. 
(phys.–math.) S. Yefimova, 1Dr. Sci. (phys.–math.), Prof., Academician  Yu. Malyukin 

1Institute for Scintillation Materials of National Academy of Science of Ukraine, Kharkiv, 
 2Kharkiv National Medical University, Kharkiv 

Introduction. In normal cells, reactive oxygen and nitrogen species are produced in a 
controlled manner in response to physiological cues and act as important signaling mole-
cules to regulate such processes as cell division, inflammation, immune function, autopha-
gy, and stress response (Finkel, 2011). Uncontrolled production of oxidants results in oxida-
tive stress (OS) that impairs cellular functions and contributes to the development of cancer, 
chronic diseases, and toxicity (Ma, 2010; Bossy-Wetzel et al., 2004; Balaban et al., 2005). 
Considering the pathogenic role of the OS in the damage of vital functions, the use of nano-
particles as long-term antioxidants has great prospects (Narayanan et al., 2013). Among the 
potential compounds for nanomedicines along with CeO2, the vanadium compounds attract 
much attention. The main insulin effects on carbohydrate and lipid metabolism are simulat-
ed by the vanadium compounds in vitro and in vivo. It was discovered that microenviron-
ment in biosystem strongly determines expression of prooxidant or antioxidant effects of 
NPs (Averchenko et al., 2014; Klochkov et al., 2012a). So, the comprehensive assessment 
of the effects on biostructure and processes at different levels of living systems organization 
is required. 

Aim. To investigate the effects of rare-earth based nanoparticles (cerium oxide, CeO2 
and europium doped orthovanadates, GdVO4:Eu3+) on pro- and antioxidant systems as well 
as biochemical markers. 

Materials and Methods. The synthesis of GdVO4:Eu3+ and CeO2 NPs water colloi-
dal solutions has been carried out according to the method reported earlier. GdVO4:Eu3+ 
with an average size 25 x 8 nm, and CeO2 with an average size of 25 x 8 nm have been ob-
tained. Experiments on Wistar male rats (180-200 g) were performed in accordance to the 
regulations of the European Convention on the Protection of Vertebrate Animals Used for 
Experimental and Other Scientific Purposes (Strasbourg, 1986). Male rats were injected 
with the aqueous solution (0.5 ml of 0.2 g/l solution, i.m.) of GdVO4:Eu3+ NPs (1st group) or 
CeO2 NPs (2nd group) for 15 days (biochemical parameters were evaluated after 5, 10 and 
15 injections period). Control rats received 0.5 ml of sterile water injections in the same reg-
imen. The study of metabolic changes was carried out using a set of parameters that charac-
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ІНША ЕНДОКРИННА ПАТОЛОГІЯ 

terize the free-radical processes, namely: the level of diene conjugates (DC); malondialde-
hyde (МDA); the catalase activity; superoxide dismutase (SOD) activity; the content of 
sulfhydryl (–SН) groups; the concentration of total stable metabolites of the nitric oxide cy-
cle (NOx) in the blood of experimental animals, which were taken from the tail vein and in 
different organs – brain, liver, lungs, kidneys, heart, spleen, skin (at the injection place). 

Results. The influences of NPs on oxidative balance were evaluated in dynamics of 
experiments (within 15 days) and aftereffect (from 7-th to 21-st days after the last injection). 
GdVO4:Eu3+ NPs injections induced the lipid peroxidation (LPO) strengthening in serum. In 
contrast, the stabilization of state at the certain level within two-week period of CeO2 NPs 
treatment was observed. Within the same period the changes in NOx metabolism in blood 
serum in response to the NPs GdVO4:Eu3+ may be the evidence of OS deepening. This in-
crease in the level of nitrites has a maximum on the 10th injection (+46 %), and was also 
significant after 15 injections (+ 38 %). In contrast, serum NOx remained constant under the 
influence of CeO2 NPs and even dropped at the end of the experiment. The direct interaction 
of NO• radicals with CeO2 NPs and their neutralization, inhibition of gene expression or the 
activity of eNOS enzyme as well as the increase in endogenous inhibitors of NO-synthase 
can be involved in observed effects.  

The secondary regulatory mechanisms can prevent the negative effects of xenobiotic. 
The greater increase in SOD activity under the action of CeO2 (41%) compared to the action 
of GdVO4:Eu3+ NPs (28 %) may be associated with  the effect of endogenous SOD-mimetic 
activity of CeO2 NPs and can inhibit significantly the development of prooxidant processes, 
accumulation of lipid peroxidation derivatives, and reduce the coefficient of OS (COS). 
COS reflects changes in the level of LPO derivatives and indexes of the antioxidants. That 
parameter was 6.89 for reactions GdVO4:Eu3+ NPs at the end of experiment and only 2.04 
for CeO2 NPs. Despite great metabolic changes any differences with intact rats was not reg-
istered in 7 days after the last injections of the both types of NPs. Temporary nature of 
changes in metabolic state of the organism indicates rapid compensation of the oxidative 
imbalance induced by the NPs. 

Thus we can summarize, that orthovanadate NPs and cerium oxide NPs exerted free 
radical processes in vivo – LPO activation as well as antioxidant system functional re-
sponse. Starting from the early stage of NPs influence the output of peroxide products (DC 
and MDA) was registered. Such activation of free radical processes registered in tissues and 
serum causes significant changes in antioxidant system defense. In consistence with COS 
estimations, the prooxidant effect of GdVO4:Eu3+  NPs exceeded significantly the effect of 
CeO2 NPs and the deepening of imbalance occurred over time. Unlike GdVO4:Eu3+ NPs, 
metabolic stabilization in response to the CeO2 NPs lasted for two weeks. Furthermore, at 
the end of the experiment, the fall of DC level and significant increase in SOD activity was 
marked. 

Conclusions.  
1. The uptake of NPs of both types causes the oxidative imbalance, which is accom-

panied by development of the complex of adaptive responses.  
2. The more intense character of peroxidation processes is observed in the case of 

GdVO4:Eu3+ NPs.  
3. In vivo response to the CeO2 NPs can be additionally modulated by its own antiox-

idant activity (superoxide dismutase -mimetic).  
4. A week after injection of NPs of both types, the complete recovery of the oxidative 

balance of the organism was noted, which maintained to the end of experiment (3 weeks af-
ter the last injection).  
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ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ДІАБЕТИЧНІ УСКЛАДНЕННЯ (кліничні дослідження) 

ДО ПИТАННЯ ПРОГНОЗУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ  

1Алхамід М. Х., 1 д.мед.н. проф. Кравчун Н. О., 1 д.мед.н. с.н.с. Місюра К. В.,  
2 к.мед.н. доц. Дунаєва І. П., 1 к.мед.н.Романова І. П., 1 к.мед.н. Чернявська І. В. 

1ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 
2Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Незважаючи на значні досягнення останніх десятирічь у вивченні патогенезу 
та оптимізації лікувальних і діагностичних підходів до серцево-судинних ускладнень, 
вони залишаються причиною втрати працездатності, інвалідності та смертності у 
хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу. 
Ожиріння, особливо вісцеральне, підвищує ризик розвитку метаболічного синдрому 
(МС) та ЦД 2 типу. Надлишкове накопичення вісцерального жиру призводить до змін 
у вивільненні біоактивних медіаторів. Велика кількість адипокінів модулює 
чутливість до інсуліну, регулює артеріальний тиск, ліпідний та глюкозний обмін, 
модулює розвиток запалення та атеросклерозу. Останніми роками суттєво 
переглянута роль жирової тканини в організмі людини. Одним з важливих ефектів 
адипокінів, що продукуються жировою тканиною, вважається їх патогенетична 
участь в реалізації системного низькоінтенсивного запалення, яке сприяє розвитку і 
прогресуванню серцево-судинних захворювань, ЦД та ожиріння (ОЖ). 
Натепер вже відома велика кількість гормонів жирової тканини, однак увага вчених 
прикута до так званих «нових» адипокінів, одними з яких є оментин та 
васпінбіологічні і патофізіологічні ефекти в організмі людини яких на сучасному 
етапі до кінця не з'ясовані, а даних щодо їх прогностично-діагностичного значення у 
хворих на ЦД 2 типу із серцево-судинною патологією на тлі ОЖ вкрай мало.  
Отже це й обумовило доцільність поглибленого дослідження значення гормонів 
васпіну й оментину в розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на ЦД 2 типу 
на тлі ОЖ. 
Мета. З’ясування ролі васпіну та оментину в розвитку ожиріння різного ступеню, як 
предиктора серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу. 
Матеріали та методи. Обстежено 75 пацієнтів (39 чоловіків та 36 жінок) хворих на 
ЦД 2 типу з надлишковою масою тіла (надлМТ) та ОЖ різного ступеня. Вік пацієнтів 
в середньому становив (67,00±1,06) років, зріст – (170,29±0,75) см; маса тіла – 
(97,93±1,56) кг; ІМТ – (33,79±0,58) кг/м2. В подальшому всіх пацієнтів було 
розподілено на групи в залежності від ІМТ. До 1 групи увійшло 22 особи із ЦД 2 типу 
та надлМТ (11 чоловіків та 11 жінок). До ІІ групи – 24 особи із ОЖ І ст. (15 чоловіків 
та 9 жінок); до ІІІ групи 18 осіб із ОЖ ІІ ст. (10 чоловіків та 8 жінок) і IV групу склали 
11 пацієнтів хворих на ЦД 2 типу із ОЖ ІІІ ст. (3 чоловіки та 8 жінок). Контрольну 
групу становили здорові особи із нормальною масою тіла (нМТ) – 21 особа  
(9 чоловіків та 12 жінок). 
Ступінь ожиріння встановлювали згідно класифікації, яка запропонована у 2013 році 
Американською асоціацією спеціалістів в області клінічної ендокринології сумісно з 
Американською колегією ендокринологів.  
Вміст васпіну і оментину в сироватці крові визначали методом імуноферментного 
аналізу з використанням набору реактивів Human/Mouse/Rat Vaspin Enzyme 
Immunoassay Kit виробництва фірми «RayBio®» (Грузія) і комерційної тест-системи 
Human Omentin-1 ELISA виробництва фірми «BioVendor» (Чеська Республіка), 
відповідно.  



 

 

80 
Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології», 

Двадцяті Данилевські читання  (4-5 березня 2021р.) 
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Статистична обробка отриманих даних проведена за допомогою пакету статистичних 
програм "Statistica 8,0" (StatSoft Inc, США), Microsoft Office Exсel-2003. Кількісні 
ознаки при нормальному розподілі були представлені у вигляді середнє ± стандартна 
помилка середнього (М±m), для порівняння середніх двох вибірок використовували 
критерій Стьюдента. Для виявлення наявності і сили зв’язку між факторами 
вираховували ранговий коефіцієнт кореляції Спірмана – rs.  
Результати. Встановлено, що концентрація васпіну сироватки крові у хворих на ЦД 2 
типу з ОЖ різного ступеню була достеменно вища у порівнянні з особами із надлМТ 
та контрольною групою, р<0,001. Рівень оментину – навпаки достеменно знижений у 
порівнянні з особами з надлМТ та контрольною групою р<0,001. 
В ході аналізу кореляційних взаємозв’язків рівнів васпіну та оментину з параметрами 
ОЖ (обвід талії (ОТ), обвід стегон (ОС), жирова маса та ІМТ) встановлено, що рівень 
васпіну у хворих на ЦД 2 типу з ОЖ різного ступеня вірогідно (р<0,05) зворотно 
корелював з показниками ОТ (сильний зв’язок), ОС (помірний зв’язок), вільною 
жировою масою (зв’язок середньої сили), а рівень оментину навпаки з 
вищезазначеними показниками у хворих на ЦД 2 типу з ОЖ різного ступеня 
корелював позитивно (із сильною, помірною та середньою силою відповідно, р<0,05). 
У осіб з надлМТ кореляційні взаємозв’язки помірної сили простежувались між рівнем 
васпіну та ОТ, ОС, але направленість їх була протилежною: між рівнем васпіну та ОТ 
– прямою, а між рівнем васпіну та ОС – зворотною. Рівень оментину та вищезазначені 
показники (ОТ, ОС) також мали між собою помірний вірогідний кореляційний зв’язок 
аналогічної спрямованості. У осіб контрольної групи рівень васпіну зворотно 
вірогідно корелював с показником ОТ і позитивно із ОС, відповідно, р<0,001 та <0,01, 
а рівень оментину – позитивно корелював із показником ОТ (р<0,001) і негативно із 
показниками ОС та жировою масою (відповідно, р<0,01 та р<0,01). Сила даних 
зв’язків була помірною.  
Висновки. Доведено важливу роль васпіну та оментину в розвитку метаболічних 
порушень, що відкриває нові можливості застосування указаних адипокінів як 
прогностичних маркерів серцево-судинних захворювань у хворих на цукровий діабет 
2 типу. 

СТАН РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ 
НЕДОСТАТНОСТІ ЗІ ЗБЕРЕЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ЛІВОГО 

ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ ІЗ НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА, 
ОЖИРІННЯМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

К.мед.н., доц. Бідзіля П. П., к.мед.н., доц. Каджарян В. Г. 
Запорізький державний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Коморбідність надлишкової маси тіла (НМТ), ожиріння та цукрового 
діабету (ЦД) 2 типу при хронічній серцевій недостатності зі збереженою фракцією викиду 
лівого шлуночка (ХСНзбФВЛШ) асоціюється з несприятливим перебігом захворювання, 
провідним механізмом якого є ремоделювання міокарда.  

Мета. Дослідити вплив цукрового діабету 2 типу на стан ремоделювання серця у 
хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого 
шлуночка із надлишковою масою тіла та ожирінням.  

Матеріали та методи. Досліджено 248 хворих на ХСНзбФВЛШ із НМТ та 
ожирінням: 80 пацієнтів із супутнім ЦД 2 типу та 168 без ЦД 2 типу, співставні за віковим 
та гендерним фактором. На базі КНП «Міська лікарня № 4» ЗМР м. Запоріжжя пацієнтам 
проводилось еходоплеркардіографічне дослідження на ультразвуковому сканері 
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SAMSUNG Medison "SONOACE" 8000 SE. Враховуючи контингент досліджуємих для 
адекватної верифікації гіпертрофії міокарда використовували визначення індексованої 
величини маси міокарда ЛШ (ММЛШ) до зросту в метрах возведеному у ступінь 2,7. 
Критеріями гіпертрофії вважали показник індексу ММЛШ >51 г/м2,7 для чоловіків, та 
>47 г/м2,7 для жінок. Статистична обробка проводилась за допомогою пакету програм 
"Statistica 6.0", з використанням критерію Шапіро-Уілка, t-критерій Стьюдента,  
U-критерію Манна-Уітні та χ² тесту. Дані наведені як середнє арифметичне та стандартне 
відхилення. 

Результати. Встановлено, що у хворих на ХСНзбФВЛШ із НМТ, ожирінням та 
супутнім ЦД 2 типу вірогідно переважають показники, які відображають виразність 
гіпертрофії міокарда, а саме товщина міжшлуночкової перетинки (1,31±0,09 проти 
1,27±0,11 см), задньої стінки лівого шлуночка (1,31±0,06 проти 1,28±0,08 см), ММЛШ 
(283,2±54,4 проти 266,9±55,1 г), індекс ММЛШ (71,4±13,3 проти 67,3±13,8 г/м2,7), 
поширеність концентричної гіпертрофії міокарда (на 14,5 %, χ²=7,98, p<0,01) та рідше 
спостерігається ексцентрична гіпертрофія ЛШ (на 10,3 %, χ²=4,68, p<0,05). Також за 
наявності ЦД 2 типу визначається вірогідно більша швидкість пізнього діастолічного 
наповнення ЛШ (77,6±11,5 проти 73,4±12,7 см/с) та частота діастолічної дисфункції 
міокарда (на 12,4 %, χ²=5,29, p<0,05). 

Висновки. Цукровий діабет 2 типу у хворих на хронічну серцеву недостатність зі 
збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, надлишковою масою тіла та ожирінням 
асоціюється з більш виразною гіпертрофією міокарда, переважанням концентричного її типу 
та порушення діастолічної функції лівого шлуночка. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН МЕТАБОЛІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ 
ПРИ ПОЄДНАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ЦУКРОВОГО 

ДІАБЕТУ 2 ТИПУ ТА СУБКЛІНІЧНОГО ГІПОТИРЕОЗУ  

Акад. НАМН України, д.мед.н., проф. Біловол О. М., 
д.мед.н., проф. Златкіна В. В., д.мед.н., доц. Немцова В. Д., 

к.мед.н., доц. Ільченко І. А. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Артеріальна гіпертензія (АГ) – одне з найпоширеніших неінфекційних 
захворювань у світі, та є основною причиною фатальних уражень з боку кардіо-, 
церебро-васкулярної систем. Характер перебігу та прогноз АГ значно погіршується за 
наявності супутньої патології. Досить часто АГ поєднується із цукровим діабетом 
(ЦД) 2 типу, ожирінням, субклінічним гіпотиреозом (СГ). Як правило, такі пацієнти 
мають надлишкову вагу в поєднанні порушень ліпідного та вуглеводного обмінів на 
тлі дисфункції щитовидної залози (ЩЗ). Органні порушення при такій 
поліморбідності є багатокомпонентними, то не викликає ніякого сумніву, що 
зазначені пацієнти представляють собою групу високого кардіоваскулярного ризику і 
потребують більш ретельної уваги лікарів. 

Мета. Дослідити різниці в змінах показників ліпідного та вуглеводного 
профілів у хворих на гіпертонічну хворобу у комбінації зі цукровим діабетом 2 типу 
на відміну від хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім цукровим діабетом та 
субклінічною гіпофункцією щитовидної залози.  

Матеріали та методи. Відповідно до зазначеної мети було обстежено 82 особи, 
що були розподілені на 3 групи: перша група – 38 хворих на ГХ без ЦД, друга – 28 
хворих на ГХ із ЦД 2 типу, третя група – 16 хворих на ГХ з ЦД 2 типу та СГ. 
Середній вік зазначених хворих склав (54,5±5,5) роки. Ліпідний спектр визначався за 
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допомогою використання стандартизованих наборів фірми «Human» (Німеччина). 
Показники вуглеводного статусу визначали за загальноприйнятими методиками, 
концентрацію тиреотропного гормону (ТТГ), Т4, Т3 методом ІФА за допомогою 
набору «Вектор - Бест» (вироб. Росія). Отримані результати представлені у вигляді 
середнього значення ± стандартне відхилення від середнього значення (М±SD). 
Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою пакета Statistica, версія 8.0.  

Результати. При вивченні показників ліпідного профілю було виявлено, 
підвищення рівнів загального холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїдів низької 
щільності (ХС ЛПНЩ) і зниження холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС 
ЛПВЩ) у 24 (63,3%) пацієнтів з ГХ, у 16 (57,02 %) пацієнтів при ГХ та ЦД 2 типу з 
нормальною функцією ЩЗ, та у 12 (73,12 %) пацієнтів з ГХ, ЦД 2 типу та СГТ. 
Звертала на себе увагу наявність більш вираженої проатерогенної дисліпідемії, 
незважаючи на прийом статинів, у хворих на ГХ, ЦД 2 типу та СГТ, ніж у пацієнтів 
групи 2, що проявлялось достовірно більш високими рівнями ЗХС (р=0,002), ХС 
ЛПНЩ (р=0,048), тенденцією до підвищення ТГ (р=0,398) та відсутністю достовірних 
відмінностей між рівнями ХС ЛПВЩ (р=0,218), що свідчить про суттєвий негативний 
вплив гипофункціїї ЩЗ, навіть на субклінічному рівні, на процеси атерогенезу і, як 
наслідок, на прогноз.  

Наявність супутнього СГТ у хворих на ГХ та ЦД 2 типу характеризувалось 
достовірно нижчими показниками рівня глюкози натще (р=0,001), HbA1c (р=0,011), 
зниженням рівня інсуліну (р=0,178), зменшенням індексу HOMA-IR (р=0,001) у 
порівнянні з хворими на ГХ, ЦД 2 типу з незмінною функцією ЩЗ.  

Висновки. У хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім цукровим діабетом 2 
типу у порівнянні з гіпертензивними пацієнтами без порушень вуглеводного обміну 
спостерігаються порушення ліпідного обміну у вигляді вірогідного збільшення рівнів 
проатерогенних фракцій ліпідів, та суттєвим зниженням ліпопротеїдів високої 
щільності.  

При коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби, цукрового діабету 2 типу та 
субклінічного гіпотиреозу порівняно з хворими з коморбідністю гіпертонічної 
хвороби та цукрового діабету 2 типу без порушень функції щитовидної залози, 
виявлені достовірно вищі рівні показників ліпідного обміну (загального холестерину, 
холестерину ліпопротеїдів низької щільності на тлі достовірно нижчих рівнів 
показників вуглеводного обміну (глюкози крові, глікованого гемоглобіну та індексу 
інсулінорезистентности, що свідчить про значну роль підвищених рівнів 
тиреотропного гормону в регуляції ліпідного та вуглеводного обмінів при поєднанні 
зазначених патологій. 

ТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ 
КОМОРБІДНОСТІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ Й 

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 
1Д.мед.н., проф. Біловол О. М., 1д.мед.н., проф. Князькова І. І.,  

2д.мед.н., с.н.с. Несен А. О. 
1ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків, 

2Харківський національний медичний університет МОЗ України  

Вступ. Коморбідність цукрового діабету (ЦД) 2 типу й артеріальної гіпертензії 
(АГ) є поширеним небезпечним поєднанням патологій і в той же час виступає 
чинником ризику серцево-судинних ускладнень, які лідирують у всьому світі за 
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частотою летальних випадків, що особливо актуально в період пандемії на COVID-19. 
Неконтрольована тривало існуюча АГ призводить до вторинного ураження серця і 
судин, причому з ураженням практично всіх судин організму – від аорти до капілярів. 
Ураження головного мозку як органу-мішені при коморбідності ЦД та АГ, 
проявляється не лише інсультами, але й порушеннями когнітивних функцій (зокрема, 
пам’яті, уваги, мислення). Відомо, що терапія АГ у пацієнтів із ЦД 2 типу є 
надскладною задачею й доволі часто має незадовільні результати, що обумовлює 
актуальність пошуку нових ефективних способів лікування. 

Мета. Здійснити терапевтичну корекцію когнітивних порушень при 
коморбідності цукрового діабету 2 типу й артеріальної гіпертензії. 

Матеріали та методи. Проведено обстеження (n=56) пацієнтів із АГ ІІ, 
2 ступеня та ЦД 2 типу (середній ступень тяжкості, стадія субкомпенсації), серед яких 
– 45 (80,36 %) чоловіків та 11 (19,64 %) жінок. Середній вік хворих складав – 
(61,7±4,3) років. У 40 (71,43 %) пацієнтів встановлено помірні когнітивні порушення 
(КП) й у 16 (28,57 %) – легкі КП. Контрольна група – 20 практично здорових осіб, 
серед яких – 16 (80,00 %) чоловіків та 4 (20,00 %) жінок; середній вік – (60,8±2,9) 
років. Діагностику АГ здійснено у відповідності до рекомендацій (ESН/ESC, 2015, 
2019), Української асоціації кардіологів (2015, 2019); діагностику ЦД 2 типу 
здійснено відповідно з рекомендаціями (EASD, 2013). Діагноз помірних КП 
встановлювали відповідно до критеріїв R. S. Petersen та співавт., легких КП – 
відповідно до критеріїв Н. Н. Яхно та співавт. Проведене розширене 
нейропсихологічне дослідження, що включало комплекс кількісних тестів на 
психомоторні функції, пам’ять, увагу, мовну активність, інтелектуальні здібності та 
інше. Здійснено дослідження когнітивних функцій відповідно до методики А. Р. 
Лурія, Монреальської шкали оцінки когнітивних функцій (МоСа) та шкали 
дослідження психічного статусу (MMSE). Всім пацієнтам проведені загально-клінічні 
обстеження, фізікальні та лабораторні дослідження. Добовий моніторинг 
артеріального тиску проводили з використанням приладу «АВРМ-02» (Meditech, 
Угорщина). Статистичну обробку результатів здійснено за допомогою прикладних 
програм SPSS.  

Результати. Стосовно КП в усіх пацієнтів (n=56) виявлено хоча б одну з 
наступних скарг: зниження працездатності, головний біль, шум, дзвін у вухах, 
запаморочення, нестійкість при ходьбі, порушення сну, емоційна лабільність. Всі 
пацієнти обов’язково отримували цукрознижувальну, антитромбоцитарну та 
гіполіпідемічну терапію. Після реєстрації вихідних даних (n=28) пацієнтам основної 
(І групи) призначали базисну терапію АГ (лізиноприл, амлодипін) й фіксовану 
комбінацію фенібуту та іпідакрину гідрохлориду (Когніфен) по 1 капсулі тричі на 
добу протягом 4 тижнів. Друга група (порівняльна) (n=28) складалася з пацієнтів, 
яким призначали базисну антигіпертензивну терапію. Контрольне дослідження 
проводилося через 4 тижні лікування. Після проведеної терапії у хворих з 
коморбідністю АГ та ЦД 2 типу спостерігалося достовірне (р<0,05-р<0,001) зниження 
артеріального тиску за даними офісного вимірювання та добового моніторингу 
артеріального тиску; покращення показників ліпідного та вуглеводного обміну, 
зменшення індексу резистентності НОМА до (5,42±0,52; р<0,05) в І групі й до 
(5,46±0,47; р<0,05) в ІІ групі. Разом з тим визначено, що додаткове призначення 
Когніфену у комплексну терапію при коморбідності АГ та ЦД 2 типу призводило до 
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більш істотного (р<0,05) покращення суб’єктивного статусу за даними динаміки 
скарг – з 17,5 [16,2; 19,0] у вихідних умовах до 8,6 [6,3; 9,1] після лікування (р<0,05) 
проти 17,5 [16,3; 19,1] до 12,5 [10,9; 14,6] у порівняльній групі. 

Висновки. Спосіб лікування при коморбідності цукрового діабету 2 типу й 
артеріальної гіпертензії включає призначення як стандартної терапії комбінацію 
інгібітору ангіотензинперетворюючого ферменту лізіноприлу й антагоністу кальцію 
амлодипіну. При терапевтичній корекції когнітивних порушень додатково до 
стандартної терапії доцільно призначення фіксованої комбінації фенібуту та 
іпідакрину гідрохлориду під контролем показників когнітивних функцій, клініко-
гемодинамічних та глюкометаболічних параметрів., 

РІВНІ ВІТАМІНУ D У ПІДЛІТКІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 
1 ТИПУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРІОДУ ПУБЕРТАТУ 

1Біляєва К. С., 2Гуріна Н. І. 
1Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, 

2КНП «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований  
ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради» 

Вступ. Проблема забезпеченості вітаміном D різних вікових та етнічних груп 
населення, в тому числі при порушенні вуглеводного обміну, досить широко 
вивчається на сучасному етапі. Висока спорідненість рецепторів вітаміну D у різних 
типах клітин змусила науковців засвідчити, що його дефіцит може сприяти розвитку 
та впливати на перебіг багатьох захворювань, включаючи цукровий діабет (ЦД) 
1 типу. 

Відомо, що пубертатний період у дітей є критичним для формування пікової 
кісткової маси, а також особливо вимагає адекватного забезпечення кісткового 
метаболізму організму дитини. Згідно опублікованих даних перехресного 
дослідження, яке проводилось в польській популяції, найнижчі рівні вітаміну D 
спостерігались у осіб віком від 15 до 20 років, що підкреслює необхідність вивчення 
цього питання саме серед підлітків (Pludowski P. et al., 2014). Враховуючи наявність 
рецепторів VDR рецепторів у b-клітинах підшлункової залози, а також широку 
поширеність ЦД 1 типу серед дітей, питанням вивченням стало стан забезпеченості 
вітаміном D серед підлітків різного періоду пубертату. 

Мета. Оцінити вплив періоду пубертату на рівень вітаміну D серед підлітків, 
які хворіють на цукровий діабет 1 типу. 

Матеріали та методи. Дослідження виконано на основі аналізу показників 
рівнів 25-гідроксихолекальциферолу 36 пацієнтів підліткового віку хворих на ЦД 1 
типу (віком від 10 до 18 років, 17 дівчат та 19 хлопців), які перебували на лікуванні в 
Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі.  

Згідно даних оцінки статевого розвитку діти були розділені по періодам 
пубертату (Таннер 1-2 ст., що відповідає ранньому пубертату, Таннер 3-4 ст., що 
відповідає пізньому пубертату). Даний розподіл обумовлений різними процесами 
синтезу статевих гормонів та дозрівання кісткової системи.  

1 групу склали підлітки віком 10-12 років (14 пацієнтів), 2 група – 22 підлітки, 
віком 13-18 років. З метою оцінки рівня забезпеченості вітаміном D концентрація 
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25(ОН)D гідроксихолекальциферолу в сироватці крові визначалась шляхом 
електрохемілюмінісценції (аналізатор Cobas). З метою оцінки стану вуглеводного 
обміну у обстежених дітей визначався рівень глікозильованого гемоглобіну (HbA1C). 

Результати. Серед підлітків, хворих на ЦД 1 типу, більшість дітей 
характеризувалася дефіцитом та недостатністю вітаміну D у віці 13-18 років 
(20 обстежених, що склало 90,1 %), що перевищувало даний показник у віці 10-
12 років (78,2 %).  

Результати обстеження пацієнтів з ЦД 1 типу виявили, що в першій групі 
пацієнтів (n=14), віком 10-12 років, серед них 8 хлопців та 6 дівчат, середній рівень 
вітаміну D склав 21,86±1,09 нг/мл, що відповідає недостатності вітаміну D згідно 
класифікації Комітету ендокринологів зі створення настанов із клінічної практики 
(Endocrine Practice Guidelines Committee). В другій досліджуваній групі (n=22), 
середні рівні 25-гідроксихолекальциферолу склали 14,05±2,14 нг/мл, що відповідає 
дефіциту рівня вітаміну D.  

Стан компенсації вуглеводного обміну у дітей обох груп був незадовільний: в 
1 групі середній рівень HbA1C склав 8,67±1,1 %, в групі дітей віком 13-18 років – 
9,8±2,0 %, відповідно. 

Нами встановлена вірогідна відмінність середнього рівня гідроксивітаміну D у 
сироватці крові між віковими періодами у підлітків, хворих на ЦД 1 типу: так, при 
дослідженні середніх показників 25(ОН)D було виявлено достовірно нижчий рівень 
вітаміну D серед обстежених у пізньому пубертаті (14,05±2,14 нг/мл), на відміну від 
середнього рівня вітаміну D у дітей у віці раннього пубертату (21,86±1,09) нг/мл, 
р<0,05. 

Висновки. Найнижча забезпеченість вітаміном D виявлена саме серед дітей, які 
знаходяться в періоді інтенсивної пубертатної перебудови організму (13-18 років), що 
потребує медикаментозної корекції препаратами холекальциферолу. Подальшому 
вивченню підлягає питання впливу недостатнь 

ДИНАМІКА ГАЛЕКТИНУ-3 У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ 
НЕДОСТАТНІСТЬ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ 

К.мед.н. Боровик К.М., д.мед.н., проф. Кравчун П. Г.,  
д.мед.н., проф. Риндіна Н. Г. 

Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. До цього часу відомо вже декілька біомаркерів, які широко використовуються 
для діагностики та прогнозування перебігу хронічної серцевої недостатності (ХСН). 
Галектин-3 привертає увагу як маркер ініціації кардіального фіброзу та 
ремоделювання міокарда лівого шлуночка, зокрема науковий інтерес викликає його 
динаміка на тлі метаболічних порушень. 

Мета. Дослідити динаміку галектину-3 у хворих на хронічну серцеву 
недостатність на тлі цукрового діабету 2 типу та супутнього ожиріння. 

Матеріали та методи. Було обстежено 64 пацієнта з ХСН, серед яких першу 
групу склали 29 хворих із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, другу – 35 хворих із 
супутнім ожирінням. Хворі обох груп були співставні за віком та статтю. Рівень 
галектина-3 визначали на першу добу госпіталізації в сироватці венозної крові хворих 
із використанням набору реактивів Human Galectin-3 ELISA Kit (Китай). 

Результати. При порівнянні хворих із ЦД 2 типу та пацієнтів із ожирінням 
виявлено достовірні відмінності у вигляді збільшення рівня галектина-3. Так у хворих 
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із ЦД 2 типу концентрація даного показника була достовірно вище на 21,82 % 
(p<0,05), ніж у хворих із ожирінням. 

Висновки. Отримані дані можуть свідчити про залучення галектину-3 до 
процесу інсулінорезистентності і, як результат, прогресування цукрового діабету 
2 типу. 

ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ НИРОК У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ 
ДІАБЕТ 2 ТИПУ ТА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ 

1Д.мед.н., проф. Вірстюк Н. Г., 2к.мед.н. Aloysius Obinna Ikwuka,  
1к.мед.н., доц. Лучко О. Р., 1к.мед.н., доц. Кочержат О. І. 

1Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, 
2 Legacy University, the Gambia (LUGA) 

Вступ. Ураження нирок є прогностично несприятливою ознакою перебігу як 
цукрового діабету (ЦД) 2 типу, так і артеріальної гіпертензії (АГ). Тому за поєднаного 
перебігу цих захворювань важливим є рання оцінка характеру ураження нирок для 
вибору персоніфікованої індивідуалізованої оптимальної терапії. 

Мета. Оцінити особливості ураження нирок за поєднаного перебігу цукрового 
діабету 2 типу і артеріальної гіпертензії. 

Матеріали та методи. Обстежено 120 хворих, віком 45-69 років, 51 чоловік і 
69 жінок. Обстежені пацієнти були розділені на 3 групи: І група включала 25 хворих 
на медикаментозно компенсовану есенціальну АГ ІІ стадії, 1-2 ступеня; ІІ група – 
25 хворих на субкомпенсований ЦД 2 типу (глікований гемоглобін (HbA1C)) – від 7,0 
до 11,0 %); ІІІ група – 70 хворих на АГ ІІ стадії, 1-2 ступеня в поєднанні з 
субкомпенсованим ЦД 2 типу. Контрольну групу склали 20 практично здорових 
донорів. Проводили загальноклінічні; інструментальні; біохімічні; імуноферментні – 
вміст у крові високочутливого С-реактивного протеїну (вч-СРП), вміст у сечі 
ліпокаїну, асоційованого з желатиназою нейтрофілів (NGAL); статистичні методи 
дослідження. 

Результати. Аналіз результатів дослідження дозволив виявити, що зміни з боку 
нирок спостерігалися у всіх обстежуваних хворих за результатами лабораторних 
обстежень і були більш вираженими у хворих ІІІ групи за поєднання ЦД 2 типу з 
есенціальною АГ, тоді як клінічних проявів не було виявлено. Швидкість клубочкової 
фільтрації (ШКФ) була більше зниженою у хворих ІІІ групи і складала 
(69,5±3,6) мл/хв, що було меншим за показник у здорових на 36,06 %, у хворих І 
групи – на 26,14 %, у хворих ІІ групи – на 11,35 % (р<0,05 для усіх). 

Середній рівень екскреції альбуміну (альбумінурія) у хворих ІІІ групи був 
вищим за такий у здорових у 5,3 раза, хворих І групи – у 2,91, хворих ІІ групи – у 
1,86 раза (р<0,05 для усіх). Оцінювали категорії альбумінурії в обстежених хворих:  
< 30 мг/ммоль (А1), 30-299 мг/ммоль (А2), ≥ 300 мг/ммоль (А3). Серед хворих на АГ І 
групи альбумінурію категорії А1 виявлено у 20,0 % випадків, А2 – у 32,0 % випадків. 
Серед хворих на ЦД 2 типу ІІ групи альбумінурію категорії А1 виявлено у 32,0 % 
випадків, А2 – у 48,0 % випадків. У хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2 типу ІІІ групи 
альбумінурію категорії А1 виявлено у 16 (22,86 %) осіб, категорії А2 – у 47 (67,14 %) 
осіб, категорії А3 – у 7 (10,0 %) осіб. Виявлено збільшення співвідношення 
альбумін/креатинін сечі у хворих ІІІ групи, порівняно зі здоровими у 5,77 раза, з 
хворими І групи – у 2,56, хворими ІІ групи – у 1,45 раза (р<0,05 для усіх). 
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За результатами статистичного аналізу у хворих на ЦД 2 типу за поєднання з 
АГ виявлено кореляції між показниками систолічного артеріального тиску (САТ) і 
альбумінурії – (r=+0,37; p<0,05), САТ і ШКФ – (r=-0,48; p<0,05); альбумінурії та 
зниженням ШКФ (r=-0,73; p<0,05); альбумінурії та вч-СРП (r= 0,60; p<0,05); HbA1C та 
альбумінурії – (r=+0,67; p<0,05), HbA1C та ШКФ – (r= - 0,62; p<0,05), що вказує на 
взаємозв’язок порушень функціонального стану нирок і вуглеводного обміну, рівня 
АГ, активності субклінічного запалення у такої когорти пацієнтів. 

У хворих ІІІ групи відзначалося збільшення вмісту NGAL в сечі до 
(30,22±1,60) нг/мл, що перевищувало такий показник у здорових – (7,32±0,36) нг/мл – 
у 4,13 раза, у хворих на АГ І групи – (11,28±0,53) нг/мл – у 2,68 раза; у хворих на ЦД 
2 типу ІІ групи – (22,36±1,05) нг/мл – у 1,35 раза (р<0,05). Виявлено позитивну 
кореляцію між вмістом NGAL в сечі і показником альбумінурії (r=+0,62; p<0,05), та 
негативну – між вмістом NGAL в сечі і ШКФ (r=-0,55; p<0,05), що вказує на 
несприятливий вплив NGAL на розвиток і перебіг нефропатії змішаного ґенезу у 
хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2 типу.  

Висновки.  
1. У хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з артеріальною гіпертензією 

розвивається нефропатія змішаного ґенезу, яка характеризується порушенням 
функціонального стану нирок з альбумінурією, зростанням співвідношення 
альбумін/креатинін сечі, зменшенням швидкості клубочкової фільтрації та 
збільшенням вмісту ліпокаїну в сечі.  

2. Виявлено несприятливий вплив вищих рівнів артеріального тиску, 
гіперглікемії та більшого ступеню альбумінурії на порушення функції нирок.  

3. Діагностовано збільшення ліпокаїну в сечі, особливо за поєднаної патології. 
Встановлена позитивна кореляція між вмістом ліпокаїну в сечі і показником 
альбумінурії та негативна – між вмістом ліпокаїну в сечі і швидкістю клубочкової 
фільтрації вказує важливе діагностичне значення цього показника для ранньої 
діагностики нефропатії у хворих цукровий діабет 2 типу в поєднанні з артеріальною 
гіпертензією. 

ДЕЯКІ ПІДСУМКИ НАУКОВИХ ПОШУКІВ З ПИТАНЬ 
ТРАНСФЕРУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ З ДИТЯЧОЇ 

ДІАБЕТОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНИЙ СОЦІУМ 
1К.мед.н. Водолажський М. Л., 1,2к.мед.н. Сидоренко Т. П., 1Фоміна Т. В., 

1Кошман Т. В. 
1 ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, 

2 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 

Вступ. Наукові результати дослідницьких робіт формують інформаційні та 
інноваційні ресурси, які втілюються у первинні наукові документи (статті, тези 
доповідей, авторські презентації, об’єкти інноваційної діяльності). Їх трансфер у 
широкому розумінні являє собою їх просування з використанням усіх наукових 
комунікацій (публікування у науково-практичних виданнях, презентацію результатів 
дослідження на наукових форумах, навчання лікарів у закладах післядипломної 
освіти, розміщення результатів досліджень на відповідних сайтах в Інтернеті). У 
менш вузькому розумінні – використання фахівцями у роботі результатів досліджень, 
які складають основу науково-технічної продукції (медичні технології, які містять в 
собі об’єкти інтелектуальної власності, методичні рекомендації, інформаційні листи, 
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комп’ютерні програми, бази даних та інші). Їх аналіз є надзвичайно актуальним з 
позицій оптимізації впровадження. 
Мета. Надати оцінку шляхам розповсюдження інформації про наукові результати 
дослідницьких робіт з дитячої діабетології. 
Матеріали та методи. Інформаційні та інноваційні ресурси, що створені за 
результатами дослідницьких робіт (39 науково-дослідних робіт, 79 дисертаційних 
робіт), проведених в дитячій діабетології, їх просування і використання у 
професійному середовищі. Методи: інформаційна аналітика, соціологічні 
(анкетування), математико-статистичні. 
Результати. Аналіз матеріалів дослідження свідчить про наступне. В Україні 
стабільно здійснюється дослідницький процес за актуальними напрямками дитячої 
діабетології, створюється відповідний інформаційний та інноваційний ресурс, 
головними тематичними напрямами якого є: рання діагностика факторів ризику 
цукрового діабету у дітей та підлітків та його ускладнень, удосконалення методів 
терапії, організація диспансерного нагляду за цим контингентом пацієнтів сімейним 
лікарем, навчання хворих на цукровий діабет самоконтролю, реабілітація дітей і 
підлітків у санаторно-курортних умовах, психологічний супровід, соціалізація у 
суспільство.  

Встановлено, що відсоток тез доповідей з актуальних проблем цукрового 
діабету у дітей та підлітків у загальному масиві тез доповідей, опублікованих у 
матеріалах наукових заходів з ендокринології, склав 4,82 % (36,58 % – відсоток 
публікацій з актуальних проблем цукрового діабету у обсязі усіх публікацій та 
доповідей щодо діабетології). 

За вибірковим аналізом частка опублікованих статей в ендокринологічних 
журналах (2001-2018 рр.), зміст яких стосувався питань діабетології, склала 48,23 % у 
загальному масиві статей; відсоток публікацій з дитячої діабетології склав 5,14 %. 
Встановлено тенденцію зростання їх кількості протягом досліджуваного періоду у 
1,4 рази. У той же час в «Українському журналі дитячої ендокринології» частка 
статей з діабетології склала 23,26 % від усіх публікацій. За результатами опитування 
фахівців з дитячої ендокринології з’ясовано підвищення уваги до статей у зарубіжних 
наукових журналах; збільшення значущості безперервної медичної освіти (І рангове 
місце поряд з публікаціями у наукових медичних виданнях) та сервісів Інтернету у 
якості засобів наукової комунікації (ІІ рангове місце). Використання інших засобів 
наукової комунікації, серед яких відвідування наукових форумів різного рівня, 
спілкування з колегами займає ІІІ рангове місце, хоча є дуже важливими засобами 
наукової комунікації. 
Висновки. Отримані дані можуть бути використані для оптимізації трансферу 
результатів наукових досліджень у професійне середовище.  

ВПЛИВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ В ХВОРИХ ІЗ АВТОІМУННИМ 
ТИРЕОЇДИТОМ НА СТАН ОРГАНІВ ТА СИСТЕМ 

Д.мед.н., проф. Гончарова О. А., Калита Ю. С. 
Харківська медична академія післядипломної освіти  

Вступ. Найбільш поширеними ендокринними захворюваннями на сьогоднішній 
день визнані автоімунний тиреоїдит (АІТ) і цукровий діабет (ЦД). При цьому 
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спостерігається постійне зростання захворюваності на кожну з даних патологій, що 
підвищує ймовірність їх коморбідності в значної кількості пацієнтів. 

За АІТ автоімунні порушення характеризуються переважанням деструктивного 
процесу над здатністю відновлення тиреоїдної тканини, що, зокрема, забезпечується 
неконтрольованою продукцією автореактивних Т-хелперів (СD4), цитотоксичних Т-
супрессорів (СD8) і автоантитіл. Другим ушкоджуючим фактором, у хворих на АІТ є 
недостатнє забезпечення тканин тиреоїдними гормонами на тлі гіпотиреозу. Все це 
призводить до розвитку патологічних змін у різних органах і системах. 

Зі свого боку, при ЦД порушення вуглеводного обміну внаслідок недостатньої 
секреції інсуліну або інсулінорезистентності також веде до залучення в патологічний 
процес практично всіх органів. 

Мета. Встановлення частоти коморбідності автоімунного тиреоїдиту і 
цукрового діабету серед стаціонарної групи хворих і її вплив на залучення до 
патологічного процесу різних органів і систем. 

Матеріали та методи. Проаналізовано дані історій хвороб (і/х) хворих на АІТ, 
що знаходилися на обстеженні та лікуванні в клініці ДУ «Інститут проблем 
ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» за період з 08.01. по 
17.03. 2020 року. Визначена частота поєднання АІТ зі ЦД і залучення в патологічний 
процес різних органів і систем в залежності від наявності ЦД у хворих на АІТ. 
Підставою стали результати проведених в клініці досліджень і висновків 
ендокринолога, кардіолога, невролога, хірурга, окуліста, ЛОР-спеціаліста, що 
забезпечують «командний» метод моніторингу хворих із коморбідною патологією. 

Результати. За означений період у клініці проліковано 977 хворих, у т. ч. 131 
хворий на АІТ, ЦД як супутню патологію мали 91 (69,7 %) пацієнтів, що свідчить про 
високу частоту коморбідності в розглянутій групі. 

Наявність і вираженість серцево-судинної патології (ССП) оцінювали за такими 
параметрами: наявність метаболічної кардіопатії (МК) або кардіосклерозу (КС), 
ішемічної хвороби серця (ІХС), гіпертонічної хвороби (ГХ), серцевої недостатності 
(СН), дисліпідемії (ДЛП). Встановлено, що наявність ЦД у хворих на АІТ 
асоціювалася з достовірним зростанням частоти КС (35,9 % проти 13,0 %, р<0,05), ГХ 
(64,2 % проти 39,1 %, р<0,05) і ДЛП (24,5 % проти 8,7 %, р<0,05). Частота інших 
проаналізованих показників щодо ССП достовірно не відрізнялися: МКС 69,6 % при 
АІТ проти 64,2 % при АІТ + ЦД; ІХС: 21,7 % проти 17,0 %; СН 44,9 % проти 60,4 %. 
Неврологічна симптоматика оцінювалася за частотою дисметаболічної енцефалопатії 
(ДЕП) і полінейропатії (ПН). Частота ДЕП виявилася вищою в хворих з АІТ + ЦД, але 
різниця не була достовірною (83,0 % проти 65,2 %, р>0,05), але частота ПН була 
значно вищою за наявності ЦД (60,4 % проти 8,7 %, р<0,1). Неалкогольна жирова 
хвороба печінки (НАЖБП) також достовірно частіше виявлялися за наявності ЦД 
(54,7 % проти 17,4 %, р<0,05).  

Висновки. Наявність автоімунного тиреоїдиту з гіпотиреозом впливає на різні 
системи і органи, у т. ч. на серцево-судинну, нервову, печінку і жиро-ліпідний обмін, 
тобто його можна назвати коморбідною патологією. У той же час супутній цукровий 
діабет у хворих на автоімунний тиреоїдит чинить додатковий негативний вплив на ці 
системи, достовірно підвищуючи частоту кардіосклерозу, гіпертонічної хвороби, 
дисліпідемії, полінейропатії. Це необхідно враховувати при моніторингу даної групи 
хворих. 
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ДИНАМІЧНА ОЦІНКА МЕТАБОЛІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У 
ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОСТІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ ТА 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

К.мед.н., доц. Дунаєва І. П. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Складні механізми розвитку інфаркту міокарда (ІМ) полягають в 
гострому або підгострому первинному зменшенні постачання міокарда киснем, яке 
може бути викликано розривом атеросклеротичної бляшки, асоційованим з 
тромбозом, запаленням, вазоконстрікцією, мікроемболізацією. Такі хворі потребують 
комплексного лікування, яке включає препарати різних фармакологічних груп, 
обґрунтованого доказовою медициною і підкріпленого даними реальної клінічної 
практики. 

Мета. Ретроспективна оцінка показників вуглеводного і ліпідного обмінів у 
хворих, які перенесли інфаркт міокарда та мають постінфарктний кардіосклероз із 
супутнім цукровим діабетом 2 типу. 

Матеріали та методи. У дослідження ретроспективно було залучено 
38 пацієнтів, які перенесли гострий ІМ із супутнім цукровим діабетом (ЦД) 2 типу та 
ожирінням. 

Діагноз ІМ визначали за критеріями ESC/ACCF/AHA/WHF (2012). Діагноз ЦД 
2 типу був встановлений відповідно до сучасних рекомендацій ADA/EASD, 2019. 
Ожиріння визначали за індексом маси тіла (ІМТ), який розраховували за формулою: 
ІМТ=вага (кг)/зріст (м2). 

Після надходження до лікарні (не пізніше, ніж через 30 хв.), 38 пацієнтів 
отримували невідкладну реперфузійну терапію – системний ферментний тромболізис, 
враховуючи неможливість здійснення первинного перкутанного коронарного 
втручання. 

Тромболітична терапія надавалася тенектеплазою у дозах: один в/в болюс 30 мг 
при вазі пацієнта <60 кг; 35 мг – при масі тіла 60-70 кг; 40 мг – 70-80 кг; 45 мг – 80-
90 кг та 50 мг, якщо пацієнт був вагою ≥90 кг. 

Проводили додаткову антитромбоцитарну і антикоагулянтну терапію: 
ацетилсаліцилова кислота – 75 мг на добу, клопідогрель – 75 мг на добу, еноксапарин 
– 1 мг/кг маси тіла, підшкірно кожні 12 год. (7 діб) статини в середній дозі 20 мг/доб., 
інгібітори АПФ, β-блокатори. Дозу всіх препаратів призначали індивідуально. 

Цукрознижувальна терапія включала метформін, дапагліфлозин, гліклазид MR. 
Контроль вуглеводного обміну здійснювали за допомогою визначення глюкози 

глюкооксидазним методом, рівень інсуліну визначали імуноферментним методом за 
допомогою тест-системи INSULIN ELISA KIT «Monobind» (США), індекс 
інсулінорезистентності (ІР) HOMA (Homeostasis Model Assessment), розраховували за 
формулою: інсулін (мкОД/мл) × глюкоза натщесерце (ммоль/л)/22,5. 

Біохімічне дослідження включало визначення рівня загального холестерину 
(ЗХС) та ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ); його виконували пероксидазним 
методом із використанням набору реактивів «Cholesterol Liquicolor» фірми «Human» 
(ФРН) у сироватці крові, стабілізованій гепарином. Рівень тригліцеридів (ТГ) 
визначали ферментативним колориметричним методом із використанням набору 
реактивів «Triglycerides GPO» фірми «Human» (ФРН). Розраховували коефіцієнт 
атерогенності (КА) за формулою А. М. Клімова: КА = (ЗХС – ЛПВЩ)/ЛПВЩ; рівень 
ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) = ТГ/2,2 × 0,45 (ммоль/л); рівень 
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ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) = ЗХС – (ЛПДНЩ + ЛПВЩ) (ммоль/л). 
Статистично результати опрацювали за допомогою пакета статистичних програм 
«Statistica 8.0» (StatSoft Inc, США), Microsoft Offi ce Exсel-2003. Кількісні ознаки при 
нормальному розподілі наведені у вигляді середнє ± стандартна похибка середнього 
(М±m), для порівняння середніх двох вибірок використовували критерій Стьюдента. 
Для всіх видів аналізу відмінності вважали статистично значущими при р<0,05. 

Результати. Аналіз показників вуглеводного та ліпідного обмінів у обстеженої 
групи пацієнтів засвідчує позитивну динаміку через 6 місяців після проведеного 
лікування: ЗХС – 5,81±0,091 та 5,41±0,072 ммоль/л, р<0,05; ХС ЛПНЩ – 3,74±0,069 
та 3,24±0,061 ммоль/л, р<0,05; ХС ЛПВЩ – 0,58±0,03 і 1,18±0,04 ммоль/л, р<0,05, 
відповідно. 

Глюкоза крові натще – 8,4±0,4 і 6,2±0,08 ммоль/л, р<0,05, відповідно.  
Інсулін – 31,8±0,83 та 26,8±0,5 мкОД/мл, р<0,05. Так, до лікування у хворих на 
постінфарктний кардіосклероз та ЦД 2 типу були відповідно вищі показники інсуліну 
на 9,6 % та глюкози на 19,8 %, ЗХС на 7,8 %, ХС ЛПНЩ – на 6,7 %; нижчі показники 
ХС ЛПВЩ на 47,9 %. 

Отримані нами дані засвідчують, що ефективне своєчасне лікування ІМ в 
гострому періоді через 6 міс. призводить майже до нормалізації метаболічних 
показників. 

Висновки. У хворих на постінфарктний кардіосклероз у сполученні із 
цукровим діабетом 2 типу встановлено позитивний вплив на показники ліпідного та 
вуглеводного обмінів: зниження рівня глюкози, інсуліну, загального холестерину, 
холестерину ліпопротеїдів низької щільності, підвищення холестерину ліпопротеїдів 
високої щільності через 6 місяців після проведення тромболітичної терапії внаслідок 
високого комплайєнсу в умовах активного нагляду та коректно адекватно 
призначеної антидіабетичної та гіполіпідемічної терапії.  

ВПЛИВ АЛЬФА-ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТИ НА СТАТУС 
АДИПОЦИТОКІНІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 

ТИПУ ТА ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Пильов Д. І., Д.мед.н., проф. Журавльова Л. В. 

Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Поєднання цукрового діабету 2 типу (ЦД-2) та хронічного панкреатиту 
(ХП) є широко поширеним. Гіперглікемія, окислювальний стрес, підвищений рівень 
прозапальних адипокінів (TNF-α) та зниження захисних сил адипокінів (васпін) 
погіршують компенсацію ЦД-2, ХП та збільшують ризик серцево-судинних подій. 
Теоретично, впливаючи на ланки атерогенезу антиоксидантна терапія альфа-ліпоєвою 
кислотою (АЛК) зменшує ризик серцево-судинних подій. 

Мета. Проаналізувати вплив запропонованого лікування з додаванням альфа-
ліпоєвої кислоти на динаміку вивчаємих адипокінів (васпін, TNF-α) у пацієнтів з 
цукровим діабетом 2 та хронічним панкреатитом. 

Матеріали та методи. Було обстежено 41 пацієнт із субкомпенсованим станом 
ЦД-2 та ХП, що не мали серцево-судинних подій в анамнезі. Пацієнти приймали 
цукрознижуючу терапію у вигляді препаратів бігуанідів, сульфанілсечовини, 
інгібіторів натрій залежного ко-транспортера глюкози 2-го типу, та препарати ліпази 
у індивідуально підібраному дозуванні.  
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Для оцінки ефекту впливу АЛК на вивчаємі параметри пацієнтів розділили на 
дві групи: 1-а (n=21) пацієнти, які отримували АЛК за загальноприйнятою схемою, та 
2-а група (n=20) пацієнти не отримували препарат АЛК. Порівняння результатів 
проводили через 12 тижнів щоденного прийому АЛК шляхом оцінки рівня васпіну та 
TNF-α до та після терапії. 

Результати. Позитивна динаміка рівня адипоцитокінів була статистично 
значущою в групі, яка отримувала лікування АЛК. Відмічено значне підвищення 
рівня васпіну після лікування в 1-й групі (1,64±0,03vs1,78±0,03 пг/мл) та зниження 
TNF-α (9,43±0,36vs7,81±0,21 пг/мл) у порівнянні з 2-ю групою де: васпін 
(1,61±0,02vs1,65±0,04 пг/мл) та TNF-α (10,04±0,2vs8,91±0,2 пг/мл). 

Висновок. Запропонована схема лікування з використанням альфа-ліпоєвої 
кислоти призвела до виражених змін параметрів, що вивчались. Ми пояснюємо, що ці 
зміни є наслідком активації компенсаторних механізмів, спрямованих на зниження 
резистентності до інсуліну, протизапальних адипокінів, запальної активності та 
покращення сенсибілізації до ендогенного інсуліну через підвищення рівня васпіну на 
фоні використання препарату. 

ЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФАКТОРА ВІЛЛЕБРАНДА У ПАЦІЄНТІВ НА 
ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА ІЗ СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ 

ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ПОРУШЕНЬ 
ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ 

К.мед.н. Заїкіна Т. С., Цівенко В. М. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Фактор Віллебранда представляє собою унікальну сполуку, яка за умов 
порушення цілісності ендотелію ініціює адгезію тромбоцитів, що призводить до 
утворення тромбу. Раніше було продемонстровано, що некомпенсовані порушення 
вуглеводного обміну призводять до підвищення рівнів фактора Віллебранда. Але 
питання впливу тривалості цукрового діабету 2 типу на рівні фактора Віллебранда 
залишається дискутабельним. 

Мета. Дослідити рівні фактора Віллебранда – медіатора адгезії тромбоцитів у 
хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі цукрового діабету 2 типу в залежності від 
тривалості порушень вуглеводного обміну. 

Матеріали та методи. До дослідження було залучено 70 хворих на гострий 
інфаркт міокарда (ГІМ) з супутнім цукровим діабетом (ЦД) 2 типу. Їх було 
розподілено на групи в залежності від тривалості цукрового діабету: 1 група – 18 
пацієнтів з вперше діагностованим ЦД; 2 група – 8 пацієнтів з тривалістю ЦД менше 
5 років; 3 група – 14 пацієнтів із тривалістю ЦД від 5 до 10 років; 4 група – 30 
пацієнтів з тривалістю ЦД більше 10 років. Рівні фактора Віллебранда (vWf) 
визначалися імуноферментним методом з використанням комерційної тест-системи 
«Technoсlone GmbH» (Австрія). Для статистичної обробки даних проводився 
розрахунок середньої арифметичної (М) та похибки середньої (m), t-критерій 
Ст’юдента для оцінки достовірності отриманих відмінностей (р).  

Результати. За результатами проведеного порівняльного аналізу, не виявлено 
впливу тривалості цукрового діабету на рівень vWf (1,96±0,08 ОД/мл у пацієнтів 2-ї 
групи; 1,95±0,07 ОД/мл у пацієнтів 3-ї групи та 1,96±0,05 ОД/мл у пацієнтів 4-ї групи; 
р>0,05). Утім, у хворих з вперше встановленим діагнозом було зафіксовано 
достовірно вищі рівні vWf, ніж у хворих з тривалим цукровим діабетом (2,12±0,05 
ОД/мл та 1,95±0,06 ОД/мл відповідно; р<0,05).  
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Висновки. Не дивлячись на те, що фактор Віллебранда, експресуючись в 
ендотеліоцитах, може слугувати маркером ступеня виразності ендотеліальної 
дисфункції, в нашій роботі не було виявлено впливу тривалості цукрового діабету на 
рівні фактора Віллебранда у хворих на гострий інфаркт міокарда.  

ФІБРОЗ ПЕЧІНКИ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-
СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

2 ТИПУ ІЗ НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ 
ПЕЧІНКИ 

1К.мед.н., с.н.с. Земляніцина О. В., 1д.мед.н., проф. Кравчун Н. О.,  
1д.мед.н., с.н.с. Місюра К. В., 1к.мед.н. Чернявська І. В., 1 к.мед.н. Романова І. П., 

1Єфіменко Т. І.,1Глущенко К. М., 1 к.мед.н. Дорош О. Г., 1Мірошниченко О. С., 
1,2к.мед.н. Черняєва А. О., 1Холодний О. В., 1Тяжелова О. В., 1Курило О. Д., 

1Ашуров Е. М., 1,2д.мед.н., проф. Микитюк М. Р. 
1ДУ«Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків, 

2Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 

Вступ. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) діагностують у 32,2 % хворих на 
цукровий діабет (ЦД) 2 типу, вони є причиною смерті близько 60 % хворих. Ризик 
розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) у хворих на ЦД 2 типу в 2-4 рази вище, а 
ризик розвитку гострого інфаркту міокарду (ІМ) – в 6-10 разів вище, ніж в загальній 
популяції хворих (Z. Younossi, 2012; T. Einarson і співав., 2018). Серед захворювань, 
що патогенетично пов’язані з ЦД, необхідно відзначити неалкогольну жирову 
хворобу печінки (НАЖХП). В останні роки проводяться наукові дослідження щодо 
вивчення ролі фіброзних змін у печінці у формуванні ССЗ. 

Мета. З’ясувати особливості зв’язку між ступенем прогресування фіброзу 
печінки та ризиком виникнення серцево-судинних захворювань у хворих на цукровий 
діабет 2 типу із неалкогольною жировою хворобою печінки.  

Матеріали та методи. Обстежено 110 хворих на ЦД 2 типу (62 чоловіків та 48 
жінок). Середній вік обстежених склав (52,07±1,11) років. Обстежених було розділено 
на дві групи: до основної групи було включено 72 хворих на ЦД 2 типу із супутньою 
НАЖХП (38 чоловіків і 34 жінки); контрольну групу склали 38 хворих із ЦД 2 типу 
без клінічних проявів НАЖХП (24 чоловіки і 14 жінок). 

Хворі основної групи були розподілені на 3 підгрупи у 2 етапи: на першому ета-
пі із загалу хворих на ЦД 2 типу із НАЖХП було відібрано тих, у яких переважали 
прояви фіброзу печінки (F2 та більше) згідно результатів еластографії печінки та ви-
користання шкал Bonacini та Metavir (n=29 (40,3 %)); на другому етапі було сформо-
вно 2 підгрупи: у 11 хворих (15,3 %) переважали явища неалкогольного стеатозу 
печінки, у 32 пацієнтів (44,4 %) – ознаки неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ). 

Ехокардіографічне дослідження проводили на апараті Hitachi.  
Результати. У хворих із переважанням фіброзу печінки виявлено достовірно 

вищу, порівняно із контрольною групою, частоту серцево-судинних ускладнень, а 
саме артеріальної гіпертензії (АГ) (70,25 % Р<0,001), ІХС (53,2 % Р<0,001), ІМ 
(14,9 % Р<0,001), інсульту (3,2 % Р<0,001), нефропатії (26,6 % Р<0,001) та ретинопатії 
(67,0 % Р<0,001). Поширеність АГ та ретинопатії також достовірно вище у пацієнтів 
із НАСГ порівняно із контрольною групою ((69,4 % Р<0,001) і (50,4 % Р<0,001), 
відповідно). Отримані результати показують важливу роль запальних та фіброзних 
змін у хворих на ЦД 2 типу із НАЖХП як чинника ризику серцево-судинних 
ускладнень. 
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Маса міокарда лівого шлуночка (ММЛШ) виявилася значуще меншою у хворих 
із НАСГ та фіброзом печінки порівняно із пацієнтами із НАЖХП на стадії 
стеатогепатозу. Прогресивне зменшення кінцевого діастолічного об’єму у хворих на 
НАЖХП на стадії НАСГ порівняно із стадією стеатогепатозу продовжується й на 
стадії фіброзу печінки. Закономірним результатом таких морфологічних змін 
міокарда є погіршення функціональних властивостей серця, а саме зменшення фракції 
викиду у хворих НАЖХП як на стадії НАСГ, так і на стадії фібротичних змін. Ці ж 
дані підтверджуються аналізом кількості хворих зі зниженою фракцією викиду в 
групах ЦД 2 типу із НАЖХП та в контрольній групі. Виявлено, що відсоток пацієнтів 
з ЦД 2 типу із супутньою НАЖХП значуще вищий ніж в групі хворих на ЦД 2 типу 
без НАЖХП ((33,3±8,7) і (6,7±4,06) %, відповідно) (Р<0,01). 

ЦД 2 типу, НАЖХП та ССЗ мають спільні патогенетичні механізми, тому всі 
хворі на ЦД 2 типу мають бути обстежені для виявлення як патології печінки, так і 
оцінки ризику серцево-судинних ускладнень. Отримані результати свідчать про 
необхідність урахування не лише загальноприйнятих стадій НАЖХП, але й переважа-
ючого патологічного процесу в печінці у хворих на ЦД 2 типу, а саме стеатогепатозу, 
проявів НАСГ та фіброзних порушень. Слід відзначити, що саме фіброзні зміни у 
печінці можуть розвиватись на всіх етапах ураження печінкової тканини. 

Висновки. Розвиток фіброзу печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу із 
неалкогольною жировою хворобою печінки значуще частіше пов’язаний із серцево-
судинними ускладненнями, такими як артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба 
серця, інфаркт міокарда, інсульт, діабетична ретинопатія та нефропатія. Встановлені 
відмінності маси міокарда лівого шлуночка у хворих із різними проявами 
неалкогольної жирової хвороби печінки потребують подальшого вивчення та 
урахування індексу маси міокарда лівого шлуночка. Збільшення маси міокарда лівого 
шлуночка на стадії стеатогепатозу може вказувати на розвиток гіпертрофічних 
процесів у міокарді. Для пацієнтів із переважаючими фіброзними змінами у печінці 
характерно відносне зниження маси міокарда лівого шлуночка, зменшення кінцевого 
діастолічного та систолічного об’єму і фракції викиду, що може свідчити про 
розвиток у них діастолічної дисфункції лівого шлуночка. 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

К.мед.н., доц. Івасюк І. Й., Гальчук Т. М. 
«Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Івано-Франківськ 

Вступ. Діагностика цукрового діабету є особливо актуальною темою і все 
більше набуває важливого значення так, як має тенденцію до змінювання слідом за 
новим розумінням патогенезу захворювання і механізмів формування його 
ускладнень. Єдиним загальноприйнятим стандартом є визначення концентрації 
глюкози у плазмі венозної та периферичної (капілярної) крові. 

Мета. Дослідити особливості первинної діагностики порушень вуглеводного 
обміну і подальший моніторинг маркерів та здійснення самоконтролю з використан-
ням сучасних апаратів для отримання максимально точних результатів аналізу крові. 

Завданням було уточнити показники та правила діагностики предіабету та 
цукрового діабету, удосконалити своєчасну діагностику предіабету, що дозволить в 
подальшому попередити ускладнення. Привернути увагу суспільства до щорічних 
профілактичних оглядів спеціалістів, здачу крові на загальний аналіз та визначення 
рівня глюкози.  
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Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження послужили дані реєстра-
ційних журналів результатів діагностики аналізів крові на глюкозу за 2019 рік у 
поліклінічному відділенні.  

Для діагностики брали плазму венозної або периферичної (капілярної) крові. 
Визначення проводили на автоматичному аналізаторі Biosen C-line. 

Результати. До уваги бралися результати визначення глюкози в крові 871 
пацієнту, у яких після першого визначення виявили підвищення рівня глюкози натще 
вище 6.5ммоль/л у 63 осіб. З них при повторній діагностиці підтвердився підвищений 
рівень глюкози у 21 пацієнта, які в подальшому були скеровані сімейним лікарем на 
консультацію до ендокринолога з підозрою на цукровий діабет. Для більш точної 
діагностики рекомендували провести пероральний тест толерантності до глюкози. 
Перед здачею крові на глюкозу пацієнт повинен бути підготовлений з дотриманням 
всіх необхідних правил: здати кров зранку натще, напередодні не вживати спиртних 
напоїв, жирної їжі та солодощів. В іншому випадку результати можуть бути хибними, 
що змусить робити повторну діагностику.  

Висновки. Своєчасна діагностика предіабету дозволяє за рахунок застосуванню 
ефективної програми профілактики, а саме дієтотерапія, активація фізичних вправ, 
зниження маси тіла, відмова від куріння тютюну запобігти або значно відстрочити 
розвиток цукрового діабету у 85 % випадків, знизити ризики серцево-судинних 
захворювань та ускладнень, які супроводжують цукровий діабет. 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ 
ДІАБЕТ 2 ТИПУ В ПОЄДНАННІ З ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛІННИХ 

СУГЛОБІВ, УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА 
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

1К.мед.н., доц. Калюжка А. А., 1д.мед.н., проф. Істомін А. Г., 2Пирогова І. В., 
2к.мед.н. Катаржнова І. В., 1Сивенко О. Л., 1Овчаренко Л. А. 

1Харківський національний медичний університет МОЗ України, 
2Харківський обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 

Вступ. У структурі ендокринних захворювань на цукровий діабет припадає 
близько 60 % випадків, а той же час є дані, що справжня захворюваність в 2 рази і 
більше вище зареєстрованої. Тому актуальність розробки нових методів лікування 
цукрового діабету, в тому числі і немедикаментозних, не викликає сумнівів. 

Мета. З метою активізації залишкової секреції інсуліну в-клітинами підшлунко-
вої залози, компенсації (субкомпенсації) цукрового діабету і подальшої можливої ко-
рекції доз цукрознижувальних препаратів у хворих на цукровий діабет 2 типу засто-
совувалося електровіброакустичний вплив, що представляє собою поєднання електро-
форезу та віброакустичного впливу від апарату «Вітафон», який створює мікровібра-
цію з частотою, що безперервно змінюється та проводиться за допомогою вібро-
акустичних перетворювачів – віброфонів. 

Матеріали та методи. Дана методика передбачає поліпшення мікроциркуляції, 
покращення обміну речовин в підшлунковій залозі під впливом гальванічних струмів 
і механічних коливань. Крім того, розкриття резервних капілярів під впливом вібрації 
сприяє охопленню більшого масиву тканин електричним струмом, що істотно підси-
лює лікувальний ефект. Ми використовували електрофорез 1 % нікотинової кислоти. 

Результати. Під спостереженням знаходилися 47 хворих на цукровий діабет 2 
типу 40-65 років. З них – 9 жінок і 38 чоловіків. Всім хворим додатково до базової 



 

 

96 
Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології», 

Двадцяті Данилевські читання  (4-5 березня 2021р.) 

 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ДІАБЕТИЧНІ УСКЛАДНЕННЯ (клінічні дослідження) 

цукрознижувальної терапії призначали курс електровіброакустичного впливу за 
такою методикою: катод від апарату для проведення електрофорезу «Поток-1» з 
прокладкою, змоченою 1 % розчином нікотинової кислоти, розташовувався в області 
лівого підребер'я, анод - в лівій підлопатковій області. Режим впливу струму 20 
хвилин. По обидва боки від катода розміщувалися віброфони від апарату «Вітафон». 
Використовувалися 2 і 4 режими роботи по 10 хвилин кожен. Курс лікування 
становив 10 процедур, що відпускаються щодня або через день. 

Після перших 2-3 процедур хворі відзначали зменшення сухості в роті, поліурії, 
свербежу. До кінця курсу лікування у 82 % із них ці симптоми зникали. У 5 хворих 
вміст глюкози крові знизився до показників фізіологічної норми. Це дало можливість 
зменшити дозу цукрознижувальних препаратів під контролем рівня глюкози в крові 
пацієнтів. 

Також у цих хворих спостерігався остеоартроз колінних суглобів різних стадій 
захворювання. Поряд із застосуванням традиційного лікування, яке включало ви-
користання нестероїдних протизапальних препаратів, аналгетичних засобів, прово-
дилася лазеротерапія за допомогою інфрачервоного лазерного терапевтичного 
апарату «Мілта» по зонам - бічні поверхні суглоба, зона на 2 см вище і нижче колін-
ної чашечки і підколінної ямки. Частота 50 Гц і 5 Гц, експозиція по 1 хв кожної час-
тоти на кожну зону, загальний час впливу 8 хв. Послідовно, без інтервалу часу, здій-
снювалася інтерференцтерапія за допомогою апарату «Радіус 01 – Інтер СМ», з рит-
мічної частотою 0-100 Гц, час впливу 10 хв. Курс 10 щоденних процедур. Контроль-
ною була група, що складалася з 34 пацієнтів, яким фізичні методи лікування не 
використовували, порівнянна з основною за тривалістю і стадією захворювання. 

Результати. Відзначена позитивна динаміка лікування у пацієнтів основної 
групи, яка проявлялася зменшенням больових відчуттів, більш значуще у пацієнтів 1 і 
2 стадії захворювання, що дозволило до 5 дня лікування зменшити прийом нестероїд-
них протизапальних препаратів і аналгетичних засобів. До 7 дня терапії 85 % хворих 
відмовилися від прийому анальгетиків. До кінця лікування відзначено збільшення 
амплітуди активних і пасивних рухів у суглобах, зменшення набряклості суглобів. 

Висновки. Запропонована нами методика одночасного застосування віброакус-
тичного впливу та електрофорезу 1 % нікотинової кислоти дозволяє отримати досить 
виражений терапевтичний ефект у хворих на цукровий діабет 2 типу та остеоартрозом 
колінних суглобів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС , а послідовне використання 
низькоінтенсивного лазерного випромінювання і інтерференцтерапії сприяє зменшен-
ню больових відчуттів, зменшує набряклість суглобів, знижує лікарське навантажен-
ня на пацієнтів і покращує якість життя даної категорії хворих. 

КОГНІТИВНІ РОЗЛАДИ ПРИ КОМОРБІДНОСТІ АРТЕРІАЛЬНОЇ 
ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ  

1Д.мед.н., проф. Князькова І. І., 2д.мед.н., с.н.с. Несен А. О., 3Несен А. А. 
1ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків, 

2Харківський національний медичний університет МОЗ України,  
3НТУ «Харківській Політехнічний Інститут» 

Вступ. При коморбідності артеріальної гіпертензії (АГ) та цукрового діабету 
(ЦД) 2 типу судинні когнітивні розлади (КР) представляють собою порушення вищих 
мозкових функцій, що обумовлені цереброваскулярною патологією. Це поняття 
об’єднує як судинну деменцію, так і менш тяжкі когнітивні порушення судинної 
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етіології. Зокрема, сучасна психологічна наука розуміє пам’ять як форму психічного 
показу дійсності, яка полягає в інтеграції, збереженні, закріпленні та наступному 
відтворенні людиною подій, які безпосередньо сформулювалися протягом життя. Цей 
когнітивний процес надає людині величезну колекцію ідей та вражень, є базою 
набуття знань, умінь і навичок та їх подальшого використання. Архівація впливає на 
розвиток та формування людини та її власного інтелекту. Пам'ять є обов’язковою 
умовою згуртованості психічного життя людини, неподільності його мислення. 
Проблема когнітивних розладів останніми роками набуває все більшого медико-
соціального значення, що пов’язано зі збільшенням тривалості життя населення 
економічно-розвинених країн й збільшенням поширеності як помірних когнітивних 
розладів, так і деменції.  

Мета. Дослідити когнітивні розлади при коморбідності артеріальної гіпертензії 
та цукрового діабету 2 типу. 

Матеріали та методи. В дослідженні прийняли участь (основна група) – 56 
хворих із коморбідністю АГ та ЦД 2 типу: 11 (19,64 %) жінок й 45 (80,36 %) 
чоловіків; середній вік – (61,7±4,3) років. До контрольної групи включено 
20 практично здорових осіб (16 (80,00 %) чоловіків та 4 (20,00 %) жінок); середній вік 
– (60,8±2,9) років. Згідно рекомендацій Української асоціації кардіологів (2015, 2019) 
та Європейських рекомендацій (ESН/ESC, 2015, 2019) проведено діагностику АГ; у 
відповідності з рекомендаціями (EASD, 2013) проведено діагностику ЦД. Визначення 
КР проведено згідно з критеріями R. S. Petersen та співавт.; Н. Н. Яхно та співавт; 
методики А. Р. Лурія, шкали дослідження психічного статусу (MMSE), 
Монреальської шкали оцінки когнітивних функцій (МоСа). Застосовувались сучасні 
лабораторні, інструментальні та статистичні методи дослідження. 

Результати. Для встановлення КР проведене нейропсихологічне дослідження, 
яке включало комплекс кількісних тестів на пам’ять, увагу, психомоторні функції, 
мовну активність, інтелектуальні здібності та інше. Визначались основні властивості 
пам'яті: об’єм (обсяг, гнучкість) – локальна здібність пам'яті, яка характеризується 
накопиченням даних, що зберігаються в пам’яті; швидкість запам'ятовування – це 
тимчасова здібність пам'яті, яка полягає у стрімкості поглинання і закріплення, 
корекції в пам'яті даних, що надходять; тривалість зберігання – це короткочасна 
характеристика пам'яті, яка визначається періодом від надходження інформації в 
пам'ять до її зникнення або значного спотворення, що змінює суть відповідну 
інформацію; точність відтворення – розумова властивість пам'яті, різниця між 
інформацією, яка надійшла до мозку і яка витворилась в кінцевому етапі; швидкість 
відтворення – властивість пам'яті, обумовлена швидкістю відтворення потрібної 
інформації з пам'яті; завадостійкість (стійкість) – особлива якість пам'яті, яка полягає 
в здатності пам'яті справлятися з впливами, побічним стосовно що до її роботи з 
актуально важливим матеріалом і перешкоджає його повноцінному поглинанню 
інформації, її зберіганню або транслюванню оточенню. Відтворення класифікувалось 
наступним чином: впізнавання; спогад; ремінісценція; пригадування.  

В процесі дослідження визначено у 16 (28,57 %) хворих легкі КР; у 40 (71,43 %) 
хворих помірні КР. За шкалою MMSE (бали): контрольна група - (30,0±0,3); основна 
група – (26,5±0,4; p<0,001). Тест запам’ятовування: контрольна група – (8,7±0,2); 
основна група – (6,0±1,8; p<0,001). За МоСа (бали) – контрольна група – (29,3±0,2); 
основна група – (23,5±0,2; p<0,001). 

Висновки. При коморбідності артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 
типу доцільна терапевтична корекція когнітивних розладів для підвищення 
ефективності загальної комплексної терапії та якості життя хворих. 
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РІВНІ АПЕЛІНУ КРОВІ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З 
ПАРАМЕТРАМИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА 

АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

Д.мед.н., проф. Коваль С. М., к.мед.н. Снігурська І. О., к.мед.н. Юшко К. О., 
к.мед.н. Старченко Т. Г. 

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т.Малої НАМН України», Харків 

Вступ. Пептид апелін виступає функціональним антагоністом ренін-ангіо-
тензинової системи, проявляє виражені гіпотензивні, інотропні, антиаритмічні та 
антиатерогенні властивості. Також апелін сприяє утилізації глюкози, що дозволяє 
розглядати його як антидіабетичний фактор. Перспективним є вивчення патогенетич-
ної ролі апеліну в розвитку порушень вуглеводного обміну у хворих на артеріальну 
гіпертензію (АГ) та їх прогресування у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу.  

Мета. Оцінити рівні апеліну крові та його взаємозв’язки з показниками 
вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим 
діабетом 2 типу.  

Матеріали та методи. Обстежено 111 хворих на АГ ІІ стадії, 2-3 ступеня віком 
від 40 до 72 років (середній вік 56,29±8,07 років). Серед них чоловіків було 52, жінок – 
59. Комплекс обстеження включав загально клінічне обстеження, визначення рівнів 
глікемії натще, інсуліну крові з розрахунком індексу інсулінорезистентності (ІР) 
(HOMA-IR) та глікованого гемоглобіну (HbA1c) у хворих з супутнім ЦД 2 типу. Рівні 
апеліну визначали в крові імуноферментним методом. Всі обстежені хворі були 
розподілені на дві групи в залежності від наявності ЦД 2 типу: а) основна група - 76 
хворих на АГ з супутнім ЦД 2 типу; б) група порівняння – 35 хворих на АГ без ЦД 2 
типу. Групу контролю склала 21 практично здорова особа без серцево-судинної 
патології і важких хронічних захворювань. 

Результати. За результатами аналізу змін рівнів апеліну було виявлено, що у 
хворих на АГ незалежно від наявності діабету відмічається дефіцит даного фактору в 
порівнянні з групою контролю. Рівні апеліну у хворих на АГ з ЦД 2 типу склали 
0,874(0,840;0,926) нг/мл, у хворих на АГ без ЦД 2 типу - 0,886(0,846;0,933) нг/мл, що 
вірогідно нижче, ніж в групі контролю (1,097(0,963;1,179) нг/мл), р<0,001 та р<0,01 
відповідно). При цьому, рівні апеліну у хворих на АГ з ЦД 2 типу вірогідно не 
відрізнялися від таких у хворих на АГ без ЦД 2 типу (р>0,05). 

Порівнювалися рівні апеліну в залежності від наявності або відсутності ІР у 
хворих на АГ без діабету та при ЦД 2 типу. Виявилося, що у хворих на АГ з ІР рівні 
апеліну (0,937(0,916;1,112) нг/мл) були вірогідно вище, ніж у хворих на АГ без ІР 
(0,851(0,839;0,884) нг/мл), р<0,001, та вище, ніж у хворих на АГ з ЦД 2 типу 
(0,874(0,840;0,926) нг/мл), р<0,01, але вірогідно не відрізнялися від групи контролю 
(р>0,05). У хворих на АГ без ІР рівні апеліну були вірогідно нижче, ніж в групі 
контролю (р<0,001) та статистично не відрізнялися від таких у хворих на АГ з ЦД 2 
типу (р>0,05). 

Проводився аналіз змін рівнів апеліну в залежності від тривалості діабету. 
Хворі на супутній ЦД 2 типу були розподілені на 3 підгрупи: 1) хворі з тривалістю 
ЦД 2 типу до 1 року (24 %); 2) хворі з тривалістю ЦД 2 типу від 1 до 5 років (44 %); 3) 
хворі з тривалістю ЦД 2 типу більше 5 років (32 %). Було виявлено, що у хворих з 
тривалістю ЦД 2 типу менше 1 року рівні апеліну (0,926(0,885;0,948) нг/мл) були 
вірогідно вище, ніж у хворих з тривалістю діабету від 1 до 5 років (0,875(0,846;0,917) 
нг/мл) та більше 5 років (0,852(0,762;0,887) нг/мл), р<0,05 та р<0,05 відповідно. У 
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порівнянні з хворими на АГ без діабету лише у пацієнтів з тривалістю ЦД більше 5 
років рівні апеліну були вірогідно нижче (р<0,05). 

При кореляційному аналізі виявлено, що у хворих на АГ з ЦД 2 типу відмічався 
вірогідний негативний взаємозв’язок рівнів апеліну з HbA1c (R=-0,33, р<0,01), інсулі-
ном (R=-0,30, р<0,05), індексом НОМА-IR (R=-0,31, р<0,05) та тривалістю діабету 
(R=-0,28, р<0,05). У хворих на АГ без ЦД 2 типу рівні апеліну вірогідно позитивно 
корелювали з інсуліном (R=0,71, р<0,01) та індексом НОМА-IR (R=0,76, р<0,01). 

Висновки. Встановлено вірогідне зниження рівнів в крові антидіабетичного 
фактору апеліну у хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом 2 типу та 
без діабету, у порівнянні з практично здоровими особами.  

У хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом 2 типу з тривалим 
перебігом цукрового діабету виявлене достовірне зниження рівнів апеліну у 
порівнянні з пацієнтами з цукровим діабетом з тривалістю менше 1 року.  

Прямий кореляційний зв'язок апеліну з індексом НОМА-IR та інсуліном у 
хворих на артеріальну гіпертензію без цукрового діабету 2 типу та негативний 
кореляційний зв'язок апеліну з індексом НОМА-IR та глікованим гемоглобіном у 
хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом 2 типу можуть свідчити про 
компенсаторне збільшення рівнів даного пептиду при початкових проявах порушень 
вуглеводного обміну.  

Подальше зниження рівнів апеліну в крові асоціюється з розвитком цукрового 
діабету 2 типу. Вказані результати вказують на важливу патогенетичну роль апеліну 
як в розвитку початкових вуглеводних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію, 
так і в прогресуванні цукрового діабету 2 типу, що може бути терапевтичною мішен-
ню при лікування артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу. 

ПОШИРЕНІСТЬ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ 
ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ 

КАРДІОЛОГІЧНОГО СТАЦІОНАРУ (РЕЗУЛЬТАТИ 
РЕТРОСПЕКТИВНОГО ОДНОЦЕНТРОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 

1Д.мед.н., проф. Колесник М. Ю., 2Майстрович Я. Ю., 2Бородавко Л. І., 
2Нікітюк О. В. 

1Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 
2ННМЦ «Університетська клініка» ЗДМУ, Запоріжжя  

Вступ. Порушення вуглеводного обміну вважають незалежним фактором ри-
зику серцево-судинних захворювань. За даними Міжнародної федерації діабету, кіль-
кість пацієнтів з переддіабетом майже зіставна з кількістю хворих на цукровий діабет 
(ЦД). Саме тому своєчасна діагностика та лікування даного стану має пріоритетне 
значення в профілактиці виникнення та прогресування серцево-судинної патології.  

На сьогодні для діагностики ЦД і проміжних гіперглікемій використовуються 
діагностичні критерії, запропоновані Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
(ВООЗ) та Американською діабетичною асоціацією (АДА). Основною відмінністю 
між цими рекомендаціями є рівень глюкози венозної плазми виміряної натщесерце 
для визначення порушення глікемії натщесерце (ПГН). Так, експертами АДА точкою 
відсікання запропонований рівень глікемії ≥5,6 ммоль/л, тоді як ВООЗ рекомендує 
використовувати значення ≥6,1 ммоль. Ці відмінності можуть вплинути на оцінку 
індивідуума, а також на поширеність порушень вуглеводного обміну в популяції в 
цілому. 
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Мета. Оцінити поширеність вперше виявлених порушень вуглеводного обміну 
серед пацієнтів кардіологічного стаціонару при застосуванні різних критеріїв 
діагностики (Всесвітньої організації охорони здоров’я та Американської діабетичної 
асоціації) порушень вуглеводного обміну. 

Матеріали та методи. Ретроспективно проаналізовано 417 історій хвороб 
пацієнтів, що знаходились на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні 
Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» Запорізького 
державного медичного університету за період з 01.01.2019 по 31.06.2019 року. Оцінка 
стану вуглеводного обміну проводилась при госпіталізації за результатами глікемії 
плазми венозної крові визначеної натще. При виявленні відхилень понад 5,5 ммоль/л 
у пацієнтів з раніше недіагностованим цукровим діабетом, додатково проводилось 
визначення глікованого гемоглобіну, повторне визначення глікемії натще (венозна 
плазма) та/або пероральний тест толерантності до вуглеводів. 

Результати. Із 417 хворих 286 не мали ознак порушення вуглеводного обміну. 
Встановлений до госпіталізації діагноз ЦД мали 62 особи (14,86 %), переддіабет – 2 
особи (0,46 %). Під час перебування в стаціонарі за результатами додаткових 
обстежень у 14 пацієнтів (3,36 %) вперше діагностовано ЦД. Порушення 
толерантності до вуглеводів виявлено вперше у 3 осіб (0,71 %). За критеріями ВООЗ 
порушення глікемії натще мали 35 пацієнтів (8,39 %), в той час як використання 
діагностичних значень, запропонованих АДA, призвело до збільшення цієї групи 
пацієнтів на 14 % (до 50 осіб).  

Висновки. Поширеність раніше недіагностованих порушень вуглеводного 
обміну у пацієнтів кардіологічного стаціонару є високою та складає 16,06 %. 
Найчастішим варіантом є порушення глікемії натще, що фіксується майже у 
половини цих хворих. Використання критеріїв Американської діабетичної асоціації 
збільшує кількість виявлених випадків порушень вуглеводного обміну. 
Впровадження сучасних рекомендацій призведе до збільшення витрат на первинну 
діагностику порушень вуглеводного обміну, проте в довгостроковій перспективі це 
дозволить зменшити витрати по лікуванню ускладнень та прогресувань до маніфесту 
цукрового діабету. 

НОВІ БІОМАРКЕРИ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ 
МІОКАРДА ІЗ СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

К.мед.н. Котелюх М. Ю. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Актуальним питанням сьогодення є вплив маркерів адипокінової 
системи на виникнення і перебіг гострого інфаркту міокарда (ГІМ) за наявності 
цукрового діабету (ЦД) 2 типу.  

Мета. Визначити показники адипокінової системи та їх взаємозв’язок із вугле-
водним обміном у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу. 

Матеріали та методи. У дослiдженнi обстежено 102 хворих на ГІМ залежно 
від наявності та відсутності ЦД 2 типу, котрі перебували на стацiонарному лiкуваннi 
в відділенні реанімації та інтенсивної терапії Державної установи «Національному 
інституті терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України» та в 
першому кардіологічному відділенні Харківської клінічної лікарні на залізничному 
транспорті №1 філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства 
«Українська залізниця». Білок, зв’язуючий жирні кислоти-4 (Fatty acid Binding Protein 
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4 –FABP 4, C1q/TNF-зв’язуючий білок-3 (C1q/TNF-related protein-3 – CTRP 3) 
визначали імуноферментним методом за допомогою набору реагентів «Human FABP 
4» (Elabscience, USA), «Human CTRP 3» (Aviscera Bioscience Inc, Santa Clara, USA) 
згідно із зазначеною інструкцією для проведення аналізу. Вміст інсуліна визначався 
імуноферментним методом за допомогою набору реагентів «Humay insulin» 
(Monobind Inc, Lake Forest, USA). Рівень глюкози натщесерце досліджували 
глюкооксидантним методом в капілярній крові. Оцінка інсулінорезистентності (ІР) 
проводилася шляхом розрахунку індексу HOMA. Математична комп’ютерна обробка 
результатів дослідження проведена шляхом використання програмного пакету «IBM 
SPPS Statistics 27,0» (IBM Inc., США, ліцензія № L-CZAA-BKKMKE) та Microsoft 
Office Excel. Обчислювалися середнє значення (М), стандартне відхилення, 
вірогідність і рівень значущості (p). Для всіх груп хворих показники не мають 
нормального розподілу за критерієм Шапіро-Вілкса. Незалежні порівняння 
проводилися за допомогою непараметричного U-критерію Манна-Уітні. Відмінності 
вважалися достовірними при рівні статистичної значущості р<0,05. Для оцінки 
взаємозв’язків між параметрами застосовували метод кореляційного аналізу з 
розрахунками коефіцієнтів кореляції Спірмена (при розподілі, який відрізняється від 
нормального). 

Результати. Рівень FABP 4 в сироватці крові у хворих на ГІМ зі ЦД 2 типу 
становив 10,72±0,33 пг/мл порівняно зі пацієнтами на ГІМ – 9,76±0,27 пг/мл та з 
групою контролю – 5,02±0,43 пг/мл (р=0,000). Рівень CTRP 3 в сироватці крові у 
хворих на ГІМ із ЦД 2 типу становив 238,55±7,48 пг/мл порівняно з пацієнтами на 
ГІМ - 272,31±7,36 пг/мл та з контрольною групою – 325,97±9,44 пг/мл (р=0,000). 
Визначено прямі кореляційні зв’язки між FABP 4 та глюкозою (r=0,34; p<0,05), 
інсуліном (r=0,39; p<0,05), індексом НОМА (r=0,38; p<0,05). Кореляційний аналіз 
засвідчив наявність зворотнього зв’язку між рівнем CTRP 3 та глюкозою (r=0,59; 
p<0,05), інсуліном (r=0,35; p<0,05), індексом НОМА (r=0,61; p<0,05). У хворих із 
наявністю ЦД 2 типу відбувається значне збільшення FABP 4 та зменшення CTRP 3 
порівняно з хворими із відсутністю ЦД 2 типу.  

Висновки. Тобто за наявності цукрового діабету 2 типу збільшується рівень 
білка, що зв’язує жирні кислоти-4 та зменшується вміст C1q/TNF-зв’язуючого білка-
3, що доводить про зміни в адипокіновій системі. Патологічний процес у гострому 
періоді інфаркту міокарда із супутнім цукровим діабетом 2 типу зумовлений 
наявністю гіперглікемії, гіперінсулінемії, інсулінорезистентності та адипокінового 
дисбалансу. 

ЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РОЗЧИННОЇ ФОРМИ CD40 У ПАЦІЄНТІВ ІЗ 
ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА НА ТЛІ ЦУКРОВОГО 

ДІАБЕТУ 2 ТИПУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ПОРУШЕНЬ 
ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ 

Д.мед.н., проф. Кравчун П. Г., к.мед.н. Заїкіна Т. С. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Розчинна форма CD40, експресуючись на тромбоцитах, ендотеліоцитах 
та Т-лімфоцитах, грає важливу роль у процесах активації лейкоцитарно-тромбоцитар-
ної взаємодії, наслідком чого стає посилення агрегації тромбоцитів та формування 
тромбу. Утім, залишається невідомим питання впливу тривалості цукрового діабету 
2типу на рівні розчинної форми CD40. 
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Мета. Дослідити рівні розчинної форми CD40 у хворих на гострий інфаркт 
міокарда на тлі цукрового діабету 2 типу в залежності від тривалості порушень 
вуглеводного обміну. 

Матеріали та методи. До дослідження було залучено 70 хворих на гострий 
інфаркт міокарда (ГІМ) із супутнім цукровим діабетом (ЦД) 2 типу. Їх було 
розподілено на групи в залежності від тривалості цукрового діабету: 1 група – 18 
пацієнтів з вперше діагностованим ЦД; 2 група – 8 пацієнтів з тривалістю ЦД менше 
5 років; 3 група – 14 пацієнтів з тривалістю ЦД від 5 до 10 років; 4 група – 30 
пацієнтів з тривалістю ЦД більше 10 років. Рівні фактора розчинного ліганду CD40 
(sCD40L) визначалися імуноферментним методом з використанням комерційної тест-
системи «YH Biosearch Laboratory» (Китай). Для статистичної обробки даних 
проводився розрахунок середньої арифметичної (М) та похибки середньої (m), t-
критерій Ст’юдента для оцінки достовірності отриманих відмінностей (р).  

Результати. Згідно з нашими даними продемонстровано підвищення рівня 
sCD40-ліганду у хворих з вперше встановленим діагнозом цукрового діабету, яке 
співставне з рівнем sCD40-ліганду у хворих з тривалістю цукрового діабету більше 5 
років. Встановлено, що рівень sCD40-ліганду у хворих з тривалістю цукрового 
діабету до 5 років достовірно нижчий, ніж у хворих з тривалістю діабету від 5 до 10 
років (3,77±0,04 нг/мл та 3,92±0,12 нг/мл відповідно; р<0,05) та більше 10 років 
(3,77±0,04 нг/мл та 4,05±0,03 нг/мл відповідно; р<0,05). 

Висновки. В нашій роботі продемонстровано прямий вплив тривалості 
порушень вуглеводного обміну на рівні розчинної форми CD40, що свідчить про 
збільшення прозапального та протромбогенного потенціалу у пацієнтів із гострим інфарктом 
міокарда та супутнім цукровим діабетом з плином часу.  

ЕФЕКТИ ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У 
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНА ЛЕПТИНУ  
1К.б.н., с.н.с. Красова Н. С., 1,2чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., 

проф. Караченцев Ю. І., 2д.мед.н., проф. Горшунська М. Ю.,  
1,3к.б.н., с.н.с. Тижненко Т. В., 1к.б.н., с.н.с. Колеснікова А. О.,  

1к.мед.н., с.н.с. Гладких О. І., 1к.б.н. Лещенко Ж. А., 1Плохотніченко О. О., 
1к.мед.н. Романова І. П., 1к.мед.н., доц. Воропай Т. І., 4проф. Йенсен Е.,  

1д.мед.н., проф. Полторак В. В. 
1ДУ “Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України”, Харків, 

2Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 
 3Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,  

4Національний інститут охорони здоров’я та довкілля, Білтховен, Нідерланди 

Вступ. Досягнення в галузі клінічної генетики довели, що однонуклеотидні 
поліморфізми (ОНП) в генах адипокінів людини можуть впливати на масу тіла, 
чутливість до інсуліну та інші функціонально-метаболічні параметри. Лептин є 
важливим регулятором енергетичних процесів, тому триває активний пошук 
функціонально значущих ОНП гену лептина (LEP), серед яких привертає увагу 
rs7799039. Обраний поліморфізм пов'язаний із заміною в промоторній зоні гену, що 
може призводити до зміни активності лептину і впливає на сприйняття почуття 
насичення, знижуючи контроль центральної нервової системи над апетитом. 
З’являються результати, які верифікують омега-3 поліненасичені жирні кислоти 
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(ПНЖК) в якості важливих регуляторів експресії генів, а саме, природних лігандів 
для ряду факторів транскрипції. Суперечливі результати клінічних досліджень 
стосовно ефективності (в першу чергу, відносно зниження ризику серцево-судинних 
захворювань) збагачення дієти ПНЖК пов'язують як з жирнокислотним складом 
базової національної дієти, так і з генетичними особливостями популяції. Дотепер 
відсутня вичерпна інформація щодо генетичної детермінації ефективності терапії, яка 
спрямована на корекцію енергетичного дисбалансу, за умов ожиріння та цукрового 
діабету 2 типу (ЦД2) у мешканців України.  

Мета. Оцінити роль поліморфізму гена лептину LEP 2548G>A в реалізації 
терапевтичного впливу омега-3 поліненасичених жирних кислот у хворих на 
цукровий діабет 2 типу східноукраїнської популяції.  

Матеріали та методи. 61 хворий на ЦД2 (ч/ж: 34/27) віком 55,1±1,2 років з 
тривалістю захворювання 6,29±0,67 років, суб- та декомпенсований за глікемією 
(8,97±0,37 ммоль/л; HbА1c 7,92±0,19 %) та ліпідним профілем (тригліцериди 
3,78±0,80 ммоль/л), з надлишковою масою тіла або ожирінням (індекс маси тіла 
32,5±0,9 кг/м2) на початку дослідження отримував додатково до стандартної 
пероральної цукрознижуючої терапії (сульфонілсечовина та/або метформін) щоденно 
протягом 3 місяців препарат омега-3 ПНЖК (460 мг ейкозапентаєнової кислоти + 
380 мг докозагексаєнової кислоти). Контрольну групу відносно здорових осіб складав 
21 суб’єкт. Генотипування за ОНП LEP 2548G>A проводили за допомогою методу 
полімеразної ланцюгової реакції та поліморфізму довжин рестриктних фрагментів з 
використанням відповідних праймерів (прямий: tcccatgagaactattcttcttttg; зворотній: 
atatggctccctttgcccgacc) та ендонуклеази HhaI (Fermentas). Біохімічні параметри 
(вуглеводний та ліпідний профіль, включно із вільними жирними кислотами (ВЖК), 
складові антиоксидантного захисту, загальний та високомолекулярний адипонектин, 
інсулін, лептин, остеопротегерин, ретинол-зв’язуючий протеїн-4, фетуїн-А та ін.) 
визначали у вихідному стані та після курсу лікування за допомогою імуноферментних 
та ферментативних наборів (RayBiotech, Norcross, США; ALPCO Diagnostics, США; 
DRG, Німеччина; Randox Laboratories Ltd, Сполучене Королівство). 
Інсулінорезистентність характеризували за індексом НОМА-IR, що ґрунтується на 
одночасному визначенні індивідуальних рівнів інсуліну та глюкози крові натще, та 
індексу НОМА-ІR/адипонектин. Статистичний аналіз проведено з використанням 
тесту Фішера, непарного t-тесту та χ2. Дані наведено як середнє ± похибка середнього.  

Результати. Відносно контрольних осіб хворі на ЦД2 характеризувалися 
статистично значущою резистентністю до інсуліну, гіпоадипонектинемією, 
підвищенням у циркуляції ВЖК, тригліцеридів, остеопротегерину, ретинол-
зв’язуючого протеїну-4, фетуїну-А та зниженням антиоксидантного захисту 
(загальний та відновлений глутатіон еритроцитів). Після стаціонарного лікування з 
подальшим амбулаторним курсом омега-3 ПНЖК у обстежених пацієнтів, 
стратифікованих залежно від поліморфізму гена LEP 2548G>A (GG:17, GА:33, 
АА:11), було визначено деяку нормалізацію показника HbA1c лише серед носіїв 
рецесивного АА-генотипу (6,66±0,41 % проти 7,79±0,43 % до лікування, 0,05<Р<0,1) 
на тлі виразного зниження базальної глікемії в усіх групах. В той же час хворі на ЦД2 
з G-алелем за ОНП LEP 2548G>A продемонстрували суттєве зниження такого 
показника резистентності до інсуліну як індекс НОМА-IR (GA: 4,51±0,36 ум. од. 
проти 8,18±1,11ум. од., Р<0,002; GG: 3,81±0,69 ум. од. проти 8,42±1,29 ум. од., 
Р<0,002). Крім того, в групі з гетерозиготним генотипом спостерігалося зниження 
співвідношення НОМА-IR/адипонектин (2,89±0,89 ум. од. проти 0,86±0,12 ум. од., 
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Р<0,05), яке супроводжувалося підвищенням рівнів загального адипонектину в 
циркуляції (7,12±0,84 мг/л проти 4,97±0,51 мг/л, Р<0,05), що свідчить про 
нормалізацію гормональної функції білої жирової тканини під впливом омега-3 
ПНЖК переважно у носіїв поліморфного варіанту GA.  

Висновки. Таким чином, поліморфізм гену лептина LEP 2548G>A у хворих на 
цукровий діабет 2 типу східноукраїнської популяції є функціональним, оскільки 
наявна статистично доведена асоціація домінантного алеля G з ефективністю 
терапевтичного впливу омега-3 поліненасичених жирних кислот відносно зниження 
інсулінорезистентності (як загальної, так і пов’язаної з жировою тканиною). Дані 
щодо варіанту гена LEP (rs1137101) можуть бути використані в межах 
фармакогенетики як підґрунтя для персоналізованої терапії з прогнозованим ефектом 
фармакологічного втручання.  

РАННЯ ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЇ НИРОК ПРИ 
ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1 ТИПУ 

Кривов’яз Ю. О. 
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) є широко розповсюдженим захворюванням, яким 
страждає біля 5 % населення світу. Розповсюдженість цього захворювання росте з 
кожним роком, у зв’язку з чим збільшується і число хворих, які мають важкі судинні 
враження цукрового діабету (ЦД). Найбільшу загрозу для життя хворого має 
діабетичне враження нирок – діабетична нефропатія (ДН). В практичному плані 
особливе значення має питання діагностики враження нирок на ранніх етапах 
патології. Розгорнута клінічна картина зустрічається в середньому у 40 % хворих із 
ДН. Діагноз безсимптомних форм, а також ранніх стадій ДН нерідко важкий. 
Особливу цінність в діагностиці ДН представляє дослідження клубочкової фільтрації.
 Мета. Дослідити і порівняти показники швидкості клубочкової фільтрації 
(ШКФ) по креатиніну та цистатину С за відповідними формулами при різних стадіях 
діабетичної нефропатії.  

Матеріали та методи. На базі Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного центру обстежено 147 пацієнтів із ЦД 
1 типу: 78 пацієнтів на ЦД склали групу із нормоальбумінурією (І група), 48 пацієнтів 
– ДН із мікроальбумінурією (ІІ група) та 21 пацієнт із ДН протеїнуричною стадією 
(ІІІ група). Групу контролю склали 22 умовно здорових людини, репрезентативні за 
віком та статтю. Вік обстежених складав від 18 до 53 років, що становило 
28,08±7,76 років. Стаж ЦД у осіб І групи складав 9,25±7,18 років, у осіб ІІ та ІІІ груп 
15,08±6,83 та 20,95±6,16, відповідно, що корелювало із прогресуванням ДН. Усім 
пацієнтам розраховували ШКФ по сироватковому креатиніну за формулам Кокрофта-
Голта та CKD EPI. По рівню сироваткового цистатину С розраховувалась ШКФ за 
формулою: 100/цистатин С – 14. 

Результати. Рівень сироваткового креатиніну склав у пацієнтів І групи 
0,072±0,012 мкмоль/л, у пацієнтів ІІ групи – 0,077±0,016 мкмоль/л, що відповідало 
нормі, у той час у пацієнтів ІІІ групи показник склав 0,161±0,03 мкмоль/л, що 
перевищувало норму. ШКФ розрахована по формулі Кокрофта-Голта склала від 
121,97±32,26 мл/хв у І групі зі зниженням до 86,61±44,73 мл/хв у ІІІ групі. За 
формулою CKD EPI – 111,66±16,68 мл/хв та 74,95±38,69 мл/хв, відповідно. Було 
встановлено, що рівень цистатину С був підвищеним у 39,7 % вже у пацієнтів І групи, 
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у 50 % пацієнтів ІІ групи та у 68,5 % пацієнтів ІІІ групи. Середній показник 
цистатину С по групах був 1,34±0,28 мг/л, 1,29±0,34 мг/л та 1,35±0,48 мг/л, відповідно 
(норма 0,6-1,0 мг/л). ШКФ по цистатину С становила у І групі пацієнтів 
65,87±16.447 мл/хв, у ІІ групі – 67,21±18.14 мл/хв та 65,33±26,09 мл/хв у ІІІ групі.  

Висновки. Встановлення підвищення рівня цистатину С при цукровому діабеті 
1 типу на стадії нормоальбумінурії є проявом ранніх змін функція нирок при 
діабетичний нефропатії. 

Вивчення співвідношення показників швидкості клубочкової фільтрації, 
визначеної по креатиніну і цистатину С за різними формулами і розробка 
рекомендацій по діагностиці діабетичної нефропатії, є приоритетним питанням 
діабетології. 

ІНФОРМАТИВНІСТЬ ДВОХЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ 
АБСОРБЦІОМЕТРІЇ ШИЙОК СТЕГНОВИХ КІСТОК У ПАЦІЄНТІВ 

ІЗ ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК ПРИ 
ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ  

1К.мед.н., доц. Ленчук Т. Л., 1к.мед.н., доц. Мацькевич В. М., 2Василик В. М., 
 1д.мед.н., проф. Рижик В. М.,1к.мед.н., доц. Глушко Н. Л.,  

3д.мед.н., проф. Мицик Ю. О.  
1Івано-Франківський національний медичний університет, 

2КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», 
3Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького 

Вступ. У рекомендаціях Міжнародної робочої групи по діабетичній стопі 
наголошується на необхідності мультимодального тестування нижніх кінцівок 
(кісточково-плечового індексу, рівня транскутанної напруги кисню, 
доплерографічних показників та ін.) для встановлення наявності хронічної ішемії 
нижніх кінцівок, у зв’язку з зниженням больового порогу у таких пацієнтів 
(International Working Group on the Diabetic Foot Guidance, 2019). Необхідність 
комплексного вивчення стану кісткової архітектоніки разом із змінами артеріального 
русла нижніх кінцівок ґрунтується на механізмі ініціації кісткової резорбції, як 
відповідь на патологічне формування клітин за остеобластоподібним фенотипом в 
медії артерій (E Harper et al., 2016). Персоналізований діагностичний алгоритм щодо 
раннього виявлення втрати кісткової маси шийки стегнової кістки та поперекового 
відділу хребта рекомендовано застосовувати у пацієнтів із тривалістю цукрового 
діабету (ЦД) 2 типу більше 10 років, поганим глікометаболічним контролем, 
хронічними ускладеннями діабету (С. Eller-Vainicher et al., 2020).  

Мета. Вивчення інформативності і клінічної значущості методу 
двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії у пацієнтів із цукровим діабетом 2 
типу, транскутанною напругою кисню на стопі 31-40 мм рт. ст., які приймають 
таблетовані цукрознижувальні препарати. 

Матеріали та методи. Протягом 2-х років обстежено 20 чоловіків віком від 52 
до 63 років з встановленим діагнозом цукрового діабету 2 типу більше 10 років, які 
приймали таблетовані цукрознижуючі препарати (метформін (середня добова доза ‒ 
1500±500 мг) чи глімепірид (середня добова доза ‒ 4,5±1,5 мг) або їх комбінацію) та 
транскутанною напругою кисню на стопі 31-40 мм рт. ст. Визначення проекційної 
мінеральної щільності кісткової тканини шийок стегнових кісток у пацієнтів 
проводили методом двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії за допомогою 
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рентгенівського денситометра DMS-APELEM Сhallenger (Франція). Анатомічною 
локацією дослідження обрано шийки стегнових кісток, показники проекційної 
мінеральної щільності кісткової тканини отримано у г/см2. Визначали Z-критерій – 
відхилення щільності від середніх показників, що характерні для здорових людей 
відповідної статі та віку та T-критерій, який є співвідношенням отриманих 
результатів досліджуваного пацієнта до показників нормальної пікової кісткової 
маси. Обробка статистичних даних та їх аналіз проводились за допомогою програми 
MedCalc. 

Результати. Встановлено, що у 16 обстежених (80 %), як Т-, так я Z-критерій 
знаходяться в межах норми: 0,932±0,54 г/см2. У 4 осіб (20 %) з встановленими 
сонографічно стенотичними змінами артерій нижніх кінцівок виявлено зниження 
мінеральної щільності кісткової тканини в одній з шийок стегнових кісток, що 
класифікувалось, як остеопенія, при значеннях Т-критерію (-)1,64 (79,7 %; 0,812 
г/см2), (-)1,72 (78,8 %; 0,601 г/см2), (-)1,74 (78,4 %, 0,588 г/см2), (-)1,85 (79,5 %; 0,650 
г/см2). У цих 4 пацієнтів ультразвукова картина в артеріальному руслі 
характеризувалась: у 3 пацієнтів (15 %) з облітеруючими змінами, ступінь стенозу 
яких не перевищував 50 % в аорто-клубовому, стегново-підколінному сегменті однієї 
кінцівки та у 1 пацієнта з вираженими стенотичними змінами (ступінь звуження 
артерії 50-75 %) у периферичному сегменті обидвох кінцівок з концентричними та 
напівконцентричними атеросклеротичними бляшками підвищеної ехогенності з 
наявністю кальцинатів та старих тромботичних мас. Також у даного пацієнта 
комплекс інтима-медіа судинної стінки задньої та передньої великогомілкових 
артерій, тильної артерії стопи обох кінцівок був дифузно рівномірно потовщений, не 
чітко диференційований на шари з множинними гіперехогенними включеннями, що 
мали акустичні доріжки. Тип кровоплину в усіх пацієнтів з остеопенією – змінений 
магістральний. Чутливість методу становила 100 %, специфічність – 94,4 %, точність 
– 95 %. Критерій хі-квадрату Пірсона з поправкою Йєйтса становив 18,322 (р<0,01), 
при мінімальному значенні очікуваного явища 0,60. 

Отримані результати корелюють з результатами дослідження науковців з 
медичного університету м. Баку (Азербайджан), які вказують на менш виражені зміни 
в кістковому метаболізмі у пацієнтів із ЦД 2 типу на відміну від пацієнтів із 1 типом, 
незалежно від віку та тривалості захворювання. Також наголошується на необхідності 
застосування біохімічних маркерів ремоделювання кістки, оскільки парадоксом 
крихкості кісток при цукровому діабеті 2 типу є нормальні показники мінеральної 
щільності кісткової тканини, визначені за допомогою двохенергетичної 
рентгенівської абсорбціометрії, яка, особливо, на ранніх стадіях захворювання, не 
відображає фактичної тенденції до порушень кісткової архітектоніки, а отже, це 
ускладнює належний скринінг категорії пацієнтів з високим ризиком переломів (S. S. 
Safonova et al., 2019). 

Висновки. Метод двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії шийок 
стегнових кісток був високочутливим щодо змін кісткової тканини у групі пацієнтів 
чоловічої статі з цукровим діабетом ІІ типу, які приймали таблетовані 
цукрознижувальні препарати. Але, враховуючи отримання значної кількості істинно 
негативних результатів, можна припустити, що проведення даного тесту не має 
практичного значення для визначення змін кісткової тканини саме у шийках 
стегнових кісток, без застосування додаткових маркерів визначення кісткового 
метаболізму у пацієнтів з діабетичною ангіопатією та рівнем транскутанної напруги 
кисню на стопі 31-40 мм рт. ст. 
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FRAX- ДІАГНОСТИКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ 
ОСТЕОПОРОТИЧНИХ ПЕРЕЛОМІВ ХРЕБЦІВ У ХВОРИХ ІЗ 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ ТА ОЖИРІННЯМ 

Марченко А. С., Александрова К. В., Журавльова П. В. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. За даними ВООЗ цукровий діабет (ЦД) 2 типу належить до «хвороб 
цивілізації», чому сприяє його велика розповсюдженість, невпинне зростання та 
часте реєстрування серед дітей та підлітків. ЦД вважають одним із 4 пріоритетних 
неінфекційних захворювань у світі: його ускладнення негативно впливають на 
організм людини, значно знижуючи не тільки якість життя, але й приводячи до 
летальних наслідків. Один з патологічних станів, що може супроводжувати ЦД – 
остеопороз (ОП).  

За даними багатьох дослідників, остеопороз є одним із провідних чинників 
інвалідності у структурі захворюваності неінфекційними хворобами. Його 
формування у хворих з ЦД у декілька разів збільшує ризик виникнення серйозних 
переломів через більш швидке та агресивне порушення кісткового метаболізму. Крім 
того, у хворих з діабетичною нейропатією, або при нападах гіпоглікемії, виникають 
передумови до частого побутового травматизму через непритомність або порушення 
больової чутливості. 

Мета. Шляхом проведення визначення розрахункового показника FRAX 
оцінити ризик виникнення остеопоротичних переломів хребців у хворих з 
коморбідним перебігом цукродіабету 2 типу та ожиріння. 

Матеріали та методи. Проаналізовано 50 історій хвороб пацієнтів із ЦД 2 типу 
та ожирінням, які перебували на лікуванні у ННМК «Університетська клініка» 
ХНМУ. Середній вік хворих складав 63,6±6,4 роки, жінки та чоловіки входили до 
обстежених пацієнтів у рівних кількостях; середній показник індексу маси тіла – 
33,5±4,9 кг/м2, що відповідало ожирінню 1 ступеня. Тривалість анамнезу з ЦД 
коливалась в межах 12-25 років. Слід зазначити, що усі пацієнти належним чином 
виконували рекомендації лікаря щодо прийому препаратів та дієти при ЦД. 

Методом для визначення ризику переломів являвся розрахунковий показник  
10-річної вірогідності FRAX, який заснований на таких критеріях: вік, стать, індекс 
маси тіла, наявність попередніх переломів, сімейний анамнез щодо перелому шийки 
стегна, куріння та вживання алкоголю, прийом глюкокортикоїдів, наявність ревмато-
їдного артриту, вторинний остеопороз, а також визначення мінеральної щільності 
кісткової тканини при проведенні DEXA з оцінюванням результатів за Т-критерієм. 

Результати. Слід зазначити, що у 46 осіб (92 % пацієнтів) в анамнезі 
реєстрували переломи різних кісток; у 17 осіб жіночої статі – повторно. Також 
переломи кісток були зареєстровані у 26 родичів обстежених. При співставленні 
отриманих результатів з урахуванням гендерних особливостей були виявлені деякі 
розбіжності.  

У групі чоловіків ризик розвитку остеопоротичних переломів мав такі 
значення: major osteoporotic – 6,1±1,4; hip fracture – 1,1±0,6, що при інтерпретації 
результатів означало проміжний ризик виникнення переломів. У групі жінок було 
виявлено такі значення: major osteoporotic – 10,9±3,2; hip fracture – 1,8±1,6, що було 
розцінено як проміжний та високий ризик виникнення переломів.  

У 1 чоловіка без переломів в анамнезі ризик оцінювався як низький та у 3-х 
жінок без переломів – як проміжний. 
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Таким чином, вік хворих, тривалість ЦД, менопауза у жінок та наявність 
ожиріння були прогностично несприятливими та призводили як до формування 
переломів раніше, так і не виключали їх повторних епізодів. У осіб жіночої статі 
остеопоротичні стани мали подвійний генез: первинний – як результат менопаузи, так 
і вторинний, через метаболічні порушення при ЦД, що було підтверджено як 
частотою їх проявів, так і повторними епізодами переломів.  

Висновки. У хворих похилого віку з цукровим діабетом 2 типу, що перебігає 
на тлі ожиріння 1 ступеня, виникає високий ризик переломів кісток через розвиток 
вторинного остеопорозу. 

У осіб жіночої статі з цукровим діабетом 2 типу та ожирінням ризик 
виникнення переломів більш високий, чому сприяє менопаузальний синдром з 
порушенням мінеральної щільності кісткової тканини.  

Проведення FRAX-анкетування з визначенням 10-річного ризику переломів 
хребців у хворих на цукровий діабет 2 типу та ожиріння, яка враховує основні 
фактори ризику розвитку остеопоротичних станів, дає можливість прогнозувати 
розвиток означених ускладнень, сприяє своєчасному складанню профілактичних 
заходів або схем лікування.  

Жінкам із цукровим діабетом 2 типу та ожирінням рекомендовано: корекція 
балансу кальцію у їжі, контроль глікемії, а також призначення лікувальних доз 
вітаміну Д з повторним дослідженням мінеральної щільності кісткової тканини через 
6 місяців. При наявності ознак остеопенії або остеопорозу показано проведення 
комплексного лікування з використанням препаратів кальцію та біфосфонатів. 

У осіб чоловічої статі з цукровим діабетом 2 типу та ожирінням рекомендовано 
проводити корекцію дієти, призначення профілактичних доз вітаміну Д. При 
наявності ознак остеопорозу – комплекс лікувальних заходів згідно «Протоколів 
ведення хворих з остеопорозом» та повторними щорічними дослідження мінеральної 
щільності кісткової тканини. При відсутності остеопоротичних змін – профілактичні 
заходи та щорічний денситометричний контроль. 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ЯК ЧИННИК РИЗИКУ СМЕРТНОСТІ У 
ПАЦІЄНТІВ ІЗ COVID-19 

1К.мед.н., доц. Мацькевич В. М., 1к.мед.н., доц. Ленчук Т. Л., 
 2Василик В. М., 3к.б.н., доц. Лущак О. В., 4 д.мед.н., проф. Камишний О. М.,  

5Фіщук Р. М.  
1Івано-Франківський національний медичний університет,  

2 КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»,  
3Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 

4Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, 
5КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради», Івано-Франківськ 

Вступ. З початком пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) особливу 
увагу звертають на фактори, які можуть збільшувати ризики смертності у пацієнтів. 
До них можна віднести цукровий діабет (ЦД), ожиріння, серцево-судинні хвороби, 
хронічні обструктивні захворювання легень, онкологічні патології (R. E. Jordan et al., 
2020). Згідно зведеного аналізу, що включав 16 досліджень, у яких обстежено 3447 
пацієнтів із ЦД, які захворіли коронавірусною інфекцією, існує в 2 рази більше 
шансів на важкий перебіг COVID-19 та у 2 рази більший ризик смертності порівняно 
з тими, хто не страждає на діабет (G. Aggarval et al., 2020). На необхідність 
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подальших досліджень впливу гіперглікемічного стану при COVID-19, яка спричиняє 
гострі запальні зміни легеневої тканини, вказує ретроспективне когортне 
дослідження, яке тривало 15 років у Гонконгу та виявило, що рівень смертності серед 
хворих на цукровий діабет у віці понад 75 років від пневмонії перевищує смертність у 
цій віковій категорії від серцево-судинних захворювань та від раку (H. Wu, 2020). 

Мета. Вивчення та аналіз поширеності захворюваності на цукровий діабет у 
гендерно-віковому аспекті, як супутньої патології у померлих пацієнтів із 
підтвердженою коронавірусною інфекцією. 

Матеріали та методи. Ретроспективний аналіз даних був проведений після от-
римання експертного висновку щодо дотримання етичних принципів при плануванні 
науково-дослідної роботи (протокол № 116/20 від 07.10. 2020 р.) Підставою обробки 
даних була письмова інформаційна згода юридично уповноваженої особи померлого 
пацієнта на опрацювання отриманих даних на підставі конфіденційної їх обробки з 
попереднім обов’язковим шифруванням паспортних даних.  

Дані 80 медичних історій пацієнтів, що померли в лікарні від коронавірусної 
інфекції, включали наступну інформацію: вік, стать, тривалість захворювання, супут-
ні патології органів та систем пацієнта. Вибрані показники вносили в таблицю Excel з 
наступною статистичною обробкою і створення графіків в програмі Prism Graphpad 7. 

Результати. Опрацьовано дані 80 померлих пацієнтів від COVID-19, з яких 49 
осіб (61,2 %) – чоловіки та 31 особа (38,8 %) – жінки. Найбільшу частку померлих для 
обох статей становили люди похилого віку: 44,9 % серед чоловіків та 44,5 % серед 
жінок. ЦД був супутньою патологією у 24,5 % від усіх померлих чоловіків та у 38,7 % 
від усіх померлих жінок, та завжди спостерігався у комплексі з іншими захворюван-
нями такими як хронічна ішемічна хвороба серця, ревматична хвороба серця, онко-
логічна патологія та ожиріння.  

Отримані результати корелюють з систематичним оглядом та мета-аналізом 
досліджень 202005 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, де найчастішими 
хронічними супутніми захворюваннями були: гіпертонія (22 %), діабет (14 %), серце-
во-судинні захворювання (13 %) (R. Mahumud et al., 2020). Також згідно мета-аналізу 
6452 пацієнтів у 30 дослідженнях, який провели індонезійські вчені, ЦД був пов’я-
заний з смертністю, важким перебігом та розвитком гострого респіраторного дистрес-
синдрому дорослих, спричиненого COVID-19, а також встановлено, що стать, серце-
во-судинні та легеневі захворювання не впливали на зв’язок між діабетом та леталь-
ним закінченням коронавірусного захворювання (I. Huang et al., 2020). У ретроспек-
тивному одноцентровому дослідженні з опрацюванням медичних карт 373 дорослих 
пацієнтів з коронавірусною інфекцією у регіоні Ломбардія (Італія) при проведенні 
багатоваріантної логістичної регресії для оцінки впливу супутньої патології на внут-
рішньолікарняну смертність встановлено, що ЦД був незалежним чинником пов’я-
заним в підвищеною летальністю у пацієнтів від COVID-19, що перебували на 
стаціонарному лікуванні (S. Ciardullo et al., 2020).  

Висновки. Цукровий діабет є незалежним чинником підвищення ризику 
смертності при коронавірусній хворобі у пацієнтів похилого віку із незначним 
переважанням жіночої статі над чоловічою (на 14,2 %) та є поєднаною супутньою 
патологією у комплексі з іншими хронічними захворюваннями. 

Робота була виконана за фінансової підтримки Національного фонду 
досліджень України (реєстраційний номер 2020.01/0157). 
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РАЗЛИЧИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С 
СУБКЛИНИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ СТАДИЕЙ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 
1,2Машкова М. А., 1д.мед.н., проф. Мохорт Т. В., 1к.мед.н., доц. Шишко Е. И., 

 1к.мед.н., доц. Билодид И. К. 
1УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

2УЗ «Городской эндокринологический диспансер», Минск, Республика Беларусь 

Вступление. Поражение периферической нервной системы относится к 
наиболее частым осложнениям сахарного диабета (СД). Наиболее распространенной 
формой является хроническая диабетическая дистальная полинейропатия (ДДПН), 
составляющая до 75 % всех полинейропатий при СД. Концепция субклинической или 
бессимптомной формы ДДПН хорошо известна.  

Субклиническая ДДПН выявляется только с помощью электрофизиологических 
тестов, клиническая стадия определяется при стандартном клиническом 
обследовании. На сегодняшний день остаются значительные разногласия в выборе 
оптимальных электронейромиографических показателей для диагностики ДДПН. 
Обнаружение различий в паттерне поражения периферических нервов при 
субклинической и клинической стадиях ДДПН при СД 2 типа поможет в дальнейшем 
в разработке оптимального алгоритма ранней диагностики ДДПН. 

Цель. Сравнить выраженность изменений электрофизиологических показателей 
при исследовании сенсорных и моторных волокон периферических нервов нижних 
конечностей у пациентов с сахарным диабетом 2 типа с субклинической и 
клинической стадией диабетической дистальной полинейропатии. 

Материалы и методы. В исследование включено 65 пациентов с СД 2 типа в 
возрасте от 18 до 70 лет. Исключались пациенты с другой неврологической патоло-
гией (наличие оценивалось по результатам анализа медицинской документации, 
сбору анамнеза и жалоб, осмотру невролога и данным электронейромиографии 
(ЭНМГ)), с гипотиреозом, явными признаками авитаминозов. Всем пациентам про-
ведено стандартное неврологическое исследование: оценка симптомов ДДПН по 
шкале Нейропатического симптоматического счета, диагностика и оценка степени 
тяжести ДДПН с использованием шкалы Нейропатического дисфункционального 
счета (НДС – вариант, используемый в Республике Беларусь). Всем пациентам была 
выполнена стимуляционная ЭНМГ нижних конечностей с использованием аппарата 
NeuroSoft. Интерпретация результатов проводилась на основании следующих рефе-
ренсных значений: n. Peroneus superficiales амплитуда (А)>10 мкВ, скорость прове-
дения нервного импульса (V)>45 м/с; n. Suralis A>5 мкВ, V>45 м/с; n. Peroneus pro-
fundus A>3 мВ, V>40 мс; n. Tibialis A>3,5 мВ. Клинически выраженная ДДПН диаг-
ностировалась при количестве баллов по шкале НДС более 4. Субклиническая ДДПН 
диагностировалась при количестве баллов по шкале НДС≤4 и при выявлении двусто-
роннего изменения электрофизиологических показателей двух и более нервов. Ста-
тистическая обработка результатов проводилась с помощью программы SPSS v 20.0 с 
использованием методов описательной статистики, непараметрических методов – для 
сравнения двух независимых выборок использовался U-критерий Манна-Уитни. 
Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты. Клиническая стадия ДДПН была диагностирована у 36 пациентов 
с СД 2 типа (55,4 %), субклиническая ДДПН – у 29 пациентов (44,6 %). Пациенты с 
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субклинической и клинической стадией ДДПН не различались между собой по 
возрасту, полу, ИМТ, уровню НВА1с. 

При сравнении электрофизиологических показателей исследования сенсорных 
волокон у пациентов с субклинической и клинической стадией ДДПН достоверные 
различия выявлены в скорости распространения нервного импульса по n. Peroneus 
superficialis – 42,43 [39,25;45,79] vs. 45,80 [42,00;51,10] м/с, U=297,50, p=0,019, для 
клинической и субклинической ДДПН, соответственно. Существенных различий в 
скорости распространения нервного импульса для n. Suralis выявлено не было – 42,38 
[38,55;45,33] vs. 43,85 [41,73;49,00] м/с, U=384,00, p=0,069, для клинической и 
субклинической ДДПН, соответственно. Также не было выявлено достоверных 
различий в амплитудах потенциала действия для n. Suralis и n. Peroneus superficialis 
для пациентов с клинической и субклинической ДДПН – 5,34 [4,43;8,62] vs. 6,87 
[4,96;11,40] мкВ, U=411,00, p=0,143 и 5,99 [3,65;7,03] vs. 5,46 [4,06;6,84], U=442,00, 
p=0,805, соответственно. 

При сравнении электрофизиологических показателей исследования моторных 
волокон у пациентов с субклинической и клинической стадией ДДПН достоверные 
различия выявлены в амплитудах М-ответа для n. Peroneus profundus – 1,87 [1,60;2,55] 
vs. 1,53 [1,07;1,95] мВ, U=288,50, p=0,003; 1,65 [1,18;2,11] vs. 1,28 [0,91;1,71] мВ, 
U=261,00, p=0,025 при стимуляции в области лодыжки и головки малоберцовой ко-
сти, соответственно. Также достоверные различия были выявлены в скорости прове-
дения нервного импульса по n. Peroneus profundus для интервала лодыжка – подко-
ленная ямка – 45,60 [42,30;51,65] vs. 41,70 [34,15;48,50] м/с, U=283,00, p=0,035, для 
пациентов с субклинической и клинической стадией ДДПН, соответственно. При ис-
следовании n. Tibialis не было выявлено достоверных различий между группами в 
амплитудах М-ответа и скорости распространения нервного импульса. Медиана ам-
плитуды М-ответа при стимуляции n. Tibialis в области лодыжки составила 3,29 
[2,01;5,28] vs. 2,85 [1,47;4,91] мВ, U=414,00, p=0,154; скорости распространения нерв-
ного импульса – 43,85 [40,65;46,63] vs. 41,75 [38,93;44,60] м/с, U=407,50, p=0,131 для 
пациентов с субклинической и клинической стадией ДДПН, соответственно. 

Выводы. Таким образом, основные различия между пациентами с сахарным 
диабетом 2 типа с субклинической и клинической стадией диабетической дистальной 
полинейропатии выявлены в электрофизиологических показателях при исследовании 
n. Peroneus profundus и n. Peroneus superficialis. Эти данные в дальнейшем могут быть 
использованы для оптимизации алгоритма ранней диагностики диабетической ди-
стальной полинейропатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У 
ДЕТЕЙ ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ 

ОЖИРЕНИЯ 
1Михно А. Г., 2д.мед.н., проф. Солнцева А. В. 

1УО «Белорусский государственный медицинский университет» Минск, Беларусь, 
2 Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, Минск, 

Беларусь 

Вступление. Остеопротегерин (ОПГ) рассматривается как один из возможных 
маркеров изменения метаболического статуса у детей с ожирением. Изучается связь 
уровней адипоцитокинов, ОПГ и антропометрических индексов при детском 
ожирении. 
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Цель. Определить изменения показателей гормонального статуса у детей с 
разными формами ожирения. 

Материалы и методы. Проведено обследование 221 ребенка (129 мальчиков (М) 
индекс массы тела (ИМТ) 31,68±4,67 кг/м2, возраст 14,26±2,04 лет) и 92 девочки (Д) 
(ИМТ 31,30±4,65 кг/м2, возраст 14,43±2,49 лет)) с разными формами ожирения 
(алиментарным (АО), морбидным (МО)) в возрасте от 9,6 до 17,9 лет, наблюдавшихся 
в УЗ «2-я городская детская клиническая больница» г. Минска с 2016 по 2020 гг. 

В зависимости от показателей ИМТ выделены подгруппы: МО (ИМТ 32,95 ± 4,61 
кг/м2, возраст 14,16±2,28 лет) – 159 пациентов (98 М (ИМТ 32,95±4,54 кг/м2, возраст 
14,15±2,04 лет) и 61 Д (ИМТ 32,95±4,76 кг/м2, возраст 14,16±2,65 лет)); АО (ИМТ 
27,86±2,04 кг/м2, возраст 14,77±2,05 лет) – 62 пациента (31 М (ИМТ 27,67±2,11 кг/м2, 

возраст 14,59±2,00 лет) и 31 Д (ИМТ 28,04±1,98 кг/м2, возраст 14,96±2,11 лет)). 
Группу контроля составили 84 пациента (45 М (ИМТ 20,35±2,08 кг/м2, возраст 

13,91±2,99 лет) и 39 Д (ИМТ 19,79±2,36 кг/м2, возраст 14,73±2,40 лет)) 
соответствующей стадии полового развития по Таннеру (ИМТ 20,09±2,21 кг/м2, 
возраст 14,29±2,75 лет). 

Группы детей c разными формами ожирения и нормальной массой тела были 
сопоставимы по полу (χ2=0,572; p=0,45) и возрасту (U= 9088,50; p=0,779). 

Проведена оценка антропометрических данных (масса, рост) с расчетом ИМТ, 
степени полового созревания по Таннеру; исследование показателей метаболического 
статуса. Выполнено определение гликемии натощак, индекса инсулинорезистент-
ности (HOMA-IR), инсулина, С-пептида, остеопротегерина (ОПГ). 

 Статистическая обработка данных выполнена с помощью программ Exсel for 
Windows 2003-2016, IBM SPSS Statistics 23. Проведена проверка соответствия данных 
нормальному распределению по критерию Колмогорова – Смирнова. Распределение 
по исследуемым признакам считали нормальным при p>0,05. Применяли 
параметрические и непараметрические критерии, в зависимости от распределения. За 
уровень статистической значимости принимали вероятность р=0,05 (95 % уровень 
доверия). 

В нашем исследовании у пациентов с ожирением вне зависимости от пола 
зарегистрировано в сравнении с группой контроля достоверное увеличение уровней 
инсулина (Д АО 16,36 (9,90-19,20) vs 8,35 (5,90-11,30) UАО-К=228,00; р=0,0001; Д МО 
21,06 (12,60-24,50) vs 8,35 (5,90-11,30) UМО-К=276,00; р=0,0001; М АО 17,07 (8,40-
20,00) vs 9,38 (7,90-11,40) UАО-К=493,50; р=0,0001; М МО 20,79 (12,75-25,40) vs 9,38 
(7,90-11,40) UМО-К=641,00; р=0,0001). 

Уровень индекса инсулинорезистентности (HOMA-IR) у пациентов с ожирением 
вне зависимости от пола и формы заболевания были достоверно выше показателей в 
сравнении с контролем (Д АО 3,23 (1,97-3,94) vs 1,60 (0,99-2,18) UАО-К=219,00; 
р=0,0001; Д МО 4,14 (2,37-5,94) vs 1,60 (0,99-2,18) UМО-К=304,00; р=0,0001; М АО 3,43 
(1,77-4,44) vs 1,89 (1,39-2,38) UАО-К=1050,50; р=0,0001; М МО 4,41 (2,57-5,46) vs 1,89 
(1,39-2,38) UМО-К=592,50; р=0,0001).  

Выявлен в сравнении с контролем достоверный рост уровней С-пептида у детей 
МО (Д 987,44 (658,75-1176,00) vs 530,92 (412,05-642,25) UМО-К=139,00; р=0,0001; М 
1012,66 (658,50-1099,00) vs 838,85 (375,40-680,13) UМО-К=212,50; р=0,0001) и АО (Д 
UАО-К=44,00; р=0,0001; М UАО-К=115,00; р=0,0001) в сравнении с контрольной группой.  

В ходе работы установлено достоверное увеличение содержания ОПГ у 
пациентов исследуемой группы в сравнении со здоровыми сверстниками (Д АО 
259,73 (193,60-335,92) vs 204,05 (148,70-245,36) нг/мл; U=102,00; р=0,034; Д МО 
312,53 (248,50-388,67) vs 204,05 (148,70-245,36) нг/мл; U=117,00; р=0,0001; М АО 
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258,20 (200,85-323,28) vs 189,02 (122,36-234,98) нг/мл; U=90,00; р=0,014; М МО 
288,74 (238,68-333,77) vs 189,02 (122,36-234,98) нг/мл; U=190,00; р=0,0001).  

Выводы. У детей с ожирением установлено достоверное повышение концентра-
ции инсулина и показателя индекса инсулинорезистентности, остеопротегерина в 
сравнении с контрольной группой, что указывает на высокий риск развития наруше-
ний углеводного обмена.  

СПАДКОВІСТЬ ТА АТЕРОГЕННІ ЧИННИКИ 
ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ З 

КОМОРБІДНІСТЮ 
1Д.мед.н., с.н.с. Несен А. О., 1д.мед.н., с.н.с. Чернишов В. А., 

1к.мед.н. Бабенко О. В., 1Шкапо В. Л., 1Валентинова І. А., 2Несен А. А. 
1ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків, 

2НТУ «Харківській Політехнічний Інститут» 

Вступ. Зараз більшість діагностичних, профілактичних та лікувальних програм 
для кардіометаболічних захворювань сфокусовані на досягненні максимального 
контролю над багатьма чинниками ризику й коморбідності.  

Мета. Визначити спадкові фактори та атерогенні чинники інсулінорезистент-
ності при гіпертонічній хворобі з коморбідністю. 

Матеріали та методи. Проведено ретроспективне дослідження даних 114 паці-
єнтів з коморбідністю патологій: основний діагноз – гіпертонічна хвороба (ГХ) I-III 
стадії. Середній вік хворих – (60,7±1,84) років; 46 (40,35 %) – жінки і 68 (59,65 %) – 
чоловіки. Здійснено аналіз показників артеріального тиску, стану ліпідного обміну 
(загальний холестерин, холестерин (ХС) ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), 
низької, дуже низької щільності, тригліцериди (ТГ), коефіцієнт атерогенності, вміст 
ХС у складі не-ЛПВЩ, величини ліпідних співвідношень і ліпопротеїдліполізу); ана-
ліз антропометричних даних з визначенням індексу маси тіла, наявності надлишкової 
маси тіла, відсотку жирових відкладень, загальної маси жиру, індексу маси жиру. 
Вміст глюкози (ммоль/л) в сироватці крові натще визначався глюкозооксидазним 
методом; сироватковий вміст сечової кислоти (ммоль/л) – фосфорновольфрамовим 
методом. Статистичну обробку здійснено з використанням програм SPSS 17.0.  

Результати. При уточненні спадкового анамнезу (n=114) визначено обтяже-
ність за ГХ й метаболічними розладами (МР) у 82 (71,93 %) осіб, у 32 (28,07 %) ви-
падках – відсутність даної спадкової обтяженості. Зокрема, визначено в залежності 
від спадкової обтяженості: цукровий діабет 2 типу – не обтяжена (9; 7,9 %) /обтяжена 
(30; 26,3 %); порушення толерантності до глюкози – не обтяжена (1; 0,9 %) /обтяжена 
(5; 4,4 %); діабетична нефропатія – не обтяжена (0; 0,0 %) /обтяжена (12; 10,5 %). У 
чоловіків з обтяженим за обома батьками спадковим анамнезом рівень діастолічного 
артеріального тиску зворотно залежав від ХС ЛПВЩ (r=-0,339; p<0,05), а у пацієнтів 
з обтяженим за матір’ю спадковим анамнезом визначено прямий зв’язок між показни-
ками рівня діастолічного артеріального тиску з сироватковим вмістом ТГ (r=0,349; 
p<0,03). Це свідчить про опосередкований вплив обтяженої на ГХ і МР спадковості на 
такий фактор кардіоваскулярного ризику, як артеріальна гіпертензія, через метаболіч-
ні порушення зокрема, відхилення в сироватковому вмісті ХС ЛПВЩ ((1,13±0,08) 
ммоль/л – тенденція до наближення показника до 1,0 ммоль/л) та ТГ ((2,31±0,31) 
ммоль/л – високий рівень показнику). З патофізіологічної точки зору отримані дані 
дозволяють припустити, що затримка ХС в судинній стінці підвищує відповідь судин 
на пресорні стимули і таким чином, сприяє підвищенню артеріального тиску.  
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Висновки. Складові нездорового способу життя (психоемоційний стрес, 
куріння, надмірне вживання алкоголю та повареної солі, низька фізична активність) 
поряд зі спадковою обтяженістю та кардіометаболічними чинниками (зокрема, 
підвищений артеріальний тиск, незбалансована маса тіла, дисліпідемія, порушення 
толерантності до глюкози, цукровий діабет 2 типу, діабетична нефропатія, патологія 
щитоподібної залози, неалкогольна жирова хвороба печінки, зниження швидкості 
клубочкової фільтрації, інсульт, інфаркт міокарду, серцева та ниркова недостатність) 
беруть участь у реалізації кардіоваскулярного фенотипу хворих (ураження органів-
мішеней, асоційоване з гіпертонічною хворобою (II-III стадії), наявність ішемічної 
хвороби серця з подальшим прогресуванням коронарної недостатності (II-III 
функціональний клас), наявність в анамнезі кардіоваскулярних подій). 

АСОЦІАЦІЯ АТЕРОГЕННОГО ІНДЕКСУ ПЛАЗМИ КРОВІ З 
ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ ТА АТЕРОГЕННОЮ 

ДИСЛІПІДЕМІЄЮ 

Д.мед.н., с.н.с. Несен А. О., д.мед.н., с.н.с. Чернишов В. А., к.мед.н. Бабенко О. В., 
Шкапо В.Л., Валентинова І. А. 

ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків 

Вступ. Інсулінорезистентність (ІР) – зниження здатності інсуліну посилювати 
захоплення глюкози клітинами периферичних тканин, перш за все, скелетними 
м’язами, адипоцитами, гепатоцитами, зменшувати глюконеоґенез в печінці та 
знижувати в результаті рівень глюкози у крові. Визначальною ознакою ІР є 
порушення толерантності до глюкози, тоді як гіперглікемія виникає як ускладнення 
на більш пізніх етапах патологічного процесу. Однак ІР не обумовлюється лише 
процесами зниження толерантності до глюкози та порушеннями вуглеводного 
обміну. ІР виступає кардинальним чинником цукрового діабету (ЦД) 2 типу й 
метаболічного синдрому, асоціюється зі значними порушеннями ліпідного профілю 
типу атерогенної дисліпідемії, сприяє розвитку і становленню ішемічної хвороби 
серця та атеросклерозу. Нині атерогенний індекс плазми крові (АІПК) розглядається 
як предиктор розвитку атеросклерозу і ІР, оскільки являє собою логарифм від 
ліпідного співвідношення ТГ(тригліцериди)/ХС ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїдів 
високої щільності), що тісно корелює зі зниженням чутливості тканин до інсуліну.  

Мета. Дослідити взаємозв’язок атерогенного індексу плазми крові з 
інсулінорезистентністю та атерогенною дисліпідемією. 

Матеріали та методи. В дослідження увійшли результати обстеження 255 
пацієнтів з коморбідністю (основний діагноз: ГХ ІІ-ІІІ стадії) – 123 (48,2 %) жінок і 
132 (51,8 %) чоловіків віком від 23 років до 79 років (середній вік - (59,39±1,09) роки). 
АІПК визначали як логарифм від ліпідного співвідношення ТГ/ХС ЛПВЩ. Тригліце-
рид-глюкозний індекс (ТГГІ) розраховувався за формулою: ln [ТГ(мг/дл) х глюкоза 
натще (мг/дл)]/2, в якій для переводу концентрацій ТГ і глюкози із ммоль/л в мг/дл 
використано відповідні коефіцієнти 88,6 та 18. За АІПК досліджувані дані пацієнтів 
було розподіллено на 2 порівнювані групи: І група – АІПК<0,21 од. (n=129) 
(66 (51,2 %) чоловіків і 63 (48,8 %) жінок (середній вік (61,14±1,06) роки) і ІІ група – 
АІПК>0,21 од. (n=126) (66 (52,4 %) чоловіків і 60 (47,6 %) жінок середнім віком 
(57,64±1,12) роки). Групи пацієнтів були зіставні за віком і статтю. Гіперурикемією 
вважали підвищення рівня сечової кислоти (СК) у жінок понад 0,360 ммоль/л і понад 
0,420 ммоль/л у чоловіків. Ліпідограма хворих містила 6 показників ліпідного обміну: 
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загальний холестерин (ЗХС), ХС ЛПВЩ, ТГ, холестерин ліпопротеїдів дуже низької 
щільності (ХС ЛПДНЩ), холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) і 
коефіцієнт атерогенності (КА). Додатково визначали вміст ХС у складі не-ЛПВЩ 
(різниця між рівнями ЗХС і ХС ЛПВЩ) та обчислювали величини ліпідних співвідно-
шень, що висвітлюють функціонування ліпідотранспортних систем: системи прямого 
транспорту ХС (ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ і ХС не-ЛПВЩ/ЗХС), зворотного транспорту 
ХС (ЗХС/ХС ЛПВЩ) і системи ліпопротеїдліполізу. 

Результати. Середні показники АІПК у досліджуваних групах склали 
(0,15±0,01) од. у групі І та (0,44±0,02) од. у групі ІІ, (р<0,001). При порівнянні частоти 
випадків метаболічних факторів кардіоваскулярного ризику встановлено вірогідні 
відмінності для таких факторів, як наявність супутнього цукрового діабету 2 типу (27 
(20,9 %) - у групі І та 47 (37,3 %) - у групі ІІ, р=0,014), неалкогольного стеатогепатиту 
(10 (7,7 %) та 20 (15,9 %), р=0,023), вміст ХС ЛПВЩ<1,0 ммоль/л у чоловіків (8 (12,1 
%) та 36 (54,5 %), р<0,001), вміст ХС ЛПВЩ<1,2 ммоль/л у жінок (6 (9,7 %) та 19 
(32,7 %), р=0,014) та рівень ТГ>1,7 ммоль/л (25 (19,4 %) та 83 (65,9 %) відповідно, 
р<0,001). Аналіз відмінностей показників вуглеводного обміну у пацієнтів порівнюва-
них груп свідчить про вірогідні відмінності рівнів глюкози крові: (5,87±0,22) ммоль/л 
у групі (АІПК<0,21 од.) та (6,81±0,24) ммоль/л у групі (АІПК>0,21 од.), р=0,016. 
Також відрізнялися показники ТГГІ, а саме: (4,69±0,03) од. і (4,97±0,04) од. відповід-
но, р<0,0001, що вказує на асоціацію підвищення АІПК понад 0,21 од. із посиленням 
ІР. У групі АІПК>0,21 од. спектр пацієнтів відрізнявся підвищенням вмісту в крові ТГ 
(р=0,0002) та ХС ЛПДНЩ (р=0,001). За величиною КА атерогенність сироватки крові 
пацієнтів групи ІІ була більш вираженою за рахунок порушень в системі зворотного 
транспорту холестерину і системи ліпопротеїдліполізу, про що свідчить підвищення 
відповідних ліпідних співвідношень: ЗХС/ХС ЛПВЩ (р<0,001) та ТГ/ХС ЛПВЩ 
(р<0,001). За рівнем СК групи пацієнтів не відрізнялись: у групі І рівень СК становив 
(0,327±0,010) ммоль/л, у групі ІІ - (0,334±0,082) ммоль/л, р>0,05. Так рівень глюкози 
крові корелював із ТГГІ ((r=0,653, p<0,001) в групі І та (r=0,754, p<0,001) в групі ІІ), і 
дещо слабше із АІПК (r=0,754, p<0,001) у групі ІІ. Рівень СК мав кореляційний 
зв’язок із показниками ліпідного обміну і індексами ІР у пацієнтів з АІПК>0,21 од. 
(кореляція з ТГГІ (r=0,379, p=0,001) та з АІПК (r=0,289, p=0,001)).  

Висновки. Асоціація атерогенного індексу плазми крові у хворих на гіперто-
нічну хворобу з атерогенною дисліпідемією як значущого фактора кардіоваскуляр-
ного ризику реалізується через порушення в системі ліпопротеїдліполізу тригліцерід-
вмісних ліпопротеїдів та в системі зворотного транспорту холестеринів. Аналіз 
взаємозв’язків рівнів глюкози й сечової кислоти з показниками ліпідного і вуглевод-
ного обмінів в залежності від величини атерогенного індексу плазми крові свідчить, 
що рівні глікемії в більшій мірі, ніж уремії, причетні до стану інсулінорезистентності. 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАБЕТИЧНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ СЕРЕД 
МЕШКАНЦІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТА 2 ТИПІВ У 

ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ДАНИМИ ШКАЛ NSS І TSS 

К.мед.н. Ніжинська-Астапенко З. П., к.мед.н., доц. Фіщук О. О. 
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

Вступ. Велика соціальна значимість цукрового діабету (ЦД) полягає в тому, що 
він призводить до ранньої інвалідизації й летальності, обумовлених наявністю 
судинних ускладнень діабету. Діабетична нейропатія (ДН) є найчастішим видом 
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хронічних ускладнень, яка розвивається при ЦД, частота якої становить за даними 
літератури від 50 до 70 %. Пусковим механізмом у розвитку патогенезу ДН 
вважається ураження нервових волокон, що виникає внаслідок токсичної дії 
гіперглікемії на метаболічні процеси в них. Пошкодження мієлінової оболонки є 
причиною порушення проведення збудження по нервовому волокні. Все це 
призводить до зниження чутливості дистальних відділів нижніх кінцівок, а також є 
однією з головних причин виникнення виразки стопи і подальшої ампутації кінцівки. 

Мета. Порівняти частоту та виразність діагностованої діабетичної полінейро-
патії у пацієнтів із 1 та 2 типом, оцінити її прояви в залежності від тривалості цукро-
вого діабету за даними шкал NSS і TSS. 

Матеріали та методи. Використані наступні методи: анкетно-аналітичний, 
лабораторний, фізикальний з використанням шкал NSS і TSS, математичний з 
використанням  табличного процессора Excel. Для аналізу відібрали 80 хворих, які 
перебували на лікуванні в терапевтиному відділеннні ВОКВЕЦ, з них 50 осіб –
чоловіки (62,5 %), 30 осіб – жінки (37,5 %). Середній вік усіх пацієнтів, які 
звернулися із діагнозом “діабетична полінейропатія”, склав 52,1 рік. Для жінок 
склав – 58,2 р., для чоловіків- 48 р.  У хворих на ЦД 1 типу – 39,7 р., а на ЦД 2 типу – 
59,1 р. У досліджуваної групи хворих середня тривалість ЦД була наступна: з ЦД 
1 типу – 14 р., з ЦД 2 типу – 10 р.  

Результати. Середній показник за шкалою NSS у хворих на ЦД 1 типу – 6,0 
балів, на ЦД 2 типу – 6,2 бали. Для пацієнтів з важким перебігом захворювання цей 
показник склав 7,4 бали, а для  пацієнтів із середнім ступенем важкості – 6,2 бали. 
Середній показник за шкалою TSS, у хворих на ЦД 1 типу – 6,9, на ЦД 2 типу – 7,8. 
Для пацієнтів з важким   перебігом захворювання цей показник склав 7,8 балів, як для 
пацієнтів із середнім ступенем важкості – 7,2 бали. У хворих з тривалістю 
захворювання 10 років і більше середній бал за шкалою NSS склав 6,9 балів проти 
6,2 балів з тривалістю захворювання менше 10 років. Аналогічні дані були отримані і 
по шкалі TSS – 7,3 і 6,0 балів, відповідно.  

Висновки.  
1. Частота та інтенсивність проявів діагностованої діабетичної нейропатії була 

вища серед хворих на цукровий діабет 2 типу, що можливо пов’язано з несвоєчасним 
виявленням хвороби та відсутності компенсації, незважаючи на меншу тривалість 
терміну захворювання.  

2. Збільшення тривалості хвороби більше 10 років в стані декомпенсації 
очікувано супроводжувалось важчими прояви ускладнення захворювання, як за 
шкалою NSS так і за TSS , порівняно з пацієнтами, які хворіють на цукровий діабет 
менше 10 років. 

СУЛЬФАТОВАНІ ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНИ ТА ОСНОВНИЙ 
ФАКТОР РОСТУ ФІБРОБЛАСТІВ В ОБМІНІ СПОЛУЧНОЇ 
ТКАНИНИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1 ТИПУ ЗА УМОВ 

КОМОРБІДНОСТІ 
1Ніколенко О. Є., 2к.мед.н. Смірнов І. І. 

1Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,  
2 КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», Харків 

Вступ. Сполучна тканина (СТ) є фізіологічою системою, реакція якої на пошко-
дження в значній мірі впливає на перебіг патологічного процесу. Сполучнотканинна 
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дисплазія, основним кардіальним проявом якої є пролапс мітрального клапану 
(ПМК), у якості преморбідного фону, може впливати на стан вуглеводного обміну, 
зокрема на характер перебігу цукрового діабету (ЦД). В основі патогенезу цих 
коморбідних станів знаходяться, як метаболічні, так і структурно-деструктивні 
порушення. Міокардіопатія та мікроангіопатії, які ускладнюють перебіг діабету, 
можуть сприяти прискореному розвитку дегенеративних змін мітрального клапану. 

Сульфатовані глікозоаміноглікани (ГАГ) займають особливе місце у обміні СТ, 
являються чутливим маркером вже на ранніх стадіях патологічного фіброгенезу, 
випереджаючи патологічні зміни в структурі волокон СТ, накопичуючись в основній 
речовині позаклітинного матриксу.  

Відома роль основного фактору росту фібробластів (FGF-2) у регуляції обміну 
СТ щодо розвитку клапанної патології при малих аномаліях серця. Однак, місце FGF-
2 у розвитку морфо-функціональних змін клапанів через дисметаболічні зрушення 
вивчено недостатньо. 

Мета. Порівняльний аналіз рівнів основного фактору росту фібробластів та 
фракцій сульфатованих глікозоаміногліканів при цукровому діабеті 1 типу, пролапсі 
мітрального клапана та при їх поєднанні. 

Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети було обстежено 
93 особи 19-33 років, ЦД мав місце у 69 осіб, з них - 36 хворих на мономорбідний ЦД 
(1 група) та 33 хворих на ЦД та ПМК (2 група), 24 особи з діагностованим ПМК 
склали групу порівняння (ГП). Середній вік у 1 групі – 27,43±1,17 років, у 2 групі – 
26,88±1,05 років, у ГП – 23,9±1,3 років. До контрольної групи увійшли 22 практично 
здорові особи. Пацієнти 1 та 2 групи знаходилися на стаціонарному лікуванні в 
ендокринологічному відділенні КНП ХОР "Обласна клінічна лікарня".  

Діагноз ЦД 1 типу встановлювали згідно наказу МОЗ України № 1021 від 
27 червня 2014 року, діагноз ПМК встановлювали за ехокардіографічними 
критеріями L. Freed et al., 2002 та Bonov R.O. et al., 2006. 

Концентрацію FGF-2 у плазмі крові проводили імуноферментним методом з 
використанням набору реагентів Quantikine (Human FGF basic Immunoassay) 
виробництва R&D Systems, Inc (США). Загальний вміст та фракції ГАГ у сироватці 
крові визначали за методом М. Р. Штерн і співав. (1982). 

Результати. Патологічні зміни щодо ГАГ випереджають процеси деградації 
коллагену внаслідок вторинності зрушень синтезу біополімерів та фібрилогенезу, на 
які в значній мірі впливають ростові фактори, а саме FGF-2.  

Загальний вміст ГАГ у порівнянні з контролем (9,7±0,62 оптичної щільності 
(ощ)), був вищим в усіх групах хворих, а саме при мономорбідному ЦД (12,07±1,04 
ощ), при ізольованому ПМК (11,75±0,83 ощ), а найвищим був при поєднанні ЦД та 
ПМК (13,32±1,59 ощ), p<0,05. Рівні II фракції ГАГ, яка представлена в основній 
речовині клапанного апарату серця, були вищими у 2 групі та ГП – відповідно 
4,96±0,59 та 4,35±1,83 ощ у порівнянні з контролем – 3,14±0,2 ощ (p<0,05). Рівні III 
фракції ГАГ були вищими у хворих на діабет (1 та 2 групи), що може бути 
обумовлено їх знаходженням у базальних мембранах судин і сприяти розвитку 
діабетичної ангіопатії.  

Рівні основного фактору росту фібробластів були вищими у 2-й групі 
(23,7±0,25 пг/мл) та ГП (18,11±0,21 пг/мл) у порівняні з контрольною групою – 
14,20±0,22 пг/мл (p<0,01). Також мала місце достовірна різниця у рівнях FGF-2 між 1 
і 2 групами хворих з діабетом – 15,33±0,24 пг/мл та 23,71±0,25 пг/мл, вірогідно через 
наявність ПМК у групі з коморбідною патологією (p<0,01). 
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Рівень FGF-2 при тривалості захворювання з моменту клінічної маніфестації 
більше 10 років (n=30) склав 19,71±0,25 пг/мл, достовірно перевищуючи цей показник 
щодо 32 осіб з тривалістю ≤ 10 років (18,89±0,21 пг/мл), p<0,05. Найвищим рівень 
FGF-2 був у підгрупі хворих з коморбідною патологією при тривалості діабету  
>10 років – 24,22±0,49 пг/мл проти 14,20±0,22 пг/мл у групі контролю (p<0,01).  

Отримані дані свідчать про інформативність щодо достовірних розбіжностей 
між групами хворих та контролем були II фракція ГАГ, як при поєднаній патології, 
так і при мономорбідному ПМК, а також III фракція ГАГ при ЦД при співставленні з 
групою порівняння. Щодо показників FGF-2 слід відмітити, що вони були достовірно 
вищими у групі з коморбідною патологією, вірогідно через наявність ПМК (p<0,01). 
При тривалості діабету з моменту клінічної маніфестації більше 10 років рівень  
FGF-2 був достовірно вищим (p<0,05).  

Висновки.  
1. Рівні II фракції глікозоаміногліканів були вищими для хворих з пролапсом 

мітрального клапану (2 група та группа порівняння) – відповідно 4,96±0,59 та 
4,35±1,83  порівняно з контролем 3,14±0,2 (p<0,05).  

2. III фракція глікозоаміногліканів була переважною серед хворих на діабет 
незалежно від наявності, чи відсутності пролапсу мітрального клапану, можливо 
через розвиток мікроангіопатії. 

3. Рівні FGF-2 у хворих 2 групи були достовірно вищими у порівнянні з 
контролем. 

4. Серед осіб з цукровим діабетом при його тривалості з моменту клінічної 
маніфестації більше 10 років рівні FGF-2 були достовірно вищими ніж при меншій 
тривалості хвороби – відповідно 19,71±0,25 пг/мл та 18,89±0,21 пг/мл), (p<0,05) і 
вищими ніж у контрольній групі (14,2±0,22 пг/мл), (p<0,01). 

ВПЛИВ ДОДАТКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛУ 
НА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ 

ДІАБЕТ 2 ТИПУ 

Д.мед.н. Паньків І. В. 
Буковинський державний медичний університет, Чернівці 

Вступ. Захворюваність на цукровий діабет (ЦД) 2 типу зростає у всьому світі. 
На сьогодні необхідні ефективні програми профілактики для зменшення ризику 
виникнення ЦД та його прогресування. Одним із основних шляхів контролю ЦД є 
призначення ефективної цукрознижувальної терапії в комбінації з препаратами, що 
виявляють широкий метаболічний та імунокорегуючий спектр дії, зокрема 
холекальциферолу. 

Мета. Вивчити ефективність додаткового призначення холекальциферолу на 
інсулінорезистентність у хворих на цукровий діабет 2 типу.  

Матеріали і методи. У рандомізоване дослідження було включено 62 пацієнтів 
з ЦД 2-го типу, розподілених на дві групи – контрольну (n=20) та інтервенційну 
(n=42). Хворі інтервенційної групи додатково отримували 4000 міжнародних одиниць 
(МО) холекальциферолу упродовж 12 тижнів. Після встановлення антропометричних 
чинників (об’єм талії, індекс маси тіла) проводили забір крові для визначення глікемії 
натще, 25-гідроксивітаміну D [25(ОН)D], інсуліну, глікованого гемоглобіну (HbA1c) й 
індексу інсулінорезистентності (HOMA): на початку дослідження і через 12 тижнів. 
Статистичний аналіз проводили за допомогою програм SPSS (версія 14.0). 
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Розраховували середнє арифметичне (М), стандартне відхилення (σ), медіану (Ме), 
інтерквартильний розмах (25; 75 %); коефіцієнт кореляції Спірмена (r); достовірність 
відмінностей оцінювали за критерієм Манна-Уїтні; статистична значущість ≤0,05.  

Результати. Хворі двох груп не відрізнялися за основними показниками на 
початку дослідження. Показник HbA1c дорівнював 7,2±0,6 % в контрольній групі і 
7,3±0,8 % в досліджуваній групі. Вміст 25(ОН)D у хворих досліджуваної групи 
становив 18,3±3,9 нг/мл. Через 12 тижнів після додаткового призначення 
холекальциферолу показник HbA1c не змінювався, однак встановлено достовірне 
збільшення вмісту 25(ОН)D у сироватці крові до 29,3±4,7 нг/мл (p = 0,006). Додаткове 
призначення вітаміну D у хворих на ЦД 2 типу справляло позитивний вплив на 
інсулінорезистентність (зменшення вмісту інсуліну та індексу HOMA). Не 
встановлено взаємозв’язку між вмістом вітаміну D та індексом маси тіла й об’ємом 
талії. У хворих на ЦД 2 типу на тлі прийому холекальциферолу спостерігалася 
нормалізація рівня іонізованого кальцію в сироватці крові, що корелювала із 
зниженням вмісту паратгормону. Зазначені результати сприяли гальмуванню 
розвитку вторинного остеопорозу у цих хворих. Крім того, нормалізація рівня 
вітаміну D забезпечувала підтримку показників вуглеводного обміну в рамках 
цільових значень. За цих умов також нормалізувалися показники ліпідного 
метаболізму, а саме загального холестерину, холестерину ліпідів низької щільності, 
що зменшує можливість ускладнень з боку серцево-судинної системи у пацієнтів. 

Висновки. Додаткове призначення холекальциферолу призводить до 
позитивної динаміки показників інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 
2 типу. Необхідні подальші дослідження з більшими вибірками хворих для 
встановлення ефекту додаткового призначення вітаміну D на перебіг цукрового 
діабету. 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА, 
СОЧЕТАННОГО С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ,  

У МУЖЧИН 

К.б.н., с.н.с. Самохина Л. М., к.мед.н. Кириенко А. Н.,  
д.мед.н., проф. Топчий И. И., к.мед.н. Цыганков А. И.  

ГУ «Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой НАМН Украины», Харьков 

Введение. Распространенность сахарного диабета (СД) 2 типа различается по 
полу, регионам и уровню социально-экономического развития. Встречаемость СД 
2 типа среди мужчин увеличивается быстрыми темпами. Как правило, наблюдаются 
большие различия в соотношении полов между странами. Различия в биологии, 
культуре, образе жизни, окружающей среде и социально-экономическом статусе 
влияют на различия между мужчинами и женщинами в предрасположенности, 
развитии и клинической картине СД. Кроме того, половые гормоны оказывают 
большое влияние на энергетический обмен, состав, функции сосудов и 
воспалительные реакции. Эндокринный дисбаланс связан с неблагоприятными 
кардиометаболическими особенностями, наблюдаемыми у женщин с избытком 
андрогенов или мужчин с гипогонадизмом. Дополнительные исследования, 
касающиеся полодиморфного патофизиологического механизма СД 2 типа и его 
осложнений, могут способствовать более индивидуализированному лечению диабета 
в будущем и повышению осведомленности о факторах риска, связанных с полом.  
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Цель. Изучить отдельные клинико-диагностические характеристики сахарного 
диабета 2 типа для обеспечения возможности прогнозирования его развития у 
мужчин Харьковского региона. 

Материалы и методы. Обследовано 21 мужчин с СД 2 типа в сочетании с 
гипертонической болезнью (ГБ), а также 14 мужчин группы сравнения – без СД с ГБ 
в анамнезе и 12 здоровых мужчин Харьковского региона. Диагноз СД 2 типа устанав-
ливали согласно критериям ВОЗ, по уровню гликозилированного гемоглобина 6,5 % 
(2011 г.), стадию ГБ – согласно рекомендациям ВОЗ и Международной ассоциации 
гипертензии (2007 г.). Всем больным проведено общеклиническое обследование, ко-
торое включало сбор жалоб, анамнез болезни и жизни, общепринятые физикальные 
методы исследования (осмотр, перкуссия и аускультация). Лабораторное исследова-
ние включало клинические анализы крови и мочи, суточную экскрецию белка с мо-
чой; общие биохимические – липидный спектр крови, уровень трансаминаз, глюкозы, 
мочевины и креатинина, концентрацию мочевой кислоты крови. Морфологические 
изменения сонных сосудов оценивали методом количественной эхокардиографии на 
ультразвуковом сканере Ultima PA (Radmir, UA) с линейным датчиком с частотой 5-
10 МHz. Глобальную систолическую функцию левого желудочка оценивали по фрак-
ции выброса (ФВ). Количественный показатель ФВ рассчитывали по формуле: ФВ = 
УО / КДО х 100, где УО – ударный объем, КДО – конечно-диастолическое объем. 

Статистическую обработку проводили с использованием t-критерия Стьюдента 
и программного обеспечения Exсel. 

Результаты. Группа контроля была сопоставима по возрасту и полу с группами 
обследованных больных. Анализ данных клинико-диагностических и функциональ-
ных показателей контрольной группы показал соответствие нормальным значениям, 
описанным в литературе. 

Группы больных состояли из лиц в основном среднего (или зрелого) и пожило-
го возраста. По данным Международной федерации диабета 2017 г. глобальная рас-
пространенность диабета среди возрастной группы 20-79 лет составляет 8,8 %. 

Нами отмечены высокие уровни систолического артериального давления, диа-
столического артериального давления (ДАД) по сравнению с нормальными значе-
ниями как в группе СД 2 типа в сочетании с ГБII (СД+ГБ), так и в группе сравнения 
(ГБ). При этом у мужчин в группе СД+ГБ ДАД существенно выше по сравнению с 
группой ГБ. Показано отсутствие изменений частоты сердечных сокращений и кон-
центрации мочевины. Наблюдали низкие уровни белка в суточной моче в обеих 
группах.  

В обеих группах отмечены высокие значения размера левого предсердия, ко-
нечного диастолического размера по сравнению с нормальным значением. Отмечены 
более высокие значения толщины задней стенки, толщины межжелудочковой пере-
городки при СД+ГБ по сравнению с ГБ, выше нормальных значений. Характер изме-
нений остальных проанализированных показателей оказался менее выражен. ФВ, тол-
щина комплекса интима-медиа (КИМ) правой общей сонной артерии (ОСА) ниже 
нормальных значений, диаметр аорты, отношение ранней и поздней скорости движе-
ния в пределах нормы, а КИМ левой ОСА ниже нормальных значений, хотя эти отли-
чия статистически не значимы. ОСА – первый функционально-морфологический уро-
вень сосудов (крупные магистральные сосуды) в алгоритме комплексного ультразву-
кового исследования сосудистой системы головного мозга. Выявлено, что у мужчин с 
СД+ГБ ниже отношение ранней и поздней скорости движения и выше КИМ правой 
ОСА по сравнению с группой ГБ.  
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Выводы.  
 У обследованных мужчин Харьковского региона с сахарным диабетом 2 типа 

отмечены нормальная диастолическая функция левого желудочка, отсутствие 
протеинурии, нарушений клубочковой фильтрации, что обусловлено ранней 
стадией формирования патологического состояния.  

 При достаточной выделительной функции почек показано увеличение размеров 
левого предсердия, что прямо коррелирует с конечным диастолическим 
размером, толщиной межжелудочковой перегородки, а также толщиной задней 
стенки. При этом низкие значения отношения ранней и поздней скорости 
движения и высокие значения толщины комплекса интима-медиа правой общей 
сонной артерии на фоне снижения фракции выброса могут быть использованы 
для прогнозирования течения патологии. 

 Отсутствие изменений диаметра аорты может быть обусловлено 
предупреждением развития гипертонического ремоделирования сонных 
артерий в результате регулярной антигипертензивной терапии. 

МІСЦЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 
ДІАБЕТИЧНИХ МОНОНЕВРОПАТІЙ 

1Сафонова О. В., 2Сулига І. Б. 
1Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 

2КНП ЛОР «Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний 
центр» 

Вступ. Одним з проявів діабетичної невропаії є мононевропатії, які включають 
вогнищеву, рухову, компресійну невропатію, мононеврити і радикулопатії. Найчасті-
ше зустрічаються радікулопатії, які спричинені ураженням IV-V поперекових та І 
крижового корінців. При цьому, як правило, виявляється монорадікулярний синдром 
(МРС), що є причиною розвитку больового синдрому, який значно знижує якість 
життя пацієнтів та веде до втрати працездатності. 

Мета. Вивчення ефективності застосування немедикаментозних методів 
лікування, а саме голкорефлексотерапії у діабетичних хворих з монорадікуляр-ним 
синдромом. 

Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилось 17 хворих на цукровий 
діабет (ЦД) 2 типу у віці від 49 до 61 року з гострим МРС. Пацієнти отримували 
цукрознижуючу терапію відповідну типу та ступеню важкості ЦД, з метою лікування 
МРС хворі отримували дегідратаційну, протизапальну, знеболюючу терапію, комп-
лекс вітамінів групи В. 7 хворим додатково була призначена голкорефлексотерапія 
(ГРТ). Для оцінки стану враховували наявність та інтенсивність больового синдрому, 
який оцінювали до та після проведення курсу лікування. Сеанси ГРТ проводили 
щоденно протягом 2 тижнів, в рецептуру включали біологічно активні крапки залеж-
но від ураження того чи іншого корінця. При ураженні корінця LV найефективнішими 
були VB29, VB30, VB34, VB36, E36, E42, E44. При ураженні корінця S1 кращий ефект був 
від застосування V40, V50, V57, V60, V65, V67, VB30. При ураженні LIV використовували в 
основному крапки меридіану шлунку. Застосовували І або ІІ варіант гальмівного ме-
тоду, голки залишали на 30-60 хвилин, періодично підкручували. На перших сеансах 
використовували 4-6 загальнозміцнюючі крапки, в подальшому 3-4 найболючіші кра-
пки в ділянці попереку. Також застосовували аурікулотерапію: АР40, АР52, АР54, АР55. 
Використовували ухо на стороні ураження, одномоментно задіювали 3-4 крапки.  
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Результати. При оцінюванні результатів було виявлено зниження больового 
синдрому у всіх пацієнтів, але у пацієнтів, які отримували ГРТ, зниження больового 
синдрому наступало в коротші терміни та з кращим антибольовим ефектом.  

Висновки. Проведені дослідження доводять достатню ефективність викорис-
тання голкорефлексотерапії для лікування монорадікулярного синдрому в комплексі з 
медикаментозним лікуванням, що швидше відновлює працездатність пацієнтів та 
суттєво підвищує якість їх життя. 

СТАН ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ЗАЛЕЖНО ВІД ФЕНОТИПУ 
ОЖИРІННЯ 

Секрет Т. В., д.мед.н., проф. Власенко М. В., к.мед.н. Шевчук Н. А.,  
Тимощук К. С. 

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

Вступ. На суспільство останнім часом "звалилися" так звані хвороби цивілізації 
(атеросклероз, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, ожиріння, подагра), які 
прямо пов'язані з інсулінорезистентністю. Цукровий діабет – найпоширеніше захво-
рювання ХХІ століття. Основний виклик для лікарів сучасності – попередження його 
розвитку. Усі ендокринологічні асоціації світу направляють свою роботу не лише на 
гарну компенсацію діабету, а й на вчасне виявлення захворювання на етапі предіа-
бету. До діабету, а особливо 2 типу, схильні люди з обтяженою спадковістю, у віці 
старше 45 років, люди з надлишковою масою тіла, які мають супутню дисліпідемію, 
артеріальну гіпертензію (АГ), подагру.   

За класифікацією ожиріння по А. De Lorenzo (2016 р.) оцінюють не лише індекс 
маси тіла, а й розподіл та функціональний стан жирової тканини: метаболічно здорове 
ожиріння при нормальній вазі; метаболічно нездорове ожиріння при нормальній вазі; 
метаболічно здорове ожиріння; метаболічно нездорове ожиріння; 

Мета. Вивчити стан вуглеводного обміну в осіб з різними фенотипами ожиріння. 
Матеріали та методи. Нами було обстежено 60 осіб (18-64 р.) відповідно до 

кожного фенотипу ожиріння на базі Вінницького обласного клінічного високо-
спеціалізованого ендокринологічного центру (ВОКВЕЦ). Збирали анамнез згідно 
шкали ризику ЦД FINDRISK, проводили об’єктивне обстеження, визначали індекс 
маси тіла (ІМТ), об’єм талії (ОТ). Лабораторно проводили тест толерантності до 
глюкози (ОТТГ), визначали рівень глікозильованого гемоглобіну (HbA1c), креатиніну, 
сечовини, АЛТ, АСТ, холестерину (ХЛ), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів низької 
щільності (ЛПНЩ). Інструментально досліджували розподіл жирової клітковини за 
допомогою апарату In-Body Test, вимірювали рівень артеріального тиску (АТ). Усі 
пацієнти були розподілені на 4 клінічні групи, відповідно до 4 фенотипів ожиріння. 

Результати. Пацієнти першої клінічної групи мають нормальну масу тіла, у 
деяких – надлишкова вага (ІМТ – 24,7±4,3 кг/м2), однак об’єм талії (ОТ – 
102,45±9,63 см у чоловіків, 88,64±4,27 см у жінок) вище нормативних значень, який 
прослідковується в усіх фенотипах ожиріння, що може відповідати наявності 
інсулінорезистентності. Порушень вуглеводного (HbA1c – 5,4±0,71 %) та ліпідного 
обмінів (ХЛ – 4,71±0,46 ммоль/л, ТГ – 0,88±0,33 ммоль/л, ЛПНЩ – 
2,42±0,65 ммоль/л) згідно скринінгових обстежень у даній групі не виявлено. 

Навіть при нормальній масі тіла (ІМТ– 23,7±2,44 кг/м2) у другій клінічній групі 
відмічали метаболічні порушення. У 9 пацієнтів встановили підвищення АТ. Згідно 
даних вуглеводного обміну в усіх пацієнтів діагностовано порушення толерантності 
до глюкози (глюкоза натще – 5,43±0,46 ммоль/л, через 2 год після навантаження – 
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8,45±0,27 ммоль/л, HbA1c – 6,23±0,18%), та наявна дисліпідемія (ХЛ – 
5,68±0,36 ммоль/л, ТГ – 1,94±0,57 ммоль/л, ЛПНЩ – 3,98±0,39 ммоль/л). 

Варто зазначити, що не завжди як ми очікуємо при ожирінні (ІМТ – 
34,57±3,31 кг/м2) будуть зміни ліпідного та вуглеводного профілю, що демонструють 
результати обстеження 3 клінічної групи (глюкоза натще – 5,23±0,17 ммоль/л, 
глюкоза через 2 години після навантаження – 7,4±0,56 ммоль/л, HbA1c – 
5,37±0,81%; ХЛ – 4,98±0,46 ммоль/л, ТГ – 1,32±0,14 ммоль/л, ЛПНЩ – 
2,75±0,22 ммоль/л).  

У пацієнтів 4 клінічної групи було виявлено порушення обміну речовин 
(глюкоза натще – 5,78±0,13 ммоль/л, глюкоза через 2 години після навантаження – 
8,83±1,67 ммоль/л, HbA1c – 5,97±0,32%; ХЛ – 6,73±0,21 ммоль/л, ТГ – 
2,46±0,57 ммоль/л, ЛПНЩ – 4,13±1.07 ммоль/л, САТ – 145,58±19,34 мм рт. ст, ДАТ – 
94,8±5,61 мм рт. ст.) при наявному ожирінні (ІМТ – 35,8±7.42 кг/м2, ОТ у чоловіків – 
112,96±14,67 см, ОТ у жінок – 107,24±16,97 см). За умови тривалого перебігу без 
належного лікування це може спровокувати цукровий діабет. 

Маючи повну характеристику кожного з фенотипів, використовуючи шкалу 
FINDRISK за кількістю набраних балів, можемо спрогнозувати розвиток ЦД у 
пацієнтів кожної клінічної групи. При всіх фенотипах є значний ризик даної 
патології. І не варто загострювати увагу тільки на пацієнтах з вираженим ожирінням. 

Висновки. Визначення основних антропометричних показників, даних 
вуглеводного, ліпідного обмінів є основою раннього скринінгу саме тих пацієнтів які 
знаходяться у так званій “сірій зоні” до цукрового діабету. 

ДІАБЕТИЧНА КАРДІАЛЬНА АВТОНОМНА НЕЙРОПАТІЯ: 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДОБОВОГО ПРОФІЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО 

ТИСКУ, ЖОРСТКОСТІ СУДИННОЇ СТІНКИ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ 
ВІТАМІНУ D 

Д.мед.н., проф. Сергієнко В. О., д.мед.н., проф. Сергієнко О. О.,  
к.б.н., доц. Сергієнко Л. М. 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів 

Вступ. Кардіальна автономна нейропатія (КАН) – хронічне мікросудинне 
ускладнення цукрового діабету (ЦД), що характеризується ураженням нервових во-
локон як парасимпатичного, так і симпатичного відділів вегетативної нервової сис-
теми (ВНС). Порушення добового патерну артеріального тиску (АТ), підвищення 
жорсткості судинної стінки, розвиток постуральної гіпотонії є частими ознаками 
КАН, яка може бути причиною розвитку “німого” інфаркту міокарда, значно збіль-
шує ймовірність синдрому “раптової смерті”. Дефіцит вітаміну D асоціюється з 
розвитком КАН та може пояснити деякі клінічні прояви кардіальної дисфункції. 

Мета. Дослідити взаємозв'язок між концентрацією вітаміну D, швидкістю 
поширення пульсової хвилі та добовими профілями артеріального тиску у пацієнтів 
із цукровим діабетом 2 типу. 

Матеріали та методи. Проведено обстеження 155 пацієнтів із ЦД 2 типу у віці 
50-59 років, тривалістю захворювання 1-6 років, показниками HbA1c 6,98±0,15 %. 
До дослідження включено 19 пацієнтів без КАН, 44 пацієнти з субклінічною, 46 – 
клінічною та 46 – функціонально-органічною стадією КАН. Пацієнти не відрізня-
лись за віком, індексом маси тіла, супутньою патологією (р>0,05). Усім учасникам 
проведено 5 стандартних кардіо-васкулярних тестів, ЕКГ (12-канальний кардіограф 
«ЮКАРД-200», UTAS, Україна), добовий моніторинг АТ та визначення жорсткості су-
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динної стінки (монітор «АВРМ-04», Meditech, Угорщина), Холтер-ЕКГ (ЕКГ «EC-3H», 
Labtech, Угорщина). Концентрацію глюкози в крові визначали глюкозооксидазним мето-
дом, HbA1c – методом високочутливої іонообмінної рідинної хроматографії, 25-гідрокси-
вітамін D (25(OH)D) – радіоімунним методом (CIS Bio International, Франція). Ста-
тистичний аналіз: варіаційно-статистичний метод з використанням параметричного 
критерія Стьюдента, t-критерія Фішера [ANOVA (MicroCal Origin v. 8.0)]. Роботу прове-
дено згідно принципів Гельсінської декларації. 

Результати. В результаті проведених досліджень встановлено, що показники 
концентрації HbA1c, а також препрандіальної глікемії в крові обстежених хворих на 
ЦД 2 типу вірогідно значуще не відрізнялися (p>0,05). Виникнення субклінічної 
стадії КАН супроводжувалось зниженням показника квадратного кореня від суми 
квадратів різниць послідовних пар інтервалів RR (RMSSD) (-17,5 %, p<0,05), 
високочастотних коливань (HF) (-20,1 %, p<0,05), концентрації 25(OH)D (-14,6 %, 
p<0,05) та підвищенням швидкості поширення пульсової хвилі (ШППХ) (+14,6 %, 
p<0,001) у порівнянні з результатами, отриманими в групі пацієнтів без КАН. Рі-
вень 25(OH)D склав 44,76±1,92 нмоль/л, а саме серед 47,7 % пацієнтів діагносто-
вано недостатність вітаміну D, серед 11,4 % – дефіцит. У пацієнтів із клінічною ста-
дією КАН часові параметри варіабельності ритму серця (ВРС), низькочастотні ко-
ливання (LF) (-17,4 %, p<0.05) and HF (-12,3 %, p<0.05) були значно нижчі в порів-
нянні з субклінічною стадією. Середній рівень ШППХ становив 10,95±2,3 м/с, 
зокрема у 19,6 % був визначений як нормальний, у 47,8 % – підвищений та у 32,6 % 
– патологічний. Середній рівень вітаміну D склав 39,44±2,02 нмоль/л, дефіцит діаг-
ностовано у 26,1 %, недостатність – у 47,8 % випадків. За умови розвитку функці-
онально-органічної стадії зафіксовано статистично вірогідне пригнічення як часо-
вих, так і спектральних показників ВРС. Середні значення систолічного (+38,2 %, 
p<0,05) та діастолічного (+46,9 %, p<0,05) добових індексів були значно вищі серед 
пацієнтів даної групи. 

Встановлено прямий взаємозв’язок між концентрацією вітаміну D, активністю 
парасимпатичної ланки ВНС (RMMSD, HF) та зворотній з ШППХ (p<0,05).  

Висновки. Розвиток кардіальної автономної нейропатії пов’язаний з підвищен-
ням жорсткості судинної стінки, порушеннями добових індексів артеріального тис-
ку та розвитком недостатності вітаміну D. Отримані результати свідчать, що зниже-
ння жорсткості судинної стінки, нормалізацію добового профілю артеріального тис-
ку та концентрації вітаміну D доцільно визначити як терапевтичні цілі для ведення 
пацієнтів із кардіальною автономною нейропатією та цукровим діабетом 2 типу. 

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ ПІД ВПЛИВОМ 
СТАНДАРТНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ЗА УМОВ КОМОРБІДНОСТІ 

ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ  
1К.мед.н. Сипало А. О., 2к.мед.н., доц. Дунаєва І. П., 1д.мед.н., проф. Кравчун П. Г. 

1Харківський національний медичний університет МОЗ України, 
2Харківська медична академії післядипломної освіти МОЗ України 

Вступ. На сьогоднішній день когорта хворих з коморбідною патологією ішеміч-
ної хвороби серця (ІХС) та цукрового діабету (ЦД) 2 типу потребує персоніфікова-
ного підходу лікування з метою зниження негативних кардіоваскулярних подій та 
профілактики серцево-судинної смертності.  

Мета. Оцінити показники кардіогемодинаміки під впливом стандартної терапії 
у хворих за умов коморбідності ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2 типу. 
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Матеріали та методи. Проведено комплексне обстеження 75 хворих на ІХС та 
ЦД 2 типу, які перебували на лікуванні в кардіологічному відділенні КНП «Міська 
клінічна лікарня №27». Хворі отримували стандартне лікування відповідно до 
протоколів надання медичної допомоги хворим на ІХС та ЦД 2 типу, що включало 
інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, діуретики, бета-блокатори, за 
призначенням нітрати, у ролі антиагрегантної терапії - ацетилсаліцилова кислота в 
дозі 75-100 мг/доб, пероральні цукрознижувальні препарати в комплексі з 
ліпідознижуючою терапією. Ехокардіографічне дослідження проводили за 
стандартною методикою (Фейгенбаум Х., 1999) на ультразвуковому апараті RADMIR 
(Ultima PRO 30) (Харків, Україна). У М–режимі визначали такі параметри лівого 
шлуночка (ЛШ): кінцевий діастолічний розмір (КДР) (мм), кінцевий систолічний 
розмір (мм), товщину задньої стінки (ТЗСЛШ) (мм), товщину міжшлуночкової 
перетинки (ТМШП) (мм). Кінцевий діастолічний і систолічний об'єми (см3) ЛШ 
обчислювали за методом Simpson (1991), після чого обчислювали фракцію викиду 
ЛШ (%). Масу міокарда ЛШ обчислювали за формулою (Devereux R. і співавт., 1986): 
1,04х[(ТМШП+ТЗСЛШ+КДР)3] – [КДР]3 – 13,6. Також визначали розмір лівого 
передсердя (см) та аорти (см). Діастолічна функція ЛШ досліджувалася шляхом 
реєстрації допплерівського трансмітрального діастолічного потоку. Визначали 
максимальні швидкості раннього (Е) (см/с) і пізнього (А) (см/с) наповнення ЛШ, їх 
співвідношення (Е/А) (од), час ізоволюметричного розслаблення ЛШ (мс). Структуру 
діастолічного наповнення ЛШ класифікували відповідно до традиційних критеріїв 
(Алехин М. Н., Седов В. П., 1997). Псевдонормальний тип трансмітрального 
діастолічного потоку ідентифікували за допомогою проби Вальсальви. 

Результати. Запропонована схема лікування хворих на ІХС та ЦД 2 типу 
позитивно впливала на показники кардіогемодинаміки. Так, після лікування 
відбувалося достовірне зменшення товщини стінок на 8,2 % (р<0,05), маси міокарда 
та розмірів ЛШ на 7,6 %, (р<0,05) і збільшення скорочувальної здатності міокарда на 
5,9 % (р<0,05). Проведена терапія обумовила зниження систолічного артеріального 
тиску на 19,7 % (р<0,05), діастолічного артеріального тиску на 9,8 % (р<0,05), частоти 
серцевих скорочень на 13 % (р<0,05), пульсу на 12,3 % (р<0,05), що свідчить про 
стабілізацію гемодинаміки у пацієнтів на тлі проведеної терапії. 

Висновки. Проведене лікування хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий 
діабет 2 типу призводило до позитивної динаміки параметрів морфо-функціонального 
стану лівого шлуночка шляхом зменшення об’ємів і розмірів його порожнин, що 
свідчить про стабілізацію гемодинамічних показників на тлі проведеної терапії. 

ВИКОРИСТАННЯ ОПИТУВАЛЬНИКА IWQOL-LITE ДЛЯ ОЦІНКИ 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ 

ТА ОЖИРІННЯМ  

К.мед.н., доц. Солов’юк О. О., к.мед.н., доц. Назаренко О. В.,  
к.мед.н., доц. Кулинич Р. Л. 

Запорізький державний медичний університет 

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) 1 типу є поширеним ендокринологічним 
захворюванням, яке характеризується порушенням усіх видів метаболізму, а також 
призводить до розвитку хронічних ускладнень, що супроводжується зниження якості 
життя (ЯЖ). Певна частина хворих на ЦД 1 типу мають ожиріння, що змушує 
розглядати цю категорію хворих з позицій коморбідності. Дослідження впливу зайвої 
ваги на ЯЖ у хворих на ЦД 1 типу є актуальною проблемою сучасної ендокринології. 
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Мета. Оцінити вплив зайвої ваги на якість життя пацієнтів із цукрового діабету 
1 типу та ожирінням за даними опитувальника IWQOL-Lite. 

Матеріали та методи. Обстежено 47 осіб із ЦД 1 типу, всі пацієнти підписали 
інформовану згоду на участь в дослідженні. Серед обстежених першу групу склали 22 
особи (10 жінок та 12 чоловіків) з ожирінням (індекс маси тіла > 30), середнім віком 
35,91±1,18 років, тривалістю ЦД 6,25±0,45 років (з розбігом від 2 до 10 років). Другу 
групу склали 25 осіб (12 жінок та 13 чоловіків з нормальною масою тіла (індекс маси 
тіла ≤ 25), середній вік склав 36,91±1,15 років, тривалістю ЦД в середньому 
5,73±1,02 років (з розбігом від 3 до 12 років). Контрольна група складалася з 
19 практично здорових осіб, яка була співставною з іншими групами за статтю та 
віком. Для визначення ЯЖ використовували анкету IWQOL-Lite. 

Результати. Рівень фізичної активності у осіб 1-ї групи за даними анкетування 
становили 3,40±0,07, у осіб 2-ї групи була вищою – 2,63±0,08, різниця становила 
22,6 %. Самооцінка в 1-й групі була нижче на 8,61 % порівняно з особами 2-ї групи. 
Подібна динаміка відзначена для сексуального життя, різниця склала 30,48 %, більш 
активними були пацієнти 2-ї групи (2,12±0,16), менш задоволеними сексуальним 
життям були пацієнти з ЦД 1 тип та ожирінням (3,11±0,12). В 1-ї групі були більш 
вираженими скарги на публічне страждання – 3,04±0,05, в 2-ї групи показник 
становив 1,94±0,08, різниця між даними групами – 36,18 %. Аналіз професійній 
діяльності досліджуваних груп показав, що показник роботи в 1-й групі становив 
3,33±0,09 у, і 2,89±0,10 – для пацієнтів 2-ї групи, тобто відзначається більше 
зниження працездатності для 1-ї групи на 13,21 % відносно 2-ї групи. Загальний бал 
за даними анкетування IWQOL-Lite щодо якості життя пацієнтів із ЦД 1 типу та 
ожирінням склав 3,05±0,07, а для пацієнтів із ЦД 1 типу з нормальною масою тіла – 
2,36±0,08, різниця склала 22,62 %. 

Висновки. За допомогою опитувальника IWQOL-Lite у хворих на цукровий 
діабет 1 типу та ожирінням було показано зниження як фізичної активності, так і 
психологічного балансу порівняно з хворими на цукровий діабет 1 типу та 
нормальною масою тіла. 

ФАКТОРИ РОСТУ І РЕМОДЕЛЮВАННЯ СОННИХ АРТЕРІЙ У 
ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З ЦУКРОВИМ 

ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ  

К.мед.н. Старченко Т. Г., к.мед.н. Рєзнік Л. А., к.мед.н. Пенькова М. Ю.,  
д.мед.н., проф. Коваль С. М. 

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків 

Вступ. Артеріальна гіпертензія (АГ) відноситься до найбільш поширених захво-
рювань серцево-судинної системи і робить дуже вагомий внесок у захворюваність та 
смертність населення в розвинутих країнах світу. Особливо небезпечним вважається 
поєднання АГ із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, що пов'язане зі значним підвищення 
частоти уражень органів-мішеней, перш за все, судин. Одними із важливих факторів, 
які сприяють розвитку ураження судин при АГ та при її поєднанні з ЦД 2 є такі по-
тужні фактори росту і фіброзування, як трансформуючий фактор росту-β1 (ТФР-β1) 
та інсуліноподібний фактор росту-1 (ІФР-1).  

Мета. Вивчення впливу особливостей змін рівнів в крові трансформуючого фак-
тору росту-β1 та інсуліноподібного фактору росту-1 на вираженість ремоделювання 
судинної стінки загальних сонних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію з цук-
ровим діабетом 2 типу. 
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Матеріали і методи. Було обстежено 84 пацієнта на АГ у поєднанні з ЦД 2 типу. 
Контрольну групу склали 24 практично здорових осіб. У всіх пацієнтів визначали 
рівень ТФР-β1 і ІФР-1 в сироватці крові імуноферментним методом. Вивчення 
ремоделювання судинної стінки включало вимірювання товщини комплексу інтима-
медіа (КІМ) загальних сонних артерій методом доплерографічного дослідження. 
Нормальною вважали товщину КІМ < 0,1 см, потовщення – при КІМ ≥ 0,1 см.  

Результати. При вивченні вмісту в крові ТФР-β1 і ІФР-1 було виявлено їх 
суттєве підвищення у обстежених хворих у порівнянні з групою здорових. Так, у 
обстежених хворих на АГ з ЦД 2 типу та в контрольній групі рівень ТФР-β1 склав 
відповідно: (17,9±1,56) нг/мл і (7,12±1,2) нг/мл (р<0,05). Рівень ІФР-1 при АГ із ЦД 
2 типу та у контрольній групі склав відповідно: (124,6±10,0) нг/мл і (95,3±2,7) нг/мл 
(р<0,05). Аналіз дослідження даних факторів росту у хворих на АГ із ЦД 2 типу в 
залежності від товщини КІМ виявив їх вірогідно вищий рівень в разі потовщення КІМ 
у порівнянні з нормальною величиною цього показника. Так, в разі нормальних 
показників КІМ рівень ТФР-β1 склав (13,6±1,2) нг/мл, а при потовщенні КІМ – 
(18,4±1,56) нг/мл, (р<0,05). У обстежених пацієнтів в разі незміненої КІМ рівень ІФР-
1 склав (108,3±9,7) нг/мл, а при потовщенні КІМ – (136,8±11,7) нг/мл (р<0,05). У 
обстежених хворих на АГ із ЦД2 типу виявлені позитивні кореляційні взаємозв′язки 
між показником КІМ загальних сонних артерій та факторами росту: r=0,51- з рівнем в 
крові ТФР-β1 і r=0,45 – з рівнем в крові ІФР-1. 

Висновки. Результати дослідження вказують на достовірне підвищення рівнів в 
крові, як трансформуючого фактору росту-β1, так і інсуліноподібного фактору росту-
1, та на їх асоціацію з вираженістю патологічного ремоделювання загальних сонних 
артерій у хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом 2 типу. В цьому 
плані перспективною є розробка ефективних методів своєчасної корекції продукції 
вказаних факторів росту, що буде сприяти покращенню прогнозу даної категорії 
хворих дуже високого ризику серцево-судинних ускладнень. 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА 
ХРОНІЧНИЙ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ ТА 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ НА ТЛІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ 

Тимошенко Г. Ю. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України  

Вступ. Сучасні наукові дослідження йдуть шляхом поглибленого вивчення 
патогенетичних ланок різних хронічних захворювань внутрішніх органів та 
формуванням адекватних схем терапії. Важливим є питання ведення хворих з 
коморбідними станами. Серед нозологічних форм, які доволі часто поєднуються між 
собою, виділяють хвороби серцево-судинної системи, травного тракту та ендокринні 
захворювання, а саме, цукровий діабет (ЦД) 2 типу. Захворювання жовчовивідних 
шляхів, а саме хронічний некалькульозний холецистит (ХНХ), зустрічається у хворих 
на ЦД 2 типу частіше, ніж при його відсутності. 

Мета. Оцінити ефективність комплексної терапії з залученням урсодезоксіхо-
левої кислоти та α-ліпоєвої кислоти у хворих з поєднаним перебігом хронічного 
некалькульозного холециститу та цукровим діабетом 2 типу на основі вивчення 
параметрів холецистосонографії (в оглядовому й динамічному варіантах). 

Матеріали та методи. Було обстежено 62 хворих з поєднаним перебігом ЦД 2 
типу та ХНХ. Вік хворих коливався в межах 44 до 75 років. Тривалість ЦД 2 типу бу-
ла від 1 до 19 років. Група була репрезентативна за віком та кількістю пробандів чо-
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ловічої та жіночої статі. До складу комплексного лікування увійшли цукрознижуючі 
препарати, лікувальне харчування, призначення спазмолітичної та антибактеріальної 
терапії, препарат урсодезоксіхолевої кислоти (УДХК) у дозі 15 мг/кг/добу 4 тижні, а 
також препарат α-ліпоєвої кислоти 600 од в/в крапельно 10 днів з наступним перо-
ральним прийомом протягом 12 тижнів. З метою вивчення змін моторно-евакуаторної 
й холесекреторної функції біліарної системи проводили двоетапне ультразвукове до-
слідження – холецистосонографію. На першому етапі визначали візуальні особливос-
ті жовчного міхура (ЖМ) та його вмісту, на другому – динамічні зміни з визначенням 
параметрів ЖМ через інтервали часу (15, 30, 45, 60 хвилин) після сніданку Бойдена 
(2 сирих жовтка). 

Результати. При оцінці динаміки показників оглядової холецистосонографії 
під впливом терапії знайдено двократне зниження відсотку хворих з циліндричною 
формою ЖМ, збільшення відсотку хворих з овальною формою ЖМ та появою когор-
ти хворих з грушоподібною формою ЖМ (17,7 %), що складає майже п’яту частину 
всіх хворих на ХНХ та ЦД 2 типу, залучених у дослідження. Крім того, з 85 % до 9,7 % 
знизилась кількість хворих з деформацією контуру ЖМ, а також з наявністю септаль-
ної перетинки (з 88,7 % до 19,4 %). Спостерігалось значне зниження відсотку хворих 
з потовщенням стінок ЖМ до 22,6 %, тоді як на початку лікування подібні зміни було 
знайдено у 100 % хворих на ХНХ та ЦД 2 типу. Відзначена позитивна динаміка з боку 
змін вмісту ЖМ: достовірно знизився відсоток хворих, що мали негомогенний вміст 
ЖМ, зникли випадки наявного сладж-феномену разом зі збільшенням відсотку хво-
рих з гомогенним вмістом ЖМ, який виявлено майже у ¾ хворих з поєднаним перебі-
гом ХНХ та ЦД 2 типу на тлі комплексного лікування. Відмічено усунення позитив-
ного ультразвукового симптому Мерфі у всіх хворих за коморбідності ХНХ та ЦД 2 
типу після лікування.  

При вивченні змін параметрів динамічної холецистосонографії після проведе-
ного лікування знайдено істотне скорочення часу латентного періоду та зростання 
коефіцієнтів випорожнення на 15, 30, 45 й 60 хвилинах (р<0,05). Крім того, знайдено 
зменшення початкового й кінцевого об’ємів ЖМ на тлі лікування у хворих з 
поєднаним перебігом ХНХ та ЦД 2 типу (р<0,05). Індекс скорочення ЖМ під впливом 
лікування у хворих за коморбідності ХНХ та ЦД 2 типу достовірно зростав (р<0,05). 

Висновки. Проведене дослідження показало, що залучення до складу 
комплексної терапії препаратів урсодезоксіхолевої кислоти та α-ліпоєвої кислоти 
супроводжувалось позитивними ефектами у вигляді покращення скорочувальної 
здатності жовчного міхура та забезпечувало покращення моторно-евакуаторної й 
холесекреторної функцій міхура. 

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ТИПІВ ПОРУШЕНЬ ГЛІКЕМІЇ СЕРЕД 
ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

Ткаченко М. О. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. З точки зору сучасної кардіології артеріальна гіпертензія (АГ) 
розглядається як метаболічне захворювання. Відомо, що у хворих на гіпертонічну 
хворобу виникають порушення різних видів обміну: ліпідного, вуглеводного та 
водно-сольового. Порушення вуглеводного обміну, що діагностуються серед хворих з 
гіпертонією, асоціюються з високим ризиком розвитку цукрового діабету (ЦД) 2 типу 
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у цій когорті хворих. Зустрічаються дані, що період, необхідний для формування 
діабету серед пацієнтів, що страждають на АГ та мають пограничну гіперглікемію, 
складає близько 4-5 років, проте остаточні патофізіологічні механізми, терміни та 
профілактичні заходи потребують ретельного вивчення. 

Мета. Визначення розповсюдженості типів порушення глікемії серед хворих на 
ессенціальну артеріальну гіпертензію в залежності від тривалості захворювання. 

Матеріали та методи. До дослідження було залучено 94 хворих на 
ессенціальну АГ, що перебували на стаціонарному лікуванні у кардіологічних 
відділеннях КНП “Міська клінічна лікарня №27” ХМР. Діагноз ессенціальної АГ 
встановлювали згідно рекомендацій Європейської асоціації кардіологів та 
Європейської асоціації з гіпертензії 2018 року. Пацієнти були розподілені на 3 групи 
в залежності від тривалості гіпертонічної хвороби: до 1 групи (n=31) увійшли 
пацієнти, що страждають на гіпертензію менше 5 років, до 2 групи (n=30) – від 5 до 
10 років, а до 3 групи (n=33) – більше 10 років. Для оцінки вуглеводного обміну усім 
пацієнтам проводили глюкозотолерантний тест з визначенням глікемії натще та через 
2 години після вуглеводного навантаження. Аналізували поширеність нормального 
результату тесту, порушень глікемії натще, порушення толерантності до глюкози та 
маніфестного ЦД.  

Результати. Дослідження показало, що зі збільшенням тривалості 
захворювання на гіпертонічну хворобу кількість випадків супутніх порушень 
вуглеводного обміну зростає (32 %, 43 % та 57 % у групах 1-3, відповідно). У групах 
1 та 2 з тривалістю АГ менше 5 років та 5-10 років відповідно кількість випадків ЦД 
однакова (16 %), тоді як кількість предіабетних станів з часом зростає: порушення 
толерантності до глюкози зустрічаються у 10 % та 17 % обстежених хворих, а 
порушення глікемії натще у 6 % та 10 %, відповідно. За умов довготривалої гіпертонії 
(більше 10 років у групі 3) суттєво зростає поширеність ЦД (21 %) та продовжує 
збільшуватися кількість випадків порушення глікемії без діабету (загалом 36 % 
обстежених хворих).  

Висновки. Отримані дані свідчать про зростання розповсюдженості усіх типів 
порушень глікемії зі збільшенням тривалості гіпертонічної хвороби. 

ВМІСТ ВАСКУЛОЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО ФАКТОРУ РОСТУ В 
СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ В 

ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ 

Д.мед.н., проф. Топчій І. І., к.мед.н. Щербань Т. Д., к.б.н. Гальчінська В. Ю., 
Савічева К. О., Щенявська О. М. 

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків 

Вступ. На даний час масштаби поширеності та захворюваності на цукровий 
діабет (ЦД) та життєво загрозливі ускладнення дозволяють говорити про наявність 
неінфекційної епідемії ЦД в цілому світі та й в Україні зокрема.  

Лікування хворих на ЦД 2 типу, часто не призводить до досягнення цільових 
рівнів основних клінічних показників, асоційованих з розвитком ускладнень ЦД. 
Саме тому подальша розробка і уточнення механізмів розвитку і прогресування 
ускладнень ЦД 2 типу дозволить обґрунтувати своєчасну адекватну терапію і 
заощадити для інших потреб охорони здоров'я значні кошти. 

Мета. Визначення впливу медикаментозної терапії на вміст васкулоендо-
теліального фактору росту в сироватці крові хворих на діабетичну нефропатію на 
різних стадіях захворювання. 
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Матеріали та методи. В процесі виконання дослідження обстежено 64 хворих 
на ЦД 2 типу з ознаками нефропатії (альбумінурією та зниженням швидкості 
клубочкової фільтрації (ШКФ)), що перебували на лікуванні в клініці 
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України». Контрольну 
групу склали 40 здорових осіб. 

Після первинного обстеження в залежності від функціонального стану нирок 
пацієнти були розподілені на наступні групи: І група – хворі на ЦД 2 типу без ознак 
нефропатії - з нормальною ШКФ та без альбумінурії (n=39), ІІ група – хворі на ЦД 
2 типу з нормальною ШКФ та альбумінурією (n=23), ІІІ група – хворі на ЦД 2 типу зі 
зниженою ШКФ та альбумінурією (n=16). 

Хворі на ЦД 2 типу були розподілені на 2 групи в залежності від проведеної 
терапії. 37 пацієнтів отримували стандартний курс лікування, що включав антидіабе-
тичні препарати, ефективність яких забезпечувала досягнення і підтримку задовільної 
компенсації цукрового діабету, блокатори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи 
та статини. Решті 26 хворим додатково до стандартної терапії було призначено 
дапагліфлозин в дозі 10мг на добу. Повторне обстеження пацієнтів проводили після 6 
міс. лікування. 

ШКФ розраховували за формулою CKD-EPI. Концентрацію васкулоендо-
теліального фактору росту (VEGF) визначали методом імуноферментного аналізу з 
використанням тест-системи Вектор-Бест. 

Результати. Враховуючи значний вплив нирок на регуляцію гомеостазу 
глюкози, при оцінці лабораторних характеристик особливу увагу приділяли вивченню 
сироваткового рівню інсуліну та індексу НОМА. у хворих на діабетичну нефропатію 
має місце суттєве зростання рівнів інсуліну в сироватці крові вже на стадії 
альбумінурії. Подальше прогресування захворювання супроводжується більш 
демонстративним підвищенням інсуліну у хворих зі зниженою ШКФ (ниркова 
недостатність). Зокрема, у групі хворих на ЦД 2 типу без нефропатії рівень інсуліну 
був (18,83±1,26) мкОд/мл, у хворих на ЦД 2 типу з альбумінурією – 
(26,11±3,74) мкОд/мл, а у пацієнтів на ЦД 2 типу з альбумінурією та зниженням 
ШКФ – (33,04±9,39) мкОд/мл.  

Розвиток нефропатії у хворих на ЦД 2 типу супроводжується зростанням ін-
дексу НОМА. Так, групі хворих на ЦД 2 типу без нефропатії середнє значення дослід-
жуваного показника становило (6,61±0,46), у хворих на ЦД 2 типу з альбумінурією – 
(9,51±1,33), а у пацієнтів з альбумінурією та зниженням ШКФ – (9,30±1,57). Зростан-
ня рівнів інсуліну крові та індексу НОМА по мірі погіршення функціонального стану 
нирок відображає поступове зростання інсулінорезистентності. 

Вірогідне зниження концентрації VEGF відзначалось як у хворих на ЦД 2 типу 
(1 група), так і у хворих на ЦД 2 типу зі зниженою ШКФ та альбумінурією (2 група). 
В 1 групі рівень цього фактору після стандартного лікування зменшився на 20,9 % 
(р<0,01), а при призначенні дапагліфлозина на 25,9 %, (р<0,05). У 2 групі рівень 
досліджуваного агента після проведення стандартної терапії знизився на 17,9 % 
(р<0,05), а під впливом дапагліфлозина – на 15,9 % (р<0,01). Статистично значимих 
розбіжностей у зниженні сироваткового рівня VEGF в залежності від режиму 
проведеної терапії не було виявлено. 

Ми передбачаємо, що ефективність комплексної терапії з додатковим 
призначенням дапагліфлозину щодо впливу на вміст VEGF не відрізнялась від 
стандартного лікування у зв’язку невеликим об'ємом досліджуваної вибірки. Крім 
того, не можна виключити, що нефропротекторна дія інгібіторів НЗКТГ-2 
реалізується шляхом інших механізмів.  
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Висновки. Розвиток діабетичної хвороби нирок супроводжується суттєвим 
збільшенням рівню інсуліну крові та індексу НОМА (р<0,05) вже на ранніх стадіях 
захворювання.  

Подальше прогресування діабетичної нефропатії характеризується більш 
демонстративним зростанням даних показників у хворих з альбумінурією та 
зниженням швидкості клубочкової фільтрації.  

Динаміка ключових показників вуглеводного обміну, а саме інсуліну крові та 
індексу НОМА, свідчить про зростання інсулінорезистентності по мірі погіршення 
функціонального стану нирок у хворих на діабетичну нефропатію.  

Зменшення рівнів васкулоендотеліального фактору росту в сироватці крові 
виявлено в усіх групах обстежених хворих, як під впливом стандартної нефропротек-
торної терапії, так і при застосуванні комплексного лікування з додатковим призна-
ченням дапагліфлозину. Найбільший рівень відповіді на проведене лікування відзна-
чався в групі з початковими стадіями нефропатії. Проведена терапія призводила до 
вірогідного поліпшення ліпідного спектру сироватки крові (підвищення холестерину 
ліпопротеїнів високої щільності, зниження загального холестерину, тригліцеридів та 
ліпопротеїнів низької щільності) у всіх досліджуваних групах.  

Зменшення рівнів васкулоендотеліального фактору росту в сироватці крові на 
тлі поліпшення основних клініко-лабораторних параметрів свідчить не тільки про 
поліпшення функціонального стану нирок, а й про зниження серцево-судинного 
ризику у даної категорії хворих. 

ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УРАЖЕНЬ У 
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК ПРИ ЦУКРОВОМУ 

ДІАБЕТІ 2 ТИПУ 

Д.мед.н., проф. Топчій І. І., к.мед.н. Семенових П. С., к.б.н. Гальчінська В. Ю., 
Савічева К. О. 

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків 

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) є важливою медико-соціальною проблемою та є 
пріоритетним в національних системах охорони здоров'я всіх країн світу. За ступенем 
важливості ця хвороба стоїть безпосередньо після серцевих і онкологічних 
захворювань. 

Добре відомим є факт, що діабет асоціюється з високим ризиком 
кардіоваскулярної захворюваності та смертності. Пацієнти з ЦД більш ніж у два рази 
частіше помирають від судинних ускладнень, ніж ті, у яких немає діабету. З іншого 
боку, результати епідеміологічних досліджень дозволяють розглядати хронічну 
хворобу нирок (ХХН) в якості незалежного предиктора формування та прогресування 
серцево-судинних ускладнень. 

Пацієнти з ХХН набагато частіше помирають від серцево-судинних 
захворювань (ССЗ), ніж від термінальної стадії ниркової хвороби. Оскільки діабет є 
основною причиною ХХН, він може займати значну частку в структурі ССЗ, 
пов'язаних з захворюваннями нирок. 

Останнім часом активно та всебічно вивчають роль білка Клото, як 
потенціального маркера судинних подій, при старінні, мінеральному обміні, гострих 
та хронічних захворюваннях нирок та їх ускладнень. Найбільша увага приділяється 
дослідженню потенційної діагностичної, прогностичної та терапевтичної ролі білка 
Клото при ХХН та ССЗ.  
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Мета. Визначення вмісту білка Клото в сироватці крові хворих на діабетичну 
нефропатію в залежності від генетичного профілю обстежених та з урахуванням 
структурно-функціональних особливостей лівого шлуночка. 

Матеріали та методи. В процесі виконання дослідження обстежено 72 хворих 
на ЦД 2 типу та 30 хворих на гострий коронарний синдром (ГКС). Контрольну групу 
склали 20 практично здорових осіб відповідного віку. 

Пацієнти були розподілені на наступні групи: І група – хворі на ЦД 2 типу без 
ознак діабетичної нефропатії (ДН) – з нормальною швидкістю клубочкової фільтрації 
(ШКФ) та без ознак альбумінурії (n=24); ІІ група – хворі на ЦД 2 типу з 
альбумінурією та зниженням ШКФ (n=48); ІІІ група – хворі на ГКС (n=30). 

ШКФ розраховували за формулою CKD-EPI. Для дослідження структурно-
функціонального стану серця всім пацієнтам проводили трансторакальну 
эхокардіографію на ультразвуковому апараті «ULTIMA PA» (“Radmir”, Україна) 
секторним фазованим датчиком з діапазоном частот 2-3 МГц, по стандартній 
методиці згідно рекомендацій Американського ехокардіографічного товариства. 
Ампліфікацію ДНК та генотипування поліморфізму KL-VS (F352V, rs9536314) гена 
KL (Klotho) здійснювали методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в режимі 
реального часу з використанням набору реагентів TaqMan SNP Genotyping Assays 
(Assay ID C_2983037_20) та TaqMan Universal PCR Master Mix виробництва «Thermo 
Fisher Scientific» за допомогою «Системи детекції продуктів ПЛР в реальному часі 
CFX96 Touch» (BioRad Laboratories Pte.Ltd.). 

Результати. Як показали результати дослідження, у хворих на ЦД 2 типу - 
носіїв гетерозиготного генотипу поліморфізму F352V гена Klotho відзначаються 
вірогідно вищі рівні білка Клото в сироватці крові в порівнянні з поширеним типом 
F352F: у хворих на ЦД 2 типу без ознак нефропатії – 538,36±51,21 пг/мл порівняно з 
622,78±72,27 пг/мл, р<0,02 у гетерозигот; у хворих на ЦД 2 типу з альбумінурією та 
зниженням ШКФ сироватковий рівень білка Клото склав 425,15±40,45 пг/мл у 
поширеного типу та 512,74±66,81 пг/мл, р<0,02 у гетерозигот. У обстежених з ГКС 
концентрація Клото також була вищою в групі з гетерозиготним варіантом F352V 
генотипу (518,44±32,11 пг/мл порівняно з 554,56±63,47 пг/мл, р<0,05). 

Згідно отриманих даних, у носіїв різних генотипів поліморфізму F352V гена 
Klotho мають місце невеликі, але вірогідні розбіжності структурних показників лівого 
шлуночка. Зокрема, лінійні розміри міокарду (товщина міжшлуночкової перетинки 
(ТМШП) лівого шлуночка (ЛШ) – 1,14±0,12 см та товщина задньої стінки (ТЗС) ЛШ 
– 1,12±0,34 см) у гетерозигот були меншими у порівнянні з контролем (0,81±0,15 см 
та 0,79±0,52 см, відповідно) та групою хворих на ДН з поширеним (гомозиготним) 
генотипом гена Klotho (1,27±0,29 см та 1,25±0,31 см, відповідно). 

Незважаючи на те, що статистичний аналіз виявив вірогідне підвищення маси 
міокарда лівого шлуночка (ММЛШ) у всіх групах обстежених (F352F – 285,63±10,87 
г, F352V – 198,42±11,91 г) у порівнянні з контролем (99,50±3,54 г), що вочевидь 
пов’язано зі зростанням ТМПЛШ та ТЗСЛШ, у хворих на ДН носіїв гетерозиготного 
варіанту поліморфізму гена Klotho спостерігався достовірно вищий рівень ММЛШ 
порівняно з диким генотипом.  

Висновки. У хворих на діабетичну нефропатію з гетерозиготним генотипом 
поліморфізму F352V гена Klotho відзначаються вірогідно вищі рівні білка Клото в 
сироватці крові в порівнянні з поширеним типом F352F, р<0,05.  

У носіїв гетерозиготного генотипу поліморфізму F352V гена Klotho мають 
місце вірогідно більші лінійні розміри міокарду лівого шлуночка серця порівняно з 



 

 

133 
Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології», 

Двадцяті Данилевські читання  (4-5 березня 2021р.) 

 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ДІАБЕТИЧНІ УСКЛАДНЕННЯ (кліничні дослідження) 

групою хворих на діабетичну нефропатію з поширеним (гомозиготним) генотипом, 
р<0,05.  

Наявність гетерозиготного варіанту поліморфізму F352V може мати 
протективне значення в розвитку ниркових та судинних ускладнень у хворих на 
цукровий діабет. 

Отримані дані вказують на доцільність використання плейотропного білка 
Клото в якості раннього чутливого біомаркера серцево-судинних уражень при 
діабетичній хворобі нирок.  

Пошук способів підвищення продукції та активності білка Клото може стати 
новим шляхом ефективної корекції кардіоренальних порушень у пацієнтів із 
діабетичною нефропатією.  

МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ЗА ВИСОКОФРУКТОЗНОЇ ДІЄТИ 
ТА ДЕКСАМЕТАЗОНОВОЇ МОДЕЛІ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ 

К.б.н., доц. Филимоненко В. П. 
Національний фармацевтичний університет, Харків 

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) 2 типу є серйозною проблемою охорони здоров'я 
в зв'язку з його широким розповсюдженням, значною кількістю макро- і 
мікросудинних ускладнень, які призводять до збільшення інвалідності та смертності. 
Відомо, що в основі ЦД 2 типу лежить порушення гомеостазу інсуліну: 
резистентність до інсуліну периферичних тканин і дисфункція бета-клітин 
підшлункової залози. Для розробки протидіабетичних препаратів необхідно знати 
механізми розвитку резистентності до інсуліну. Таким чином, моделювання та 
дослідження інсулінорезистентності є вкрай актуальним. 

Мета. Вивчення деяких показників глюкозо-інсулінового гомеостазу та 
прооксидантно-антиоксидантного статусу в сироватці крові щурів при двох моделях 
резистентності до інсуліну. 

Матеріали та методи. Інсулінезистентність моделювали шляхом утримання 
тварин на дієті з високим вмістом фруктози (ВФД) протягом 6 тижнів або 
внутрішньочеревно введенням дексаметазону (Декс) протягом 5 тижнів. Вміст 
глюкози визначали глюкозоксидазним методом з використанням стандартного набору 
фірми «Філісіт-Діагностика» (Україна), імунореактивного інсуліну (ІРІ) – методом 
радіоімунологічного аналізу з використанням стандартного набору фірми «Рио-ИНС-
ПГ-125І» (Беларусь). На основі отриманих даних розраховували коефіцієнт 
інсулінорезистентності за допомогою алгоритма HOMA (Homeostasis Model 
Assessment). Вміст ТБК-реактивних продуктів (ТБК-РАП) визначали 
спектрофотометрично за допомогою реакції з тіобарбітурової кислотою. Стан 
антиоксидантної системи оцінювали шляхом визначення концентрації відновленого 
глутатіону (GSH) спектрофотометрично за кількістю утвореного комплексу з 
алоксаном.  Статистичний аналіз даних проводили з використанням пакета програм 
STATISTICA (StatSoft Inc., США, версія 6.0). Значимість відмінностей між групами 
оцінювали за допомогою непараметричного критерію Манна-Уїтні. Достовірними 
вважалися зміни значень при р<0,05. 

Результати. Обидві досліджувані моделі супроводжувалися порушеннями 
глюкозо-інсулінового гомеостазу та прооксидантно-антиоксидантного балансу. Було 
показано, що при ВФД збільшення рівня глюкози становило 160 % порівняно з 
інтактною групою, рівень інсуліну – 140 %, індекс НОМА – 170 %. При Декс моделі 
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вміст глюкози збільшився в 1,9 рази порівняно з інтактною групою, рівень інсуліну - 
в 1,5 рази, індекс НОМА – в 1,8 рази. Щодо порушень прооксидантно-
антиоксидантного балансу зниження GSH було однаковим в обох моделях, але 
зростання рівня ТБК-РП було сильніше за Декс моделі (майже в 2 рази вище, ніж при 
ВФД). 

Висновки. Таким чином, високофруктозна дієта і дексаметазонова модель 
викликали приблизно однакові порушення глюкозо-інсулінового гомеостазу, але різні 
зміни в прооксидантно-антиоксидантному статусі за рахунок різних механізмів дії 
надлишку фруктози і дексаметазону. 

РОЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ  

1Холиков А. Ю., 2д.мед.н. Урманова Ю. М. 
1Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии 

МЗ РУз им. акад. Ё. Х. Туракулова, Ташкент, 
2Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республика Убекистан 

Вступление. В мире отмечается неуклонный рост числа лиц с хронической 
болезнью почек, который приобрел характер эпидемии. По данным регистра 
NHANES III ожидается, что к 2030 году более 2 миллионов человек в США будут 
нуждаться в диализе и трансплантации почек. Экспоненциальный рост числа 
пациентов с терминальной почечной недостаточностью выдвигает значимую медико-
социальную проблему, одним из приоритетных направлений которой является 
изучение поражения нервной системы как центральной, так и периферической у 
больных с хронической почечной недостаточностью, их своевременная диагностика и 
лечение. Нерешенной проблемой, стоящей на пути дальнейшего улучшения 
результатов лечения нефрологических больных, являются различные 
неврологические осложнения, развивающиеся в период лечения программным 
гемодиализом (ПГД). Это в полной мере относится к уремической полинейропатии, 
развивающейся у подавляющего большинства больных на терминальной стадии 
хронической почечной недостаточности.  

Цель. Оценить состояние качества жизни пациентов с сахарным диабетом 2 
типа до проведения лечения гемодиализом с помощью Краткого Опросника ВОЗ по 
оценке качества жизни (WHOQOL-BREF) и шкалы депрессии Гамильтона с учетом 
степени хронической ишемии мозга, гликированного гемоглобина, нейромаркеров, 
продолжительности болезни и длительности гемодиализа. 

Материалы и методы. Нами было осмотрено и обследовано 63 пациента, 
страдающих сахарным диабетом 2 типа, с ХПН III ст. на программном гемодиализе. 
Из них женщин было – 32, мужчин – 1. Средний возраст мужчин составил 67±4,2 лет, 
а средний возраст женщин – 64±5,6 лет. 20 больных соответствующего возраста 
составили группу контроля. Число сеансов гемодиализа у пациентов варьировало от 
2-х до 162.  

По степени хронической ишемии мозга (ХИМ) больные были разделены на 3 
группы: 1 гр. – 27 (42,9 %) больных с диабетической нефропатией (ДН) 5 стадии с 
ХИМ 1 степени; 2 гр. – 23 (36,5 %) больных с ДН 5 стадии с ХИМ 2 степени; 3 гр. – 
13 (20,6 %) больных с ДН 5 стадии с ХИМ 3 степени.  
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Результаты. Преобладающее число больных получали гемодиализ в течение до 
1 года – 26 (41,3 %) пациентов, а наименьшее число – до 5 и 6 лет (2/2 пациентов, 
соответственно).  

Пациенты во время осмотра предъявляли различные жалобы, указывавшие на 
наличие ХИМ. Наиболее часто встречались такие жалобы как быстрая утомляемость 
– 63 (100 %), головные боли – 58 больных (92,4 %), головокружение – 43 (68,3 %), 
шум в голове – 41 (65,0 %), снижение памяти – 39 (61,8 %), нарушение формулы сна – 
33 (52,4 %)%, боли в сердце – 27 (42,8) %, то есть эти жалобы наиболее характерны 
для хронической сосудистой мозговой недостаточности и являлись доминирующими.  

Во всех группах пациентов до проведения гемодиализа достоверно отличаются 
показатели качества жизни по опроснику WHOQOL-BREF по сравнению с группой 
контроля (р<0,05). При этом компонент «Физическое и психологическое 
благополучие» был ниже у больных 3 группы, компонент «Самовосприятие» был 
достоверно ниже у больных 3 группы (р<0,05 ).Такая же тенденция была выявлена 
относительно компонентов «Микросоциальная поддержка» и «Социальное 
благополучие», которые также были достоверно ниже у больных 3 группы.  

У пациентов всех трех групп были обнаружены различные нарушения 
эмоциональной сферы: легкое депрессивное расстройство доминировало у больных 1 
группы – 42 %, депрессивное расстройство средней степени тяжести было 
установлено в равной степени в 1 и 3 группах (41 % и 42 %, соответственно), 
депрессивное расстройство тяжелой степени более часто встречалось у больных 3 
группы – 56 %.  

Кроме того, была выявлена достоверность различий показателей шкалы 
Гамильтона по сравнению с контролем во всех группах больных (p<0,05) и в большей 
степени в 3 гр. (p<0,01).  

Выводы. Таким образом, изучение качества жизни пациентов с помощью 
Краткого Опросника по оценке качества жизни и шкалы депрессии Гамильтона в трех 
группах пациентов с сахарным диабетом 2 типа до проведения программного 
гемодиализа выявила значительное отставание вышеуказанных показателей качества 
жизни во всех группах больных. Эти статистические данные указывают на 
необходимость проведения дальнейших исследований в динамике выполнения 
программного гемодиализа.  

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ У 
ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ 

ХВОРОБОЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ НИРОК  

К.мед.н. Циганков О. І., д.мед.н., проф. Топчій І. І., к.мед.н. Семенових П. С., 
к.мед.н. Кірієнко О. М., Грідасова Л. М. 

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків 

Вступ. За останні 10-15 років захворюваність та поширеність цукрового діабету 
(ЦД) в Україні збільшилася майже у два рази і у 2019 році кількість людей з діабетом 
у віці від 20 до 79 років включно складала 6,1 %, серед яких захворюваність міського 
населення переважала. І це відповідає світовим тенденціям.  

У хворих із ЦД найчастіше діагностують артеріальну гіпертензію, що, за 
даними літератури, має споріднену генетично обумовлену природу. 

За літературними даними частота серцевої недостатності досягає 3 % 
популяції в розвинутих країнах, при чому серцева недостатність зі збереженою 
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фракцією викиду визначається майже у половини пацієнтів, госпіталізованих з її 
приводу. Виникнення хронічної серцевої недостатності пов’язують з діастолічною 
фазою серцевого скорочення – діастолічною дисфункцією (ДД).  

ДД лівого шлуночка (ЛШ) є раннім доклінічним проявом ураження серця при 
ЦД 2 типу, часто буває єдиним функціональним порушенням серця і виявляється при 
проведенні ехокардіографії. 

Мета. Вивчення особливостей розвитку діастолічної дисфункції серця у хворих 
на цукровий діабет 2 типу у поєднанні з гіпертонічною хворобою в залежності від 
функціонального стану нирок.  

Матеріали та методи. В межах дослідження обстежено 68 хворих на ЦД 2 
типу. Контрольну групу склали 20 здорових осіб. 

Після первинного обстеження в залежності від функціонального стану нирок 
пацієнти були розподілені на наступні групи: І група – хворі на ЦД 2 типу без ознак 
нефропатії (n=25), ІІ група – хворі на ЦД 2 типу з нормальною швидкістю клубочкової 
фільтрації (ШКФ) та альбумінурією (n=23), ІІІ група – хворі на ЦД 2 типу зі 
зниженою ШКФ та альбумінурією (n=20), 

Для оцінки діастолічної функції міокарда згідно рекомендацій Американського 
товариства ехокардіографії та Європейської асоціації серцево-судинної візуалізації 
2016 р. проводили тканинну імпульсно-хвильову допплерографію. Вимірювали об`єм 
лівого передсердя (ОЛП), індексований об`єм лівого передсердя (іОЛП), швидкість 
трикуспідальної регургітації, швидкість раннього діастолічного руху септальної 
частини фіброзного кільця мітрального клапану (е`septal) і швидкість раннього 
діастолічного руху латеральної частини фіброзного кільця митрального клапану 
(е`lateral), розраховували середнє значення швидкості раннього діастолічного руху 
фіброзного кільця (е`mean), відношення Е/А (де Е – максимальна швидкість потоку 
періоду раннього наповнення, а А – максимальна швидкість потоку періоду пізнього 
наповнення), час ізоволемічного розслаблення та кінцево-діастолічний тиск ЛШ. 

Обчислювали E/e` – співвідношення швидкості трансмітрального потоку до 
середньої швидкості руху фіброзного кільця митрального клапана. Даний показник 
опосередковано відображає тиск наповнення лівого шлуночку. 

Статистичну обробку проводили з використанням t-критерію Ст’юдента та 
програмного забезпечення Exсel. 

Результати. У першій групі хворих (ЦД 2 типу без ниркових порушень) 
значення показників кінетичних параметрів руху латеральної (е`lateral) і септальної 
(е`septal) частин фіброзного кільця мітрального клапана та їх середнє значення 
вігорідно не відрізнялись від контрольної групи. Перші вірогідні ознаки зміни 
швидкості руху фіброзного кільця мітрального клапану відмічені при появі 
альбумінурії – 2 група досліджених. При приєднанні ниркової недостатності (третя 
група обстежених) показники цих параметрів вірогідно зниженні у порівнянні з 
контролем. Найбільші зміни рівню E/e`mean мають місце в ІІІ групі хворих з 
вираженими порушеннями функції нирок – протеїнурією та зниженням ШКФ. Також 
у третій групі відмічено збільшення іОЛП у порівнянні з групою контролю. 

Аналізуючи отримані результати, можна припустити, що структурні зміни 
кардіоміоцитів сприяють активації процесів апоптозу та порушенню внутріклітинного 
обміну, призводячи до надмірної продукції екстрацелюлярного матрикса та 
формуванню фіброзу міокарда. Фіброзні зміни кардіоміоцитів приводять до 
прогресуючого порушення скорочувальної функції та підвищення жорсткості стінок 
ЛШ, що, в свою чергу, закінчується діастолічною та систолічною дисфункцією і 
розвитком серцевої недостатності. 
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Виводи. При діабетичній нефропатії мають місце початкові порушення 
діастолічної функції міокарда, які стають більш вираженими по мірі прогресування 
захворювання. 

Отримані дані вказують на безумовний взаємозв’язок структурно-
функціональних змін в серці з прогресуванням ниркової дисфункції при цукровому 
діабеті 2 типу. 

Вивчення особливостей структурно-функціональної перебудови лівих відділів 
серця у хворих на діабетичну нефропатію з формуванням дисфункцій лівого 
шлуночка повинні враховуватися у визначенні серцево-судинного прогнозу. 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЧАСТОТУ АСИМПТОМАТИЧНОЇ 
ГІПЕРУРИКЕМІЇ СЕРЕД ДОРОСЛИХ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ 
ДІАБЕТ 1 ТА 2 ТИПУ МЕШКАНЦІВ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 

1,2К.мед.н. Черняєва А. О., 1,2д.мед.н., проф. Микитюк М. Р.,  
2д.мед.н., проф. Кравчун Н. О.,  

1,2чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Караченцев Ю. І. 
1Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,  

2ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. Сечова кислота (СК) привертає увагу дослідників як потенційний 
біомаркер, незалежний предиктор цукрового діабету (ЦД), гіпертонічної хвороби 
(ГХ) і хронічної хвороби нирок. Гіперурикемія (ГУ) відображає перевантаженість 
внутрішньоклітинної рідини уратами, концентрація яких перевищує межу їх 
розчинності (400 мкмоль/л), що є передумовою до формування кристалів СК, 
розвитку подагри, сечокам’яної хвороби та інших патологічний станів. За останню 
декаду суттєво зросла частота асимптоматичної ГУ (АГУ). Під цим терміном 
розуміють підвищений рівень СК в сироватці крові за відсутності клінічних проявів 
(ACR GUIDELINE FOR MANAGEMENT OF GOUT 2020). В різних країнах частота 
АГУ коливається від 2,6 до 36 % (Y. Zhu і співав., 2011; S. Uaratanawong і співав., 
2011). АГУ діагностують у кожного третього дорослого з неконтрольованою 
артеріальною гіпертензією або декількома факторами ризику серцево-судинних 
захворювань (S. P. Juraschek і співав. 2013).  

Мета. Вивчити частоту асимптоматичної гіперурикемії у хворих на цукровий 
діабет 1 та 2 типів в українській популяції на прикладі мешканців м. Харкова та 
області.  

Матеріали та методи. Обстежено 316 хворих на ЦД: 81 хворий на ЦД 1 типу 
(група 1) (чол/жін 27/54; середній вік (42,5±1,28) років), 150 хворих на ЦД 2 типу 
(група 2) (чол/жін 61/89; середній вік (57,4±0,84) років) та 85 хворих на ЦД 2 типу із 
абсолютною інсулінозалежністю (АІЗ) (група 3) (чол/жін 34/51; (60,9±0,88) років).  

Наявність та ступінь ожиріння визначали за індексом маси тіла (ІМТ), згідно з 
критеріями ВООЗ (2000). ІМТ від 25,0 кг/м2 до 29,9 кг/м2 оцінювали як надлишок 
маси тіла, від 30,0 кг/м2 до 34,9 кг/м2 – як ожиріння I ступеня, від 35,0 кг/м2 до  
39,9 кг/м2 – як ожиріння II ступеня, 40,0 та вище – як ожиріння III ступеня. Тип 
ожиріння оцінювали за загальноприйнятим індексом обвід талії/обвід стегон. 
Абдомінальний тип ожиріння визначали у жінок при значенні індексу більше за 0,85, 
у чоловіків – більше за 0,9.  

Оцінку стану пуринового обміну (ПО) проводили шляхом визначення 
концентрації СК у сироватці крові та сечі. Рівні СК визначали колориметричним 
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методом за допомогою набору реагентів «Спайн Лаб, UricasePOD» (Україна). 
Екскреція СК вважали підвищеною за концентрації >4,5 ммоль/добу (гіперурикурія 
(ГУУ)). 

Для оцінки впливу віку хворого, віку хворого на момент маніфестації 
захворювання, тривалості захворювання (ТЗ) та ІМТ групи обстежених були поділені 
на дві підгрупи (А і Б, відповідно) з урахуванням рівня урикемії і урикурії. Підгрупу 
1А склали 60 хворих на ЦД 1 типу без ГУ і/або ГУУ, підгрупу 1Б – 21 хворий із ГУ 
і/або ГУУ; підгрупа 2А – 76 хворих без ГУ і/або ГУУ, підгрупа 2Б – 74 хворих із ГУ 
та/або ГУУ; підгрупа 3А – 57 хворих без ГУ і/або ГУУ, підгрупа 3Б – 28 хворих із ГУ 
та/або ГУУ. 

Подагру діагностували за класифікаційними критеріями ACR, EULAR 2015 
року з використанням веб-калькулятору http://goutclassificationcalculator.auckland.ac.nz. 

Оцінювали дані анамнезу щодо наявності серцево-судинних захворювань та їх 
ускладнень.  

Отримані дані проаналізовано за методами параметричної статистики. Для 
оцінки асоціації між ознакою та групами, що порівнювались, використовувався 
критерій χ2 з урахуванням числа ступенів свободи (df). Перевірку статистичних 
гіпотез проводили на рівні значущості (p) менше 0,01. 

Результати. Порушення ПО виявлено у 21 (35,0 %) хворих групи 1: у 7 осіб 
діагностовано ГУ, у 9 – ГУУ та у 5 хворих ГУ, що супроводжувалася ГУУ. 
Визначено, що ТЗ у хворих обох підгруп була співвідносною (17,82±2,11) і 
(20,00±2,50) років, відповідно та за даним показником підгруп не відрізнялися 
(р>0,1). Незважаючи на більш молодий вік маніфестації ЦД 1 типу у хворих підгрупи 
1Б ((22,71±3,82) років проти (26,84±2,53) років у хворих підгрупи 1А вірогідних 
відмінностей встановлено не було (р>0,1). За віком на момент проведення 
дослідження хворі обох підгруп не відрізнялися ((43,26±1,79) vs (42,76±2,51) років; 
(р>0,1). Не отримано також значущих відмінностей між підгрупами і за ІМТ 
((25,19±0,88) vs (25,43±1,10) кг/м2; (р>0,1)). Подагру діагностовано у 10 хворих 
підгрупи 1Б. Слід зауважити, що ГУ та/або ГУУ в групі 1 асоціювалися з важким 
перебігом ЦД та розвитком хронічних ускладнень. Так серед 20 хворих групи 1 із 
порушеннями ПО у семи осіб була діагностовано діабетичну нефропатію, а у трьох – 
синдром діабетичної ступні з розвитком трофічних нейро-ішемічних виразок. 

Серед хворих груп 2 порушення ПО діагностовано у 74 (49,3 %) осіб. Не 
встановлено значущих відмінностей між підгрупами 2А і 2Б за ТЗ, віком і віком 
маніфестації ЦД 2 типу та ІМТ. Так, у хворих підгрупи 2А ТЗ становила (9,83±1,48) 
проти (10,15±1,55) років (р>0,1); вік маніфестації ЦД 2 типу (50,86±1,33) проти 
(50,86±1,79) років (р>0,1); вік на час обстеження (59,23±1,73) проти (60,84±1,69) років 
(р>0,1); ІМТ (32,12±1,05) проти (34,66±1,38) кг/м2 (р>0,1) у хворих підгрупи 2Б. 
Подагру діагностовано у 16 хворих підгрупи 2Б. Встановлено, що віковий чинник і ТЗ 
є факторами ризику порушень ПО у хворих групи 3.  

ПО діагностовано у 22 хворих (25,9 %) групи 3. Слід зазначити, що випадків 
сполучення ГУЕ та ГУУ у хворих даної групи встановлено не було. Не встановлено 
значущих відмінностей за віком хворого на момент маніфестації ЦД та ІМТ між 
хворими двох зазначених підгруп. Так вік на момент маніфестації ЦД у хворих 
підгрупи 3А становив (45,63±1,63) vs (42,58±4,18) років (р>0,1), ІМТ (31,45±1,08) vs 
(33,86±2,01) кг/м2 (р>0,1) у хворих підгрупи 3Б. Водночас, виявлено, що хворі 
підгрупи 3Б були значуще старшими за хворих підгрупи 3А ((64,28±2,48) vs 
(60,024±1,29) років, (р<0,05)) та значуще відрізнялися за ТЗ ((13,36±0,94) vs 
(19,17±3,49) років, (р<0,05)). Подагру діагностовано у семи осіб підгрупи 3Б.  
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На спадкову обтяженість за ЦД вказали 21 хворий групи 1 (в тому числі 5 осіб 
із ГУ і/або ГУУ), 31 хворий групи 2 (в тому числі 10 – із ГУ і/або ГУУ), 23 хворих 
групи 3 (в тому числі 6 – із ГУ і/або ГУУ). Наявність артритів у родичів першого 
ступеня споріднення виявлялася у поодиноких випадках серед пацієнтів кожної групи 
спостереження. На жаль, жоден хворий не зміг вказати ґенез артриту у родичів.  

Таким чином, порушення ПО виявлено у 38,9 % обстежених хворих. АГУ 
діагностували у 88 (27,8%) осіб (у 11 осіб в підгрупі 1Б, 58 – в підгрупі 2Б, 19 – в 
підгрупі 3Б, відповідно). Встановлено, що частота АГУ значуще вища в підгрупі 2Б 
ніж в підгрупі 1Б (χ2=4,33; р=0,038) і співставима з підгрупою 3Б (χ2=0,1; р=0,92).  

Висновки. Частота порушень пуринового обміну серед дорослих хворих на 
цукровий діабет 1 та 2 типів мешканців Харківського регіону становить 38,9 %. 
Найвища частота порушень пуринового обміну спостерігається у хворих на цукровий 
діабет 2 типу (49,3 %). Вік хворого на час проведення дослідження та на момент 
маніфестації цукрового діабету, тривалість захворювання та індекс маси тіла не є 
визначальними факторами, що впливають на формування порушень пуринового 
обміну у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу; віковий фактор і тривалість 
захворювання є факторами ризику порушень пуринового обміну у хворих на 
цукровий діабет 2 типу з абсолютною інсулінозалежністю. Асимптоматичну 
гіперурикемію діагностовано у 27,8 % обстежених хворих на цукровий діабет. 
Частота асимптоматичної гіперурикемії значуще вища у хворих на цукровий діабет 2 
типу ніж у хворих на цукровий діабет 1 типу (3,48 і 24,4 %, відповідно); абсолютна 
інсулінозалежність у хворих на цукровий діабет 2 типу не впливає на частоту 
асимптоматичної гіперурикемії.  

ВПЛИВ ДВО- ТА ТРИКОМПОНЕНТНОЇ СХЕМ ЛІКУВАННЯ НА 
ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ 

НА ЛЕГЕНЕВИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ 

Д.мед.н., проф. Шевченко О. С., к.мед.н. Степаненко Г. Л., Швець О. М. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Активний туберкульозний процес призводить до розвитку або 
поглиблення уже існуючих порушень вуглеводного обміну у хворих. Також, відомо, 
що антимікобактеріальні преапарати по різному можуть впливати на вуглеводний 
обмін хворих, призводячи до гіпо- або гіперглікемічних станів. 

Мета. Вивчити вплив дво- та трикомпонентної схем лікування на динаміку 
показників вуглеводного обміну у хворих на легеневий туберкульоз 

Матеріали та методи. Обстежено 47 хворих з діагнозом вперше 
діагностований туберкульоз (ВДТБ) легенів із збереженою чутливістю до 
антимікобактеріальних препаратів (АМПБ). Критеріями виключення були: 
позалегенева локалізація туберкульозу, ВІЛ-інфекція, супутній цукровий діабет, 
зловживання алкоголем. Обстежуваним проводився пероральний глюкозо-
толерантний тест (ПГТТ), рівень глюкози та інсуліну в плазмі крові натще, 
розраховували індекс інсулінорезистентності (HOMA-IR) та індекс маси тіла (ІМТ). 
Для статистичної обробки даних було використано програмний пакет для обробки 
даних загального призначення Statistica для Windows версії 13.2 

Результати. Групу 1 склали 20 хворих на ВДТБ легенів, яким було 
рекомендоване лікування у підтримуючій фазі (ПФ) за схемою: ізоніазид 0,3, 
рифампіцин 0,6, піразинамід 0,4. До групи 2 увійшло 27 хворих, які отримали 
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рекомендацію продовжувати лікування за схемою: ізоніазид 0,3, рифампіцин 0,6. В 
обох групах переважали особи чоловічої статі (група 1 – 90 % (n=18); група 2 – 88,9 % 
(n=24)). Вік коливався від 18 до 55, з медіаною – 36 років. Середній вік у групі 1 
становив 35 років, а у групі 2 – 38 років. ІМТ пацієнтів групи 1 коливався від 16,6 до 
24,3, з медіаною – 20,41.  

У хворих, які протягом першого місяця ПФ отримували двокомпонентну схему 
лікування (ізоніазид+рифампіцин), на статистично значущому рівні (p<0,05) було 
виявлено вищий рівень глікемії натщесерце порівняно з групою хворих, які отримува-
ли трикомпонентну схему з піразинамідом. Так, у групі хворих, що отримували дво-
компонентну схему лікування, медіана показника дорівнювала значенню 4,82 ммоль/л 
проти 4,23 ммоль/л у групі хворих, яким була призначена трикомпонентна схема. 
Подібні результати ми виявили під час аналізу результатів ПГТТ. Медіана показника 
постпрандіальної глікемії була вищою у групі хворих, які лікувалися за двокомпоне-
нтною схемою (5,7 ммоль/л), порівняно з групою хворих, які отримували три препа-
рати (5,1 ммоль/л), а міжквартільний розмах варіював від 5,25 ммоль/л до 6 ммоль/л 
проти 4,72 ммоль/л – 5,4 ммоль/л, відповідно, (p=0,03). На статистично значущому 
(p<0,01) рівні встановлене переважання індексу НОМА у хворих, які не отримували 
піразинамід, що може свідчити про поглиблення метаболічного стресу у хворих на 
чутливий до АМБП ТБ легень на тлі застосування двокомпонентної схеми лікування 
у ПФ та подальший розвитку у них ІР. У свою чергу, призначення піразинаміду у 
якості третього препарату під час ПФ лікування, чинить позитивний вплив на мета-
болічні процеси, та є метаболічно-нейтральною схемою для лікування хворих на 
чутливий до АМБП ТБ, порівняно з двокомпонентною схемою, до якої включено 
лише ізоніазид та рифампіцин. Не було виявлено статистично значимої різниці між 
іншими показниками вуглеводного обміну (рівень інсуліну натщесерце, рівень гліко-
зильованого гемоглобіну) та показниками ліпідного обміну у групах хворих, які 
отримували дво- та трикомпонентні схеми лікування. 

Висновки. Таким чином, ми виявили, що застосування трикомпонентних схем 
лікування у підтримуючій фазі, де третім компонентом призначався піразинамід, 
забезпечувало кращу компенсацію показників вуглеводного обміну, тобто, 
підвищувало резистентність до метаболічного стресу, що проявлялося порівняно 
меншими значеннями рівнів глюкози натщесерце, глюкози через 2 години після 
перорального вуглеводного навантаження та індексу НОМА, ніж при застосуванні 
двокомпонентної схеми лікування (ізоніазид+рифампіцин). 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БЕНФОТІАМІНУ ПРИ 
ДИСФУНКЦІЇ ДРІБНИХ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН У ХВОРИХ НА 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ 

Д.мед.н., проф. Юзвенко Т. Ю., Сінгх К. 
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і 

тканин МОЗ України, Київ  

Вступ. Згідно з International Diabetes Federation Atlas Guideline Report 2019 при-
близно 463 мільйони дорослих (20-79 років) страждають на діабет, і очікується, що до 
2045 року цей показник зросте до 700 мільйонів. Патогенез мікросудинних усклад-
нень діабету характеризується метаболічними та судинними факторами. Наявність 
діабетичної периферичної полінейропатії (ДПН) у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 
типу, за оцінками, становить від 6 % до 51 % і залежить від різних факторів, таких як 
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тривалість захворювання, контроль глікемії та вік. Найбільш поширеною формою 
діабетичної периферичної полінейропатії є дистальна симетрична полінейропатія, 
вона складається з дисфункцій дрібних та великих нервових волокон. 

Мета. Оптимізація раннього виявлення та діагностики дисфункції дрібних 
нервових волокон у хворих на діабет 2 типу та вивчення впливу патогенетичного 
лікування на діабетичну периферичну полінейропатію. 

Матеріали та методи. Нами обстежено 105 пацієнтів із ЦД 2 типу з ДПН, які 
знаходились на стаціонарному та амбулаторному лікуванні в Українському науково-
практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тка-
нин МОЗ України м. Києва. Середній вік складав 53,8±4,7 років. Індивідуальний під-
бір цукрознижувальної терапії виконували згідно із ініціальним рівнем гліколізовано-
го гемоглобіну та наявністю асоційованих клінічних станів. Окрім стандартної цукро-
знижувальної терапії 80 пацієнтів отримували препарат бенфотіамін упродовж 6 тиж-
нів. Оцінка зміни дисфункції дрібних нервових волокон у хворих проводилась за шка-
лою діабетичних нейропатичних симптомів (ДНС). Пацієнтів розподілили на 4 групи 
за шкалою ДНС. 

Результати. У хворих 4-ої групи лікування призвело до зменшення симптомів 
ДПН у 40 % пацієнтів, у 3-й групі зменшення симптомів було у 56,2 % пацієнтів, у 2-
й групі зменшення симптомів було у 57,7 % хворих та у 1-й групі (контрольна група) 
зменшення симптомів становило у 18,5 % пацієнтів (χ2 = 11,148, p=0,01). 

Висновки. Проведене дослідження свідчить про ефективність патогенетичної 
терапії бенфотіаміном щодо впливу на поліпшення показників дисфункції дрібних 
нервових волокон та зменшення симптомів діабетичної периферичної полінейропатії 
у хворих на цукровий діабет 2 типу. 

COMPLICATION OF THE HOSPITAL PERIOD OF ACUTE 
MYOCARDIAL INFARCTION IN PATIENTS WITH TYPE 2 

DIABETES 
1PhD student Feldman D., 2PhD Dunaeva I. P., 1Doctor of Med.Sс., Prof. Ryndina N., 

3Leonidova V.  
1 Kharkiv National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine,  

2 Kharkiv Medical Academy of postgraduate education of the Ministry of Health of Ukraine, 
3 Communal non-commercial enterprise "City Clinical Hospital № 27" of Kharkiv City Council, Kharkiv 

Introdution. In patients with type 2 diabetes, acute myocardial infarction (AMI) has 
more aggressive nature and is characterized by more widespread atherosclerosis, the most 
common left ventricular myocardial dysfunction and development of adverse cardiac 
events. Cardiovascular diseases are a major cause of death for patients with type 2 diabetes. 

Goal. To analyze complication of hospital period of acute myocardial infarction in 
patients with type 2 diabetes mellitus. 

Materials and methods. 26 patients with acute myocardial infarction in the acute 
phase of the disease were examined. The average age of patients was 65 years. Examination 
of patients was carried out in the infarct department of Communal non-commercial 
enterprise "City Clinical Hospital №27" of Kharkiv City Council and on the basis of 
Treatment and preventive care establishment "Kharkov Clinical Hospital on Rail Transport 
No. 1". Anthropometric, physical, laboratory and instrumental methods of research were 
used. All patients underwent echocardiographic examination. 

Results. The study found that 38.5 % of patients who had acute myocardial infarction 
in combination with type 2 diabetes mellitus, complication in the form of Class 1 by Killip 
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of acute heart failure was found in 38.5 % of persons, Class II – in 19.2 % of persons, 
Class III – in 26,9 % of persons, Class IV – in 11,5 % of persons.  

In addition, abnormality of heart rhythm and conductivity was found in 57.7 % of 
patients, while 23 % of them had detected combinations of cardiac arrhythmias. The most 
frequent cardiac arrhythmias were: sinus tachycardia, which occurred in 26.9 % of persons; 
atrial fibrillation – 23.1 %; supraventricular and ventricular extrasystole – 11.5 %. Violation 
of conductivity in the form of blockade of the bundle of His left branch – 11.5 %; AV-
blockade was diagnosed in 7.7 % of patients.  

Indicators of blood pressure on admission of patients to the hospitals averaged 
178/100 mm Hg. Moreover, on admission to the hospital 38.5 % of patients had blood 
pressure higher than 140/90 mm Hg. 

Analysis of the left ventricular systolic function by Ejection fraction (EF) parameter 
determined the presence of EF subgroups more and less than 40 %. In 76.9 % of patients EF 
was above 40 %, its average indicator was equal to 49.8 %; in 23.1 % of persons EF was 
below 40 %, its average indicator was equal to 32.7 %. 

Conclusions. Thus, the research showed that the complication of the hospital period 
of acute myocardial infarction is widespread among the patients with type 2 diabetes, that 
makes this issue relevant for cardiologists, endocrinologists and medical representatives of 
other fields and requires further study of the pathogenetic mechanisms of this comorbid 
condition for the choice of modern methods of therapeutic measures. 

EVALUATION OF VALSARTAN THERAPY EFFECT ON QUALITY 
OF LIFE IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE AND 

TYPE 2 DIABETES MELLITUS  

Koshkina M.V.; MD, prof. Babadzhan V.D. 
Kharkiv national medical university of the Ministry of Health of Ukraine 

Introduction. Coronary artery disease (CAD) continues to occupy a significant place 
in the structure of morbidity and mortality in Ukraine. Type 2 Diabetes mellitus (DM) is one 
of the most common comorbidities in patients with CAD due to high pathogenetic affinity. 

Purpose. To assess the quality of life of patients with coronary artery disease and 
type 2 diabetes mellitus and the effectiveness of valsartan therapy exposure on it. 

Materials and methods. The examination involved 70 patients with CAD and type 2 
DM, among whom 3 subgroups were allocated: 1 subgroup were patients with a mild course 
of type 2 DM (n=21), 2 – patients with a medium course of type 2 DM (n=28), and 3 – 
patients with a severe course of type 2 DM (n=21). All study participants were offered a 
standard questionnaire SF-36 twice: for the first time during the primary examination, and 
for the second time a year after valsartan therapy. The questionnaire is used to assess the 
quality of life of a patient and contains 36 questions grouped into the following eight scales: 
physical functioning (FF), role physical functioning (RPF), pain intensity (PI), general 
health (GH), viability (V), social functioning (SF), role emotional functioning (REF) and 
mental health (MH). The results mathematical processing was carried out by means of the 
Statistica software package 8.0 (StatSoft Inc, USA). 

Results. Our study found that a year after valsartan therapy, patients' quality of life 
increased significantly. The greatest impact was revealed in the field of REF, the indicator 
of which increased in 15.3 points (p<0.05). The RPF (increased in 10.9 points), PI 
(increased in 8.7 points), SF (increased in 7.7 points), GH and FF (increased each in 
6.1 points), V (increased in 5.6 points) and MH (increased in 4.8 points). None of the 
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indicators of quality of life turned out to be inert to valsartan therapy show less positive 
dynamics. 

Conclusions. Thus, it can be argued that therape with valsartan in patients with 
coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus reliably positively affects the quality of 
life in such patients, increasing largely role-based physical functioning, and the least effect 
is demonstrated on the mental health of patients. Such results give reason to consider 
valsartan a drug of choice for patients with coronary artery disease and type 2 diabetes 
mellitus.  

CHANGES IN FIBROSIS MARKERS DEPENDING ON THE LEVEL OF 
GLOMERULAR FILTRATION RATE IN PATIENTS WITH 

CARDIORENAL SYNDROME TYPE 2 ON THE BACKGROUND OF 
CHRONIC HEART FAILURE AND COMBINED TYPE 2 DIABETES 

MELLITUS 

Associate professor, candidate of Med. Sc. Narizhna A.,  
candidate of Med.Sc. Olkhovsky D. 

National Medical University of the MHC of Ukraine, 
Institute of Medical Radiology and Oncology named after S.G. Grigoriev, National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine 

Introduction. Chronic heart failure (CHF) is one of the most common complications 
of cardiovascular disease. It is known that CHF affects various organs and tissues, which 
leads to a violation of their functions, sometimes so significant that it becomes the direct 
cause of death. One such target organ is the kidney. Bilateral heart-kidney relationship, in 
which a pathophysiological disorder in one of them can lead to dysfunction of the other, is 
defined by the concept of "cardiorenal syndrome" (CRS). 

Goal. The aim of the study was to analyze changes in monocyte chemo attractant 
protein-1 as a marker of fibrosis and matrix metalloproteinase-9 as an indicator of fibrolysis 
in patients with type 2 cardiorenal syndrome on the background of chronic heart failure and 
type 2 diabetes depending on the level of glomerular filtration rate. 

Materials. In patients with bovine type 2 on the background of CHF and type 2 
diabetes found significantno increase in the concentration of MCP-1 in the presence of 
GFR> 60 ml / min, and in the presence of GFR <59 ml / min when compared with patients 
without type 2 diabetes. The data obtained show that growth of signs of renal dysfunction is 
accompanied by excessive activity of fi- 
brotic factor MCP-1, which is more pronounced when reducing GFR <59 ml / min 
In patients with cattle type 2 on the background of CHF and type 2 diabetes with a GFR 
level> 60 ml / min the presence of GFR <59 ml / min revealed a significant increase in 
MMP-9 compared with patients without type 2 diabetes. However, a comparison of MMP-9 
levels in patients with GFR levels> 60 ml / min, and in the presence of GFR <59 ml / min 
among themselves showed a tendency to increase, which is not reaches the level of 
probability (p <0,05). Further increase in renal dysfunction is characterized by is chara-
?terized by a proportional increase in MCP-1 in the absence of such in MMP-9 that 
indicates an imbalance of fibrosis and fibrolysis at GFR <59 ml / min 

Results. Progression in patients with type 2 cardiorenal syndrome on the background 
of chronic heart failure and type 2 diabetes is associated with an increase in the fibrotic 
marker monocyte chemo-attractant protein-1, which indicates its participation in tubul-
?interstitial kidney disease. High levels of metalloproteinase-9 in patients with cardiorenal 
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syndrome type 2 on the background of chronic heart failure and type 2 diabetes in the 
presence on the level of glomerular filtration > 60 ml / min, suggests the involvement of 
adaptive compensatory mechanisms at this stage, aimed at leveling fibrotic aggression. 
Reduction on the level of glomerular filtration <59 ml / min is not accompanied by a further 
increase in the activity of antifibrotic factor, which under conditions of hyperactivity 
chemo-attractant protein-1 indicates the depletion of adaptation mechanisms, resulting in 
the launch of a cascade of reactions to the progression of interstitial sclerosis. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБІВ 
МАКРОМОРФОМЕТРІЇ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ 

ЇЇ БАГАТОВУЗЛОВОМУ УРАЖЕННІ ШЛЯХОМ СОНОГРАФІЧНОЇ 
ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ  

1Василик В. М., 2д.мед.н., проф. Мицик Ю. О., 3к.мед.н., доц. Мацькевич В. М., 
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1КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»,  Івано-Франківськ, 

2Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, 
3Івано-Франківський національний медичний університет 

Вступ. Дослідження васкуляризації тканини та вузлів щитовидної залози за до-
помогою доплерівського картування було внесено в клінічні рекомендації Корейської 
асоціації з радіології щитовидної залози для обстеження пацієнтів з підозрою чи вста-
новленими діагнозами захворюваннями щитовидної залози із зазначенням переваг 
високої чутливості та відсутності опромінення та таких недоліків, як операторозалеж-
ність методу та контроверсійність інтерпретації отриманих результатів (J. Chunget al., 
2020). Особливо високою інформативністю володіє метод кольорового та енергетич-
ного доплерівського картування при дифузному токсичному зобі, з високою кореля-
цією і прямою залежністю між біохімічними рівнями тиреоїдних гормонів та висо-
кими показниками пікової систолічної та кінцевої діастолічної швидкостями у суди-
нах щитовидної залози (R. Yuksekkaya et al., 2020). 

Мета. Встановлення порівняльної оцінки морфометрії судин щитовидної залози 
при багатовузловому її ураженні для отримання максимально точних розмірів та 
мінімізації розрахункових похибок при вимірюванні за допомогою передопераційної 
ультразвукової та післяопераційної патогістологічної діагностики біоматеріалу. 

Матеріали та методи. Упродовж 4 років обстежено 17 жінок віком від 38 до 
49 років з багатовузловим ураженням щитовидної залози, як спричиненого дифузним 
токсичним зобом (10 осіб), так і на фоні хронічного аутоімунного тиреоїдиту (7 осіб), 
яким проводилось хірургічне лікування. Сонографічне доплерівське дослідження су-
дин периферії вузла та строми, які підлягали подальшому оперативному видаленню, 
проводили на апараті Philips HD11 XE за допомогою високочастотного лінійного дат-
чика (5-12 МГц). Аналізували та вносили в протокол обстеження показники кольоро-
вого та енергетичного доплерівського картування судин щитовидної залози та їх анас-
томозів: швидкість кровотоку, пікову систолічну швидкість, з вимірюванням калібру, 
просвіту судин на поперечних зрізах, оцінкою поширеності васкуляризації та її струк-
турних складових, дані про деформацію судин та визначення індексу резистентності 
та пульсаційного індексу судин, з врахуванням автоматично визначеної похибки ви-
мірювання. Після оперативного втручання проводили вивчення судин методом нали-
вки артерій ін’єкційними, органічними зафарбованими масами, які не провокували 
інтимодеструкцію з оптичним визначенням розмірів досліджуваних судин з враху-
ванням можливої похибки приладів вимірювання та наступним виготовленням мікро-
препаратів для дослідження морфоструктури. Для судин калібром до 2,5 мм морфо-
метричні показники визначали за допомогою мікрометра окулярного гвинтового 
МОВ-1-16х (№910143) з допустимою похибкою 0,005 мм. У судинах калібром більше 
2,5 мм заміри проводили штангенциркулем ШЦ1 з допустимою похибкою 0,05 мм. 
Обробка статистичних даних та їх аналіз здійснювались з використанням пакета 
прикладних програм MedCalc.  

Результати. У всіх обстежуваних пацієнток виявлено строму щитовидної 
залози з посиленою васкуляризацією, з судинами із збільшеним калібром (більше 3 
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мм), з кровотоком за змішаним типом по периферії та центру утворення із 
підвищеною швидкістю кровотоку (Me=126 см/сек). Пікова систолічна швидкість 
значно відрізнялась у судинах пацієнток з утвореннями, спричиненими дифузним 
токсичним зобом (Me=159 см/сек) та пацієнток з вузлами внаслідок хронічного 
аутоімунного тиреоїдиту (Me=61 см/сек). При подальшому вивченню діаметру судин, 
які знаходились у постопераційному біоматеріалі у порівнянні з показниками 
доопераційного сонографічного обстеження занесеного у протокол результати обох 
вище згаданих методів суттєво не відрізнялись (t-критерій Стьюдента=2,34, при 
p=0,03). Патоморфологічно судини характеризуються ендотеліальною вистилкою, 
вогнищевими стазами еритроцитів у їх просвіті, фокусно периваскулярним фіброзом 
та елементами хронічного запалення – муфт лімфоцитів. 

Сонографічні показники є важливим методом диференціальної діагностики 
вузлових утворень щитовидної залози, а також таким, що потребує обов’язкових 
досліджень та біохімічних маркерів, у зв’язку з розбіжністю результатів (T. Hiraiwa et 
al., 2018; K. Lindner et al., 2020). Також васкуляризація щитовидної залози є важливим 
ультразвуковим параметром у пацієнтів з первинною сонографічною діагностикою 
дифузного токсичного зобу та для спостереження за пацієнтами у процесі лікування 
тиреотоксикозу (R. Vita et al., 2019). 

Незважаючи на високу точність замірів судин при проведенні мультидетектор-
ної комп’ютерно-томографічної ангіографії, ультразвукова діагностика є методом 
вибору в оцінці васкуляризації щитовидної залози, завдяки доступності, економічній 
перевазі та неінвазивності дослідження (S. Chatani et al., 2021). 

Висновки. Рівність середніх значень, отриманих за допомогою незалежних 
один від одного методів – сономорфометрії судин щитовидної залози при 
багатовузловому її ураженні та подальшої патогістологічної макроморфометрії 
суттєво не відрізнялась (t=2,34, при р=0,03). 

РОЛЬ ТРОМБОТИЧНИХ МАРКЕРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-
СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ 

Євстратьєва Ю. В. 
Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України  

Вступ. Гіпотиреоз належить до одного з найпоширеніших захворювань ендо-
кринної системи та залишається важливою медико-соціальною проблемою сучасного 
суспільства. Це зумовлено значним зростанням поширеності гіпотиреозу в популяції 
(0,2-2 %). При гіпотиреозі розвиваються порушення всіх органів і систем організму, 
однак прогноз захворювання визначає стан коронарних і церебральних судин.  

Мета. Встановити рівень тромботичного біомаркера гомоцистеїну у хворих на 
гіпотиреоз залежно від наявності факторів ризику. 

Матеріали та методи. Обстежено 49 хворих на гіпотиреоз (вік від 31 до 
72 років), що розвинувся на тлі автоімунного тиреоїдиту чи після тиреоїдектомії. Для 
аналізу результатів були сформовані 4 групи. До першої групи увійшло 26 пацієнтів з 
гіпотиреозом, асоційованим з артеріальною гіпертензією (АГ), середній вік яких 
становив 56,8±2,7 роки. Другу групу сформулювали 23 хворих на гіпотиреоз без АГ, 
середній вік – 47,3±2,8 роки. До третьої групи включено 22 пацієнти з АГ без 
патології щитоподібної залози (ЩЗ), середній вік – 52,9±2,13 роки. Четверта група (25 
осіб) – люди без АГ і без патології ЩЗ, середній вік – 42,5±2,1 роки.  

Клініко-лабораторне обстеження містило визначення рівня біохімічних 
показників: сечової кислоти, запальних біомаркерів: С-реактивног білка (СРБ) і 
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фібриногену, а також тромботичного біомаркера – гомоцистеїну. Функцію щито-
подібної залози визначали за величинами тиреоїдних гормонів (вільного тироксину і 
вільного трийодтироніну) і тиреотропного гормону (ТТГ) імунохемілюмінесцентним 
методом. Оцінка даних ехокардіографії здійснювалась у всіх обстежених осіб. Вели-
чини показників першої групи хворих з наявністю АГ порівнювали з даними в пацієн-
тів, хворих на гіпотиреоз без АГ (друга група), а також із даними контрольних груп 
(третьої і четвертої). 

Результати. Встановлені зміни показників ехокардіографії вказують на 
наявність у хворих на гіпотиреоз, асоційований із АГ, ознак гіпертрофії лівого 
передсердя та асиметричної гіпертрофії лівого шлуночка, порушень систолічної 
функції лівого шлуночка, на відміну від пацієнтів без АГ.  

Визначення величин рівня гомоцистеїну в плазмі крові пацієнтів досліджених 
груп показало його відхилення від 5,0 до 20 мкмоль/л і достовірне збільшення 
середніх значень у першій та другій групах хворих на гіпотиреоз на 19,2 % і 24,7 % 
відносно контрольних груп, та в пацієнтів лише з наявністю АГ – на 26,2 % у 
порівнянні із середніми значеннями контрольної четвертої групи.  

Підвищення рівня гомоцистеїну вище від середнього значення показника 
контрольної групи спостерігали у 34,6 %, 52,2 %, 45,5 % хворих першої, другої та 
третьої груп відповідно. Зміни рівня гомоцистеїну у обстежених осіб відбувалися на 
тлі підвищеного рівня ТТГ. В групі хворих на АГ на тлі гіпотиреозу та в групі без АГ 
його середній рівень перевищував верхню межу референтного значення норми майже 
вдвічі і був значно вищим за величини контрольної групи. Отже, підвищення рівня 
гомоцистеїну відбувалося на тлі декомпенсації гіпотиреозу. Однак проведення 
кореляційного зв’язку між рівнем гомоцистеїну і різними рівнями ТТГ (підвищений і 
нормальний) не виявило залежності змін гомоцистеїну від рівня ТТГ. 

У більшої частини хворих (61,5 %) на гіпотиреоз, асоційований з АГ, 
встановлено у плазмі крові вірогідне підвищення рівнів прозапального маркера – СРБ 
(на 57,3 %), у меншої (26,9 %) – фібриногену. Зростання рівнів цих факторів ризику 
серцево-судинних змін частіше траплялося на тлі декомпенсації гіпотиреозу і 
підвищених індексу маси тіла загального холестерину й супроводжувалося 
структурною зміною судин брахіоцефального відділу, за даними підвищених рівнів 
діаметру артерій. Отримані результати свідчать про наявність хронічного запалення, 
що сприяє прогресуванню атеросклерозу. 

Висновки. За оцінкою рівня гомоцистеїну у плазмі крові встановлено його 
вірогідне підвищення у хворих на гіпотиреоз, асоційований з артеріальною гіпертен-
зією, що спостерігалось на тлі декомпенсації захворювання. Це підвищення супровод-
жується підвищеною масою тіла і збільшенням рівня загального холестерину. Атеро-
склеротичні бляшки виявлені за рівнів гомоцистеїну у межах від 6 до 19 мкмоль/л.  

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАСТАТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПАПІЛЯРНОГО 
РАКУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ У СПОЛУЧЕННІ З ІНШИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТИРЕОЇДНОЇ ПАРЕНХІМИ 

Член.-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф. Караченцев Ю. І., к.мед.н. Дубовик В. М., 
д.мед.н., с.н.с. Хазієв В. В., к.мед.н. Герасименко Л. В., к.мед.н. Сазонов М. Є., 

к.б.н., с.н.с. Гопкалова І.В., к.мед.н. Соколова С. С., Філоненко Н. Г. 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. Частота виявлення папілярного раку щитовидної залози (ПРЩЗ) на тлі 
інших змін тиреоїдної паренхіми, за даними різних авторів, становить від 1,7 % до 
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88 %. Є повідомлення, що злоякiснi пухлини щитоподібної залози (ЩЗ) розвиваються 
переважно в змiненiй тканинi, особливо на тлi вузлового зобу (ВЗ) та аутоімунного 
тиреоїдиту (АІТ). Так, за матеріалами клініки ДУ «Інститут ендокринології та обміну 
речовин їм. В. П. Комісаренка НАМН України», в окремих серіях хворих поєднана 
патологія виявлялася в 43,0 % – 54,1 % випадків, але при 233 операціях з приводу 
багатовузлового еутиреоїдного зобу рак був виявлений в 9,7 % спостережень. За 
даними хірургічного відділення клініки ДУ «ІПЕП ім. В Я. Данилевського НАМН 
України», серед 2138 хворих на РЩЗ у 28 % тиреоїдні карциноми спостерігалися як 
самостійне захворювання, у 72 % сполучалися з іншою тиреоїдною патологією. Але 
недостатньо дослідженим залишається питання, чи є відмінності в клінічному 
перебігу ПРЩЗ, що виник на фоні інших захворювань тиреоїдної паренхіми. 

Мета. Визначити частоту метастазування в регіонарні лімфатичні вузли при 
сполученні папілярного раку щитовидної залози з аутоімунним тиреоїдитом та 
вузловим колоїдним зобом. 

Матеріали та методи. Обстежено 327 хворих на ПРЩЗ, оперованих в клініці 
ДУ «ІПЕП ім. В.Я. Данилевського НАМН України» за останні 2 роки. На дооперацій-
ному етапі діагноз визначався на підставі ультразвукового та цитологічного дослід-
жень, після операції підтверджувався патоморфологічним, а, за необхідністю, імуно-
гістохімічним дослідженням. Аналізу піддавалися лише клінічно значимі метастази, 
тобто такі, які були підтверджені ще до операції або візуально виявлені хірургом під 
час оперативного втручання. 

Результати. Серед 327 хворих на ПРЩЗ клінічно значимі метастази в 
регіонарні лімфатичні вузли шиї були виявлені у 62 хворих (18,9 %). В групі ПРЩЗ 
як самостійне захворювання – 147 осіб – кількість хворих з метастазами склала 35 
осіб (24 %), в групі хворих, де ПРЩЗ виник на фоні аутоімунного тиреоїдиту – 89 
осіб – клінічно значимі метастази спостерігалися у 19 осіб (18 %), а в групі, де ПРЩЗ 
сполучався з вузловим колоїдним зобом – 64 особи – метастази зафіксовано у 8 
хворих (11 %). Різниця між першою та другою групою була недостовірною – 
статистичний показник Р 1-2=0,229, а ось відмінності між першою та третьою групою 
виявилася достовірною – статистичний показник Р1-3 дорівнював 0,041. 

Тобто, частота метастазування в регіонарні лімфатичні вузли в групі, де ПРЩЗ 
сполучався з вузловим колоїдним зобом, була вірогідно нижча за групу, де ПРЩЗ 
виник в незміненій ЩЗ. 

Висновки. Проведений аналіз виявив достовірно меншу агресивність 
папілярного раку щитовидної залози у випадках, коли він сполучався з вузловим 
колоїдним зобом, оскільки клінічно значимі метастази в регіонарні лімфатичні вузли 
шиї серед цих хворих зустрічалися вірогідно рідше. Безумовно, цей висновок носить 
лише попередній характер. Але, якщо ця закономірність буде підтверджена на 
більшій виборці, то вона буде мати суттєву практичну цінність. 

ОСОБЛИВОСТІ КАРДІОМЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН У ПАЦІЄНТІВ ІЗ 
НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ В 
ПОЄДНАННІ З СУБКЛІНІЧНИМ ГІПОТИРЕОЗОМ НА ТЛІ 

ТЕРАПІЇ 

Д.мед.н., проф. Колеснікова О. В., к.мед.н. Потапенко А. В. 
ДУ «Національний інститут ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків  

Вступ. Велику розповсюдженість кардіоваскулярної патології пов‘язують з 
багатьма традиційними факторами: зовнішні (куріння, харчування, ожиріння, 
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гіподинамія тощо) та внутрішні (рівень артеріального тиску (АТ), фактор 
передчасного старіння, стан вуглеводного та ліпідного обмінів).  

Дисліпідемія відноситься до одного з основних факторів кардіоваскулярного 
ризику. Відомо, що пацієнти з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) 
та субклінічним гіпотиреозом (СГ) являються групою ризику розвитку кардіовас-
кулярних ускладнень, що обумовлює кардіометаболічні зміни та надає можливість 
розширити наші уявлення про ризик виникнення та розвиток кардіоваскулярних 
подій у коморбідного пацієнта. 

Мета. Оцінка кардіометаболічних змін у пацієнтів із неалкогольною жировою 
хворобою печінки в поєднанні з субклінічним гіпотиреозом в залежності від варіантів 
отриманої терапії. 

Матеріали та методи. В консультативній поліклініці ДУ «Національний 
інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України» було обстежено 92 хворих на 
НАЖХП в поєднанні з СГ, віком (48,6±4,52) року.  

Усі пацієнти були розподілені на 3 групи залежно від варіантів терапії: 1 група 
(n=24) – пацієнти, які отримували замісну терапію левотироксином в діапазоні 25-100 
мкг/добу, залежно від вихідного рівня тиреотропного гормону; 2 група (n=30) – 
пацієнти, які поряд з левотироксином отримували розувастатин 10 мг/добу; 3 групу 
склали 38 осіб, які поряд із замісною гормональною терапією отримували 
розувастатин 10 мг/добу в поєднанні з цитопротектором – бетаргін (аргінін+бетаїн) 30 
мл/добу у вигляді перорального розчину протягом 3-х місяців двічі в період 
спостереження. Тривалість спостереження склала 12 місяців.  

Клініко-лабораторне обстеження пацієнтів здійснювалося в момент включення 
в дослідження, а потім через 3, 6 місяців було проведено моніторинг стану 
щитоподібної залози і через 12 місяців спостереження – повне клініко-лабораторне та 
інструментальне обстеження. 

Результати. В ході дослідження було встановлено, що показники загального 
холестерину достовірно відрізнялися в порівнянні з групою до лікування у пацієнтів 2 
та 3 груп, які в складі комплексної терапії отримували статини, р<0,05. При цьому, 
зниження рівня тригліцеридів, холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності, 
холестерину ліпопротеїдів низької щільності і підвищення холестерину ліпопротеїдів 
високої щільності спостерігалося тільки у пацієнтів 3 групи, р<0,05. 

Порівняння показників аланінамінотрансферази і гамма-глутамілтрансферази 
пацієнтів 3 групи були достовірно нижче аналогічних показників пацієнтів 2 (1) 
групи, р<0,05.  

Слід зазначити, що тенденція до компенсації тиреоїдного статусу 
спостерігалася у пацієнтів 1 (2) групи, проте статистично достовірні зміни отримані 
на тлі комплексної терапії у хворих 3 групи, р<0,05. 

Висновки. Таким чином, комплексна терапія сприяє змінам 
кардіометаболічних показників та достовірній компенсації тиреоїдного статусу у 
пацієнтів на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з субклінічним 
гіпотиреозом порівняно з пацієнтами, які перебувають тільки на замісної терапії 
левотироксином. Ці дані підтверджують кардіометаболічні ефекти такого варіанту 
терапії, що у майбутньому надасть можливість запобігати розвитку серцево-судинних 
захворювань у даної категорії хворих.  
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ 
АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА СУБКЛІНІЧНИМ 

ГІПОТИРЕОЗОМ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ 

Д.мед.н., проф. Колеснікова О. В., Радченко А. О. 
ДУ «Нацiональний iнститут терапії ім. Л. Т.Малої НАМН України», Харків 

Вступ. Відомо, що наявність супутнього субклінічного гіпотиреозу (СГ) може 
прискорювати атеросклеротичні зміни, підвищуючи ризик розвитку подальших 
кардіометаболічних ускладнень. Вплив таких факторів ризику посилюється з віком. 
Більш того, було доведено, що СГ пов’язаний не тільки з дисліпідемією, але й з 
ризиком розвитку цукрового діабету. Останні дані свідчать також про те, що 
підвищення тиреоїдстимулюючого гормону є незалежним фактором ризику 
неалкогольної жирової хвороби печінки. Враховуючи, що розвиток 
атеросклеротичних процесів та порушення обміну вуглеводів тісно пов’язані з 
порушеннями функції печінки, цікавим є дослідження особливостей цих порушень 
залежно від віку. 

Мета. Визначити особливості змін ліпідного профілю, глюкози та печінкових 
проб у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) низького та помірного 
кардіоваскулярного ризику в поєднанні з субклінічним гіпотиреозом залежно від віку. 

Матеріали та методи. В дослідження були включені 54 пацієнта (44,4 % 
чоловіків, 55,6 % жінок) молодого та середнього віку (середній вік склав 44,38±10,2 
років). Всі пацієнти були розділені на дві групи: у групу 1 (контрольну) входили 
обстежені без АГ та СГ (n=16), у групу 2 (основну) входили пацієнти з АГ 1-2 стадії з 
низьким або помірним ризиком серцево-судинних захворювань та супутнім СГ 
(n=45). Основна група були поділена на пацієнтів молодого віку (менше 45 років, 
n=22) та середнього віку (45-59 років, n=23). Загальний аналіз крові, ліпідний 
профіль, рівень печінкових ферментів та рівні глюкози натще оцінювали у всіх 
пацієнтів. Кореляційний аналіз Спірмена був використаний для виявлення зв’язку 
між рівнем глюкози натще та іншими параметрами. 

Результати. Пацієнти з АГ та СГ мали вищий рівень еритроцитів (p=0,023), 
гематокриту (HCT) (p=0,000); більші ширину розподілу еритроцитів (RDW) (p=0,023), 
середній об’єм тромбоцитів (p=0,002), лужну фосфатазу (p=0,000), вищі рівні 
загального холестерину (ЗХС) (p=0,023), тригліцеридів (ТГ) (p=0,023), холестерину 
ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС-ЛПДНЩ) (p=0,023) порівняно з контролем. 
Серед пацієнтів з АГ та СГ молодого та середнього віку статистично відрізнявся 
тільки рівень ЗХС (p=0,016). При проведенні кореляційного аналізу не було знайдено 
зв’язку між віком пацієнтів основної групи та показниками ліпідного профілю, 
глюкози чи печінкових проб. Проте серед пацієнтів молодого віку було виявлено 
зв’язок між ТГ та віком (r=0,456, p=0,010). Серед пацієнтів основної групи молодого 
віку був виявлений зв’язок між ТГ та аспартатамінотрансферазою (АсАТ) (r=0,468, 
p=0,008), аланінамінотрансферази (АлАТ) (r=0,566, p=0,001), глюкозою (r=0,359, 
p=0,047), між ХС-ЛПДНЩ та АсАТ (r=0,441, p=0,013), АлАТ (r=0,440, p=0,013), а 
також між холестерином ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ) та АлАТ (r= -
0,361, p=0,046). Серед пацієнтів основної групи середньої вікової категорії 
спостерігався зв’язок між кількістю лейкоцитів та рівнем АлАТ (r=0,452, p=0,000) та 
глюкозою (r=0,365, p=0,006). Значення АлАТ також корелювало з рівнем ТГ (r=0,605, 
p=0,000) та ХС-ЛПДНЩ (r=0,586, p=0,000), а глюкоза з ХС-ЛПВЩ (r= -0,420, 
p=0,001). Звертає на себе увагу, що у пацієнтів основної групи з віком зростає зв’язок 
між рівнем АлАТ та окремими показниками ліпідного профілю, а саме ТГ та ХС-
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ЛПДНЩ. Сильніша асоціація у пацієнтів цієї групи з віком спостерігається між 
глюкозою та ХС-ЛПВЩ. 

Висновки. Результати нашого дослідження виявили у пацієнтів з артеріальною 
гіпертензією та субклінічним гіпотиреозом порівняно з контролем більш виражені 
порушення ліпідного профілю, а саме рівнів тригліцеридів та холестерину 
ліпопротеїдів дуже низької щільності. Звертає увагу той факт, що зв’язок цих 
показників з аланінамінотрансферазою зростає з віком. Окрім того, у пацієнтів 
старшої вікової категорії порівняно з молодими більшого значення набуває рівень 
холестерину ліпопротеїдів високої щільності внаслідок зв’язку цього параметру з 
глюкозою. Отож, у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та субклінічним 
гіпотиреозом зі збільшенням віку при оцінці кардіометаболічних ризиків більшу 
увагу слід приділяти таким параметрам, як тригліцериди, холестерин ліпопротеїдів 
дуже низької щільності, аланінамінотрансфераза та холестерин ліпопротеїдів високої 
щільності. 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТОНКОГОЛКОВОЇ  
ПУНКЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ПРИ РІЗНИХ УЛЬТРАЗВУКОВИХ  

ТИПАХ ВУЗЛОВОГО ЗОБА 
1Крохмалюк О.К, 1д.мед.н., проф. Власенко М.В., 2Крохмалюк А.К. 

1Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 
2 КНП «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької 

обласної Ради»
 

Вступ. Питання діагностики та вибору оптимальної тактики лікування хворих 
на вузловий зоб залишається актуальним та потребує детального вивчення. Кількість 
хворих на вузлову форму зоба невпинно зростає, тому виникає потреба в 
уніфікованому алгоритмі обстеження та лікування даної патології з урахуванням 
сучасних підходів до класифікації вузлових утворень та терапії захворювань 
щитоподібної залози у світовій практиці. Для оцінки даних ультразвукового 
дослідження використовують класифікаційну систему TI-RADS, а тонкоголкової 
аспіраційної пункційної біопсії – систему BETHESDA. Тактика діагностики та 
рішення про необхідність хірургічного лікування головним чином базується на 
врахуванні розміру вузла, динаміки його змін, співставленні системи TI-RADS і 
BETHESDA.  

Мета. Проаналізувати необхідність проведення тонкоголкової аспіраційної 
пункційної біопсії (ТАБ) після визначення ступеню змін за системою TI-RADS, оці-
нити діагностичне значення результатів пункції у пацієнтів із вузлами щитовидної 
залози різних розмірів. Дослідити, в яких випадках результати тонкоголкової аспіра-
ційної пункційної біопсії стали підставою для виконання оперативного втручання, і 
чи був діагноз підтверджений гістологічно. Встановити, чи є зв’язок між наявністю у 
пацієнта ознак аутоімунного тиреоїдиту і ступенем важкості вузлового зоба.  

Матеріали та методи. Огляд 13 клінічних випадків вузлового зоба, за даними 
ТАБ віднесеного до категорії BETHESDA 3, 22 випадків з категорії BETHESDA 4, 
11 випадків – BETHESDA 5 та 5 клінічних випадків віднесених до категорії 
BETHESDA 6. Серед усіх пацієнтів – 45 жінок, середній вік яких 56±10 років та 
6 чоловіків, середній вік 42±7 років.  

Результати. Нами проаналізований 51 клінічний випадок вузлового зоба у 
пацієнтів, що мали цитологічні заключення зі встановленими категоріями 
BETHESDA 3 – 6. Розміри вузлів складали до 2 см у 19 пацієнтів, 2-3 см – у 13 і 
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більше 3 см – у 19 пацієнтів. Обстеження проводилися за загальними протоколами 
діагностики вузлового зоба: ультразвукове дослідження з оцінкою по системі TI-
RADS, для оцінки функції щитоподібної залози: визначення вільного тироксину 
(вТ4), тиреотропного гормону (ТТГ), антитіл до тиреопероксидази (АТ до ТПО) – 
ТАБ з оцінкою по системі BETHESDA.  

Слід відмітити, що у 4-х пацієнтів з категоріями BETHESDA 3 – 5 за дані 
ультразвукового дослідження відповідали класу TI-RADS 2, що, у свою чергу, не є 
показом до проведення ТАБ. Серед них у 1 вузол розміром до 2 см, 2 вузли – 2-3 см, і 
1 – більше 3 см.  

Субклінічний гіпертиреоз виявлений у 3-х чоловік з розміром вузла більше 3 см 
і у 1 пацієнта з розміром вузла до 2 см, гіпертиреоз – у 1 пацієнта з вузлом більше 
3 см. Зафіксовані 2 випадки субклінічного гіпотиреозу при розмірі вузла до 2 см і 
більше 3 см. Рівень АТ до ТПО відмітили підвищеним у 9 випадках, переважно у 
пацієнтів із розміром вузла до 2 см.  

Заключення первинної цитологічної оцінки були підтверджені іншим 
цитологом у 10 випадках від загальної кількості. Ступінь BETHESDA при 
повторному огляді іншим цитологом зазвичай був нижчий, що свідчить про первинну 
гіпердіагностику.  

При TI-RADS 3 - BETHESDA 4 зустрічалась у 20 пацієнтів, BETHESDA 5 – у 
6 пацієнтів. Найбільш варіабельною виявилася BETHESDA 5.  

Заключення УЗД ступеню TI-RADS 4а, як правило, співпадало по цитологічним 
заключенням системи BETHESDA зі ступенем 5 (4 випадки) і ступенем 6 (2 випадки).  

За ознаками УЗД по системі TI-RADS ступеню 5 відповідали цитологічні 
заключення BETHESDA 6 із гістологічним підтвердженням раку щитоподібної 
залози.  

Наявність супутніх ознак аутоімунного тиреоїдиту превалює у категоріях 
BETHESDA 4, 5.  

При гістологічному післяопераційному обстеженні у 3 осіб із BETHESDA 3 
виявлено фолікулярну неоплазію, у 5 осіб з BETHESDA 5 і 6 підтверджена та чи інша 
форма раку щитоподібної залози.  

Висновки.  
1. При виявленні об’ємних утворень вузлового зоба розмірами більше 2 см, 

особливо тих, що відповідають класу TI-RADS 3, обов’язково має проводитися їх 
пункція. 

2. Пунктати категорії BETHESDA 4, 5, 6 потребують повторного огляду іншим 
спеціалістом цитологом для уточнення діагнозу та визначення подальшої тактики.  

3. Поширеність аутоімунного тиреоїдиту прямо пропорційна ступеню важкості 
діагностиці вузлового зоба, що вносить труднощі у його діагностику.  

КОРЕКЦІЯ ВІТАМІНУ D ТА ТИРЕОЇДНИЙ СТАТУС У МОЛОДИХ 
ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ІЗ СУБКЛІНІЧНИМ 

ГІПОТИРЕОЗОМ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ВАГІТНІСТЬ 

Кульчінська В. М. 
Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України 

Вступ. Захворювання щитоподібної залози у жінок раннього репродуктивного 
віку у структурі ендокринної патології останніми роками посідають перші місця. При 
цьому відомий тісний функціональний взаємозв’язок тиреоїдної та репродуктивної 
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систем, що зумовлює високу ймовірність розвитку поєднаних порушень при розладах 
однієї з цих ланок гомеостазу. Поширеність субклінічного гіпотиреозу, за різними 
даними, становить 4-15 %. Особливої уваги заслуговує категорія жінок репродук-
тивного віку, так як дисфункція щитоподібної залози (ЩЗ) впливає на фертильність 
жінки і перебіг вагітності. Слід зазначити, що глобальною проблемою як світу, так і 
України залишається дефіцит вітаміну D у населення. На даний час активно 
вивчається питання впливу вітаміну D на перебіг патології ЩЗ. 

Мета. Визначити рівень 25-гідрокси вітаміну D3 у жінок із субклінічним 
гіпотиреозом. Дослідити взаємозв’язок між корекцією дефіциту вітаміну D та 
покращенням тиреоїдного статусу у жінок репродуктивного віку із субклінічним 
гіпотиреозом. 

Матеріали та методи. Нами обстежено 50 жінок із субклінічним гіпотиреозом 
та 25 практично здорових жінок, середній вік жінок із субклінічним гіпотиреозом 
25,8±1,8 років, жінок контрольної групи 24,6±1,4 років у яких досліджено рівні 
тиреотропного гормону (ТТГ), тироксину вільного (Т4вільн.), трийодтироніну 
вільного (Т3вільн.) і 25-гідрокси вітаміну D3 [25 (OH) D3]. Усі жінки із субклінічним 
гіпотиреозом отримували Левотироксин у дозі 25-50 мкг протягом останнього року, 
також додатково пацієнти основної групи отримували препарат вітаміну Д у дозі 2000 
МО/добу протягом 3 місяців. Отримані результати показників 25 (OH) D3 та ТТГ, 
Т4вільн. Т3вільн., визначали до початку прийому препарату вітаміну Д та через 3 
місяці після прийому. 25 (ОН) D3 вимірювали електрохемілюмінесцентним методом 
в осінньо-зимовий період, рівень ТТГ, Т4вільн., Т3вільн. – імунохімічним методом з 
електрохемілюмінесцентною детекцією. Статистичну обробку результатів 
проведених досліджень проводили з використанням статистичного пакету 
«STATISTICA 10.0». Для оцінки ступеня взаємозв’язку проводили кореляційний 
аналіз із розрахунком коефіцієнта кореляції за Спірменом (r) та його достовірність (р). 

Результати. Рівень 25 (OH) D3 становив 16,84±1,34 нг/мл (при нормі 30-50 
нг/мл) у жінок із субклінічним гіпотиреозом та 29,22±1,12 нг/мл у жінок контрольної 
групи. У всіх жінок із субклінічним гіпотиреозом рівень вітаміну D перебував у 
межах недостатності та дефіциту( дефіцит вітаміну D виявляється при рівні менше 20 
нг/мл, недостатність вітаміну D виявляють при рівні 20-29,9 нг/мл), рівень ТТГ у них 
становив 3,7±0,84, Т4вільн. – 14,6±1,12, Т3вільн. 3,9±0,82 (p<0,001).  

Після трьох місяців лікування препаратом вітаміну Д у дозі 2000 МО/добу 
повторно визначали у обстежуваних рівні 25 (OH) D3 та ТТГ, Т4вільн., Т3 вільн. 

Рівень 25 (OH) D3 після лікування становив 36,42±0,92 нг/мл. У пацієнтів, у 
яких був дефіцит або недостатність вітаміну D після корекції його, рівень ТТГ у них 
становив 2,8±0,64, Т4вільн. – 15,4±1,02, Т3вільн.3,8±0,88 (p<0,001).  

Було виявлено що рівень 25 (OH) D3 обернено пропорційно пов'язаний з рівнем 
ТТГ у жінок із субклінічним гіпотиреозом. 

Висновки. Нами встановлено, що знижений рівень 25-гідрокси вітаміну D3 був 
присутній у всіх жінок репродуктивного віку із субклінічним гіпотиреозом. 
Встановлено помірний негативний кореляційний зв’язок між зниженням рівня 25-
гідрокси вітаміну D3 та підвищенням рівня тиреотропного гормону (r=-0,38, p<0,05). 

При корекції дефіциту вітаміну Д покращується тиреоїдний статус у молодих 
жінок репродуктивного віку із субклінічним гіпотиреозом. 

З метою поліпшення компенсації гіпотиреозу у жінок репродуктивного віку, які 
планують вагітність рекомендовано додавати препарати вітаміну D до основного 
лікування. 
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ПРОЯВИ ВІРУС-АСОЦІЙОВАНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ВІРУСНОМУ 

ГЕПАТИТІ С 

К.мед.н., доц. Мазур Л. П. 
Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України 

Вступ. Станом на 2015 рік близько 71 мільйона осіб у світі страждає на 
хронічну інфекцію вірусу гепатиту С, проте діагностовано захворювання лише у 
близько 20 %, тобто 14 мільйонів пацієнтів (WHO Global Hepatitis Report, 2017). 
Поширеність вірусного гепатиту С (ВГС) в Україні може становити 5-9 %, хоча 
станом на 2016 рік на обліку перебувало 44 000 таких хворих. В Україні у 2017 році 
поширеність ВГС становила 123,7 на 100 тис. населення, загалом було зареєстровано 
52448 хворих (матеріали ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»). 

Характерною особливістю ВГС є часте поєднання ураження печінки із 
позапечінковими проявами автоімунного генезу. Симптоми хоча б однієї такої 
патології виявляються у більш ніж 50 % пацієнтів, що може бути єдиним проявом 
хронічного ВГС. При цьому ураження вірусом щитоподібної залози є особливо 
важливим, зважаючи на те, що вона може стати додатковим позапечінковим 
джерелом його реплікації, а також одним із майданчиків запуску вірус-асоційованих 
автоімунних процесів в цілому організмі (Mori K., Yoshida K., 2010).  

За результатами ряду проведених досліджень було запропоновано гіпотезу, 
згідно з якою ураження щитоподібної залози при ВГС можливе шляхом прямого 
цитопатичного впливу вірусу з посиленням процесів апоптозу тиреоцитів та 
вторинного індукованого автомунного процесу, або їх поєднанням (Jadali Z, Alavian 
SM, 2010; Piszko P. et al., 2006). 

Мета. Оцінити зміни маркерів тиреоїдної функції та автоімунного ураження 
щитоподібної залози в пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С. 

Матеріали та методи. Нами були опрацьовані медичні карти 58 стаціонарних 
хворих з активною формою хронічного ВГС (RNA+), які перебували на 
стаціонарному лікуванні у гастроентерологічному та ендокринологічному 
відділеннях КНП «Тернопільська університетська лікарня» ТОР впродовж 2014-
2020 рр. Критеріями виключення були: наявність ВІЛ-інфекції, іншої важкої 
соматичної патології, виражений фіброз або цироз печінки за шкалами FIB-4, APRI 
або METAVIR, а також попередня терапія ВГС препаратами інтерферону та/або 
рибавірином. Серед обстежених було 18 чоловіків (31,0 %) та 40 жінок (69,0 %). Вік 
обстежених пацієнтів становив від 27 до 53 років, в середньому – (40,4±5,9) років. 
Тривалість основного захворювання (інфікування) становила в середньому 
6,4±1,1 років. Контрольну групу становили 23 практично здорових осіб-донорів. 

Усім хворим окрім об’єктивного обстеження та рутинних загальноклінічних 
методів обстеження проводили ультразвукове дослідження щитоподібної залози. 
Вміст в сироватці крові рівнів тиреотропного гормону (ТТГ), антитіл до 
тиреопероксидази (АТ-ТПО), вільного тироксину (Т4(в)) та вільного трийодтироніну 
(Т4(в)) проводили із застосуванням біохімічного аналізатора StatFах 3200 (США) 
методом імуноферментного аналізу. Використовували набори для ІФА виробництва 
“Pliva Lachema” (Чехія). 

Результати. При об’єктивному обстеженні у пацієнтів не виявлено 
пальпаторно збільшення чи болючості, змін консистенції щитоподібної залози. За 
результатами УЗД було діагностовано неоднорідність структури залози в 14 (24,1 %) 
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пацієнтів, а її збільшення до І ст. – в 16 (27,6 %) пацієнтів. Було виявлене достовірне 
зростання рівнів АТ-ТПО в групі хворих на ВГС, в загальному майже в 3 рази - 
26,06±1,23 МО/мл проти 8,69±0,87 МО/мл в контрольній групі. Проте, загалом по 
групі цей показник не виходив за межі норми. Виявлено також достовірне зростання в 
сироватці обстежених хворих рівня ТТГ відносно контролю, що становив відповідно 
3,78±0,41 мкМО/мл та 2,08±0,54 мкМО/мл. При цьому рівні ТТГ у групі хворих із 
ВГС перевищили межі оптимальних (до 2,5 мкМО/мл). Зміни Т4(в) та Т3(в) при 
порівнянні в обох групах були незначними. Так, концентрація Т4(в) становила 
відповідно 1,18±0,05 нг/дл і 1,25±0,08 нг/дл, а Т3(в) – 4,95±0,51 пмоль/л і 
5,28±0,47 пмоль/л. 

Зростання рівнів АТ-ТПО спостерігали в 15 (25,9 %) пацієнтів, зокрема в 
11 (27,5 %) жінок та 4 (22,2 %) чоловіків. В 5 (12,5 %) пацієнток виявлено клінічно 
значиме зростання рівня ТТГ. У 4 (10,0 %) пацієнток підвищення ТТГ 
супроводжувалося підвищеним вмістом АТ-ТПО, що за наявності специфічної УЗ-
картини дозволило вперше встановити у них діагноз АІТ зі зниженою функцією 
щитоподібної залози. В 1 (2,5 %) пацієнтки підвищення рівня ТТГ було ізольованим, 
вміст Т3(в), Т4(в) та АТ-ТПО знаходився в межах норми. Тому був встановлений 
діагноз субклінічного гіпотиреозу. У жодного пацієнта чоловічої статі не було 
діагностовано захворювання щитоподібної залози. 

Висновки. Зростання рівнів антитиреоїдних антитіл виявляється у більш ніж 
25 % інфікованих вірусом гепатиту С пацієнтів, а розвиток гіпотиреозу – в 12,5 % 
випадків, при цьому більш схильними до виникнення вірус-асоційованого ураження 
щитоподібної залози є жінки. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТИРЕОТОКСИКОЗА 

Д.мед.н., проф. Макаров И. В., Романов Р. М. 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ,  

Самара, Российская Федерация 

Вступление. Болезнь Грейвса является одной из основных причин 
тиреотоксикоза, составляя, по данным разных авторов, до 80 % всех его случаев. 
Многоузловой токсический зоб (МТЗ) в структуре тиреотоксикоза составляет от 5 до 
25 %. В последние годы, на наш взгляд, важности оценки тяжести тиреотоксикоза 
уделяется недостаточно внимания. Наиболее известные классификации – это по В.Г. 
Баранову (1955) и S. Milcu (1997). В России степень тяжести тиреотоксикоза оцени-
вается по классификации, предложенной И.И. Дедовым и соавторами в 2000 году. 
При этом выделяются субклинический (легкая степень), манифестный (средняя сте-
пень тяжести) и осложненный тиреотоксикоз (тяжелая степень тяжести). В настоящее 
время все большее значение приобретает индивидуализированный подход к выбору 
тактики лечения каждого пациента. В связи с этим нами предпринята попытка приве-
сти все известные и легко собираемые клинические, лабораторные и инструменталь-
ные данные, свидетельствующие о тиреотоксикозе, к единому интегральному 
показателю с возможной, впоследствии, коррекцией лечебной тактики. 

Цель. Провести оценку тяжести тиреотоксикоза с учетом предложенного инте-
грального показателя, основанного на анамнезе заболевания, основных клинических, 
лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Материалы и методы. Наблюдали 37 пациентов с токсическими формами 
зоба. Из них у 23 (62,1 %) выявлена болезнь Грейвса (БГ), у 14 (37,8 %) – МТЗ (в т.ч., 
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у 2 пациентов рецидивный МТЗ). Женщин было 31 (83,7 %), мужчин – 6 (16,2 %); в 
группе пациентов с БГ, соответственно, 19 (82,6 %) и 4 (17,4 %); с МТЗ – 12 (85,7 %) 
и 2 (14,3 %). Все пациенты были разделены на возрастные группы, которые в 
дальнейшем учитывались нами в предложенной программе оценки тяжести 
тиреотоксикоза: в группе от 18 до 30 лет наблюдали 6 человек, от 31 до 39 лет – 6 
пациентов, от 40 до 49 лет – 8 и от 50 и более – 17 человек. 

Для индивидуализации оценки тяжести тиреотоксикоза, при составлении шка-
лы, использовались следующие данные: возраст, пол, анамнез по продолжительности 
заболевания и применению тиреостатической терапии, осложнения тиреотоксикоза в 
виде эндокринной офтальмопатии и осложнения со стороны сердечно-сосудистой 
системы, наличие странгуляционного синдрома, а также показатели свободного 
тироксина, тиреотропного гормона, антител к рецепторам ТТГ и результаты ультра-
звукового исследования (объем щитовидной железы). Каждому критерию присваива-
лось определенное количество баллов, что в итоге позволило получить единый инте-
гральный показатель, по которому оценивали тяжесть тиреотоксикоза (программа для 
ЭВМ "Программа для интегральной оценки тяжести тиреотоксикоза" № 2020614558 
от 15.04.2020 г.). При этом, если единый интегральный показатель находился в диапа-
зоне от 0 до 13 баллов, то степень тяжести тиреотоксикоза оценивалась как легкая, в 
диапазоне 14-26 баллов – средняя степень тяжести тиреотоксикоза, 27-40 баллов – 
тяжелая степень тиреотоксикоза. 

Результаты. Используя предложенную нами оценочную систему, пациенты 
распределились следующим образом. В группу с легкой степенью тяжести тирео-
токсикоза вошли 11 человек (29,7 %), средней степени тяжести – 25 человек (67,5 %) 
и к тяжелой степени тяжести – 1 (2,7 %). При этом согласно разработанной нами 
классификации выявлено случаев тиреотоксикоза легкой степени тяжести – в 1,6 раз 
больше; тяжелой степени – в 6 раз меньше по сравнению с классификацией, 
указанной в Российских Федеральных клинических рекомендациях (2014).  

Все пациенты были оперированы. Выполнялось либо тиреоидэктомия (ТЭ), 
либо субтотальнуя резекцию щитовидной железы (СРЩЖ). Исходя из полученных 
результатов и согласно предложенному интегральному показателю оценки тяжести 
тиреотоксикоза у 11 человек, относящихся к группе тиреотоксикоза легкой степени, в 
9 случаях была выполнена ТЭ и в 2-х – СРЩЖ. У пациентов, относящихся к группе 
тиреотоксикоза средней степени тяжести, выполнено 20 ТЭ и 5 СРЩЖ, и у пациента 
находящегося в группе тиреотоксикоза тяжелой степени тяжести была выполнена ТЭ. 
Осложнений не было. У всех пациентов после СРЩЖ развился послеоперационный 
гипотиреоз, однако доза L-тироксина была меньше на 50-25 мг, чем после ТЭ.  

Выводы.  
1. Предложенный интегральный показатель оценки тяжести тиреотоксикоза 

является простым и доступным для использования в клинической практике, позво-
ляет количественно оценить тяжесть состояния каждого пациента.  

2. Интегральная оценка тяжести тиреотоксикоза предполагает индивидуали-
зированный подход не только к оценке тяжести тиреотоксикоза, но и к определению 
дальнейшей тактики лечения. 

3. Доза L-тироксина после субтотальной резекции щитовидной железы препара-
та была меньше, чем после тиреоидэктомии, в зависимости от функциональной и 
морфологической активности тиреоидного остатка. Учитывая мировую тенденцию к 
органосохраняющему подходу при операциях на эндокринных органах, при тирео-
токсикозах легкой степени считаем возможным выполнение субтотальной резекции 
щитовидной железы. 
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІНГІБІТОРА АКТИВАТОРА  
ПЛАЗМІНОГЕНУ 1 ТИПУ ТА ПОКАЗНИКІВ  

ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ  
ІНФАРКТ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТУ ST  

ТА СУПУТНІЙ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ 

Мінухіна Д. В. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Згідно з даними сучасних досліджень пацієнти з порушенням 
вуглеводного обміну мають значно більший ризик розвитку фатальних та 
нефатальних серцево-судинних подій, пов’язаних з ускладненнями гострого інфаркту 
міокарда (ГІМ). Ключовими ланками у розвитку фатальних наслідків гострого 
коронарного синдрому на тлі цукрового діабету (ЦД) 2 типу є інсулінорезистентність, 
гіперінсулінемія та гіперглікемія. 

Крім зазначених факторів, велика роль у розвитку серцево-судинних 
ускладнень цукрового діабету належить зниженню фібринолітичної активності, яке 
зв’язане з підвищенням концентрації та активності інгібітора активатора 
плазміногену 1 типу (ІАП-1). Одним з основних інгібіторів фібринолізу є ІАП-1 
(також званий ендотеліальним типом інгібітора), який постійно продукується і 
секретується ендотеліоцитами. 

Аналіз даних літератури свідчить про те, що крім регуляції фібринолізу ІАП-1 
бере участь у рецепції інсуліну. Навіть відомо, що ІАП-1 модулює інсулінову 
сигналізацію в фібробластах, запобігаючи зв'язування вітронектину з avb3-
рецепторами, яке, в свою чергу, знижує інсулін-індуковане фосфорилювання 
протеїнкінази В. 

Мета. Дослідити характер взаємозв’язків між інгібітором активатора 
плазміногену 1 типу та показниками вуглеводного обміну у хворих на гострий інфаркт 
міокарда та цукровий діабет 2 типу. 

Матеріали та методи. У дослідження було включено 73 пацієнта з ГІМ та ЦД 2 
типу (серед них 43 чоловіки та 30 жінок, середній вік 62,73±1,39 року), 57 пацієнтів з 
ГІМ без СД 2 типу (серед них 43 чоловіки та 14 жінок, середній вік 63,97±1,47 років). 
Рівень PAI-1 визначали за допомогою імунологічного аналізу з використанням 
комерційних тестових систем Technoclone PAI-1 ELISA Kit (Австрія). Математична 
комп’ютерна обробка результатів проводилася за допомогою програмного пакету 
"Statistica 6.0" (StatSoft Inc., USA). 

Результати. Нами було проведено кореляційний аналіз між рівнями ІАП-1, та 
показниками вуглеводного обміну а саме, глюкозою натще, глікозільованим 
гемоглобіном, інсуліном та індексом QUICKI, у хворих на гострий інфаркт міокарда 
та цукровий діабет 2 типу. Виявлено прямий кореляційний зв’язок між рівнями ІАП-1 
та інсуліном крові (r=0,97; p˂0,01), глюкозою (r=0,71; p˂0,05), глікозільованим 
гемоглобіном (r=0,61; p˂0,05) та зворотній зв’язок з індексом QUICKI (r=-0,38; 
p˂0,05).  

Висновки. Наявність прямих кореляційних зв’язків між показниками 
вуглеводного обміну та інгібітором активатора плазміногену 1 типу підтверджує 
негативний вплив гіперінсулінемії, гіперглікемії та інсулінорезистентності на 
функціональний стан ендотелію, що може безпосередньо провокувати процеси 
тромбоутворення у хворих на цукровий діабет 2 типу. ˂ 
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АЛОИНВАЗИВНАЯ ВИДЕОАССИСТИРОВАННАЯ И 
ТРАДИЦИОННАЯ ГЕМИТИРЕОИДЭКТОМИЯ, ОПЫТ И 

ПЕРПЕКТИВЫ 

К.мед.н. Османов О. М. 
ГУЗ Городская клиническая больницы № 67 Москва, Российская Федерация 

Введение. В последние годы в хирургии щитовидной железы широкое распро-
странение получили малоинвазивное оперативное вмешательство с использованием 
эндоскопических технологий. Предпосылки к их применению обусловлены увеличе-
нием числа пациентов с эндокринной патологией щитовидной железы (ЩЖ), совер-
шенствованием диагностических возможностей и ранним выявлением злокачествен-
ных новообразований, развитием эндовидеохирургических технологий и отработкой 
критериев выбора миниинвазивных вмешательств, стремлением улучшить, качество 
жизни пациентов после операции на ЩЖ. Наибольшее признание и распространение 
в клинической практике получили видеоассистированное оперативное вмешательство 
из срединного шейного доступа. 

Однако, общепризнанных и утвержденных рекомендаций (протоколов) по при-
менению данных вмешательств, по-прежнему, нет, показания и противопоказания ос-
таются предметом дискуссии и опираются на опыт отдельных клиник. Таким обра-
зом, появление малоинвазивных технологий определило вполне очевидные пробле-
мы, связанные с выбором оптимального видеоассистированного или доступа для вме-
шательства при заболевании ЩЖ. 

Цель. Оценить роль малоинвазивной видеоассистированной операции и клини-
ческую эффективность ее применения.  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 120 пациентов с 
хирургическими заболеваниями ЩЖ, которые были прооперированы с применением 
традиционного и видеоассистированного способа. Среди прооперированных преоб-
ладали женщины 99 (82,5 %), мужчин 21 (17,5 %). Пациенты были разделены на две 
группы: 1-ю (n=62) составили пациенты, прооперированные традиционным способом, 
2-ю (n=58) с использованием малоинвазивного видеоассистированного минидоступа 
(MIVAT). 

Результаты. Всего оперировано 120 пациентов, видеоассистированным так и 
традиционным методом. Между этими двумя группами не было отмечено сущест-
венных различий по возрасту, полу или показаниям к операции. Среднее время опе-
рации составило 60,1±10 мин. для МIVAT и 45,8±12 мин. для традиционной гемити-
реоидэктомии (р=0,001). 

Косметические результаты, оцениваемые как по вербальному ответу, так и по 
числовым шкалам, были соответственно следующими: MIVАТ (3,8±0,3 и 7,9±1,6) и 
традиционная гемитиреоидэктомия (2,3±0,7 и 4,9±1,3). Различия достоверно благо-
приятствовали МIVAТ (р=0,028 и р=0,015, соответственно), у всех пациентов болевой 
синдром был минимальным. Транзитный парез гортанных нервов у 2-х пациентов 
после традиционной гемитиреоидэктомии. Раневая инфекция отсутствовала. После-
операционный гипопаратиреоз транзиторный у одной пациентки, после операции 
MIVAT. Стационарное пребывание после операции MIVAT сократилось до (2,2±0,3) 
койко-дней, а после открытых операции составило (4,1±1,3) койко-дней. При даль-
нейшем наблюдении пациентов в течение одного года рецидива заболевания зарегис-
трировано не было. У большинства пациентов был получен отличный косметический 
результат. У трех больных наблюдалось только келлоидные рубцы, вызывающие 
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снижение косметического эффекта у пациентов после традиционной гемитирео-
идэктомии. 

Выводы. Традиционная гемитиреоидэктомия требует меньшей оперативной 
времени. Однако, миниинвазивный видеоассистированный метод имеет определен-
ные преимущества с точки зрения косметических результатов.  

Применение видеоассистированного вмешательства приводит к сокращению 
реабилитационного и восстановительного периода после операции. Клиники, 
использующие все виды оперативных вмешательств, располагают возможностью  
разумного выбора наиболее подходящего вида хирургической технологии, поэтому 
пациенту будет предложен именно тот вид операции, который будет для него 
оптимальным.  

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
РЕЦИДИВНОГО ЗОБА И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

1К.мед.н Османов О. М., 2д.мед.н Магомедов М. М. 
1ГУЗ Городская клиническая больницы № 67 Москва, Российская Федерация, 

2ВГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет», Махачкала, Российская 
Федерация 

Введение. Операция на щитовидной железе является наиболее частым 
эндокринологическим хирургическим вмешательством. Однако повторная операция 
после развития рецидива имеет большой риск осложнений из-за образования 
рубцовой ткани, а также повышенной хрупости тканей после предыдущей операции. 
Специфические послеоперационные осложнения в том числе паралич гортанного 
нерва и гипопаратиреоз, непосредственно влияющие на качество жизни пациента, 
имеют заметно более высокую частоту встречаемости после такой операции. Для 
снижения послеоперационных осложнений было рекомендовано применение 
бокового доступа при гемитиреоидэктомии, который позволяет получить доступ к 
заднебоковой поверхностит с более низкой частотой спаечного процесса. 

Использование интраоперационного мониторинга нервов (IONM) снижает 
послеоперационные осложнения связанные с повреждением гортанных нервов. 

Таким образом, профилактика специфических осложнений должна 
подразумевать применением бокового доступа и интраоперационного мониторинга 
нервов. 

Цель. Оценить эффективность применения бокового доступа при 
тиреоидэктомии по поводу рецидивного зоба. 

Материалы и методы. Все пациенты были разделены на 2 группы. 
В 1-ю группу входили 36 пациентов, перенесших операцию по поводу 

рецидивного зоба и 35 пациентов 2-й группы, перенесших операцию по поводу 
многоузлового зоба. Характер и объем первичного оперативного вмешательства 
определяли на основании медицинской документации имеющейся на руках у 
пациентов. Период наблюдения за пациентами составил 6 лет. 

Средний возраст 1-й и 2-й группы пациентов составил 48,9±15,6 лет 
Определение уровня гормонов щитовидной железы проводилось методом 

электрохеаллюминесценции на автоматическом анализаторе «ELECSYS 1010» с 
использованием реактивов «Roche», Швейцария. Ультразвуковое исследование 
щитовидной железы выполнилось на УЗИ сканере «Aloka SSD 5000» с помощью 
линейного датчика с частотой 7,5 МГу. Тонкоигольная аспирационная биопсия 
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щитовидной железы выполнялась под ультроскопическим поведением, с забором 
пункционного материала на цитологическое исследование. 

Все операции проводились с применением IONM. Гипокальциемия определялась 
как уровень кальция в сыворотке крови ≤ 8 мг/дл в течение первых 48 часов после 
операции, независимо от клинических симптомов.  

Всем пациентам обеих групп проводилась тиреоидэктомия. 
Результаты. В 1-й группе 8 (22,8 %) пациентам и во 2-й группе – 7 (20 %) 

пациентам хирургическое вмешательство было выполнено в связи с наличием 
злокачественного заболевания (Р=0,28). Была выполнена тотальная тиреоидэктомия с 
лимфаденэктомией. 

Тиреоидэктомия проведена у 28 (77,3 %) пациентов 1-й группы и у 28 (80 %) 
пациентов 2-й группы. Частота транзиторной и перманентной гипокальциемии в 1-й и 
2-й группах составила 33,8 % (n = 24) против 16 (22,5 %) и 2-й – 2 (5,7 % против 0% 
соответственно, без какой-либо существенной межгрупповой разницы (р=0,239, р=1).  

Частота послеоперационных осложнений с развитием транзиторного и 
постоянного паралича голосовых связок составила 1 (2,9 %) в группах первой и 
второй, соответственно (р =0,698; р=0,219). 

Выводы. При выполнении повторных оперативных вмешательств тщательное 
изучение анатомических структур рецидивных узлов с подключением мониторин-
гового контроля гортанных нервов, позволяет оперировать пациентов без увеличения 
частоты послеоперационных осложнений. 

ПРЕПАРАТИ СЕЛЕНА В ЛІКУВАННІ ВУЗЛОВИХ ФОРМ ЗОБА 

К.мед.н., доц. Паламарчук А. В., д.мед.н. проф. Вернигородський В. С., 
к.мед.н. Ніжинська-Астапенко З. П. 

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

Вступ. Останні роки спостерігається неухильне зростання кількості хворих з 
патологією щитоподібної залози (ЩЗ) серед населення, особливо вузлових форм. 
Переважна більшість це колоїдні проліферуючі вузлоутворення. 

До теперішнього часу специфічних консервативних методів лікування вузлово-
го зобу не існує. 

ЩЗ має особливо високу потребу в селені, і належить до органів, в яких визна-
чається найвищий рівень вмісту селену. Селен має широкий спектр дії. Він має анти-
оксидантну і імуномодулюючу дію, стимулює апоптоз та механізми відновлення 
ДНК, протизапальну і кардіопротекторну дію, впливає наметаболізм ракових клітин. 
Селен необхідний для формування, активації і метаболізму гормонів ЩЗ. 

Тому для нормалізації структури і функції ШЗ повинно бути достатнє забезпе-
чення організму селеном. 

Мета. Вивчення впливу препарату цефасель (містить селен у вигляді неорганіч-
ної солі селеніту натрію) на динаміку росту вузлів при вузлових формах зобу. 

Матеріали та методи. Нами були обстежені 18 хворих з вузловими формами 
зоба вік хворих коливався від 42 до 60 років, переважно були жінки (14 пацієнток). 
Розміри вузлів коливались від 10 до 20 мм. Всі хворі були обстежені клінічно, їм було 
виконано ультразвукове обстеження (УЗО) ЩЗ, визначались тиреотропний гормон і 
антитіла до тиреопероксидази (АТ до ТПО) . Всі хворі протягом 3 місяців отримували 
цефасель по 100 мкг двічі на добу. 
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Результати. Результати дослідження свідчать про ефективність застосування 
цефаселю у хворих на вузлові форми зоба. У більшості хворих після тримісячного 
курсу лікування спостерігалось поліпшення самопочуття (83 %). 

За даними контрольного обстеження УЗО ЩЗ у 13 хворих вузли зменшились на 
42,5 %, у 5 хворих на 32,5 %. Однак, слід відмітити, що більший позитивний резуль-
тат був у хворих з вузловим зобом на тлі автоімунного тиреоїдиту (підвищений рівень 
АТ до ТПО). У цих хворих спостерігалось зниження рівня АТ до ТПО після прийому 
цефаселю. Препарат цефасель хворі переносили добре, побічних ефектів не спосте-
рігалось 

Висновки. Позитивний вплив цефаселю дозволяє рекомендувати включати 
його в комплексне лікування вузлових форм зоба на тлі автоімунного процесу. 

РІВЕНЬ 8-ІЗОПРОСТАНУ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З 
АВТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ  

К.мед.н., доц. Пасієшвілі Т. М., д.мед.н., проф. Пасієшвілі Л. М., 
д.мед.н., проф. Железнякова Н. М. 

Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Автоімунні захворювання щитовидної залози займають одне із перших місць в 
структурі ендокринної патології. Ключова роль у патогенезі автоімунних захворю-
вань щитовидної залози належить дисфункції імунорегуляторних механізмів, зокре-
ма, дисбалансу в системі цитокінів. Виникнення автоімунного тиреоїдиту (АІТ) 
доволі часто реєструється у осіб молодого віку, що пов’язують з розповсюдженістю 
вірусної інфекції, нестабільністю нервової системи та віковими змінами в імунній 
системі. Розповсюдженість АІТ досягає 2-5 %, а поширеність носійства антитіл до 
тіреопероксидази в популяції складає близько 12 %.  

В основі патогенезу захворювання розглядають запальні реакції, що виникають 
у щитоподібній залозі, та зміни в системі антиоксидантного захисту (АОЗ). Порушен-
ня в системі АОЗ пов’язують з розвитком окислювального стресу, що виникає в орга-
ні внаслідок дії накопичених пошкоджуючи факторів. Клітинні мембрани містять ве-
лику кількість ненасичених ліпідів. Окислювання ліпідів мембран супроводжується 
змінами їх структури, зміною активності білків мембрани, порушенням  мембранного 
транспорту, в тому числі і роботи іонних насосів. Тобто запальний процес у залозі 
сприяє переходу фізіологічного апоптозу в патологічний. Ураження клітинної мем-
брани супроводжується накопиченням арахідонової кислоти. Продуктом метаболізму 
арахідонової кислоти є 8-ізопростан - неферментативна складова  оксидативної 
системи, яку на теперішній час розглядають в якості маркера оксидативного стресу. 

Мета. Визначити вміст 8-ізопростану в сироватці крові хворих з автоімунним 
тиреоїдитом.  

Матеріали та методи. В роботі прийняли участь 42 пацієнти з АІТ віком від 18 
до 25 років (середній вік по групі дорівнював 23,1±1,2 роки), з тривалістю анамнезу 
від «вперше встановленого» до трьох років. Усі пацієнти були студентами вузів, що 
дозволило співставити їх за мовним та фізичним навантаженням, дієтичними сподо-
баннями, тощо. Діагноз АІТ встановлювали на підставі визначення рівнів антитіл до 
тканини щитоподібної залози, результатів пальпаторного та ультразвукового дослід-
ження. Функцію щитовидної залози оцінювали за вмістом тиреотропних гормонів. 
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Показники норми отримали при обстеженні 20 практично здорових осіб, які були 
репрезентативні за віком, статтю та соціальною належністю - студенти.   

Активність 8-ізопростану визначали у сироватці крові імуноферментним 
методом з використанням набору «Isoprostane (8-iso-PgF2α) Serum, Tissue Elisa kit, 
BioAssay» («USBiological», USA). Статистична обробка результатів виміру проводили 
методами варіаційної статистики з використанням ліцензійного програмного забез-
печення Statistica Basic Academic 13 for Windows En. 

Результати. Проведене визначення вмісту антитіл до щитовидної залози 
дозволило підтвердити автоімунний компонент тиреоїдиту. Вміст гормонів залози не 
перевищував показник контролю, тобто відповідав еутиреозу. При визначенні вмісту 
8-ізопростану було встановлено його підвищення в сироватці крові до 5,71 (3,82; 
6,59) пг/мл при нормі 2,12 (1,34; 2,89) пг/мл, U=534, р<0,01. Тобто запальний процес у 
щитовидній залозі, незважаючи на латентний стан, супроводжується змінами в 
системі антиоксидантного захисту, що підтверджує підвищений вміст 8-ізопростану. 

Висновки. Перебіг автоімунного тиреоїдиту супроводжується змінами в 
системі антиоксидантного захисту, що проявляється збільшенням вмісту його 
неферментативного компоненту – 8-ізопростану. 

Вміст 8-ізопростану можна використовувати в якості показника стану системи 
антиоксидантного захисту у хворих з автоімунним тиреоїдитом. 

ВПЛИВ СУБКЛІНІЧНОГО ГІПОТИРЕОЗУ НА ЛІПІДНИЙ ОБМІН 

Д.мед.н., проф. Перцева Н. О., Еінер К. М. 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро 

Вступ. Гіперхолестеринемія у хворих з гіпотиреозом є одним з істотних проявів 
захворювання, і зустрічається у 93,4 % пацієнтів. Так само, як і у пацієнтів з ішеміч-
ною хворобою серця, у пацієнтів з гіпотиреозом спостерігається гіпертригліцеридемія 
і дисліпопротеїнемія. Рівень гіперхолестеринемії у пацієнтів з гіпотиреозом корелює 
зі ступенем тяжкості гіпотиреозу. 

Ліпідограма не завжди дозволяє об’єктивно оцінити кардіоваскулярний ризик, 
адже відомо, що у близько третини хворих з клінічно вираженим атеросклерозом в 
т. ч. коронарних артерій (КА), показники атерогенних фракцій ліпідів і ліпопротеїнів 
(ЛП) перебувають у межах нормальних значень.  

Мета. Раннє виявлення порушень метаболізму ліпідів у пацієнтів із субклініч-
ним гіпотиреозом на підставі проведення ліпідотолерантного тесту. 

Матеріали та методи. У дослідженні, проведеному на кафедрі ендокринології 
Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», взяли 
участь 96 осіб. Основну групу склали 37 пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом (СГ), 
але у 7 із них було виявлено гіперхолестеринемію натще, дисліпідемію та їх було 
виключено із подальшого дослідження. 30 пацієнтів із СГ склали основну групу 1. В 
якості скринінгу визначався рівень тиреотропного гормону (ТТГ) і вільна фракція 
тироксину (fT4). Етіологічним фактором гіпотиреозу був переважно аутоімунний 
тиреоїдит (підвищений титр антитіл до тироїдпероксидази виявлено у 48 із 59 хворих 
у гіпотироїдному статусі різного ступеня важкості). Критеріями включення у 
дослідження були: підтверджений діагноз СГ (дворазове з інтервалом 3 місяці 
виявлення рівня ТТГ> 4,0 мкМЕ/мл при нормальному рівні fT4 – 12-22 пмоль/л); вік 
пацієнтів до 45 років; добровільна згода на участь у дослідженні. Дві групи 
порівняння було представлено 59 порівнянними за основними ознаками (вік, стать, 
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відповідність критеріям виключення) особами без тиреоїдної патології (група 2) – 
30 осіб, та з маніфестним гіпотиреозом (група 3) – 29 осіб.  

Для оцінки постпрандіальної ліпемії було використано оральний тест толерант-
ності до жирів за методикою J. Patch. 

Було досліджено наступні параметри: загальний холестерин (ЗХС), тригліцери-
ди (ТГ), ліпопротеїди низької щільності (ХС-ЛПНЩ). 

Для визначення рівня холестерину і його фракцій використовувався фермен-
тативний колориметричний прямий метод, за допомогою реагентів фірми «HUMAN», 
Німеччина, на апараті SAPPHIRE 400. 

Статистичну обробку матеріалів дослідження проводили з використанням паке-
ту програм STATISTICA v.6.1 (Statsoft Inc., США) (ліцензійний № AGAR909E415822FA). 
З урахуванням закону розподілу кількісних даних (критерії Лілієфорса і Шапіро-
Уїлка) застосовували параметричні і непараметричні методи. У випадках нормаль-
ного закону розподілу статистичні характеристики представлені у вигляді середньої 
арифметичної (M), стандартної помилки середньої величини (m), 95 % довірчого 
інтервалу для середньої (95 % ДІ), в інших випадках наводяться значення медіани 
(Ме) та інтерквартільного розкиду [25 %; 75 %]. Порівняння статистичних характе-
ристик в різних групах і в динаміці спостереження проводилось з використанням кри-
теріїв Манна-Уітні (U) і Вілкоксона (W); множинне порівняння – за дисперсійним 
аналізом ANOVA (F) і Краскела-Уоліса (Н); вірогідність відмінностей відносних по-
казників оцінювалась за критерієм Хі-квадрат Пірсона (2). Статистично значимими 
вважали відмінності при р<0,05. 

Результати. Всі виділені групи дослідження були статистично зіставленими 
(p>0,05) за віком і статтю пацієнтів, а також показниками індексу маси тіла, які 
відповідали критеріям норми (18-24,9 кг/м2).  

Порівняльний аналіз результатів ліпідотолерантного тесту між групами 
дослідження показав, що при статистично порівняних рівнях ЗХС та його фракції 
(ХС-ЛПНЩ) у сироватці крові пацієнтів 1-ї і 2-ї груп, одержаної натщесерце 
(p >0,05), спостерігається вірогідна різниця показників через 3 години після жирового 
навантаження. У пацієнтів з СГ показник ЗХС став на 14,1 %, а рівень ХС-ЛПНЩ – 
на 50,2 % вищим, ніж у групі пацієнтів з еутиреоїдним статусом (р<0,001).  

В групі хворих з маніфестним гіпотиреозом показники ліпідограми вірогідно 
перевищували значення у пацієнтів з СГ і з еутиреоїдним статусом на всіх етапах 
дослідження при p<0,001. 

Висновки.  
1. У пацієнтів з маніфестним гіпотиреозом (група 3) відзначається вірогідне 

підвищення рівня загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності і 
тригліцеридів в середньому на 12,1 %, 44,1 % і 88,5 %, відповідно, порівняно з 
пацієнтами в еутиреоїдному статусі. 

2. У пацієнтів групи із субклінічним гіпотиреозом (група 1) та групи здорового 
контролю (група 2) середні рівні загального холестерину і ліпопротеїдів низької 
щільності натще були статистично зіставленими, а через 3 години після жирового 
навантаження у пацієнтів групи 2 вони залишились незмінними, але вірогідно 
підвищились на 14,6 % і 50,2 % в 1-й групі. 

3. Тест жирового навантаження може бути використано як маркер порушення 
ліпідного обміну у пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом, може проводитися для 
раннього виявлення дисліпідемії та своєчасного проведення корекції. 
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У 
ЛІКУВАННІ АУТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ 

1Д.мед.н., с.н.с. Тихонова Т. М., 1к.мед.н., доц. Барабаш Н. Є., 1Сімонова Є. В., 
 2Іващенко С. І. 

1Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 
2 Приватне підприємство «Шив – Медфарм», Суми 

Вступ. Аутоімунний тиреоїдит (АІТ) на теперішній час є одним з найбільш 
розповсюджених ендокринних захворювань. Внаслідок аутоімунної агресії проти 
тканини щитоподібної залози (ЩЗ) розвивається лімфоцитарна інфільтрація та 
дифузне ущільнення органу. В результаті тривалої дії високого титру антитиреоїдних 
антитіл відбувається деструкція структурно-функціональних одиниць ЩЗ. Саме 
потенційний розвиток гіпотиреозу на тлі автоімунної агресії обумовлює важливість 
завчасного виявлення АІТ та проведення заходів щодо профілактики порушення 
функції ЩЗ. Протягом тривалого періоду були винайдені і до сьогодні 
застосовуються лікарські рослини, компоненти яких позитивно впливають на 
функціонування багатьох органів та систем. Від синтетичних лікарських засобів їх 
відрізняє майже повна відсутність побічних ефектів та протипоказань для 
використання. Серед натуральних препаратів гідне місце посів Тіреос. Лікарські 
рослини, амінокислоти та мінерали, які містяться в ньому, приймають участь у 
покращенні роботи ЩЗ завдяки вмісту безпосередніх попередників синтезу гормонів, 
потужних антиоксидантів та різноманітних компонентів, які синергічно надають 
позитивні ефекти. З урахуванням відсутності єдиної точки зору щодо лікування АІТ 
та профілактики розвитку на його тлі гіпотиреозу, цілком обгрунтованим є 
проведення дослідження щодо оцінки ефективності комбінованого натурального 
засобу Тіреосу з огляду на його склад.  

Мета. Визначити ефективність застосування комбінованого натурального 
препарату Тіреос при лікуванні аутоімунного тиреоїдиту без порушення функції.  

Матеріали та методи. Обстежено 41 хворого на АІТ. Основну групу склали 20 
осіб віком (49,80±3,17) років. Серед пацієнтів було 18 жінок та 2 чоловіків, середня 
тривалість захворювання на АІТ (з моменту постановки діагнозу) становила 
(1,43±0,49) років. Контрольну групу склали 21 особа з АІТ (16 жінок та 5 чоловіків) 
віком (48,12±2,79) років з тривалістю захворювання (1,60±0,78) років. Обстеження 
хворих включало оцінку скарг (в першу чергу, слабкості, швидкої втомлюваності, 
сухості шкіри, випадіння та ламкості волос та нігтів, прибавки ваги), анамнезу 
захворювання (тривалість захворювання на АІТ, попередню терапію), даних 
об’єктивного обстеження (в тому числі, динаміки ваги та індексу маси тіла, стану 
шкірних покривів та нявності набряків). Лабораторне та інструментальне обстеження 
включало визначення тиреотропного гормону, вільного тироксину, вільного трийод-
тироніну, антитіл до тиреоїдної пероксидази (АтТПО), проведення ультразвукового 
дослідження (УЗД) ЩЗ. АІТ діагностувався за наявності підвищеного титру АтТПО 
та змін дифузного характеру за даними УЗД. Пацієнтам основної групи було 
призначено Тіреос по 1 капсулі двічі на добу на період 3 місяці в якості монотерапії. 
Пацієнти контрольної групи не отримували ніякого лікування. Всі обстеження 
проводилися на першому візиті та повторно оцінювались через 3 місяці.  

Результати. На першому етапі проводився аналіз скарг. Незважаючи на те, що 
скарги на слабкість, швидку втомлюваність, сухість шкіри, сухість та випадіння 
волосся є більш характерними для хворих на гіпотиреоз, вони зустрічалися доволі 
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часто в усіх обстежуваних хворих. Через 3 місяці терапії слібкість та швидку 
втомлюваність відмічали достовірно менша кількість хворих досліджуваної групи 
(df=1; χ2=11,396, р=0,0000). Також після трьохмісячної терапії Тіреосом достовірно 
зменшились скарги на сухість та випадіння волосся (df=1; χ2=4,514, р=0,034) та 
сухість шкіри (df=1; χ2=5,104, р=0,024). В той же час, динаміки скарг у хворих 
контрольної групи не визначалося (р>0,05). На другому етапі аналізувалися 
показники гормонально-імунологічного статусу. У хворих обох груп гормональні 
показники суттєво не змінилися (р>0,05), що пов’язано з первинно нормальними їх 
рівнями і відсутністю впливу Тіреосу на незмінену функцію ЩЗ у хворих основної 
групи. В динаміці оцінки міри активності аутоімунного процесу за титром АтТПО, 
вихідний рівень яких був підвищений у всіх хворих, зменшення цього показника 
виявлено у 17 хворих (85 %) основної групи. У пацієнтів контрольної групи 
позитивної динаміки титру АтТПО зареєстровано не було. За даними УЗД 
встановлено тенденцію до нормалізації структури ЩЗ, проте про динаміку 
структурних змін органу важко судити у зв’язку з неможливістю достовірного 
покращення його стану за 3 місяці лікування. Водночас, теоретичний аналіз 
комплексної дії компонентів Тіреосу на більшість ланок патогенезу АІТ дозволяє 
припустити ймовірність його позитивного впливу на тканину ЩЗ. Враховуючи 
вищенаведене, ступінь позитивного впливу Тіреосу на аутоімунну агресію проти 
нормальних тиреоїдних клітин потребує подальшого вивчення з залученням більшого 
загалу хворих та з подовженням періоду спостереження. Слід також зазначити, що всі 
обстежувані хворі гарно переносили прийом препарату. Протягом 3 місяців 
використання Тіреосу не виявлено жодних побічних ефектів або симптомів 
передозування.  

Висновки. Препарат Тіреос компанії SHIVMED, виробництва Lactonova 
nutripharm, Індія, показав клінічно значущий позитивний ефект при аутоімунному 
тиреоїдиті, що проявлявся у суттєвому покращенні самопочуття хворих. Попередні 
результати щодо ефекту Тіреосу пригнічувати аутоімунний процес у щитоподібній 
залозі з нормалізацією структури органу потребують подальшого уточнення з 
залученням більшої кількості хворих та подовженням курсу лікування більш ніж 3 
місяці. На тлі трьохмісячного використання Тіреосу жодних побічних ефектів 
визначено не було. 

ТИРЕОЇДНА ФУНКЦІЯ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З НАДМІРНОЮ 
МАСОЮ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯМ В ПОЄДНАННІ З 

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ ТА ДИСЛІПІДЕМІЄЮ 

К.мед.н., доц. Толстікова О. О. 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Вступ. Широке поширення ожиріння, так само, як і дистиреозу, в особливості у 
осіб молодого віку, диктує необхідність бути особливо уважними до можливої дис-
функції щитовидної залози у пацієнтів з надмірною масою тіла та ожирінням. Згідно з 
сучасними даними, існує певна взаємозалежність між рівнем тиреоїдних гормонів і 
надмірною масою тіла. Ряд дослідників вважає, що недостатність гормонів щитовид-
ної залози надає певний вплив на масу тіла. У той же час, деякі автори вважають, що 
жирова тканина бере участь в регулюванні вмісту тиреоїдних гормонів. Особливості 
тиреоїдного статусу у осіб молодого віку, що мають надлишкову масу тіла і ожиріння 
в поєднанні з інсулінорезистентністю і дисліпідемією вивчені недостатньо. 
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Мета. Вивчення тиреоїдного статусу у осіб молодого віку з надмірною масою 
тіла та ожирінням в поєднанні з інсулінорезистентністю та дисліпідемією. 

Матеріали та методи. Обстежено 56 пацієнтів (26 хлопців) 15-19 років з над-
лишковою масою тіла та ожирінням. Критеріями включення пацієнтів у дослідження 
поряд з надмірною вагою тіла та ожирінням була одночасно зареєстрована інсуліно-
резистентність та дисліпідемія. 1 групу склали 30 людей (14 хлопців) з надмірною ма-
сою тіла. До другої групи увійшло 26 людей (12 хлопців) з ожирінням. У всіх дослі-
джуваних індекс інсулінорезистентності НОМА-IR був вищим за 2,77 та була виявле-
на дисліпідемія (підвищення ліпопротеїнів низької щильності та зниження ліпопроте-
їнів високої щильності). Усім досліджуваним проводили сонографію щитовидної за-
лози, визначали тиреотропний гормон (ТТГ), вільний тироксин (Т4в.), вільний трийо-
дтиронін (Т3в.), рівні антитіл до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) та до тиреопероксідази (АТ-
ТПО). Статистичну достовірність визначали системою «STATISTICA for Windows». 

Результати. Сонографічне дослідження щитовидної залози встановило тенден-
цію (р>0,05) до збільшення розмірів та зміни ехогенності тканини щитовидної залози 
у 25 % осіб з надмірною масою тіла в сполученні з шнсулінорезистентністю та дислі-
підемією (1 група) та у 50 % обстежених 2 групи (особи молодого віку з ожирінням, 
інсулінорезистентністю та дисліпідемією). В 1-й групі виявлено недостовірне (р>0,05) 
підвищення ТТГ та недостовірне зниження Т4в. У 50 % пацієнтів 2-й групи зареєст-
рували недостовірно знижену (р>0,05) концентрацію Т4в., недостовірно знижену 
(р>0,05) концентрацію Т3в. та достовірно підвищений (р<0,05) ТТГ. Встановлено не-
достовірне підвищення (р>0,05) АТ-ТПО у хворих 1 групи і істотне (р<0,05) у 2/3 па-
цієнтів 2 групи. Що до рівня АТ-ТГ, то ця тенденція їх не стосувалася в обох групах. 
Зареєстровано позитивний кореляційний зв'язок між концентрацією ТТГ, ІМТ, індек-
сом інсулінорезистентності НОМА-IR. У 27 % осіб молодого віку з ожирінням, інсу-
лінорезистентністю та дисліпідемією виявлено достовірне підвищення тиреотропного 
гормону в поєднанні з достовірним зниженням вільного тироксину, та суттєве підви-
щення антитіл до тиреоїдної пероксидази, що свідчить на користь гіпотиреозу на тлі 
автоімунного тиреоїдиту. 

Висновки. Проведене дослідження дозволяє припустити, що тиреоїдна недо-
статність, особливо у сполученні зі стимуляцією антитілоутворення, можливо є од-
ним з механізмів розвитку і прогресування ожиріння на тлі інсулінорезистентності та 
дисліпідемії у осіб молодого віку. Це диктує необхідність продовження вивчення цьо-
го феномена, своєчасного виявлення порушень тиреоїдної функції у цієї когорти па-
цієнтів із призначенням відповідної корекції. 

ЙОДОДЕФІЦИТ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ 

1К.мед.н., доц. Трояновська О. О., 2к.мед.н. Цимбалюк-Волошин І. П., 
 2к.мед.н. Дорош О. І., 2Воробель О. І., 2Степанюк А. І., 2Козлова О. І., 

 2Бодак Х. І., 1д.мед.н. Дубей Л. Я., 3Трояновський М. Й. 
1Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 

2 КЗ Львівської ОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», 
3 Комунальна міська дитяча клінічна лікарня, Львів 

Вступ. Проблема йододефіциту є глобальною для усіх континентів. Фахівці 
ВООЗ розглядають йододефіцитний синдром як найбільш поширений у всьому світі 
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розлад здоров’я неінфекційного характеру, яким хворіє більш як 2 млрд людей, а 
43млн страждає від розумової відсталості. ВООЗ проголосила, що ліквідація йододе-
фіцитних захворювань стане таким самим тріумфом охорони здоров’я , як і перемога 
над натуральною віспою та поліомієлітом. 

Усвідомлюючи всю гостроту проблеми, ендокринологи 27 країн Європи підпи-
сали у квітні 2018 р. у м. Кракові спільну Декларацію, яка закликає уряди європейсь-
ких держав докласти максимальних зусиль для подолання дефіциту йоду у дітей, як 
найбільш вразливої верстви населення. Збільшення кількості мертвонароджених не-
мовлят, затримка фізичного, статевого та інтелектуального розвитку дітей є наслід-
ком негативного впливу нестачі йоду.  

У літературі зустрічається чимало наукових праць про те що брак йоду спричи-
няє серед інших небезпечних розладів, онкологічні захворювання. Епідеміологічні 
дослідження виявили зв’язок між йододефіцитом і раком молочної залози, шлунку, 
щитовидної залози, простати, яєчників. Опубліковано дані про те що гіпотиреоз у ек-
спериментальних щурів асоціюється із зростаючою частотою спонтанних лімфоблас-
тних лейкемій. Дедалі більше визнання знаходить гіпотеза про антиканцерогенну дію 
йоду. 

Для України, як і для інших країн Європи, недостатнє споживання йоду насе-
ленням є наболілою проблемою. Загальнонаціональне дослідження вживання насе-
ленням  мікронутрієнтів, проведене у 2002 р. за підтримки Дитячого Фонду ООН 
(ЮНІСЕФ), довело наявність йодного дефіциту на всій території України. Львівщина 
традиційно відноситься до регіонів максимального ризику йододефіцитних захворю-
вань. З цим пов’язана актуальність вивчення даної проблеми у Львівській області. 

Мета. Виявлення ймовірного зв’язку між йододефіцитом та розвитком онкоге-
матологічних захворювань у дітей. 

Матеріали та методи. Нами проведено скринінг йодного статусу у 36 дітей , 
які лікувались з приводу онкогематологічних захворювань у Західноукраїнському 
спеціалізованому дитячому медичному центрі м. Львова, та 32 здорових дітей. Для 
оцінки йодного статусу діти тестувались на вміст йоду в сечі, а також виконувалось 
УЗД щитовидної залози. Статистична обробка даних здійснювалась за допомогою 
програми “Statistica for Windows 8.0” Параметричні показники порівнювались за до-
помогою критерію Манн-Вітні, оскільки цей критерій застосовують для невеликої ви-
бірки даних. 

Результати. Проаналізовано результати дослідження концентрації йоду в сечі  
у 36 дітей з онкогематологічною патологією та 33 здорових дітей.  

У групі хворих були діти віком від 1,5 року до 17 років. Середній вік становив 
8,5 років. Серед них 20 дівчаток (55,5 %) та 16 хлопців (44,4 %). Гостра лімфобластна 
лейкемія була діагностована у 29 дітей, гостра мієлобластна лейкемія у 5 дітей, юве-
нільна мієломоноцитарна лейкемія – 1 дитина, лімфома Ходжкіна – 1 дитина. Конце-
нтрація йоду в сечі була зниженою (70<100мкг/л) у 30 хворих (83,3 %), 6 хворих (16,7 
%) мали нормальний рівень йоду в сечі (100-300мкг/л). 

У групу здорових увійшли діти віком  від 2 до 18 років, середній вік 13 років. 
Серед них 22 дівчинки (66,6 %) та 11 хлопців (33,3 %). У 16 дітей (48,5 %) було вияв-
лено нормальний рівень йоду в сечі, у 15 (45,5 %) концентрація йоду в сечі була зни-
женою, причому у однієї дівчини (3 %) він був значно зниженим (<70 мкг/л). У групі 
здорових було 2 дітей (6 %)із підвищеним рівнем йоду в сечі (>300 мкг/л). 

Наше дослідження показало, що концентрація йоду в сечі дітей з онкогематоло-
гічною патологією була достовірно нижчою ніж у здорових дітей (р=0,008). Нами ви-
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явлено статистично достовірну більшу частоту йододефіцитного стану у хворих дітей 
порівняно зі здоровими (р=0,0015). 

Важливим методом діагностики уражень щитовидної залози є ультразвукове 
дослідження. Найчастішою патологією (69,2 %), виявленою під час сонографічних 
обстежень щитовидної залози у  групі дітей зі злоякісними захворюваннями крові, 
були колоїдні включення в одній або обох долях щитовидної залози. Вони виявлялись 
навіть у дітей з нормальними розмірами щитовидної залози. Збільшений об’єм щито-
видної залози знайдено у 53,8 %  хворих. Третьою ультразвуковою ознакою, підтвер-
дженою у 46,2 % дітей, була змінена ехоструктура залози з появою гіпоехогенних зон 
та формуванням вузлів.  

Висновки. 
1. Дефіцит йоду серед дитячого населення є актуальною проблемою в Україні 

та може розглядатись як один із можливих етіологічних чинників злоякісних захво-
рювань крові у дітей. 

2. Дефіцит йоду серед дітей з онкогематологічною патологією зустрічається ча-
стіше у порівнянні зі здоровими дітьми. 

3. Раннім маркером йододефіцитного стану є поява колоїдних включень у тка-
нині щитовидної залози при її сонографічному обстеженні. 

4. Йододефіцитний стан як можливий етіологічний чинник онкогематологічної 
патології у дітей потребує подальшого вивчення.  

ОЦІНКА ПОРУШЕНЬ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ З 

СУБКЛІНІЧНИМ ГІПОТИРЕОЗОМ В ПОРІВНЯННІ ІЗ ХВОРИМИ 
НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ 

Д.мед.н., проф. Урбанович А. М., к.мед.н. Ліщук О. З., к.мед.н. Суслик Г. І. 
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 

Вступ. Субклінічний гіпотиреоз – найбільш поширений варіант тиреоїдної дис-
функції. Частота субклінічного гіпотиреозу перебуває в межах від 4 до 20 % доросло-
го населення. Одним з найчастіших ускладнень гіпотиреозу є гіперхолестеринемія у 
поєднанні з дисліпідемією, внаслідок чого зростає ризик розвитку атеросклерозу, що 
своєю чергою призводить до розвитку серцево-судинних захворювань. Неалкогольна 
жирова хвороба печінки (НАЖХП) – це клініко-патологічний синдромокомплекс, що 
включає стеатоз, стеатогепатит та фіброз печінки. Патогенетичні механізми перебігу 
захворювання призводять до розвитку ускладнень з боку всіх систем та органів, що 
суттєво впливає на прогноз життя пацієнтів. Тому, на сучасному етапі медицини стає 
зрозумілим, що будь-яке захворювання потрібно розглядати не тільки з боку одного 
профілюючого спеціаліста, а як поєднання знань лікарів різних спеціальностей. Це 
сприяє розвитку нових поглядів на етіологію та патогенез різних захворювань, а отже 
й нових підходів до стандартних методів лікування та профілактики можливих ускла-
днень. 

Мета. Визначити рівень порушення ліпідного обміну та функціонального ура-
ження печінки у хворих з субклінічним гіпотиреозом в порівнянні з хворими на неал-
когольну жирову хворобу печінки. 

Матеріали та методи. В дослідження було включено 38 пацієнтів, які були ро-
зділені на 3 групи. До 1-ї групи увійшли 10 пацієнтів з НАЖХП, до 2-ї групи – 11 па-
цієнтів з субклінічним гіпотиреозом без замісної гормонотерапії, до 3-ї групи – 17 па-
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цієнтів з субклінічним гіпотиреозом з прийомом левотироксину у дозі 50-75 мг. На 
момент обстеження результати були отримані вперше. Вік хворих коливався в межах 
43±13 років. Усім хворим було проведено визначення рівня тиреотропного гормону 
гіпофізу, вільного тироксину та вільного трийодтироніну, ультразвукове дослідження 
щитоподібної залози. За загальноприйнятими методиками було проведено біохімічне 
дослідження крові з визначенням рівнів гамма – глутамілтрансферази (ГГТ), лужної 
фосфатази (ЛФ), аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ), 
загальний білірубін, загальний холестерин (ЗХ), тригліцериди (ТГ), ліпопротеїди ни-
зької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ).  

Результати. В ході дослідження було встановлено, що всі пацієнти мали пору-
шення ліпідного обміну, але ступінь його відхилення був більшим у хворих 1-ї групи 
(у 1-ї групи рівень ЗХ склав 6,3±1,1 ммоль/л, ТГ – 3,2±0,8 ммоль/л, ЛПНЩ – 4,1±0,4 
ммоль/л, ЛПВЩ – 0, 76±0,09 ммоль/л; у пацієнтів 2-ї групи рівень ЗХ склав 6,2±0,5 
ммоль/л, ТГ – 2,9±0,8 ммоль/л, ЛПНЩ – 4,0±0,5ммоль/л, ЛПВЩ – 0,76±0,2 ммоль/л; 
у пацієнтів 3-ї групи рівень ЗХ склав 5,9±0,7 ммоль/л, ТГ – 2,5±0,4 ммоль/л, ЛПНЩ – 
4,0±0,3 ммоль/л, ЛПВЩ – 0,83±0,08 ммоль/л). Ознаки цитолізу було виявлено лише у 
7 пацієнтів 1-ї групи – рівень АЛТ склав 60±14 Од/л, АСТ – 42±4 Од/л, ГГТ – 63±27 
Од/л.  

Висновки. Не дивлячись на те, що у хворих на неалкогольну жирову хворобу, 
печінка є основним органом мішенню, а дисліпідемія закономірним чином виникає на 
фоні метаболічних порушень, при субклінічному гіпотиреозі відмічається порушення 
ліпідного обміну (навіть у хворих, які приймають замісну гормонотерапію). Розумін-
ня того, що такі зміни у хворих з субклінічним гіпотиреозом обумовлені гормональ-
ними порушеннями, а отже потребують адекватної замісної терапії, може попередити 
розвиток виникнення ускладнень, в першу чергу, з боку серце-судинної системи та 
неалкогольної жирової хвороби печінки. 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ 
ВИСОКОДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ФОРМ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ 
ЗАЛОЗИ, АВТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ ТА ФОЛІКУЛЯРНИХ 

ТИРЕОЇДНИХ АДЕНОМ 

Філоненко Н.Г., д.мед.н., с.н.с. Хазієв В.В., к.мед.н. Дубовик В.М.,  
к.мед.н. Герасименко Л.В., к.мед.н. Сазонов М.Є., к.мед.н. Соколова С.С.,  

Тяжелова О.В. 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського» НАМН України, Харків 

Вступ. При дослідженні патогенетичних аспектів раку щитоподібної залози 
(РЩЗ) необхідним є визначення супутньої патології тиреоїдної паренхіми. За даними 
літератури максимум 23 % високодиференційованих форм раку щитоподібної залози 
(ЩЗ) розвинулися в незміненій тиреоїдній паренхімі. В інших випадках злоякісні но-
воутворення ЩЗ супроводжувалися хронічним автоімунним тиреоїдитом (АІТ)  
(13-40 %), вузловим колоїдним зобом (9-15 %), фолікулярними аденомами (ФА)  
(7-12 %), дифузним токсичним зобом (2,4-3,6 %). В даний час зв'язок між РЩЗ та фо-
новими тиреоїдними захворюваннями остаточно не встановлений. Хоча патоморфо-
логічні ознаки таких захворювань ЩЗ визначаються одночасно, незрозумілим є вплив 
супутньої доброякісної патології на розвиток, перебіг та прогресування злоякісних 
новоутворень. Крім того, поєднання РЩЗ із доброякісною патологією обумовлює 
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значні труднощі цито- та гістологічної діагностики, що призводить до встановлення 
некоректного діагнозу і нерідко перешкоджає вибору ефективної лікувальної тактики. 

Мета. Визначити особливості поєднання високодиференційованих форм раку 
щитоподібної залози з автоімунним тиреоїдитом та фолікулярними тиреоїдними аде-
номами. 

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 424 записів хворих, 
які були прооперовані в клініці ДУ «Інститут проблем ендокринної патології  
ім. В. Я. Данилевського» НАМН України з приводу РЩЗ за період 2008-2019 рр. Па-
томорфологічне дослідження здійснювали комплексом гістологічних методик із ви-
користанням мікроскопа «Granum R-60». Препарати забарвлені гематоксиліном та ео-
зином використовували для аналізу досліджуваних тканин. Фарбування препаратів 
фуксином на еластичні волокна за Вейгертом з дофарбовуванням пікрофуксином за 
методом Ван Гізон використовували для виявлення і диференціювання сполучнотка-
нинних структур. Патогістологічний діагноз досліджених новоутворень встановлюва-
вся в патологоанатомічному відділенні клініки відповідно до 3-го і 4-го видань Гісто-
логічної класифікації пухлин ендокринних залоз ВООЗ. Визначення вірогідності різ-
ниць отриманих даних проведено в програмі Statistica 10.0 за критерієм ӽ2 з поправ-
кою Йєйтса на безперервність. 

Результати. Серед 424 хворих виявлено 339 випадків (79,95 %) високодифере-
нційованих форм РЩЗ, папілярний рак щитоподібної залози (ПРЩЗ) діагностовано у 
178 (41,98 %) пацієнтів, фолікулярний рак щитоподібної залози (ФРЩЗ) - у 161 
(37,97 %). У 122 хворих на високодиференційовані форми РЩЗ (35,99 %) супутньої 
тиреоїдної патології визначено не було.  

Серед папілярних карцином ЩЗ виявлено 51 випадок (28,65 %) без супутньої 
патології. У 35 хворих (19,66 %) зареєстровано супутній дифузний або дифузно-
осередковий АІТ; у 24 пацієнтів (13,48 %) ПРЩЗ сполучався з АІТ та ФА; у 8 випад-
ках (4,49 %) фоновою патологією були одиничні або множинні тиреоїдні аденоми. 

Серед фолікулярних карцином ЩЗ виявлено 71 випадок (44,09 %) без супутньої 
патології. У 4 хворих (2,48 %) зареєстровано супутній дифузний або дифузно-осеред-
ковий АІТ; у 2 пацієнтів (1,24 %) ФРЩЗ сполучався з АІТ та ФА; у 23 випадках 
(14,29 %) фоновою патологією були одиничні або множинні тиреоїдні аденоми. 

При аналізі зіставлених даних встановлено, що частота діагностування ФРЩЗ 
без супутньої патології ЩЗ вірогідно вища, ніж при ПРЩЗ (44,09 % vs 28,65 %, 
р<0,05). Частота супутнього АІТ була значно вищою при ПРЩЗ, ніж для ФРЩЗ 
(19,66 % vs 2,48 %; р<0,001). В той же час супутні фолікулярні тиреоїдні аденоми бу-
ли вірогідно більш властивими для ФРЩЗ (14,29 % vs 4,49 %; р<0,001). 

Отримані дані можуть свідчити про значну роль автоімунних процесів у пато-
генезі папілярних карцином ЩЗ. З іншого боку, висока частота фолікулярних тиреої-
дних неоплазій при ФРЩЗ вказує на можливість малігнізації ФА, що вимагає більш 
агресивного підходу до їх лікування. За сучасними даними, високодиференційовані 
пухлини ЩЗ, що досліджувалися, мають несхожі механізми патогенезу, тому важли-
вим є визначення передпухлинних станів, в якості яких можуть виступати доброякісні 
тиреоїдні захворювання.  

Висновки. Вірогідність діагностування папілярного раку щитоподібної залози 
значно вища на фоні супутнього автоімунного тиреоїдиту, ніж фолікулярного тиреої-
дного раку, що побічно може вказувати на автоімунні процеси як передпухлинний 
стан. 



 

 

171 
Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології», 

Двадцяті Данилевські читання  (4-5 березня 2021р.) 

 

ПАТОЛОГІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ (клінічні дослідження) 

Високий відсоток поєднання фолікулярного раку та тиреоїдних аденом  опосе-
редковано свідчить про необхідність розцінювати останні як джерело малігнізації.  

РІВЕНЬ ВІТАМІНУ D У ЖІНОК В ПРЕМЕНОПАУЗІ З 
ГІПОТИРЕОЗОМ У ЙОДОДЕФІЦИТНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

Чукур О. О. 
Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України 

Вступ. Йодний дефіцит залишається актуальною проблемою охорони здоров’я 
в Україні і більш ніж у 140 країн світу. Підвищення інтересу до проблеми йододефі-
цитних захворювань за останні роки спричинене зростаючою поширеністю тиреоїдної 
патології серед дорослого населення України на тлі погіршення екологічної ситуації 
та відсутньої загальнодержавної профілактичної програми.  

Поширеність гіпотиреозу (ГТ) серед дорослих жінок різних вікових груп стано-
вить від 4-15 % і частіше зустрічається серед жінок старшого віку. В середньому 40 % 
жінок в менопаузальному періоді мають ГТ на фоні автоімунного тиреоїдиту.  

Понад 1 млрд. людей в усьому світі зазнають дефіциту або недостатності віта-
міну D. В Україні близько 80 % дорослого населення мають гостру нестачу вітаміну 
D в організмі, 16 % недостатню кількість, і лише у 4 % українців рівень вітаміну D 
відзначається у нормальній кількості. Сьогодні інтенсивно вивчається вплив вітаміну 
D на перебіг автоімунних захворювань (АІЗ) щитоподібної залози (ЩЗ), взаємодії ти-
реоїдних гормонів з вітаміном D та його метаболітами. Тому за цієї патології важли-
вим є стан забезпечення вітаміну D. 

Мета. Визначити рівень забезпеченості вітаміну 25(OH)D3, провести оцінку 
медіани йодурії та встановити їх взаємозв’язки з тиреоїдним статусом у жінок пре-
менопаузального віку з гіпотиреозом.  

Матеріали і методи. Обстежено 146 жінок пременопаузального віку з ГТ на тлі 
автоімунного тиреоїдиту. Середній вік склав 46,8±0,73 років, статус менопаузи ви-
значали за допомогою самозвітної анкети про менструальні кровотечі та їх регуляр-
ність. Тривалість захворювання становила 6,4±1,7 років. 

Рівні гормонів: тиреотропного (ТТГ), вільного тироксину (вТ4), вільного трийо-
дтироніну (вТ3), антитіл до тиреоглобуліну (АТТГ), антитіл до тиреопероксидази 
(АТПО) визначали за допомогою електрохемілюмінесцентного методу. 

Визначення рівня 25(ОН)D3 в сироватці крові, проводили електрохемілюмінес-
центним методом в осінньо-зимовий період. Визначення концентрації йоду проводи-
ли у разових порціях сечі за методом Sandell-Koltoff в модифікації Dunn у лабораторії 
епідеміології ендокринних захворювань Інституту ендокринології та обміну речовин 
ім. В.П. Комісаренка НАМН України. 

Статистичну обробку результатів проведених досліджень проводили з викорис-
танням статистичного пакету «STATISTICA 10.0». Для оцінки ступеня взаємозв'язку 
проводили кореляційний аналіз із розрахунком коефіцієнта кореляції за Спірменом (r) 
та його достовірність (р).  

Результати. У жінок пременопаузального віку з автоімунним ГТ у 78,8 % ви-
значався дефіцит і у 17,1% недостатність вітаміну D. Середній рівень 25(ОН)D3 у жі-
нок з ГТ, які включені у дослідження склав 16,42±0,57 нг/мл, що відповідає дефіциту 
вітаміну D (<20 нг/мл). Наші результати показали, що частота гіповітамінозу вітаміну 
D у хворих на ГТ є значно вищою, ніж у здоровій популяції. Проведений кореляцій-
ний аналіз визначив взаємозв’язки між рівнем вітаміну D та рівнем тиреоїдних гор-
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монів, ТТГ, АТПО, АТТГ. Відзначався достовірно сильний негативний кореляційний 
зв’язок між 25(ОН)D3 з АТПО (r=-0,77) і рівнем ТТГ (r=-0,72) та середньої сили з 
АТТГ (r=-0,33), р<0,05. Позитивні кореляції середньої сили були встановлені з рівнем 
вT3 (r=0,46) та вT4 (r=0,44), р<0,05. Наші результати свідчать, що дефіцит вітаміну D 
корелює із зниженням функції ЩЗ та наявністю АТПО і АТТГ. 

Результати визначення медіани йодурії у жінок пременопаузального віку з ГТ ав-
тоімунного генезу показали недостатнє йодне забезпечення у половини хворих 48,9 % 
(легкий дефіцит йоду у 26,7 % і середнього ступеня важкості у 22,2 %) та надмірне 
йодне навантаження у 8,9 %. Результати досліджень показали, що частота недостат-
ності йоду у хворих на автоімунні захворювання ЩЗ є теж значно вищою, ніж у здо-
ровій популяції. Проведений кореляційний аналіз визначив позитивні взаємозв’язки 
середньої сили між рівнем медіани екскреції йоду з рівнем ТТГ (r=0,24), АТПО 
(r=0,21) і слабкої сили з АТТГ (r=0,14), р<0,05. 

Висновки. Результати наших досліджень рекомендують проводити скринінг 
дефіциту вітаміну D та систематичний моніторинг йодної забезпеченості для всіх па-
цієнтів із гіпотиреозом, особливо у жінок в пременопаузальному віці з автоімунними 
захворюваннями щитоподібної залози. Дефіцит вітаміну D корелює із зниженням фу-
нкції щитоподібної залози та тяжкістю гіпотиреозу, що визначає необхідність додат-
кового призначення вітаміну D для всіх пацієнтів із автоімунною патологією щитопо-
дібної залози. Для адекватного йодного забезпечення жінкам хворим на гіпотиреоз 
необхідно проводити моніторинг надходження йоду в організм у вигляді йодованої 
солі та продуктів харчування з контрольним визначенням тиреоїдного гормонального 
статусу та концентрації йоду в організмі. 
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РІВНІ ВІТАМІНУ D ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 
ФУНКЦІЮ ЕНДОТЕЛІЮ, У ХВОРИХ НА СИНДРОМ 

ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ 

Д.мед.н., с.н.с. Архипкіна Т. Л., к.мед.н. Любимова Л. П., д.мед.н., проф. 
Бондаренко В. О., к.б.н. Бєлкіна І. О., к.б.н. Величко Н. Ф. 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. Сьогодні численні дослідження присвячені вивченню ендотеліальної 
функції у хворих на синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) (Kao Y.H., 2013; Dube R., 
2016). В літературних джерелах з'являються повідомлення, що у формуванні порушень 
функції ендотелію у даного контингенту хворих відіграє роль недостатність вітаміну D 
(Mazidi M., 2017; Tabrizi R., 2018). Водночас механізми, завдяки яким вітамін D 
впливає на стан ендотеліальної функції, до кінця не з'ясовані. Припускається, що 
частково це може відбуватися внаслідок збільшення продукції ендотеліального фактора 
релаксації – оксида азоту (NO) (Rinkoo D, 2014). Ефекти NO регулюються виключно 
його концентрацією та стабільністю. У ендотелії, що нормально функціонує, постійно 
вивільняються низькі рівні NO для підтримки кровоносних судин у стані дилатації та 
забезпечення неадгезивності судинної вистілки відносно формених елементів крові. 
Дефіцит, або надмірне виділення NO роблять його токсичним для клітин внутрішньої 
вистілки судин. Основним субстратом для синтезу NO є аргінін, зниження вмісту якого 
супроводжується порушенням базального вироблення NO, що призводить до 
пошкодження ендотелію (Марков Х., 2005). 

Amer M. і Qayyum R. J. (2014) вважають, що недостатність та дефіцит вітаміну D 
впливають і на сироватковий рівень гомоцистеїну (ГЦ), оскільки можуть регулювати 
експресію генів ферментів, які беруть участь у метаболізмі останнього. Підвищена 
концентрація сироваткового рівня ГЦ, в свою чергу, також є одним із факторів, який 
призводить до дисфункції ендотелію.  

Отже, в наукових джерелах відсунє чітке уявлення щодо ролі вітаміну D у 
формуванні функції ендотелію, що свідчить про необхідність подальших досліджень.  

Мета. Дослідити можливий зв'язок між рівнем витаміну D та метаболітами 
оксида азоту, аргініном та гомоцистеїном у хворих на синдром полікістозних 
яєчників. 

Матеріали та методи. В клініці ДУ «Інститут проблем ендокринної патології  
ім. В. Я. Данилевського НАМН України» обстежено 60 жінок – у віці від 18 років до 28 
років з діагнозом СПКЯ. Контрольну групу склали 30 здорових жінок з нормальною 
менструальною функцією. В сироватці крові досліджували рівень вітаміну D (набір 25-
OH VitaminD (total) ELISA, Німеччина). В залежності від показника вітаміну D 
обстежені були розподілені на гупи: перша група 44 хворі на СПКЯ з вітаміном D < 
30 нг/мл (D-гіповітаміноз); друга група 16 хворих на СПКЯ з вітаміном D > 30 нг/мл; 
третя група 12 здорових жінок з вітаміном D < 30 нг/мл; четверта група 18 здорових 
жінок з вітаміном D > 30 нг/мл. У сироватці крові визначали вміст метаболітів оксида 
азоту – нітрат-нітритів (NOx) та аргініну за загальноприйнятою методикою, 
концентрацію ГЦ з використанням наборів «Architectsystem» (Німеччина). 

Статистична обробка одержаних даних проводилася методами варіаційної 
статистики за допомогою стандартного пакета статистичних розрахунків Microsoft Excel 
і Statistica 10,0. Дані наведені як (


 S ). 

Результати. Згідно отриманих даних у хворих на СПКЯ існує підвищення 
сумарної кількості NОx (4,6±0,1 мкмоль/л, Р<0,05) на тлі зниженої концентрації 
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аргініну (181,9±4,3 мкмоль/л, Р<0,05) відносно жінок контрольної групи (3,7±0,1 
мкмоль/л та 209,8±4,2 мкмоль/л відповідно). При рівні вітаміну D < 30 нг/мл, за умов 
СПКЯ, спостерігалось подальшє зростання показників NОx (5,1±0,1 мкмоль/л, Р<0,05) 
та зменшення аргініну (154,6±4,6 мкмоль/л, Р<0,05) відносно пацієнток з вітаміном D 
> 30 нг/мл (4,2±0,2 мкмоль/л та 176,0±4,9 мкмоль/л відповідно). Водночас у жінок 
контрольної групи зміни зазначених показників в залежності від рівня вітаміну D 
були відсутні (Р>0,05). Встановлено наявність негативної кореляційної залежності 
між концентрацією NОx та аргініну (r= -0,289; Р<0,01), а також позитовної асоціації 
(r= 0,302; Р<0,02) між аргініном та вітаміном D. Однак існування кореляційного 
зв'язку між вітаміном D та метаболітами NО (r=0,173; Р>0,05) не доведено. Тому, 
можливо припустити, що недостатність вітаміну D є не єдиним чинником, який 
призводить до підвищення NOx у жінок зі СПКЯ. 

Згідно з даними наших попередніх досліджень, гіпергомоцистеїнемія, яка 
вважається фактором ризику формування ендотеліальної дисфункції, існує у кожної 
другої жінки зі СПКЯ. Найбільші показники ГЦ спостерігались за умов зниженої 
концентрації вітаміну D, як серед пацієнток зі СПКЯ (14,9±0,3 мкмоль/л; Р<0,05), так 
і серед жінок контрольної групи (10,1±0,4 мкмоль/л; Р<0,05). У хворих зі СПКЯ 
встановлено негативну кореляційну залежність між концентраціями вітаміну D та ГЦ, 
як у пацієнток із нормальним рівнем вітаміну D (r= -0,401; Р<0,01), так і з його 
недостатністю (r= -0,576; Р<0,02). У здорових жінок кореляційна залежність між 
зазначеними показниками існувала лише в групі з недостатністю вітаміну D (r= -
0,601; Р<0,05). У хворих на СПКЯ з ГГЦ частота підвищеного рівня NOx була 
вірогідно вищою ніж у жінок з нормогомоцистеїнемією (Р<0,05), але кореляційного 
взаємозв'язку між ГЦ та NOx (r=0,157; Р>0,05) не встановлено. 

Висновки. При синдромі полікістозних яєчників наявність D-гіповітамінозу 
супроводжується зниженням аргініну, зростанням рівнів метаболітів оксида азоту та 
гомоцистеїну, що підкреслює участь даного нутрієнта у формуванні дисфункції 
ендотелію. 

АНАЛІЗ СПАДКОВОЇ ОБТЯЖЕНОСТІ У ХЛОПЦІВ ІЗ 
ЗАТРИМКОЮ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ 

СТУПЕНЯ ГІПОАНДРОГЕНІЇ 

Д.б.н., проф. Багацька Н. В. 
ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», Харків 

Вступ. Збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення України на 
сьогодні залишається однією з найважливіших державних і медико-соціальних про-
блем. Це обумовлено тим, що в Україні спостерігається збільшення числа неплідних 
шлюбів за рахунок виникнення цих порушень у чоловіків. Поширеність порушень ре-
продуктивної системи у чоловіків, котрі приводять до непліддя складає 0,25-0,27 на 
1000 осіб. Нерідко джерело виникнення порушень репродуктивної функції чоловічого 
організму лежить у пре- або пубертатному періоді, серед яких однією з найбільш по-
ширених дисфункцій статевої системи у хлопців пубертатного періоду є затримка 
статевого розвитку (ЗСР). Відомо, що вагову роль в цьому відіграють спадковість (сі-
мейне накопичення порушень репродуктивної системи) та негативні чинники середо-
вища (несприятливі соціально-економічні умови, складні матеріально-побутові умо-
ви, незгода в сім’ї, незбалансоване, неправильне харчування, моральне і психічне на-
вантаження тощо). 
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Мета. Виявлення спадкових та негативних чинників середовища в сім’ях хлоп-
ців із затримкою статевого розвитку з урахуванням ступеня гіпоандрогенії.  

Матеріали та методи. Генеалогічний аналіз проведено в сім'ях 30 хлопців 12-
17 років із ЗСР з урахуванням ступеня гіпоандрогенії. Групу порівняння склали родо-
води 47 сімей здорових однолітків, мешканців м. Харкова і Харківської області. У ро-
доводах пробандів із ЗСР з'ясовували наявність хронічних неінфекційних хвороб се-
ред родичів трьох ступенів спорідненості з пробандом.  

Для визначення значущості розбіжностей між ознаками, що порівнювались, за-
стосовували критерій Стьюдента з використанням табличних процесорів SPSS Stati-
?tics 17,0. 

При проведенні генеалогічного аналізу дотримувалися принципів Гельсінської 
декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про захист прав і гідності людини 
щодо застосування в біології та медицині, відповідних законів України. Протокол до-
слідження ухвалений Комітетом з біоетики та деонтології ДУ «ІОЗДП НАМН».  

Результати. Згідно отриманих даних, до настання вагітності 13,3 % матерів та 
26,7 % татусів мали негативні звички (паління); у 23,3 % матерів до настання та в пе-
рші місяці вагітності відмічався сильний емоційний стрес (хвороба і смерть близьких 
родичів, тяжкі сімейні конфлікти і переживання, розлучення). Хлопці із ЗСР майже 
вдвічі частіше виховувались в неповних сім’ях; у них в 1,5 раза частіше виявлявся 
стрес вдома та в навчальному закладі.  

Серед перинатальних чинників ускладнення при вагітності (гестоз, нефропатія, 
імунноконфлікт, загроза переривання вагітності) спостерігалися з однаковою часто-
тою у матерів хворих та здорових хлопців. В той же час патологічні пологи (кесарів 
розтин за медичними ознаками, стрімкі пологи, передчасні пологи) частіше реєстру-
валися у матерів хлопців із ЗСР. Дистрес-синдром при народженні реєструвався в 
16,67 % випадків у хлопців із ЗСР. Серед хворих хлопців лише 29,9 % знаходилось на 
грудному (від 6 місяців до 1 року); 53,3 % – на штучному, 19,9 % – на змішаному ви-
годуванні.  

Враховуючи, що неповноцінне харчування не тільки знижує функціональні ре-
зерви організму, але й може супроводжуватися уповільненням темпів фізичного і ста-
тевого дозрівання, визначили, що серед обстежених пробандів 56,7 % хлопців із ЗСР 
мали збалансоване та повноцінне харчування, 26,6 % – недостатнє; надлишкове – 
16,6 %. Також у 56,7 % хлопців із ЗСР відмічалися в анамнезі дитячі інфекційні за-
хворювання (вітряна віспа, краснуха тощо); у 16,7 % – переломи кінцівок, у одного 
хлопця реєструвалася закрита черепно-мозкова травма.  

Встановлено, що спадкова обтяженість щодо порушень репродуктивної системи 
реєструвалася в 76,67 % сімей, причому 1 ступінь гіпоандрогенії (ГА) виявлявся у 
41,38 % хлопців; 2 ступінь – у 20,69 %; 3 ступінь – у 37,93 %.  

У родичів хлопців із 1 ступенем ГА обтяжена спадковість щодо порушень ре-
продуктивної системи реєструвалася в 23,33 % сімей; з 2 ступенем – в 13,33 % сімей; 
з 3 ступенем – в 43,33 % сімей відповідно. Тобто, у родичів хлопців з 3 ступенем ГА 
порушення репродуктивної функції реєструвалися втричі більше, ніж в сім’ях хлопців 
з 2 ступенем, та майже вдвічі, ніж в сім’ях хлопців з 1 ступенем.  

При порівнянні частоти мультифакторних хвороб серед родичів трьох ступенів 
спорідненості з пробандом виявили переважання таких захворювань як затримка ста-
тевого розвитку порушення репродуктивної функції, патологія ендокринної, нервової, 
травної та серцево-судинної систем у родичів I ступеня спорідненості порівняно з ро-
дичами III ступеня спорідненості.  
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Аналізуючи частоту мультифакторних хвороб у родичів хлопців з 3 ступенем 
ГА виявили переважання порушень репродуктивної, серцево-судинної, шлунково-
кишкової, ендокринної, нервової систем та онкопатології порівняно з родичами хлоп-
ців з 1 та 2 ступенями гіпоандрогенії.  

Висновки. Отже, на основі генеалогічних досліджень, проведених в сім'ях хло-
пців із затримкою статевого розвитку, спадкова обтяженість щодо порушень репро-
дуктивної системи реєструвалася в 76,67 % сімей, причому превалювала у родичів 
хлопців із 3 ступенем гіпоандрогенії. До чинників середовища, які можуть спричиня-
ти несприятливий вплив на розвиток чоловічого організму, його зростання і станов-
лення репродуктивної системи, можна віднести: патологічний перебіг пологів у мате-
рів пробандів; штучне вигодовування; неповноцінне харчування дитини; неповні сі-
м'ї, емоційний стрес, який спостерігався у матері протягом вагітності. Тобто середо-
вищні чинники є тим пусковим механізмом, який може сприяти вияву спадкової схи-
льності до досліджуваної патології.  

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ТА ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСІВ ДІВЧАТОК-ПІДЛІТКІВ 

ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ 
НА ТЛІ ДЕФІЦИТУ МАСИ ТІЛА 

К.психол.н. Бєляєва О. Е., к.б.н., с.н.с. Кашкалда Д. А. 
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків  

В літературних джерелах останніх років наводиться все більше даних щодо ко-
морбідності розладів менструальної функції та психологічних порушень. Але дослі-
дження зазначеної проблеми велися переважно у дорослих, а характер взаємозв’язків 
між гормональними показниками та психологічними характеристиками, що відбива-
ють рівень невротизації, емоційну компетентність, особливості харчової поведінки 
підлітків із порушеннями менструальної функції потребують уточнення. Порушення 
фізичного розвитку, зокрема відхилення маси тіла від її оптимальних для віку показ-
ників, є важливим маркером соматичного благополуччя. 

Мета. Вивчення взаємозв'язків між показниками психологічного стану та рів-
нями гонадотропних і статевих гормонів в крові дівчат-підлітків із олігоменореєю 
(ОМ) та вторинною аменореєю (ВА) на тлі дефіциту маси тіла (ДМТ)  

Матеріали та методи. Обстежено 25 дівчаток 14-17 років із ОМ та ВА на тлі 
дефіциту маси тіла. Рівні лютеїнізуючого (ЛГ), фолікулостимулюючого (ФСГ) гор-
монів, пролактину (ПРЛ), естродіолу (Е2) та тестостерону (Т) визначали імуноферме-
нтним методом (набори фірми Бест Діагностік, Україна). Для визначення психологіч-
них особливостей використовували опитувальник невротичних станів К. К. Яхіна-
М.Д. Менделевича, Торонтську алекситимічну шкалу (TAS-20), багатовимірну шкалу 
перфекціонізму Х’юїта-Флетта та Голландський опитувальник харчової поведінки 
DEBQ. Кореляційний аналіз проведено непараметричним методом Спірмена (ρ) в 
програмі STATISITICA 10.  

Результати. У дівчат-підлітків з ОМ та ВА на тлі ДМТ виявлено значущі коре-
ляційні зв'язки між рівнем ЛГ і показниками невротичної депресії (ρ=–0,42; Рρ<0,05), 
вегетативних порушень (ρ=–0,52; Рρ<0,05), обмежувальної (ρ=–0,52; Рρ<0,05) та екс-
тернальної (ρ=–0,58; Рρ<0,05) харчової поведінки.  

Встановлено також, що показник рівня ПРЛ у дівчат із ОМ та ВА на тлі ДМТ 
прямо корелював із показником загального перфекціонізму (ρ=0,51; Рρ<0,05), більш 
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слабкі прямі зв’язки відзначалися також із окремими його складовими – перфекціоні-
змом, орієнтованим на себе (ρ=0,47), орієнтованим на інших (ρ=0,34;), чутливістю до 
перфекціоністських вимог оточення (ρ=0,44). Визначався також прямий зв’язок ПРЛ 
із показником критичного ставлення до власного тіла (ρ=–0,34) та зворотній – із пока-
зниками алекситімії: зовнішньоорієнтованим мисленням (ρ=–0,53) та труднощами 
опису почуттів – (ρ=–0,34).  

Рівень Е2 був суттєво позитивно зв’язаний із шкалою істероїдного типу реагу-
вання(ρ=0,51; Рρ<0,05), тобто низькі показники Е2 сполучалися з невротичними по-
рушеннями істероїдного регістру. 

Рівень тестостерону в цих хворих виявляв слабкі позитивні зв’язки з порушен-
нями харчової поведінки емоціогенного (ρ=0,37) та екстернального (ρ=0,35) типів.  

Висновки. Таким чином, встановлено взаємозв’язки психологічного стану дів-
чат із олігоменореєю та вторинною аменореєю на тлі дефіциту маси тіла з їх гормона-
льним статусом.  

1. Підвищення лютеїнізуючого гормону в обстежених хворих сполучалося з по-
силенням депресивних проявів і вегетативних порушень, а також із меншою вираже-
ністю харчових обмежень й слабкою чутливістю до зовнішніх харчових спокус.  

2. Підвищення пролактину у цих хворих корелювало зі збільшенням загального 
перфекціонізму, тобто надмірним прагненням досконалості. 

3.  Низькі показники естродіолу в цих дівчат були зв’язані з невротичними по-
рушеннями істероїдного регістру. 

РІВНІ ВІТАМІНУ D, АРГІНІНУ ТА СТАБІЛЬНИХ МЕТАБОЛІТІВ 
ЦИКЛУ ОКСИДУ АЗОТУ В КРОВІ У ЧОЛОВІКІВ ІЗ РІЗНИМ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СІМ’ЯНИКІВ 
1Д.мед.н., проф. Бондаренко В. О., 1к.б.н., с.н.с. Карпенко Н. О.,  

2к.мед.н. Мінухін А. С., 1к.мед.н. Скорняков Є. І.,1к.б.н. Бєлкіна І.О.,  
1к.б.н. Величко Н. Ф., 1Кошель С. П., 1Овчаренко Л. Б., 1Сахнюк Т. В. 

1ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків, 
2Національний фармацевтичний університет, Харків 

Вступ. Наші попередні дослідження показали, що у неплідних чоловіків з 
андрогенодефіцитом частота D-гіповітамінозу суттєво більша порівняно з особами з 
відповідними нормі рівнями тестостерону (Т) в крові (Бондаренко В. О. та ін., 2020). 
Крім того, у чоловіків з патосперміями на тлі гіпоандрогенного статусу існує 
зниження вмісту аргініну в крові (Бондаренко В. О. та ін., 2018). Аргінін є джерелом 
для синтезу оксиду азоту (NO), який впливає на модуляцію судин сім’яників і тим 
самим діє на сперматогенез (Бабушкіна Л, В., 2009; Battaglia S. et al. 2000). 
Метаболітами NO є нітрати та нітрити (NOх), рівень яких в крові навпаки зростає у 
чоловіків з патосперміями при андрогенемії (Бондаренко В. О. та ін., 2018).  

Однак, як змінюється вміст аргініну та NOх в крові в залежності від рівня 
вітаміну D в крові і як це пов’язвно з андрогенним балансом у чоловіків з різним 
станом сперматогенної функції яєчок на сьогодні невідомо. 

Мета. Провести порівняльне дослідження рівнів вітаміну D, аргініну, нітрат-
нітритів та статевих гормонів у чоловіків з різним станом сперматогенної функції 
яєчок. 

Матеріали та методи. Нами було обстежено 34 чоловіка віком 23-44 роки, які 
знаходились у неплідному шлюбі більше одного року. У пацієнтів проводили 



 

 

178 
Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології», 

Двадцяті Данилевські читання  (4-5 березня 2021р.) 

 

РЕПРОДУКТИВНІ ПОРУШЕННЯ (клінічні дослідження) 

дослідження андрологічного статусу, прораховували індекс маси тіла (ІМТ), 
проводили аналіз параметрів спермограм відповідно критеріїв ВООЗ (2010), 
визначали рівні вітаміну D (25-гідроксивітаміну D), загального Т та естрадіолу (Е2) за 
допомогою наборів для імуноферментного аналізу. Крім того, в крові досліджували 
рівні аргініну та NOх спектрофотометричним методом. 

Пацієнти були розподілені на три групи в залежності від показників параметрів 
спермограм. Першу групу склали 11 чоловіків з відповідними нормі ВООЗ 
параметрами спермограм (НЗС), другу – 14 осіб з астено- та олігоастенозооспер-
міями, і третю – дев’ять чоловіків з вираженими патосперміями. Третя група 
пацієнтів мала клінічні ознаки гіпогонадизму. 

Для статистичної обробки застосували t2-критерії Ст’юдента, метод χ2 та 
кореляційний аналіз Пірсона. 

Результати. Проведене вивчення вмісту в крові вітаміну D показало найбільш 
низькі середні значення у осіб третьої групи з вираженими патосперміями (34,5±3,2 
нмоль/л), що відповідало показникам його дефіциту. У пацієнтів другої групи середні 
величини вітаміну D (52,5±4,9 нмоль/л) були суттєво більші, однак не досягали 
показників у чоловіків з НЗС (66,5±2,4 нмоль/л). (Р<0,05). Необхідно зазначити, що 
на рівень вітаміну D в крові не впливав ІМТ, середні значення якого в усіх трьох 
групах вірогідно не відрізнялись між собою. При цьому найбільш високі показники 
рівня Т в крові відмічались у чоловіків з НЗС (20,6±1,2 нмоль/л), які суттєво 
перевищували середні значення гормону у пацієнтів другої (15,2±1,1 нмоль/л) та 
третьої групи (5,7±0,5 нмоль/л). Відповідно найменші середні величини показника 
відносної андрогенізації – співвідношення Т/Е2 були у хворих з гіпогонадним рівнем 
Т в крові (третя група), які склали 27,6±2,6 ум. од. У чоловіків з НЗС величини Т/Е2 
(119,4±10,1 ум. од) відповідали значенням норми. Крім того, у чоловіків третьої групи 
частота дефіциту вітаміну D в крові була суттєво більшою порівняно з пацієнтами 
другої групи, у яких були менше виражені порушення сперматогенезу (χ2 =5,75; 
Р<0,05 ). 

При цьому звертає на себе увагу той факт, що середні величини вмісту аргініну 
в крові у неплідних чоловіків з гіпотестостеронемією (122,5±11,2 мкмоль/л) були 
суттєво меншими порівняно з показниками у пацієнтів другої групи (162,3±14,2 
мкмоль/л; Р<0,05). Найбільш високі рівні аргініну в крові встановлено у чоловіків з 
НЗС (248,5±18,3 мкмоль/л). У той же час середні значення вмісту NOх в крові у 
групах пацієнтів з патосперміями не відрізнялись між собою (Р>0,05) та були 
вірогідно більші ніж у чоловіків з НЗС (Р<0,05). Проведений кореляційний аналіз в 
загальній групі чоловіків з порушеннями сперматогенезу не виявив залежності між 
рівнями аргініну та вітаміну D в крові (r=0,332; Р>0,05), а також між вмістом NOх та 
вітаміну D в крові (r=-0,296; Р>0,05). Немає кореляції між показниками андрогенізації 
та вітаміну D в крові (Р>0,05). Однак звертає на себе увагу той факт, що чим нижчий 
рівень вітаміну D, тим менший вміст аргініну в крові, зниження якого асоційовано з 
абсолютною та відносної гіпоандрогенемією у осіб з патосперміями. Це необхідно 
враховувати при терапії порушень репродуктивної функції у чоловіків. 

Висновки. Проведені дослідження свідчать, що у неплідних чоловіків відсутня 
пряма кореляційна залежність між рівнями вітаміну D, аргініну, а також нітрат-
нітритів в крові. Між тим, за умов D-гіповітамінозу при патосперміях відмічається 
зниження вмісту аргініну в крові, особливо суттєво на тлі вираженої 
гіпоандрогенемії. Рівні нітрат-нітритів в крові підвищені при патосперміях у 
чоловіків незалежно від вмісту вітаміну D в крові та показників андрогенізації. 
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СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ГИПОАНДРОГЕНИИ И 
КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС 

У МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПОЛОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

К.б.н., с.н.с. Кашкалда Д. А., д.мед.н., с.н.с. Турчина С. И., к.б.н. Волкова Ю. В., 
к.мед.н. Сухова Л. Л., к.мед.н. Косовцова А. В., д.мед.н., проф. Страшок Л. А. 

ГУ “Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины”, Харьков 

Введение. Известно, что любое хроническое соматическое заболевание негати-
вно влияет на уровень тестостерона, а андрогенный дефицит патогенетически связан 
с развитием сопутствующих заболеваний. Однако до сих пор остается не изученным 
вопрос о влиянии степени гипоандрогении (ГА) на состояние гепатобилиарной сис-
темы (ГБС) у детей и подростков, а также их сочетанное действие на изменения пока-
зателей свободнорадикального окисления (СРО) и антиоксидантной защиты (АОЗ), 
что и стало целью исследования нашей работы. 

Материалы и методы. Обследовано 87 подростков 13-18 лет с задержкой по-
лового развития (ЗПР). Определяли концентрацию общего тестостерона, малонового 
диальдегида (МДА), карбонилированных белков (КБ), активность супероксиддисму-
тазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГПО), каталазы в крови и уровень мелатонина в 
суточной моче. Расчитывали коэффициент оксидативного стреса (КОС), который 
представляет отношение прооксидантных процессов к антиоксидантным: КОС = 
(МДА+КБ) / (СОД+ГПО).  

В зависимости от уровня тестостерона и степени ГА пациенты были разделены 
на следующие группы: 1 – подростки, у которых уровень тестостерона составлял 
12,0-8,0 нмоль/л (I степень ГА); 2 – подростки, у которых уровень тестостерона сос-
тавлял 7,9-4,0 нмоль/л (II степень ГА); 3 – подростки, у которых уровень тестостерона 
составлял менее 4,0 нмоль/л (III степень ГА). Группу сравнения составили 84 мальчи-
ка аналогичного возраста с нормальным половым и физическим развитием, без сома-
тической патологии.  

Полученные результаты, подвергали статистическому анализу при помощи па-
кета программ «Statgraphics Plus 5.0». Для оценки достоверности отличий использо-
вали критерии Вилкоксона-Манна-Уитни (u) и углового преобразования Фишера (φ). 
Корреляционный анализ проводили с помощью коэффициента Пирсона (r). 

Результаты. Установлено, что сочетание II степени ГА с нарушениями состоя-
ния ГБС приводит к снижению активности СОД по сравнению с группой без патоло-
гии печени (Ме (медианы) составляли соответственно 1,08 Ед/мл·мин и 1,54 
Ед/мл·мин; pu<0,05).  

При III степени ГА в сочетании с нарушениями ГБС изменения процессов СРО 
и АОЗ были более значимы. У этих подростков выявлено угнетение активности ГПО 
(Ме составляли соответственно 6,40 мкмоль/мл·мин и 7,58 мкмоль/мл·мин; pu<0,05). 
В ходе индивидуального анализа установлено, что половина подростков с III степе-
нью ГА и сопутствующими нарушениями ГБС находится в состоянии оксидативного 
стресса, а без патологии печени – только 20,0 % (pφ<0,1). Следует отметить, что у ма-
льчиков с гепатобилиарними нарушениями реже встречались нормальные значения 
активности СОД (27,5 %), в то время как без нарушений они наблюдались у 50,0 % 
подростков (pφ<0,05). При этом у каждого второго пациента с патологией печени в 
сочетании с III степенью ГА регистрировались высокие значения активности СОД, а 
без патологии печени – только у каждого четвертого ребенка (pφ<0,03). 
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Проведя корреляционный анализ, у подростков с III степенью ГА были устано-
влены достаточно сильные связи показателей СРО и АОЗ с уровнем тестостерона, на-
правленность которых зависела от наличия патологии печени. В частности, у пациен-
тов без нарушений со стороны ГБС выявлена прямая связь гормона с КОС (r=0,66; 
р<0,01) и обратная – с активностью ГПО (r=- 0,54; р<0,04). При этом активность ГПО 
имела отрицательную связь с КОС (r=- 0,80; р<0,002). При гепатобилиарной патоло-
гии, напротив, регистрировалась положительная зависимость между уровнем тестос-
терона и активностью ГПО (r=0,61; р<0,01). По-видимому, в условиях нормального 
функционирования ГБС при низком уровне андрогена повышенная активность ГПО 
снижает КОС. В то время как при патологии печени низкий уровень тестостерона уг-
нетает активность антиперекисного фермента, тем самым, способствуя развитию оки-
слительного стресса у подростков с ГА.  

Выводы.  
1. У мальчиков-подростков с задержкой полового развития выявлено влияние 

степени андрогенной недостаточности в сочетании с нарушениями гепатобилиарной 
системы на изменения про- и антиоксидантных систем. Наиболее выраженные откло-
нения характерны для мальчиков с более низкой андрогенной насыщенностью (III 
степень гипоандрогении).  

2. При патологии гепатобилиарной системы сочетанное действие гипоандроге-
нии II степени приводит к угнетению антирадикальной активности крови подростков 
(снижение уровня супероксиддисмутазы). При III степени гипоандрогении обнаруже-
но регуляторный дисбаланс антиоксидантных ферментов (подавление активности 
глутатионпероксидазы и усиление супероксиддисмутазы), а половина подростков на-
ходится в состоянии оксидативного стресса. 

3. Проведенный корреляционный анализ подтверждает роль низкого тестосте-
рона в возникновении нарушений гепатобилиарной системы у подростков с гипоанд-
рогении III степени. Одним из механизмов регуляции является участие тестостерона в 
процессах окислительного баланса, путем влияния на активность одного из основных 
ферментов антиоксидантной защиты (глутатионпероксидазы). 

КЛІНІКО-ГОРМОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ХЛОПЦІВ ІЗ РІЗНИМ 
ПЕРЕБІГОМ ЗАТРИМКИ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ 

1,2К.мед.н. Косовцова Г. В., 1,2,3д.мед.н., с.н.с. Турчина С. І.,  
1,2к.мед.н. Костенко Т. П. 

1ДУ «Інститут охорони здоров`я дітей та підлітків НАМН України», Харків, 
2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків 

3Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ  

Затримка статевого розвитку (ЗСР) у хлопців залишається найбільш поширеним 
варіантом гіпоандрогенії пубертатного періоду, яка за даними попередніх досліджень 
несприятливо впливає на фізичний розвиток та формування статури підлітків. Гіпоа-
ндрогенія (зниження продукції чоловічих статевих гормонів, андрогенів, нижче віко-
вої норми) у хлопців переважно призводить до низького зросту, у частини – дефіциту 
та надлишкової маси тіла. Гетерогенність популяції підлітків із ЗСР послужила підс-
тавою до диференційованого підходу і виділенню наступних трьох клінічних варіан-
тів (КВ) захворювання: 1 – ЗСР, що супроводжується затримкою росту (ЗР); 2 – ЗСР 
без істотних відхилень у фізичному розвитку; 3 – ЗСР, що супроводжується надмір-
ною масою тіла.  
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Мета. Визначити клінічні та гормональні особливості різних клінічних варіан-
тів перебігу затримки статевого розвитку у хлопців-підлітків. 

Матеріали та методи. Було обстежено 95 хлопців віком 14-17 років із ознаками 
андрогенної недостатності з визначенням показників статевого розвитку, зросту, маси 
тіла (МТ) та розрахунком індексу маси тіла (ІМТ) відповідно до Протоколів надання 
медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». Досліджувались 
рівні лютеїнізуючого (ЛГ) і фолікулостимулюючого (ФСГ) гормонів, загального тес-
тостерону (Т), естрадіолу (Е) – методом імуноферментного аналізу за допомогою ко-
мерційних наборів фірми «Гранум» (Харків). Розраховувались співвідношення ЛГ/Т 
та Т/Е. Створення бази даних та статистична обробка результатів проводилися з ви-
користанням пакетів прикладних програм Microsoft Excel та SPSS 17.0.  

Результати. Серед обстежених хворих переважали хлопці з 1 (40,0 %) та 2 
(37,9 %) КВ ЗСР, рідше відмічався 3 КВ захворювання (22,1 %). Аналіз частоти кліні-
чного ступеню ЗСР при різних КВ показав, що частіше найменший, I ступінь захво-
рювання реєструвався при 2 КВ (64,4 %), II ступінь – при 1 КВ (31,6 %), а найтяжчий, 
III ступінь ЗСР – при 3 КВ (19,0 %). Всі підлітки із ЗСР мали істотні відхилення гор-
монального статусу (у порівнянні з відповідними показниками при фізіологічному 
перебігу пубертату) низьку функціональну активність тестикул (знижений вміст Т), 
зміни ЛГ і ФСГ за рахунок одночасного зниження рівнів обох гонадотропінів, або 
зниження одного з гормонів. Аналіз показників гонадотропних та статевих гормонів, 
їх співвідношень при різних КВ захворювання виявив, що найнижчі показники ФСГ 
та Т, найнижча чутливість до ЛГ, найгірші співвідношення Т/Е були вірогідно прита-
манні хворим із 3 КВ ЗСР. Найсприятливішими показниками за означеними парамет-
рами характеризувались підлітки із 2 КВ ЗСР. 

Висновки. Таким чином, аналіз антропометричних показників хлопців із за-
тримкою статевого розвитку дозволив виділити три клінічних варіанти захворювання. 
Перший – затримка статевого розвитку, що супроводжується затримкою зросту; дру-
гий – затримка статевого розвитку без суттєвих відхилень у фізичному розвитку; тре-
тій – затримка статевого розвитку, що супроводжується надмірною масою тіла. Най-
більш несприятливим за клінічними та гормональними показниками виявився третій 
клінічний варіант захворювання, якому притаманні більш виражені порушення гона-
дотропної та функціональної активності тестикул. Виявлені клініко-гормональні осо-
бливості різного перебігу затримки статевого розвитку допоможуть у виборі оптима-
льної тактики лікування та спостереження таких підлітків задля збереження їх репро-
дуктивного потенціалу та здорового майбутнього. 

РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В ЗАДЕРЖКЕ ПУБЕРТАТА У 
МАЛЬЧИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН 

3Мавлонов У. Х., 1д.мед.н. Урманова Ю. М, 2д.мед.н., проф. Халимова З. Ю.,  
2Сафарова М. С, 2Гумарова А. А. 

1Ташкентский педиатрический медицинский институт,  
2Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ 

РУз им. акад. Ё. Х. Туракулова, Ташкент 
3Бухарский областной эндокринологический диспансер, Республика Узбекистан 

Вступление. Задержка полового развития или пубертата у мальчиков подразу-
мевает отсутствие увеличения тестикулярного объема (<4 ml) и если длина яичек у 
них не достигает 2,5 см (< 4 ml) в возрасте 15 лет.  
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В соответствии с МКБ-10, задержка полового развития (ЗПР) выделена как са-
мостоятельное эндокринное заболевание и является одной из актуальных проблем эн-
докринологии, андрологии и сексопатологии. 

По данным разных авторов, частота ЗПР составляет от 0,4 % до 9,8 %, причем 
за последние десятилетия отмечается увеличение ее частоты. Подобная вариация ча-
стоты ЗПР связана с отсутствием четких критериев возрастных границ пубертатного 
периода и возможной гипердиагностикой.  

Цель. Изучить роль факторов риска в задержке пубертата у мальчиков. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 54 мальчика с 

конституциональной формой задержки пубертата (КФЗП), осмотренных в РКК (г. 
Нукус, на базе областного эндокринологического диспансера). Средний возраст со-
ставил 13,8 лет. Всем больным был выполнен комплекс исследований, включавший 
общеклинические, биохимические, гормональные (ГР, ЛГ, ФСГ, свободный тестосте-
рон, пролактин, кортизол, ТТГ и др.), определение костного возраста, антропометри-
ческие показатели по карте Таннера-Вайтхауза, оценка стадии полового развития по 
Таннеру, и др. 

Результаты. Наиболее частыми жалобами больных были головокружения 
(32 %), утомляемость (30 %), головные боли (29 %), общая слабость (28 %), снижение 
памяти (25 %), раздражительность (24 %), нарушения сна (17,4 %) и др. По степени 
выраженности нарушений развития больные распределялись следующим образом: за-
держка роста и пубертата – 17%, задержка роста, пубертата и речевого развития – 
4,3 %, задержка роста, пубертата, речевого и психо-моторного развития – 1,06 %. 
Среди сопутствующих заболеваний преобладали: ночной энурез (45 %), хронический 
пиелонефрит (31 %), астено-невротический синдром (30 %), вегето-сосудистая дисто-
ния (28 %), хронический тонзиллит (23 %), хронический гепатит (10 %).  

По нашим данным, у мальчиков в среднем стадия полового развития соответ-
ствовала по Таннеру первой стадии, хотя в норме должна была быть 3-я стадия. Объ-
ем яичек в среднем был 4,98±3,63. Средние уровни гормонов были следующими: сво-
бодный тестостерон 1, 21 нмоль/л, ЛГ – 2,7 мМЕ/л, ФСГ – 3,4 мМЕ/л, ГР – 2,3 нг/мл, 
ТТГ – 2,4 мМЕ/л, кортизол 106,5 нг/мл, тироксин 96,9 нмоль/л, трийодтиронин 1,7 
нг/мл Средний рост мальчиков был в пределах 125,5 см, что соответствует SDS > -2. 
Таким образом, было установлено запаздывание активации гипоталамо-гипофизарно-
гонадной системы.  

Было выявлено, что среди факторов риска заболевания у мальчиков с КФЗП 
преобладали низкорослость в роду – 45 (84 %), перинатальная травма – 23 (42,5 %), 
черепно-мозговые травмы – 19 (35,1 %), осложненное течение беременности у матери 
– 17 (31,4 %). Ожирение – 16 (29,6 %), частые стрессы – 15 (28 %), курение – 5 
(9,2 %), частые простудные заболевания – 5 (9,2 %),  

Выводы.  
1) Конституциональная форма задержки пубертата у мальчиков характеризует-

ся многообразием клинических проявлений и требует дальнейшего углубленного 
изучения. 

2) Установлено, что наиболее частыми факторами риска у мальчиков с консти-
туцинальной формой задержки пубертата являются низкорослость в роду – 45 (84 %), 
черепно-мозговые травмы – 19 (76 %), перинатальная травма – 23 (42,5 %), ожирение 
– 16 (29,6% %), частые стрессы – 15 (28 %). 
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СУБКЛІНІЧНИЙ ГІПОТИРЕОЗ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ З 
ПОРУШЕННЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ 

К.мед.н. Марчук Н. Ю. 
Центр репродукції «Паренс - Україна», Львів 

Вступ. Субклінічний гіпотиреоз – це пограничний стан (між нормою і клінічно 
явною формою первинного гіпотиреозу), який характеризується нормальним рівнем 
загального і вільного тироксину (Т4) та підвищеною концентрацією тиреотропного 
гормону аденогіпофізу (ТТГ) у сироватці крові, безсимптомним протіканням або мі-
німальними проявами тиреоїдної патології.  

Поширеність субклінічного гіпотиреозу серед жінок репродуктивного віку ва-
ріює у межах від 10% до 36%.  

Зниження активності щитоподібної залози супроводжується розладами у функ-
ціонуванні гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи, призводить до формування 
гормонозалежних захворювань і значно погіршує репродуктивну функцію жінки. 

Мета. Виявлення поширеності субклінічного гіпотиреозу серед жінок фертиль-
ного віку з порушеннями репродуктивної функції. 

Матеріали та методи. Обстежено 25 жінок з порушеннями репродуктивної фу-
нкції (безпліддям, невиношуванням вагітності) – основна група. У контрольну групу 
залучено 15 практично здорових жінок, репрезентативних за віком. 

Для встановлення генезу порушення репродуктивної функції проведено ком-
плексне обстеження, яке включало: ендоскопічні (метросальпінгографію для вилу-
чення трубно-перитонеального фактору безпліддя), морфологічні методи, УЗД щито-
подібної залози, органів малого тазу, молочних залоз, рентгенографію черепа і туре-
цького сідла, комп’ютерну томографію (за показаннями), огляд окуліста, нейрохірур-
га, ендокринолога. 

Визначали концентрацію гормонів у крові: фолікулостимулюючого (ФСГ), лю-
теїнізуючого (ЛГ), пролактину (Прл), ТТГ, трийодтироніну (Т3), Т4, естрадіолу (Е2) 
на 5-7 день менструального циклу і прогестерону (П) – на 21-23 день циклу. 

Для вилучення чоловічого фактору безпліддя проводили аналіз спермограм у 
чоловіків обстежуваних пацієнток із урахуванням рекомендацій ВООЗ. 

Результати опрацьовували методами варіаційної статистики (С. Гланц, 1999). 
Достовірними вважали показники при р<0,05. 

Результати. У пацієнток основної групи первинне безпліддя діагностовано у 15 
(60,0 %) жінок, вторинне – у 5 (20,0 %), звичне невиношування вагітності – у 5 
(20,0 %) пацієнток.  

Нормальний менструальний цикл був збережений у 9 (36,0 %) обстежуваних. 
Порушення менструального циклу по типу гіпоменструального синдрому (гіпооліго-
менорея) діагностовано у 11 (44,0 %) жінок, по типу гіперполіменореї – у 5 (20,0 %) 
обстежуваних. 

При аналізі рівня гіпофізарних гормонів у 15 (60,0 %) жінок основної групи ви-
явлено зниження ФСГ до 3,4±0,7 МО/л і ЛГ до 2,3±0,19 МО/л у порівнянні до показ-
ників у контрольній групі (р<0,02; р<0,02). У 5 (20,0 %) обстежуваних концентрація 
ФСГ і ЛГ була підвищена у порівнянні до показників контрольної групи (р<0,02; 
р<0,02) і становила відповідно: 11,9±2,3 МО/л та 14,0±2,7 МО/л, у решти пацієнток 
основної групи гормональні показники були у межах фізіологічної норми. 

Рівні ФСГ, ЛГ, Прл, статевих стероїдних гормонів у крові жінок контрольної 
групи знаходилися у межах норми для здорових жінок репродуктивного віку. 
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Ознаки мастодинії були у 12 (48,0 %) обстежуваних. У 18 (72,0 %) пацієнток 
основної групи виявлено галакторею. 

Проліферативні зміни по типу фіброзно-кістозної мастопатії виявлено у 8 
(32,0 %) жінок. Рівень Прл у 12 (48,0 %) пацієнток основної групи був підвищеним у 
порівнянні до показника у контрольній групі (р<0,02) і становив 28,9±2,4 мМО/л. 

Нормальні розміри щитоподібної залози, які відповідали віковим нормам, вияв-
лено у 6 (24,0 %) пацієнток основної групи. Дифузне збільшення щитоподібної залози 
Ι ступеня діагностовано у 14 (56,0 %) обстежуваних, ΙΙ ступеня – у 3 (12,0 %), ΙΙΙ сту-
пеня – у 2 (8,0 %) пацієнток. Вузлова трансформація на фоні дифузного збільшення 
залози виявлена у 4 (21,0 %) жінок.  

За результатами гормонального обстеження щитоподібної залози у 15 (60,0 %) 
пацієнток основної групи виявлено зниження її функції, яке не супроводжувалося 
жодними клінічними ознаками і було розцінено як субклінічний гіпотиреоз, у 5 
(20,0 %) жінок діагностовано підвищення її функції та у 5 (20,0 %) обстежуваних по-
рушень функції щитоподібної залози виявлено не було.  

Серед пацієнток основної групи без порушення функції щитоподібної залози 
при наявності її дифузного збільшення чи вузлової трансформації проводилося ви-
значення екскреції йоду з сечею для виявлення йододефіциту. Нормальний вміст йоду 
в сечі – 100-200 мкг/л. У 3 (12,0 %) пацієнток діагностовано легкий йододефіцит, у 2 
(8,0 %) – йододефіцит середнього ступеня важкості. Зниження екскреції йоду з сечею 
у поєднанні з нормальною концентрацією ТТГ, при дещо зниженому рівні Т4 на фоні 
збільшеного об’єму щитоподібної залози розцінювалося як ендемічний йододефіцит-
ний зоб. 

Висновки.  
1. Патологію щитоподібної залози у жінок з порушеннями репродуктивної фун-

кції діагностовано у 80,0 % випадків, серед них у 60,0 % – субклінічний гіпотиреоз. 
2. Галакторея є клінічною ознакою порушення овуляції при субклінічному гіпо-

тиреозі та йододефіциті. 
3. Дослідження функціонального стану щитоподібної залози повинно входити у 

план обстеження пацієнток з порушеннями репродуктивної функції, особливо при на-
явності галактореї. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА АНДРОГЕНОВ ПРИ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У МУЖЧИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

¹Д.мед.н. Поздняк А. О., ²Фатхуллин А. Г.  
¹ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Казань,  

²ГАУЗ «Городская поликлиника №21», Казань, Российская Федерация 

Вступление. Нарушение метаболизма андрогенов у мужчин репродуктивного 
возраста распространенная проблема, ее причины и взаимосвязь с другими заболева-
ниями и патологическими состояниями изучены недостаточно.  

Цель. Изучить особенности обмена андрогенов у мужчин репродуктивного 
возраста при различных эндокринных и распространенных хронических заболевани-
ях. Выявить наличие и выраженность нарушения обмена андрогенов и выработать ре-
комендации по коррекции этих нарушений. 

Материалы и методы. В исследование участвовали 160 пациентов мужчин в 
возрасте от 25 до 45 лет. Из них 40 человек с диагностированным сахарным диабетом 
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(СД) 2 типа, 20 человек с ожирением 2-3 степени, 20 человек с некомпенсированным 
первичным гипотиреозом, 20 человек с компенсированным первичным гипотиреозом, 
20 человек с хроническим простатитом вне стадии обострения, 20 человек с аденомой 
простаты, 20 человек с хроническим бронхитом, опосредованным курением (осталь-
ные пациенты из 6 групп некурящие).  

Все пациенты в исследуемых группах состоят в браке, живут регулярной поло-
вой жизнью (минимум 2 половых контакта в неделю), имеют детей, не употребляют 
алкоголь, наркотики, не имеют в анамнезе заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, психических отклонений. Для оценки выраженности нарушений обмена андроге-
нов исследовались уровни лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего 
гормона, тестостерона, дигидротестостерона, эстрадиола, тиреотропного гормона и 
тироксина крови для выявления пациентов с гипотиреозом (в том числе для опреде-
ления компенсации гипотиреоза). У пациентов с СД 2 типа исследовался уровень 
гликированного гемоглобина для определения степени компенсации нарушений угле-
водного обмена – пациенты с СД распределены в две подгруппы: 1 – уровень глики-
рованного гемоглобина до 7,5 %; 2 – уровень гликированного гемоглобина более 
7,5% 

Результаты. Риск развития нарушений обмена андрогенов возрастает при СД 
2 типа, ожирении, аденоме простаты, хроническом простатите, а также при неком-
пенсированном гипотиреозе, в свою очередь компенсация гипотиреоза приводит к 
восстановлению обмена андрогенов. 

Нарушение метаболизма андрогенов имеет достаточно высокую распростра-
ненность при различных хронических заболеваниях и эндокринных нарушениях. Ис-
следование показало, что наличие таких заболеваний, как СД 2 типа, ожирение, гипо-
тиреоз приводят к появлению эректильной дисфункции. При СД 2 типа эректильная 
дисфункция встречается в 42 % случаев, при ожирении – в 23 % случаев, а при СД 2 
типа в сочетании с ожирением – в 70 % случаев, при некомпенсированном гипотирео-
зе в 20 % случаев. Эректильная дисфункция тяжелой степени встречается при СД 2 
типа – в 63 % случаев, ожирении – в 60 % , курении – 66 % случаев, при сравнении 
тяжелая степень эректильной дисфункции при хроническом простатите встречается в 
20 % случаев, при аденоме простаты в 25 % случаев, при гипотиреозе в 27 % случаев 
соответственно. Исследование уровня тестостерона показало, что у 35 % мужчин с 
СД 2 типа отмечалось снижение уровня общего тестостерона ниже нормальных пока-
зателей, еще у 55 % показатели общего тестостерона находились на нижней границе 
нормы, и только у 10 % обследуемых его концентрация была нормальной, у 60 % от-
мечалось снижение уровня дигидротестостерона до нижних границ нормативных по-
казателей. Показатели общего тестостерона у 20 % пациентов с ожирением находи-
лись ближе к нижней границе нормы. При аденоме простаты у 30 % исследуемых вы-
явлено снижение общего тестостерона ниже нормальных значений, при этом у 15 % 
выявлено повышение уровня дигидротестостерона. При хроническом простатите 
наблюдалось снижение уровня тестостерона ниже нормативных показателей у 35 % 
исследуемых, уровень дигидротестостерона в 70 % случаев находился на нижней гра-
нице нормы. При хроническом бронхите, обусловленным курением уровень общего 
тестостерона понижен у 54 % обследуемых, уровень дигидротестостерона снижен в 
этой группе у 50 % исследуемых.  

Выводы. Анализ полученных данных позволяет предположить, что эректиль-
ная дисфункция – это результат взаимодействия различных факторов: гормональных, 
эндотелиальной дисфункции, нейропатии, которые характерны для сахарного диабе-
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та. Эректильная дисфункция – единый синдром, возникающий при многих соматиче-
ских заболеваниях и патологических состояниях, который не является самостоятель-
ной нозологической формой или отдельным симптомом. Лечение эректильной дис-
функции требует междисциплинарного подхода. 

ГИПОФУНКЦИЯ ЯИЧНИКОВ НА ФОНЕ МНОГОЛЕТНЕЙ  
СИДЕРОПЕНИИ 

Д.мед.н., проф. Терещенко И. В. 
ООО «Профессорская клиника», Пермь, Российская Федерация  

Вступление. До настоящего времени причины преждевременного угасания 
функции яичников (до 40 лет) не ясны. Наибольшее значение придают генетической 
предрасположенности, аутоиммунному повреждению яичников, инфекционным фак-
торам, хроническим воспалительным процессам в малом тазу, но чаще всего заболе-
вание относят к идиопатической патологии. В доступной литературе не встретили 
указаний на роль длительного дефицита железа в организме в возникновении овари-
альной гипофункции. 

Цель. Изучить функцию яичников у молодых женщин в возрасте до 40 лет с 
многолетней сидеропенией, проверить секрецию фолликулостимулирующего гормо-
на, пролактина, эстрадиола, оценить фолликулярный запас яичников, состояние мен-
струальной функции, проверить, как влияет на овариальную функцию устранение де-
фицита железа. 

Материалы и методы. Наблюдали 36 женщин в возрасте 36-40 лет, с гипо-
функцией яичников и хронической многолетней сидеропенией. Изучали жалобы, 
анамнез, медицинские документы. Контролировали на 3-й день менструального цикла 
иммуноферментным методом уровень в крови фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), пролактина (ПРЛ), эстрадиола (Э2), антимюллерова гормона (АМГ). Прово-
дили УЗИ органов малого таза, оценивали эхографическую морфологию яичников, их 
размеры, овариальный фолликулярный запас. Изучали менструальную функцию, 
акушерский анамнез, фертильность. Поскольку у всех пациенток был дефицит желе-
за, исследовали в динамике содержание в крови ферритина, гемоглобина, эритроци-
тов. Лечение препаратами железа (сорбифером или мальтофером) проводилось всем 
больным длительно, вплоть до достижения средних нормальных показателей уровня 
ферритина. 

Результаты. Наблюдаемые пациентки предъявляли много разнообразных жа-
лоб, основные – нарушение менструальной функции (НМФ) и/или бесплодие. Все без 
исключения не придавали значения дефициту железа, сообщая «У меня всегда низкий 
гемоглобин». Давность дефицита железа составляла от 7 до ≈30 лет. Заместительная 
терапия препаратами железа или не проводилась вообще, или короткими «курсами» 
обычно при вынашивании беременности. При обращении к эндокринологу уровень 
ферритина в крови у них составлял от 3,3 до 9,1 мкг/л при норме 15-150 мкг/л. В ½ 
случаев выявлена железодефицитная анемия. Клинические признаки сидеропении 
были выражены у всех пациенток. Известно, что сидеропения всегда приводит к 
обеднению миометрия миоглобином и вследствие этого к меноррагиям. НМФ прояв-
лялось не только опсоменореей, но у всех больных месячные были обильными и про-
должительными (7 дней и более), что усугубляло дефицит железа. Уровень ФСГ в 
крови был выше нормы у большинства пациенток: 19,6±3,4 мМЕ/мл (норма 3,03 – 
8,08 мМЕ/мл). Гипоэстрогения или тенденция к гипоэстрогении выявлены у всех 
больных: Э2 21,7±1,4 пг/мл (норма 21,0 -251,0 пг/мл). В 1/3 случаях обнаружена ги-
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перпролактинемия; ПРЛ 15,2-51,0 нг/мл (норма 4,23-26,5 пг/мл). Проведена МРТ ги-
пофиза с контрастированием; аденомы исключены, т.е. у них гиперпролактинемия 
вторичная, очевидно ятрогенного генеза, поскольку они получали комбинированные 
оральные контрацептивы (КОК). Эхографически установлена классическая картина 
истощённых яичников: обеднение или полное отсутствие фолликулов и как следствие 
обнаружено выраженное снижение уровня АМГ: при норме 1,0-2,5 нг/мл у большин-
ства пациенток был менее 1,0 нг/мл или равен 0 нг/мл. Результатом гормональной 
дисфункции у всех больных явилось вторичное бесплодие (в анамнезе наблюдаемых 
пациенток были роды). Попытки достигнуть зачатие гормональной терапией или 
ЭКО (n=7) были неудачными. Нарушения гормонального фона и дефицит железа вы-
зывали вегетативную дисфункцию: приливы жара, диссомнический синдром, голов-
ные боли, снижение либидо, тревожность и депрессию, т. е. ухудшалось качество 
жизни. Традиционное гормональное лечение, применение транквилизаторов и анти-
депрессантов давало незначительный эффект (или вовсе не давало улучшения). По-
скольку главным принципом лечения преждевременного угасания функции яичников 
является выяснение причины и проведение этиотропной терапии, больным проводи-
лось дополнительное обследование для выяснения основной причины заболевания: 
исключали возможную генетическую патологию, проверяли тиреоидную функцию, 
наличие гинекологических инфекций. В результате – заболевание у наблюдаемых 
больных отнесли к идиопатическому. Лечение заключалось в проведении или возоб-
новлении заместительной гормональной терапии (КОК или трансдермальный эстра-
диол) и препаратами железа. Такая терапия оказалась более эффективной, чем моно-
терапия гормонами. В результате лечения устранялись вегетативная дистония, диссо-
мнический синдром, цефалгии. Без применения транквилизаторов и антидепрессан-
тов исчезали тревожность и депрессия. Ясно, что эти симптомы были обусловлены не 
только гипогонадизмом, но длительной гипоксией тканей. Постепенно стирались 
внешние проявления сидеропении: сухость и гиперкератоз кожи, хейлоз, трофические 
изменения волос, тахикардия и т. д. Известно, что в большинстве случаев не удаётся 
остановить начавшееся преждевременное угасание овариальной функции. Гипоксия у 
больных касалась и органов малого таза. Удалось устранить меноррагии у всех паци-
енток; в 1/3 случаев возобновилась цикличность месячных, повысился уровень Э2 
(34,7±3,0 пг/мл), нормализовался уровень ФСГ. У одной женщины наступило зачатие.  

Выводы. 1. Преждевременному угасанию функции яичников способствует 
хронический многолетний дефицит железа в организме.  

2. У всех больных с преждевременным истощением яичников необходимо про-
верять запасы железа в организме.  

3. Наряду с этиопатогенетическим лечением синдрома преждевременного уга-
сания функции яичников, надо устранять сидеропению пероральными препаратами 
железа (сорбифером, мальтофером и т. д.) под динамическим контролем уровня фер-
ритина в крови, который должен стать не менее 40 нг/мл. 

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРО-ЭНДОКРИННОГО СТАТУСА У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С АНОМАЛЬНЫМИ 

МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 

К.мед.н. Тучкина М. Ю., Благовещенский Р. Е. 
Харьковский национальный медицинский университет МЗ Украины 

Введение. Частота маточных геморрагий в репродуктивном возрасте, не свя-
занных с беременностью, высока и не имеет тенденции к снижению. Эта тяжелая ги-
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некологическая патология приводит не только к анемизации пациенток (21-67 % слу-
чаев), но и часто сопровождается нарушением репродуктивной функции, составляя 
около 30 % всех гинекологических заболеваний, встречающихся в возрасте 18-45 лет. 
Учитывая причины материнской смертности в нашей стране, где первое место в по-
следние годы стабильно занимает экстрагенитальная патология, необходимость изу-
чения особенностей течения гинекологических нарушений в сочетании с общесома-
тическим состоянием больных вполне очевидна.  

Цель. Усовершенствование ранней диагностики аномальных маточных крово-
течений в репродуктивном возрасте на фоне неврологической патологии, с учетом 
нейро-эндокринной регуляции женской половой системы.  

Материалы и методы. Обследовано 105 женщин репродуктивного возраста 
(19-45 лет) с аномальным маточным кровотечением (АМК), находившихся под 
наблюдением на клинической базе кафедры акушерства, гинекологии и детской гине-
кологии ХНМУ в течение 2016-2020 гг. Комплексное обследование включало об-
щеклинические, гинекологические, лабораторные исследования у пациенток, изуче-
ние гормонального профиля организма, применялась современная эхография с цвет-
ным допплеровским картированием и гистероскопия. Больные были консультирова-
ны смежными специалистами для оценки их соматического здоровья, в частности, 
невропатологом для оценки состояния центральной и вегетативной нервной системы. 

Результаты. Основными жалобами у обследованных больных были: кровоте-
чение из половых путей различной интенсивности и длительности (от скудных 
межменструальных выделений до обильного кровотечения), боль внизу живота, тош-
нота, головная боль, головокружение, слабость. Беременность, воспаления гениталий, 
травмы, патология кроветворной системы при верификации диагноза были исключе-
ны. Ехосонографические характеристики внутренних половых органов были под-
тверждены при гистероскопическом исследовании у 96 (91,4 %) из 105 женщин. При-
чиной кровотечения у большинства больных оказалась структурная патология: поли-
пы, гиперплазия эндометрия, лейомиома. Гистологическое обследование позволило 
исключить у всех женщин онкологический процесс. 

Комплексное неврологическое обследование с использованием методов функ-
циональной диагностики позволило диагностировать различную неврологическую 
патологию у большинства обследованных (у 74 из 105 – 70,5 %). Наиболее часто ве-
рифицированы следующие патологические состояния: вегетативно-сенсорная поли-
нейропатия нижних конечностей, цефалгический синдром, склонность к синкопаль-
ным состояниям (особенно при сочетании АМК с анемией средней и тяжелой степени 
выраженности), астенический синдром. 

Неврологические нарушения на фоне маточного кровотечения сопровождались 
выраженными изменениями гормонального фона организма. Наблюдались изменения 
соотношения гонадотропинов (индекс лютеинизирующий/фолликулостимулирующий 
гормон), повышение уровня пролактина у 21 % пациенток, гиперэстрогения, гипопро-
гестеронемия, повышение уровня кортизола у 29,5 % больных, особенно на фоне по-
вышенной тревожности, острого и/или хронического стресса, выявленных в ходе 
неврологического обследования.  

Выводы. У женщин репродуктивного возраста с аномальным маточным крово-
течением наиболее оптимальным подходом для ранней верификации диагноза и вы-
бора ургентной или плановой лечебной тактики следует  считать комплексное ис-
пользование современной эхографии с цветным допплеровским картированием и ги-
стероскопии, с оценкой состояния центральной и вегетативной нервной системы, с 
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учетом нейро-гуморальных взаимоствязей в патогенезе нарушений репродуктивной 
системы. 

ГОРМОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ ІЗ 
ПЕРЕКРУТОМ ІНТАКТНИХ ДОДАТКІВ МАТКИ  

Д.мед.н., проф. Тучкіна І. О., Кєбашвілі С. В. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Проблема збереження репродуктивного здоров'я дівчаток і дівчат-
підлітків є актуальною як в усьому світі, так і в Україні, що пов'язано зі значним зрос-
танням рівня гінекологічної захворюваності в даній популяції. Особливо це стосуєть-
ся ургентних станів при вирішенні питання щодо необхідності оперативного лікуван-
ня. До даних станів належить і перекрут додатків матки, який частіше спостерігається 
у дівчат-підлітків. Причинами даної патології є анатомічні особливості (малі розміри 
матки, відносно високе розташування яєчників у порожнині малого тазу), фізіологічні 
особливості (передменструальна гормональна активність, переповнення сечового мі-
хура, юнацькі закрепи, посилена перистальтика кишківника) та більш рухливий спо-
сіб життя, властивий даній віковій групі. Також важливе значення мають надлишкова 
довжина маткової труби, воронко-тазової зв'язки і власної зв'язки яєчника, звивис-
тість і подовження судин мезосальпінксу, травми живота та гінекологічні операції в 
анамнезі. 

На сьогоднішній день дискутабельним є питання щодо вибору хірургічної так-
тики лікування перекруту інтактних додатків матки (ПІДМ) у пацієнток підліткового 
віку. В даний час, з урахуванням майбутнього материнства, деякими дослідниками 
рекомендується застосовувати консервативну тактику лікування ПІДМ у дітей шля-
хом деторсії. У зв'язку з цим актуальним є дослідження віддалених наслідків ПІДМ 
шляхом оцінки гормонального фону в залежності від характеру застосованої лікува-
льної тактики. 

Мета. Оцінити гормональний фон у дівчат-підлітків із перекрутом інтактних 
додатків матки в анамнезі. 

Матеріали та методи. Обстежено 69 дівчат-підлітків 13-17 років (38 з ПІДМ в 
анамнезі та 31 – контрольна група здорових однолітків без гінекологічної патології). 
Пацієнтки з ПІДМ були розділені на 2 групи: 1 група – 24 хворих з органозберігаю-
чим оперативним лікуванням (деторсія) ПІДМ, 2 група – 14 пацієнток з радикальним 
оперативним лікуванням ПІДМ. 

Оцінка оваріального резерву проводилася комплексно і включала узагальнення 
даних анамнезу, клінічного обстеження, результатів гормонального та ультразвуково-
го досліджень (УЗД). При проведенні УЗД визначався об’єм яєчників, підраховувала-
ся кількість і діаметр антральних фолікулів. Гормональне обстеження включало ви-
значення в крові фолікулостимулюючого, лютеїнізуючого гормонів, пролактину, ест-
радіолу, прогестерону та антимюлерового гормону (АМГ). 

У прогностичному плані АМГ є найбільш раннім маркером зниження оваріаль-
ного резерву, корелює з кількістю антральних фолікулів, не залежить від рівня гіпофі-
зарних гонадотропінів, як правило, не змінюється протягом менструального циклу, 
відображаючи процеси, що відбуваються в яєчнику. У зв'язку з цим багато вітчизня-
них і зарубіжних дослідників стверджують, що АМГ є найбільш точним маркером 
стану оваріального резерву, і може використовуватися як в якості single-маркера, так і 
в комплексі з проведенням УЗД, що і було використано в нашому дослідженні. 
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Результати. При дослідженні функції гіпофіза та стероїдних гормонів яєчників 
достовірних відмінностей між пацієнтками 1 групи і групи контролю не виявлено. У 
хворих 2 групи в 40 % випадків встановлено зниження рівня естрадіолу та прогесте-
рону, що клінічно проявлялося порушеннями менструальної функції (оліго-
опсоменореєю). 

У дівчат-підлітків контрольної групи рівень АМГ становив 2,5±0,21 нг/мл. Рі-
вень АМГ у пацієнток 1 групи дорівнював 2,3±0,27 нг/мл, що достовірно не відрізня-
лося від контрольних показників (р=0,13). У пацієнток 2 групи відзначалося достові-
рне зниження рівня АМГ у порівнянні з групою контролю: 0,98±0,13 нг/мл та 
2,4±0,29 нг/мл, відповідно (р˂ 0,05). 

Об’єм збереженого після деторсії яєчника у хворих 1 групи склав 6,06±0,23 см3. 
При порівнянні з аналогічними показниками пацієнток групи контролю статистично 
значущих відмінностей не встановлено – 6,14±0,17 см3 (р=0,124). 

Кількість фолікулів в збереженому після деторсії яєчнику в порівнянні з групою 
контролю статистично не відрізнялася - 3,90±0,29 і 4,02±0,24, відповідно (р=0,116). 
Середній діаметр фолікула складав 3,59±0,38 мм і статистично значимо не відрізнявся 
від показників у групі здорових дівчат - 3,67±0,25 мм (р=0,126). 

Висновки. 
1. Методом вибору лікування перекруту інтактних додатків матки, з урахуван-

ням майбутнього материнства, є лапароскопія з проведенням деторсії.  
2. Своєчасна рання діагностика і органозберігаюча тактика лікування перекруту 

інтактних додатків матки дозволяє зберегти яєчниковий резерв і репродуктивний по-
тенціал пацієнток.  

3. Вивчення показників оваріального резерву у пацієнток і перекрутом інтакт-
них додатків матки в анамнезі є перспективним напрямком і дозволяє оцінити репро-
дуктивний потенціал кожної конкретної пацієнтки шляхом визначення рівня сироват-
кового антимюлерового гормону, а також об’єму яєчників, кількості і діаметра антра-
льних фолікулів шляхом проведення ультразвукового дослідження.  

4. Результати динамічного ультразвукового дослідження і визначення рівня ан-
тимюлерового гормону повністю виправдовують органозберігаючу тактику операти-
вного лікування перекруту інтактних додатків матки. 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ГІПОАНДРОГЕННИХ СТАНІВ У 
ХЛОПЦІВ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ 

1,2,3Д.мед.н., с.н.с. Турчина С. І., 1,2к.мед.н. Костенко Т. П.,  
1,2к.мед.н. Косовцова Г. В., 1к.мед.н. Вародова О. В. 

1ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків, 
2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України, 

3Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 

Вступ. Під андрогенним статусом чоловіків мають на увазі, перш за все, вміст 
тестостерону (Т) та широкий спектр його фізіологічних ефектів. Доведено, що 
обов’язковою умовою фізіологічного та гармонійного розвитку чоловічого організму 
із високим рівнем «репродуктивного потенціалу», збереження соматичного та психі-
чного здоров’я є підтримка нормального рівня Т. Дефіцит Т або гіпоандрогенемія 
(ГА) негативно впливає на фізичну і сексуальну функції чоловічого організму шляхом 
зменшення м’язової маси і сили, зростання еректильної дисфункції, зниження лібідо і 
сексуальної активності. Саме тому, об’єктивні критерії оцінки андрогенного статусу є 



 

 

191 
Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології», 

Двадцяті Данилевські читання  (4-5 березня 2021р.) 

 

РЕПРОДУКТИВНІ ПОРУШЕННЯ (клінічні дослідження) 

запорукою своєчасного виявлення порушень функціонального стану репродуктивної 
системи. Проте, на теперішний час відсутні чіткі рекомендації щодо критеріїв оцінки 
андрогенного статусу та діагностики ГА у хлопців-підлітків, що і зумовило обраний 
напрямок та мету цього дослідження. 

Мета. Розробка критеріїв оцінки андрогенного статусу у хлопців-підлітків 13-
17 років.  

Матеріали та методи. Обстежено 176 практично здорових хлопців 13-17 років 
з гармонійним фізичним розвитком, фізіологічним перебігом пубертату та нормаль-
ним статевим розвитком (СР). Оцінювали статевий та фізичний розвиток хлопців, ви-
значали рівні загального тестостерону (ЗТ), естрадіолу (Е2), секс-стероїдзв’язуючого 
глобуліну (СЗГ) і розраховували співвідношення – індекс вільного андрогену (ІВА). 
Статистичний аналіз виконано за допомогою пакетів програм «SPSS Statistics 17,0» і 
«Microsoft Excel 2010». Критичний рівень значущості для перевірки статистичних гі-
потез при порівнянні груп приймався рівним 0,05.  

Результати. Встановлено, що для хлопців 13 років із нормальними показника-
ми СР характерний широкий діапазон коливань показників ЗТ від 1,97 до 26,30 
нмоль/л. Зазначене свідчить про недоцільність визначення гіпоандрогенії (ГА) в цьо-
му віці, особливо в разі нормального рівня СР. Середній рівень ЗТ у 13-річних хлоп-
ців був вірогідно нижчим, ніж у підлітків старшого віку (11,76 (1,96; 26,30) нмоль/л, 
р<0,05). Показники ЗТ у підлітків 14, 15, 16 і 17 років вірогідно не відрізнялися 
(р>0,05), склавши в середньому по групі 14-17-річних підлітків 31,21 (18,20; 40,05) 
нмоль/л. Вірогідних відмінностей рівню Е2 у хлопців 13-17 років не визначено 
(р>0,05). Встановлено, що, починаючи з 15 років, відбувається зменшення концент-
рації СЗГ та збільшення величини ІВА. На підставі вивчення частотного розподілу 
показників у хлопців 13, 14, 15, 16 і 17 років розроблено якісну оцінку показників ЗТ. 
Доведено, що ГА у підлітковому віці можливо діагностувати, починаючи з 14 років, в 
разі зменшення рівня ЗТ менш, ніж 12,0 нмоль/л. Визначено діапазон ЗТ, який відпо-
відає різним ступеням ГА: І ступеня – 8,0-<12,0 нмоль/л; ІІ ступеня – 4,0-<8,0 
нмоль/л; ІІІ ступеня – <4,0 нмоль/л.  

Висновки. Вивчено показники статевих гормонів (загального тестостерону і ес-
традіолу), секс-стероїдзв’язуючого глобуліну та індексу вільного андрогену у здоро-
вих хлопців 13-17 років. Обґрунтовано критерії визначення гіпоандрогенії та її ступе-
нів у хлопців 14-17 років. Впровадження розроблених нормативів дозволить удоско-
налити методи діагностики порушень статевого розвитку у хлопців, своєчасно оціни-
ти ризик формування гіпоандрогенії та попередити її негативні наслідки. 

ГОРМОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ 
МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ, 

НАРОДЖЕННИХ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

Д.мед.н., проф. Тучкіна І. О., д.мед.н., проф. Піонтковська О. В.,  

Пилипенко Н. С. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Погіршення соматичного та репродуктивного здоров’я дівчат за останні 
десятиріччя зумовлює пошук нових прогностичних критеріїв збереження народжува-
ності в країні. Новітні дослідження приділяють суттєву роль в становленні менструа-
льної функції у підлітків саме перебігу гестаційного періоду у їх матерів та стану но-
вонароджених. Вивчення гормонального статусу дівчат у періоді статевого розвитку, 
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народжених з надмірною масою тіла, представляє інтерес щодо пошуку розуміння де-
яких важливих механізмів пубертатогенезу та його порушень.  

Мета. Дослідження характеру гонадотропної функції гіпофізу у хворих із по-
рушеннями менструальної функції в пубертаті, народженних з надмірною масою тіла. 

Матеріали та методи. Обстежено 47 дівчат-підлітків 13-17 років із порушен-
нями менструальної функції, які обстежувались та лікувались на клінічній базі кафед-
ри акушерства, гінекології та дитячої гінекології ХНМУ в Комунальному закладі охо-
рони здоров’я «Обласна дитяча клінічна лікарня №1» м. Харкова (головний лікар – 
професор Піонтковська О. В.).  

Критерії включення до дослідження: жіноча стать, термін гестації при наро-
дженні з 37 по 41 тиждень 6 днів включно, маса тіла при народженні ≥3000 г. Дослі-
джувані нами маркери включали наступні параметри: маса тіла при народженні, вміст 
гонадотропних гормонів (лютеїнізуючий – ЛГ та фолікулостимулюючий – ФСГ) у си-
роватці крові, характер менструальної функції. В залежності від маси тіла при наро-
дженні дівчатка були розподілені на 2 групи. До 1 групи (основної) увійшли хворі, 
народжені з масою тіла понад 4000 гр.; до 2 групи (порівняння) – увійшли дівчата з 
гестаційною вагою від 3000 до 3500 г.  

Результати. Становлення менструальної функції у дівчат-підлітків з надмірною 
масою тіла при народженні відрізнялось більш пізнім менархе у порівнянні з хворими 
2 групи (14,4±2 міс. та 12,2±1 міс. відповідно, p<0,05). Кожна друга дівчинка основної 
групи мала тривалий проміжок становлення менструального циклу. Тобто, в 1 групі 
частота менструального циклу, що не встановився у перші 6 місяців після менархе, 
була в 2 рази вища, ніж в групі порівняння. Характер порушень менструальної функ-
ції в основній групі відрізнявся наявністю синдрома дисменореї (у 20 %) та аномаль-
ної маткової кровотечі пубертатного періоду – у кожної третьої хворої. У групі порів-
няння частіше встановлено дисменорею, гіпоменструальний та овуляторний синдро-
ми. Дослідження гонадотропної функції гіпофізу в пубертаті дозволило виявити, що 
базальні рівні ЛГ та ФСГ в обох групах мали значні коливання, однак, у хворих 1 
групи підвищені рівні ЛГ та/або ФСГ зустрічались частіше, ніж у хворих 2 групи. 
Встановлено також, що для пацієнток 1 групи співвідношення ЛГ/ФСГ достовірно 
частіше було порушено у порівнянні з хворими 2 групи. 

Висновки. У дівчат-підлітків, народжених з надлишковою масою тіла, у порів-
нянні із однолітками, що мали при народженні нормальну вагу, спостерігається більш 
суттєве порушення становлення пубертатного періоду, що характеризується запізні-
лою появою менархе, вираженим порушенням менструальної функції з наявністю са-
мої тяжкої її прояви – аномальної маткової кровотечі пубертатного періоду при знач-
них змінах взаємовідносин гонадотропних гормонів.  

ГІПОАНДРОГЕНЕМІЯ ТА СКЛАДОВІ МЕТАБОЛІЧНОГО 
СИНДРОМУ У ХЛОПЦІВ-ПІДЛІТКІВ  

1,2К.мед.н., с.н.с. Шляхова Н. В., 1,2,3д.мед.н., с.н.с. Турчина С. І.,  
1,2к.мед.н. Косовцова Г. В. 

1ДУ «Інститут охорони здоров`я дітей та підлітків НАМН України», Харків, 
2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України, 

3Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 

Вступ. Загальновідомо, що андрогенна недостатність призводить до порушень 
метаболічних процесів в чоловічому організмі, які є основою для виникнення та про-
гресування патологічних змін в системах внутрішніх органів. Встановлено зв’язок 
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андрогенодефіциту з вісцерально-абдомінальним ожирінням, цукровим діабетом 
2 типу, артеріальною гіпертензією, дисліпідеміями, метаболічним синдромом (МС) у 
цілому, які є чинниками ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Встановле-
но, що низький рівень тестостерону (Т) у крові чоловіків середнього віку є предикто-
ром ризику розвитку в літніх чоловіків захворювань які є складовими МС, причому 
ризик розвитку абдомінального ожиріння в них зростає у 2,7 рази, цукрового діабету 
2 типу – у 2,1 рази, артеріальної гіпертензії – у 1,8 рази, гіперліпідемії – у 1,5 рази по-
рівняно з чоловіками з нормальною концентрацією Т у крові.  

Слід зазначити, що більшість робіт, що вивчають питання гіпоандрогенемії 
(ГА) та її взаємозв’язок із компонентами МС, стосуються чоловіків зрілого та похи-
лого віку. Лише в поодиноких роботах розглядають питання низьких концентрацій 
андрогенів у молодих чоловіків (від 20 років). Роботи, які присвячено впливу ГА на 
метаболічний контроль у хлопців-підлітків, в доступній літературі відсутні. Зазначене 
вплинуло на обраний напрямок дослідження та його мету. 

Мета. Дослідити вплив гіпоандрогенемії на формування компонентів метаболі-
чного синдрому у хлопців із затримкою статевого розвитку.  

Матеріали та методи. Комплексне дослідження проведено у 55 хлопців 14-
18 років із клінічними ознаками затримки статевого розвитку та лабораторно підтвер-
дженим зниженим рівням тестостерону (<12,0 нмоль/л) (основна група). Групу порів-
няння склали 44 практично здорових однолітка із нормальним рівнем статевого дозрі-
вання. Оцінювали статевий та фізичний розвиток хлопців. Визначали рівні загального 
тестостерону (ЗТ) та естрадіолу (Е2), секстероїдзв’язуючого глобуліну (СЗГ), загаль-
ного холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів високої щіль-
ності (ХС ЛПВЩ), рівень натще глюкози та імунореактивного інсуліну в сироватці 
крові. Розраховували співвідношення (Т/Е2), індекс вільного андрогену (ІВА); показ-
ники холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) та коефіцієнту атеро-
генності (КА), індекс інсулінорезистентності НОМА. Статистичний аналіз виконано у 
програмі SPSS 17.00.  

Результати. У підлітків із ГА зниження рівня ЗТ поєднувалось із достовірними 
зменшенням співвідношення Т/Е2 (40,35±28,02 ум. од., р<0,05) та ІВА 
(22,08±6,05 ум. од., р<0,05) на тлі зниження рівня СЗГ (28,11±3,64 нмоль/л, р<0,05). 
При індивідуальному аналізі у 23,6 % хворих із ГА діагностовано ознаки інсуліноре-
зистентності (ІР). Встановлено, що хлопці з ГА мали вірогідно більші показники ЗХС 
(4,91±0,17 нмоль/л, р<0,05), ТГ(1,15±0,12 нмоль/л, р<0,05) та ХС ЛПНЩ 
(2,65±0,19 нмоль/л, р<0,05) порівняно зі здоровими однолітками. Доведено наявність 
негативних зв’язків рівнів ЗТ, СЗГ із вмістом ЗХС та позитивного зв’язку Е2 із ЗХС, 
які не залежали від віку та індексу маси тіла.  

Висновки. Низькі рівні загального тестостерону у хлопців вже у підлітковому 
віці асоціюються із порушеннями ліпідного профілю, які можуть бути предиктором 
формування метаболічного синдрому. Підлітки з гіпоандрогенемією потребують ди-
намічного спостереження та комплексного лікування, спрямованого на покращення 
репродуктивного потенціалу та попередження прогресування метаболічних порушень. 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ 

Д. мед.н., проф. Щербіна І. М., к.мед.н., доц. Нагута Л. О. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. В останній час збільшується кількість хворих з синдромом полікістозних 
яєчників (СПКЯ). Полікістозом яєчників страждають 10 % жінок дітородного віку. 
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СПКЯ це ендокринне захворювання, при якому порушується функція яєчників, 
підшлункової залози, кори наднирників, гіпоталамусу та гіпофізу. СПКЯ вважається 
однією із головних причин безпліддя, крім того, жінки з цим захворюванням 
ризикують отримати розлади обміну речовин та діабет другого типу. Вищеописані 
показники свідчать про необхідність налагодити ановуляційно-метаболічні 
порушення, та спонукають до пошуку сучасних медичних та соціальних засобів по 
збереженню здоров’я, підвищенню працездатності та покращення якості життя жінок 
з синдромом полікістозних яєчників. 

СПКЯ – це симптомокомплекс хронічної ановуляції різного ґенезу. Ланками 
цього процесу є порушення секреції гонадотропного рилізинг-гормону (ГнРГ) та 
гонадотропінів, головним чином, лютеїнізуючого гормону, гіперандрогенія, 
інсулінорезистентність та гіперінсулінемія, порушення ліпідного обміну, 
гіперпролактинемія. Серед факторів ризику можна розглядати зміни в обміні 
нейромедиаторів і опіоідів, як наслідок, зниження їх інгібуючої дії на секрецію ГнРГ. 
Однією з причин розвитку ановуляції є порушення синтезу тиреоїдних гормонів. У 
період статевого розвитку навіть при встановленому менструальному циклу 
репродуктивна система значно лабільна і чутлива до дії різних неблагоприємних 
екзогенних та ендогенних факторів. 

Формування СПКЯ і маніфестація його клінічних проявів часто починається в 
підлітковому віці. Одним з важливих клінічних проявів СПКЯ є олігоменорея або 
аменорея. Приводом для хвилювання у відношенні дівчат-підлітків може бути 
відсутність тенденції до формування регуляторного менструального циклу на протязі 
1,5-2 роки після менархе.  

Сучасна корекція метаболічних порушень має бути направлена на збалансоване 
харчування, дієту, застосування гіпоглікемічних засобів, що призводить до 
нормалізації гормонального статусу та відновленню ритму менструацій. 

Мета. Вивчення аспектів лікування синдрому полікістозних яєчників при 
допомозі дієтотерапії, фітотерапії та гормонотерапії.  

Матеріали та методи. Для визначення нашої мети ми дослідили 48 жінок із 
СПКЯ віком від 23 до 38 років. Всі хворі мали порушення менструального циклу у 
вигляді ановуляції, безпліддя, гірсутизм, ожиріння. 

Обстежені були розподілені на три клінічні групи, в залежності від методу 
лікування. 

I – у групу склали 15 (31,25 %) жінок із СПКЯ, яких лікували при допомозі 
гормональних препаратів, II – у групу – 16 (33,3 %) хворих отримали курс фітотерапії 
та дієтотерапії. 17 (35,4 %) хворих отримали комплексне лікування із застосуванням 
фітопрепаратів та дієтотерапії (III – я група). Всім хворим було проведено 
ультразвукову діагностику СПКЯ, при допомозі якої було визначено об’єм яєчника 
більш ніж 10 см3, наявність множинних кістозно-атрезуючих фолікулів діаметром 
10 мм.  

Результати. Тривалість лікування у досліджених пацієнтів склала від 3-х 
місяців до 1-го року. В результаті отриманого гормонального дослідження жінок до 
лікування було виявлено, що екскреція ФСГ та ЛГ не має характерної циклічності.  

В результаті проведеного лікування, повний лікувальний ефект, який 
супроводжувався зникненням всіх патологічних симптомів СПКЯ, був досягнут у 13 
(76,4 %), 14 (87,5 %) та 14 (93,3 %) пацієнтів 1-ї, 2-ї та 3-ї груп відповідно. У 4 
(23,5 %) пациентів 1-ї групи ефекта не було, у 2-й та 3-й групах таких жінок не 
спостерігалось. 
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Гормональне дослідження у пацієнтів 3-ї групи після проведеного лікування 
свідчило про повну нормалізацію рівня гормонів: ФСГ – 4,38±0,7 МО/л, ЛГ – 8,3±1,4 
МО/л, ЛГ/ФСГ – 1,89±0,13. Ми можемо відмітити позитивну динаміку в результаті 
проведеного лікування у жінок II – ї та III – груп. 

Висновки. Застосування комплексного лікування при допомозі фітотерапії та 
дієтотерапії у хворих із синдромом полікістозних яєчників є ефективним методом 
лікування та може бути рекомендовано для практичного застосування. 

КОГОРТА ОТРИМАНИХ ООЦИТІВ ТА ОЦІНКА ЇХ СТУПЕНЯ 
ЗРІЛОСТІ В ЦИКЛАХ ПРОГРАМОВАНОГО ЗАЧАТТЯ У 

ПАЦІЄНТОК З ЕНДОКРИННИМ ФАКТОРОМ БЕЗПЛІДДЯ 
1К.б.н. Юрчук Т. О., 1, 2к.мед.н. Піняєв В. І., 1, 2д.б.н. Петрушко М. П.  

1Інститут проблем крібіології і кріомедицинаи НАН України, Харків, 
2Медичний центр «ДРТ-клініка репродуктивної медицини», Харків  

Вступ. В структурі ендокринного безпліддя синдром полікистізних яєчників 
(СПКЯ) є найпоширеним. Серед загальної популяції жінок репродуктивного віку 
СПКЯ зустрічається у 6 % до 19,9 %. При лікуванні безпліддя методами допоміжних 
репродуктивних технологій пацієнтки з СПКЯ потребують індивідуального та гнуч-
кого підходу щодо програмованого зачаття, оскільки існує ризик виникнення такого 
ускладнення, як синдром гіперстимуляції яєчників (СГЯ). У таких пацієнтів відміча-
ється неоднорідність за ступенем зрілості когорти аспірованих ооцитів, що у підсум-
ку впливає на кількісні та якісні характеристики ембріонів та успішне настання вагіт-
ності. 

Мета. Оцінити когорту отриманих ооцитів та їх ступінь зрілості у пацієнток в 
ході лікування методами допоміжних репродуктивних технологій, в залежності від 
вибору тригеру фінального дозрівання фолікулів. 

Матеріали та методи. Ретроспективно проаналізовано 31 лікувальний цикл, 
проведений у пацієнток із СПКЯ. Вік пацієнток становив 31,1±4,1 роки, індекс маси 
тіла – 23,8±3,3. Індукцію суперовуляції проводили в рамках короткого протоколу з 
антагоністами гонадотропін релізінг гормону. В якості тригеру використовували ре-
комбінантний хоріонічний гонадотропін людини у дозі 0, 25 мг (група 1, n=18) або 
агоніст гонадотропін-релізинг гормону у дозі 0,2 мг (група 2, n=13). Вибір тригеру 
фінального дозрівання фолікулів залежав від ризику виникнення СГЯ, який залежав 
від сукупності показників: співвідношення ФСГ/ЛГ (1:2 та більше, для обох груп), 
рівень антимюллерового гормону (АМГ) (більше 5 нг/мл, для обох груп), рівень ест-
радіолу (2500-2900 нмоль/л для групи 1 та >3500 нмоль/л для групи 2), кількості фо-
лікулів, що дозрівають (не більше 14 для групи 1, для групи 2 – більше 14). Через 35-
36 год після введення тригеру проводили трансвагінальну пункцію фолікулів з аспі-
рацією їх вмісту. Оцінювали кількість отриманих ооцитів та ступінь їх зрілості за 
Cтамбульским консорціумом ESHRE.  

Результати. В групі 1 було вилучено 212 ооцитів, що становило 10,8±1,7 на па-
цієнтку, з них на стадії метафаза ІІ (МІІ) –94,1 %, метафаза І (МІ) – 2,9 %, герміналь-
ного везикулу (GV) – 3,0%. В групі 2 отримали 209 ооцитів, що склало 16,1±2,1 клі-
тин на пацієнтку з них 83,7 % – МІІ, 4,3 % – МІ та 12,0 % GV. 

Отримані результати свідчать, про те , що загальна кількість ооцитів в групі 2 
була значущо більшою порівняно з групою 1, однак кількість зрілих ± клітин в цій 
групі була значущо нижчою.  
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Висновки. Проведення циклу програмованого зачаття складний процес у паці-
єнток із синдромом полікістозних яєчників, який потребує постійного контролю та 
персоніфікованого підходу щодо вибору тактики лікування. При використанні корот-
кого протоколу з тригером агоністу гонадотропін-релізинг гормону отримували зна-
чущо більше незрілих клітин, тому перспективним вважаємо розробку та впрова-
дження технологій дозрівання незрілих жіночих гамет. 
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ВІСЦЕРАЛЬНЕ ОЖИРІННЯ ТА САРКОПЕНІЯ: ОСОБЛИВОСТІ 
АНТИОСТЕОПОРОТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 

К.мед.н., доц. Андруша А. Б. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Надмірне накопичення жирової тканини є однією з основних причин, 
що викликають ендокринні, обмінні та інші хронічні захворювання, які знижують 
тривалість життя людини і впливають на якість життя в цілому. У зв'язку з цим важ-
ливим прогностичним фактором служить контроль кількісних характеристик складу 
тіла і топографічні особливості розподілу жирової маси. Проведені раніше нами до-
слідження виявили взаємозв'язок між вісцеральним ожирінням, саркопенією і зміною 
якості і щільності кісткової тканини (розвитком остеопорозу).  

Прогнозування ризику остеопоротичних переломів є критичним для визначення 
тактики ведення пацієнта та стратегій лікування. Ризик остеопоротичних переломів 
визначається міцністю кісток та іншими факторами і вторинними захворюваннями, 
які включені до моделей, розроблених Всесвітньою організацією охорони здоров’я. 
Включення додаткових факторів ризику в алгоритм оцінки ризику перелому також є 
доцільним у випадках, коли неможливо визначити мінеральну щільність кісткової 
тканини. Рішення про доцільність рентгенівської абсорбціометрії є виправданим, ко-
ли існує доведений високий ризик остеопоротичних переломів.  

Мета. Оцінити частоту розвитку остеопорозу та ймовірність остеопоротичних 
переломів у пацієнтів із вісцеральним ожирінням та саркопенією.  

Матеріали та методи. Нами обстежено 38 пацієнтів (середній вік 50±6,2 років) 
із вісцеральним ожирінням та саркопенією. Діагностика саркопенії базувалася на оці-
нці вмісту м’язової маси (метод біоімпедансу) та визначенні індексу м’язової сили. 
Окрім загальноприйнятих методів діагностики ожиріння усім пацієнтам проводилась 
подвійна енергетична рентгенівська абсорбціометрія, яка визначала мінеральну щіль-
ність кісток та вміст вісцерального жиру в організмі. Також ми використовували хви-
линний тест на остеопороз; алгоритм FRAX, (для обчислення 10-річної ймовірності 
остеопоротичного перелому); калькулятор QFracture (з додатковою можливістю роз-
рахувати ризик перелому кістки від 1 року до 10 років, включаючи більш розширений 
перелік станів, пов’язаних з переломами, ніж FRAX, що враховує тенденцію пацієнта 
до падіння). Оцінка 10-річної ймовірності основного остеопоротичного перелому бу-
ла зроблена за допомогою моделей FRAX та QFracture, характерних для відповідної 
етнічної групи. Статистичну значимість відмінностей у досліджуваних параметрах 
оцінювали непараметричним методом (за критерієм χ2).  

Результати. Усі обстежені хворі із вісцеральним ожирінням були розділені на 
підгрупи залежно від відсутності/наявності саркопенії. Нами встановлено, що за на-
явності вісцерального ожиріння ризик остеопоротичного перелому значно нижчий 
(χ2=8,947, df=1, p=0,003), ніж при нормальному вмісті вісцерального жиру в ор-
ганізмі, але остеодефіцит (остеопенія та остеопороз) є більш поширеним (χ2=7,139, 
df=1, p=0,007). У пацієнтів з саркопенією мінеральна щільність кісткової тканини 
значно нижча (χ2=4,864, df=1, p=0,027), а ймовірність великого остеопоротичного пе-
релому значно вища при оцінці за допомогою калькулятора QFracture (χ2 = 9,01, df 
=1, p =0,003).  

Висновки. Поєднання вісцерального ожиріння та саркопенії можна розглядати 
як потенційні фактори, що сприяють розвитку остеодефіциту, та як прогностичні по-
казники, що збільшують ймовірність остеопоротичних переломів. У пацієнтів із 
вісцеральним ожирінням існує невідповідність між зниженим ризиком остеопоротич-
ного перелому та низькими показниками мінеральної щільності кісткової тканини, 
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тому для цієї категорії пацієнтів рекомендується додаткове визначення мінеральної 
щільності кісткової тканини. Більш чутливим інструментом для оцінки ймовірності 
остеопоротичних переломів у хворих із вісцеральним ожирінням та саркопенію є 
калькулятор QFracture. Можливими механізмами, які можуть впливати на мінеральну 
щільність кісток та ризик остеопоротичних переломів є ті, що жирова тканина є не 
тільки джерелом енергії в організмі, а й виконує ендокринні функції. Адипоцити жи-
рової тканини виділяють велику кількість активних речовин, які впливають на 
тяжкість процесів у багатьох органах безпосередньо або за допомогою нейроендо-
кринних механізмів. Адипоцити взаємодіють з гормонами гіпофізу, інсуліном, ка-
техоламінами. У зв’язку з цим простежується вплив адипокінів на ліпідний обмін, го-
меостаз глюкози, запалення та на формування кісток. Патогенетичне обґрунтування 
зв'язку між підвищеним ризиком переломів у людей із надлишком вісцерального жи-
ру визначається прозапальною активністю адипоцитів, що підтримує резистентність 
до інсуліну. Очевидно, що зменшення мінеральної щільності кісткової тканини не є 
абсолютним фактором ризику переломів, і наявність метаболічних порушень запускає 
інші механізми порушень ремоделювання кісток. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ ХАРЧУВАННЯ ПІДЛІТКІВ 
З ОЗНАКАМИ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 

1,2 К.мед.н., доц. Бузницька О. В. 
1Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 

2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 

Вступ. За визначенням ВООЗ, раціональне харчування – це організоване та сво-
єчасне постачання до організму людини поживної та смачної їжі, яка містить оптима-
льну кількість харчових речовин, необхідних для підтримування життя, розвитку та 
підвищення працездатності. На жаль, харчування сучасної української молоді зали-
шається незбалансованим, шкідливим для здоров’я, часто з порушеннями харчової 
поведінки, що з плином часу призводить до ожиріння та його наслідків, зокрема, ме-
таболічного синдрому (МС). 

Мета. Вивчити характер харчової поведінки підлітків на тлі метаболічного син-
дрому. 

Матеріали та методи. Для досягнення мети вибірка підлітків у кількості 200 
осіб з ожирінням (віком 14-18 років: 100 юнаків і 100 дівчат) була обстежена в умовах 
клініки ДУ «ІОЗДП НАМН України». Контрольна група складалась з 30 дітей того ж 
віку. Комплекс обстеження включав клінічне, лабораторно-інструментальне дослі-
дження (з визначенням показника інсулінорезистентності (ІР) за допомогою моделі 
НОМА – IR (Matthews D.R., 1985). На основі проведених досліджень та використаних 
критеріїв Міжнародної Діабетичної Федерації (IDF, 2007) обстежені були розподілені 
на групи: 1 – з ознаками МС та 2 – без ознак МС, у кожну з яких увійшли по 100 хво-
рих. Дослідження харчової поведінки (ХП) у підлітків з ожирінням проводилося ме-
тодом анкетування за допомогою Голландського опитувальника (DEBQ, The Dutch 
Eating Behaviour Questionnaire). Слід зазначити, що за даними цього тесту, можлива 
наявність одночасно декількох порушень ХП у одного хворого.  

Статистична обробка результатів проводилась з використанням прикладних 
програм «Stadia-6» (серійний номер ліцензійного паспорту 1218 від 24.05.2000 р., ве-
рсія «Prof»), Microsoft «Access», «Excel».  

Результати. За даними анамнезу було встановлено, що близько 7,8 % дітей 14-
річного віку та 15,6 % дітей 15-16-річного віку не снідають у будні дні. Щодня тільки 
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половина підлітків вживає фрукти і овочі 42,2 % (юнаки) та 51,2 % (дівчатка). 17 % 
підлітків в усіх статево-вікових групах регулярно («щодня») вживають (газовані напої 
та солодощі). Третина (27,9 %) щодня або 5-6 днів на тиждень споживають їжу, пере-
глядаючи телевізор. Було проаналізовано зв’язок наявності МС та ІР, як провідної 
ознаки цього синдрому, та відхилень ХП у обстежених основної групи методом коре-
ляційного аналізу, який виявив прямий слабкий, статистично значущий зв’язок між 
ХП та індексом НОМА (r=0,43; p<0,001). Тобто це підтверджує можливу патогенети-
чну роль ІР у прогресуванні ожиріння і розвитку відхилень ХП.  

Аналіз даних Голландського опитувальника показав, що у більшості підлітків з 
ожирінням мав місце обмежувальний тип ХП – 81,3±3,2 %, з достовірною різницею 
по групах ( -52,5±2,8 %; 2-28, ±3,0 %) (φ<0,05), тоді як в групі контролю лише у 
16,7±2,4 % дітей встановлене зазначене порушення ХП (φ<0,05). Це порушення ХП 
характеризується надлишковими харчовими самообмежуваннями та безсистемними 
жорсткими дієтами, які чергуються з епізодами переїдання та прогностично найбільш 
несприятливе щодо його корекції та розвитку «дієтичної депресії».  

Досить розповсюдженим варіантом порушення ХП був екстернальний – у 
28,8±3,0 % обстежених 1 групи та 24,7±2,7 % 2 групи (φ>0,05), проти 13,67±2,1 % в 
групі контролю (φ<0,05), який характеризується підвищеною реакцією хворого не на 
внутрішні стимули приймання їжі, наприклад відчуття голоду, а на зовнішні стимули 
(реклама харчових продуктів, тощо).  

У чверті хворих на ожиріння відзначався емоціогенний тип харчової поведінки 
– 24,7±2,7 % у підлітків 1 групи та 17,5±2,9 % в 2 групі, проти 10,86±1,9 % у дітей 
групи контролю (φ<0,05), без достовірної різниці за статтю (φ>0,05). За емоціогенної 
ХП стимулом до прийому їжі стає не голод, а емоційний дискомфорт: людина їсть не 
тому що голодна, а тому що стривожена, ображена, роздратована тощо.  

Також було встановлено, що взагалі у хворих з ознаками МС статистично зна-
чуще частіше відзначались порушення ХП (71,8±3,7 %), ніж у хворих без проявів МС 
(39,4±4,1 %), (р<0,05). Тобто, розлади ХП, як клінічна ознака, більш поширені у осіб з 
метаболічними порушеннями на тлі ІР.  

Висновки. Таким чином, доцільна рання корекція харчової поведінки у поєд-
нанні з модифікацією способу життя, здоровим збалансованим харчуванням та пси-
хологічним консультуванням для покращення ефективності лікування ожиріння й 
профілактики метаболічного синдрому.  

ЕХОКАРДІОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ ІЗ 
ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ 

ВІД НАЯВНОСТІ СУПУТНЬОГО ОЖИРІННЯ 

Гріднева О. В., д.мед.н., доц. Кадикова О. І., Ібрагімова Ш. 
д.мед.н., проф., Кравчун П. Г. 

Харківський національний медичний університет МОЗ України  

Вступ. Значення ожиріння, як фактора ризику розвитку серцево-судинних за-
хворювань (ССЗ) останнім часом значно зросла у зв'язку зі збільшенням поширеності 
ожиріння у світовій популяції. Ожиріння відноситься до відомих факторів ризику ро-
звитку серцевої недостатності (СН), але механізми зв'язку між ожирінням і СН зали-
шаються й досі невизнаними.  

Мета. Оцінити взаємозв'язок ожиріння з розмірами порожнин серця і гіпертро-
фією міокарда лівого шлуночка у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі 
збереженою фракцією викиду лівого шлуночка.  
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Матеріали та методи. У дослідження було включено 73 пацієнта віком від 40 
до 77 років (середній вік 56,9±9,8 років), з них 42, які мають СН I-II А стадії, I-III ФК, 
що розвинулася на тлі ожиріння та ішемічної хвороби серця (ІХС), були включені в 
основну групу, інші 31 – пацієнти із загальної популяції, набрані в дослідження мето-
дом випадкових чисел, включені в групу контролю. Всім пацієнтам проводилося за-
мір об'єму талії (ОТ) і розрахунок індексу маси тіла (ІМТ) за формулою: ва-
га (кг)/зріст (м)2. ЕхоКГ виконувалася на апараті SonoScape в М-, В- і доплеровскому 
режимі з визначенням розмірів лівого передсердя (ЛП), правого передсердя (ПП), 
правого шлуночка (ПШ), кінцево-діастолічного розміру лівого шлуночка (КДР ЛШ), 
кінцево-систолічного розміру ЛШ (КСР), товщини міжшлуночкової перегородки 
(МШП), товщини задньої стінки (ЗС), фракції викиду ЛШ (ФВ), розраховувалася маса 
міокарда лівого шлуночка (ММЛШ) і індекс маси міокарда лівого шлуночка 
(ІММЛШ). Статистична обробка проводилася з використанням пакету програм Stati-
?tica 8.0 

Результати. При порівнянні основної та контрольної групи виявлені достовірні 
відмінності в наступних показниках: ІМТ – 32,2±6,1 проти 27,3±5,3 (р<0,05), ОТ – 
102,9±12,4 см проти 91 , 2±13,5, ПШ – 32,0±2,1 мм проти 24,2±3,5, ЛП 52,1±6,2 проти 
37,1±5,2, МШП 13,6±1,3 проти 12,1±1,2, ММЛШ – 272,2±57,3 проти 238,7±56,2. 

В основній групі виявлено кореляційний зв'язок між ІМТ і розмірами міокарда: 
ПШ (R=0,45, p<0,05), ЛП (R=0,37, p<0,05), КДР (R=0,37, p<0,05), КСР (R=0,32, 
p<0,05), МШП (R=0,35, p<0,05), ЗС (R=0,29, p<0,05), ФВ (R=0,27, p<0,05), ММЛШ 
(R=0,41, p<0,05); між ОП і наступними показниками: ПШ (R=0,42, p<0,05), ЛП 
(R=0,34, p<0,05), КСР (R=0,51, p<0,05) , КДР (R=0,54, p<0,05), МШП (R=0,42, p<0,05), 
ЗС (R=0,34, p<0,05), ФВ (R=-0,44, p<0,05), ММЛШ (R=0,59, p<0,05), ІММЛШ 
(R=0,31, p<0,05). У групі контролю виявлено кореляційний зв'язок між ІМТ та КДР 
(R=-0,30, p=0,06), КСР (R=-0,51, p=0,04), ФВ (R=0,44, p<0,05), ІММЛШ (R=-0,58, 
p<0,05), ОТ та ФВ (R=0,41, p<0,05), ІММЛШ (R=-0,40, p=0,04).  

Виявлено кореляційний зв'язок між віком і ММЛШ (R=0,94, р<0,05) як в основ-
ній, так і в контрольній групі. 

Висновки. На тлі підвищеної маси тіла, збільшених розмірів порожнин серця і 
гіпертрофії міокарда лівого шлуночка у пацієнтів із хронічною серцевою недостатніс-
тю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка виявлено збільшення розмірів 
порожнин серця і ступеня гіпертрофії міокарда лівого шлуночка по мірі наростання 
ступеня ожиріння за даними індексу маси тіла і об’єму талії, тоді як у пацієнтів із но-
рмальною вагою і структурою серця вищевказаних закономірностей не спостерігало-
ся. Як в загальній популяції, так і у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі 
збереженою фракцією викиду лівого шлуночка з віком збільшувалася ступінь гіперт-
рофії міокарда лівого шлуночка. 

ІНФОРМАТИВНІСТЬ ОЦІНКИ РІВНІВ РЕНІНУ ТА 
АЛЬДОСТЕРОНУ У ЦИРКУЛЯЦІЇ МЕТОДОМ ІНТЕГРАЛЬНОЇ 

РЕОГРАФІЇ ТІЛА  
1Єфіменко Т. І., 1д.мед.н., с.н.с. Місюра К. В., 1Столярова Н. В.,  

2к.мед.н. Залюбовська О. І.  
1ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків,  

2Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Натепер у світі з кожним роком стає все більш актуальною проблема ка-
тастрофічного зростання розповсюдженості такої ендокринної патології, як ожиріння 
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(ОЖ). Важливою складовою проблеми ОЖ є розвиток коморбідних йому патологій, в 
першу чергу з боку серцево-судинної системи. Одним із найбільш частих патологій 
серцево-судинної системи у осіб із ОЖ є артеріальна гіпертензія (АГ). Її наявність не 
тільки погіршує якість життя хворого, але й веде до його ранньої інвалідизації і пе-
редчасної смерті, що вказує на важливість оптимізації профілактичної роботи в 
напрямку раннього виявлення серед усього загалу осіб із ОЖ тих, які мають ризик ро-
звитку АГ. Для цього необхідним є визначення дешевих безпечних та ефективних ме-
тодів діагностування гормональних розладів, які є основою АГ у осіб із ОЖ. Як відо-
мо, одними із основних гормональних систем, які впливають на розвиток АГ є ренін-
альдостеронова. Але діагностування її особливостей лабораторними методами є дос-
татньо коштовним і складним, тому і не є прийнятним для масових популяційних до-
сліджень.  

За даними літератури, одним із інформативних і при цьому дешевих, простих у 
використанні методів, який добре зарекомендував себе при проведенні масових попу-
ляційних досліджень для виявлення АГ, є реографічний спосіб реєстрації змін артері-
альної системи – інтегральна реографія тіла (ІРГТ).  

Мета. Оцінити можливість застосування інтегральної реографії тіла з метою 
раннього виявлення розвитку артеріальної гіпертензії у осіб з ожирінням. 

Матеріали та методи. До дослідження, було залучено 273 мешканця 
м. Харкова (ч/ж=56/217), які не лікувалися в минулому з приводу ОЖ та АГ (середній 
вік – (56,41±6,93) років). Для діагностики ОЖ застосовували класифікаційні критерії 
ВООЗ (1997). Особливості центральної гемодинаміки оцінювалися методом ІРГТ за 
допомогою комп’ютерного реоаналізатора «Діамант-Р» ЗАТ «ДІАМАНТ» за методи-
кою М. І. Тіщенко, з урахуванням рекомендацій І. С. Колесникова і співавт. Оцінюва-
ли такі інтегральні показники як: ударний об'єм (УО) (мл) (кількість крові, яка вики-
дається при кожному скороченні серця), серцевий викид (СВ) (мл) (кількість крові, 
що викидають шлуночки серця за одну хвилину), ударний індекс (УІ) (мл/м2) (відно-
шення УО до площі поверхні тіла), серцевий індекс (СІ) (л/хв. м2) – відношення СВ до 
площі поверхні тіла. 

Визначення рівнів реніну та альдостерону у сироватці крові проводилося іму-
ноферментним методом із використанням комерційних тест-систем ELISA KIT виро-
бництва фірми «Monobind» (США).  

З метою уточнення взаємозв’язків між рівнями реніну, альдостерону та гемоди-
намічними параметрами, визначеними за допомогою методу ІРГТ, в процесі роботи 
проведено комплексний аналіз кореляцій між ними шляхом обчислення рангових ко-
реляцій Спірмена (r).  

Результати. При проведенні аналізу отриманих результатів визначено, що рі-
вень циркуляторного реніну був прямо статистично значуще (на рівні р<0,001) 
пов’язан із значенням УО (r=0,302 – сила зв’язку помірна) та із значенням СВ 
(r=0,380 – сила зв’язку помірна). Зворотній вірогідний (на рівні р<0,001) зв'язок ре-
єструвався між рівнем ренінемії та УІ (r= - 0,399 – сила зв’язку помірна) і СІ (r= - 
0,349 – сила зв’язку помірна). 

Щодо рівня альдостерону в сироватці крові, то він мав також вірогідні аналогі-
чного характеру зв’язки із дослідженими параметрами гемодинаміки: із УО (r=0,426 – 
сила зв’язку помірна), із СВ (r=0,408 – сила зв’язку помірна), УІ (r=0,238 – сила 
зв’язку слабка), СІ (r=0,245 – сила зв’язку слабка). 

Таким чином, найбільш пов’язаними, а значить інформативними щодо оцінки 
реніну плазми виявився такий параметр як УІ, щодо альдостерону – УО.  

Було визначено і відповідні рівняння регресії: 
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Ренін сироватки крові (пг/мл)=44,7706 - 0,3505*УІ (мл/м2); p=0,000001. 
Альдостерон сироватки крові (пг/мл)=88,27+0,6129*УО (мл); p=0,000001.  
Висновки. Таким чином, при проведенні дослідження показано, що для ран-

нього виявлення розвитку артеріальної гіпертензії у осіб із ожирінням можливо засто-
совувати метод інтегральної реографії тіла для визначення в першу чергу таких пара-
метрів як ударний індекс та ударний об’єм. 

В процесі роботи визначені рівняння регресії, які математично характеризують 
характер зв’язку між рівнем реніну сироватки крові та ударним індексом та між рів-
нем альдостерону в сироватці крові та ударним об’ємом. 

Визначені рівняння регресії можливо використовувати у подальшому в дослід-
ницькій діяльності та практичній медицині для вірогідної оцінки рівнів цих важливих 
складових ренін-альдостеронової системи у осіб із ожирінням. 

Урахування отриманих даних, на нашу думку, дозволить оптимізувати профіла-
ктично-лікувальні заходи щодо коморбідної патології у дорослого міського населення 
України із ожирінням.  

ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРУ ХАРЧУВАННЯ ХВОРИХ НА 
АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З АБДОМІНАЛЬНИМ 

ОЖИРІННЯМ ТА ЇХ АСОЦІАЦІЇ З КАРДІОВАСКУЛЯРНИМИ 
ФАКТОРАМИ РИЗИКУ 

Д.мед.н., проф. Коваль С. М., к.мед.н. Милославський Д. К., к.мед.н. Рєзнік Л. А., 
к.мед.н. Старченко Т. Г., к.мед.н. Мисниченко О. В. 

ДУ « Національний інститут терапії ім. Л. Т.Малої НАМН України, Харків 

Вступ. Артеріальна гіпертензія (АГ) залишається одним із найпоширеніших се-
рцево-судинних захворювань (ССЗ) та часто перебігає в поєднанні з абдомінальним 
ожирінням (АО) та метаболічним синдромом (МС). Особливості характеру харчуван-
ня (ОХХ) відносять до вагомих факторів ризику (ФР) ССЗ, а їх своєчасна корекція 
може бути одним із методів гальмування прогресування вищезазначених «хвороб ци-
вілізації». Значний вплив на прогресування АГ і АО має надмірне вживання простих 
вуглеводів, жирів, особливо, насичених та їх транс ізомерів, що асоціюється з розвит-
ком інсулінорезистеності (ІР) і малоінтенсивного запалення. Результати ряду дослі-
джень свідчать про те, що в сучасному харчовому раціоні мешканців України недо-
статньо корисних цільнозернових продуктів, овочів, фруктів, горіхів, насіння, бобо-
вих, проте, переважає білий хліб, надлишок простих вуглеводів і кухонної солі, fast 
foods, напівфабрикатів. Такий характер харчування сам по собі може бути важливим 
ФР МС і ССЗ. Таким чином, вивчення ОХХ у хворих на АГ, особливо при її перебігу 
на тлі АО є актуальною. 

Мета. Аналіз особливостей характеру харчування хворих на артеріальну гіпер-
тензію з абдомінальним ожирінням та встановлення їх асоціацій з факторами ризику 
серцево-судинних захворювань. 

Матеріали та методи. Проведено анкетування 68 хворих на АГ ІІ стадії, 2-
3 ступеня у віці 45-59 років (чоловіків 31 пацієнтів, жінок-37 осіб). У 43 хворих (чо-
ловіків 19, жінок-24) АГ перебігала на тлі АО, а у 25 хворого (чоловіків 12, жінок-13) 
АГ не поєднувалась з ожирінням. Діагностику ступеню та стадії АГ, ФР, субклінічних 
уражень органів-мішеней та визначення рівню серцево-судинного ризику проводили 
відповідно до рекомендацій ESC/ESH, 2018. ОХХ пацієнтів оцінювали за стандартними 
дієтологічними рекомендаціями, враховували харчові пристрасті, добовий калораж, розпо-
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діл макронутриєнтів, вживання основних груп харчових продуктів, повареної солі, цукру, 
напоїв, алкоголю, циркадні ритми прийомів їжі. Отримані дані проаналізовані за допо-
могою статистичної програми SPSS .  

Результати. Провідними аліментарними недоліками у хворих на АГ з АО були 
наступні: нераціональне харчування (79 %), переїдання (61 %), зловживання харчо-
вим натрієм (54 %), нерегулярний прийом їжі (60 %), вживання їжі у вечірні години 
доби (65 %), недостатність овочів та фруктів (49,8 %). Частота вказаних ОХХ була 
достовірно вища за таку у хворих на АГ без ожиріння (р<0,05). 

Виявлено, що раціони пацієнтів на АГ з АО, на відміну від хворих без АО, були 
незбалансованими за провідними макронутрієнтами – білками, жирами, вуглеводами 
(79 %) та енергетичною цінністю (ЕЦ) (65 %), зі значним перевищенням енергетич-
них потреб та профіцитом калорій (р<0,05). Так, надмірне енергоспоживання відміче-
но у 74 % хворих на АГ з АО, при цьому ЕЦ раціону становила (2555±219) ккал проти 
(1710±159) ккал у осіб без АО (р<0,05), профіцит калорій – (512±28) ккал проти 
(152±17) ккал, відповідно (р<0,05). Збільшене споживання протеїнів спостерігалось у 
32 % хворих на АГ з АО, надмірне споживання жирів та надлишок споживання вуг-
леводів – у 63 % і 78 %, відповідно, що також перевищувало аналогічні показники в 
групі хворих на АГ без ожиріння (р<0,05). Частка білків, жирів та вуглеводів для осіб 
з АГ і АО склала: (91,5±8,6) г; (105,7±9,3) г та (358,2±42,0) г (відповідно) проти: 
(70,5±6,4) г; (93,7±8,9) г, (285,4±37,1) г, відповідно, у хворих на АГ без ожиріння 
(р<0,05). Серед ОХХ переважали такі небажані фактори, як ігнорування сніданку 
(55 %), чисельні перекуси протягом дня (77 %), максимальний прийом їжі у пізню або 
нічну вечерю (69 %), частота яких була достовірно вища,ніж серед хворих на АГ без 
ожиріння (р<0,05). При цьому, частка сніданку у хворих на АГ з АО в середньому стано-
вила 9 % від добового раціону проти 25,2 % у осіб без ожиріння (р<0,05), доля вечері – 
45 % проти 27 %, відповідно (р<0,05). Раціон хворих на АГ з АО складався з високо-
калорійних продуктів, солодощів, копчених та смажених страв, слабоалкогольних на-
поїв, які провокують виникнення та прогресування ФР. Серед чоловіків хворих на АГ 
з АО в порівнянні з хворими на АГ спостерігалось достовірне підвищення частоти 
зловживання сіллю, тваринними жирами та пивом, серед жінок-частоти зловивання 
солодощами, копченостями та слабоалкогольним напоями (р<0,05).  

Встановлено зв’язки між ОХХ хворих на АГ з АО і наявністю та вираженістю у 
них кардіоваскулярних ФР, які впливають на прогноз хворих: між профіцитом кало-
рій (понад 500 ккал на добу) та індексом маси тіла (ІМТ) (р<0,05), надмірним вжи-
ванням повареної солі і рівнем систолічного артеріального тиску (АТ) (р<0,05); між 
надлишком насичених тваринних жирів (понад 6-10% добового раціону) і рівнем три-
гліцеридів в крові (р<0,05); між збільшенням частки простих вуглеводів (понад 10% 
добового раціону) та індексом ІР(р<0,05); між зловживанням протеїнами або субпро-
дуктами та наявністю ГУЕ (р<0,05).  

Висновки. В ході анкетування виявлений ряд вірогідних відмінностей в особ-
ливості характеру харчування хворих на артеріальну гіпертензію з абдомінальним 
ожирінням в порівнянні з хворими на артеріальну гіпертензію без ожиріння. Характер 
харчування хворих на артеріальну гіпертензію з абдомінальним ожирінням характе-
ризується незбалансованістю за провідними макронутрієнтами та суттєвим профіцитом 
калорій. Серед особливостей характеру харчування домінують: ігнорування сніданку, 
схильність до частих перекусів, пізньої вечері, зловживання солодощами, кухонною 
сіллю, копченими та жареними блюдами, слабоалкогольними напоями. Виявлено 
асоціацію таких особливостей характеру харчування, як профіцит калорій, надмірне 
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вживання повареної солі, насичених жирів та простих вуглеводів з показниками інде-
ксу маси тіла, систолічним артеріальним тиском, рівнем тригліцеридів в крові та ін-
дексом інсулінорезистентності.  

РІВЕНЬ АДІПОНУТРІНА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІДМІННОСТЕЙ ЗА 
СТАТТЮ У ОСІБ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА 

ОЖИРІННЯМ 
1Д.мед.н., проф. Кравчун П. Г., 1д.мед.н., проф. Кадикова О. І.,  

1Герасимчук У. С., 2к.мед.н., доц. Дунаєва І. П. 
1Харківський національний медичний університет МОЗ України, 

2Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 

Вступ. Гіпертонічна хвороба (ГХ) являє собою серйозну проблему для охорони 
здоров'я, являючись основним фактором ризику серцево-судинних захворювань, час-
тота яких постійно зростає в усьому світі приводячи до інвалідизації та смертності 
населення, як чоловіків, так і жінок. Взаємозв'язок між білком адіпонутріном (ADPN), 
відповідальним за функцію ендоплазматичного ретикулуму, структуру і функцію 
мембран мітохондрій і ліпідних включень в гепатоцитах і мембран адипоцитів, і ГХ 
остаточно не вивчена. 

Мета.  З огляду на відсутність єдиної думки щодо концентрації адіпонутріна та 
його ролі в серцево-судинній патології, а саме гіпертонічній хворобі, ми в своїй робо-
ті оцінюємо рівень концентрації адіпонутріна у хворих на гіпертонічну хворобу в за-
лежності від статі. 

Матеріали та методи. У дослідженні було обстежено 78 осіб, з яких 58 – паці-
єнти з коморбідною патологією та 20 - група контролю (10 чоловіків, 10 жінок). ГХ 1 
ступеня була діагностована у 12 (20,7 %), 2 ступеня у 16 (27,6 %), 3 ступеня у 30 
(51,7 %) обстежених пацієнтів. З числа пацієнтів, включених у дослідження, було 
32 жінки і 26 чоловіків у віці від 32 до 79 років (середній вік – 57,5±10,11 років).  

Для визначення рівня ADPN застосовувався імуноферментний метод з викорис-
танням набору реагентів The RayBio® Adiponutrin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit, 
(USA). Математична комп’ютерна обробка результатів проведена за допомогою про-
грамного пакету «Statistica 10». Аналіз даних проводили методами непараметричної 
статистики. Дані результати представлені у вигляді медіана [нижній квартиль; верх-
ній квартиль]. Для порівняння результатів використовували критерії Краслера-
Уолліса (Н) та Манна-Уітні. Нульову гіпотезу відкидали при рівні достовірності 
(р<0.05). 

Результати. В ході проведеного дослідження нами було з'ясовано, що рівень 
досліджуваного білка в усіх групах хворих з ГХ був достовірно підвищеним в порів-
нянні з контрольною групою – (5,16 [2,78 – 11,33] – 1,55 [1,37 – 1,68] (пкг/мл) 
(р˂0,001), відповідно. Розглядаючи рівень ADPN у чоловіків як в основній групі 
(n=26), так і групі контролю (n = 10) було отримано: 6.94 [3,09 – 11,02] – 1,55 [1,37 – 
1,76] (пкг/мл) (р˂0,001), відповідно. Рівень ADPN жінок: як в основній групі (n = 32), 
так і групі контролю (n=10) було отримано: 4,38 [2,37 – 11,86] – 1,54 [1,36 – 1,65] 
(пкг/мл) (р˂0.001), відповідно. Як ми бачимо, рівень останнього у чоловіків вище на 
2,56 (пкг/мл) (в 1.6 рази). 

Висновки. У хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною вагою та ожирінням 
було виявлено достовірне підвищення концентрації адіпонутріна в порівнянні з гру-
пою контролю, при цьому рівень адіпонутріна вище у чоловіків, ніж у жінок. Таким 
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чином, з огляду на відмінності рівня адіпонутріна в залежності від статі  необхідно 
продовжити дослідження в даному напрямку. 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК АДІПОНУТРІНА З ПОКАЗНИКАМИ ЛІПІДНОГО 
СПЕКТРУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА 

ОЖИРІННЯМ 
1Д.мед.н., проф. Кравчун П. Г., 1д.мед.н., проф. Кадикова О. І.,  

2к.мед.н., доц. Дунаєва І. П., 1Герасимчук У. С. 
1Харківський національний медичний університет МОЗ України, 

 2 Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 

Вступ. Одним із найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи за-
лишається гіпертонічна хвороба (ГХ). Передбачається, що до 2025 року 
1,56 мільярдів дорослого населення планети буде страждати даною патологією. Не 
можна не відзначити, що поширеність даного захворювання помітно збільшується з 
віком і наявністю ожиріння. Адіпонутрін (ADPN) – це білок, який може розглядатися 
як маркер метаболічних порушень в коморбідній патології. 

Мета. Оцінити характер взаємозв'язку показників ліпідного обміну та рівня 
адіпонутріна у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та ожирінням. 

Матеріали та методи. У дослідженні було обстежено 127 осіб, з яких 107 – па-
цієнти з даною коморбідною патологією і 20 – група контролю. Вік пацієнтів стано-
вив від 32 до 79 років (середній вік 58,6±9,88) років і істотно не відрізнявся від такого 
в контрольній групі – (45,6±13,2) років. Рівень ADPN визначали у 58 хворих із ГХ 1-
го-3-го ступенів, у віці від 32 до 79 років (середній вік 57,5±10,11 років), котрим ра-
ніше не проводили регулярну антигіпертензивну терапію. 

При цьому ГХ 1 ступеня діагностована у 12 (20.7 %) пацієнтів, ГХ 2 ступеня – у 
16 (27,6 %), а ГХ 3 ступеня – у 30 (51,7 %) обстежених хворих. Обстежені пацієнти 
мали нормальну масу тіла, надлишкову масу тіла або ожиріння 1, 2, 3-го ступенів. 
Пацієнти були поділені на групи: без ожиріння (n=40) – 1 група, з ожирінням 1 ст. 
(n=36) – 2 група, з ожирінням 2 і 3 ст. (n=31) – 3 група. 

З 58 пацієнтів, обстежених на вміст ADPN з нормальною масою тіла було 
10 осіб (група І), з надмірною масою тіла – 9 осіб (група ІІ), з ожирінням 1-го ступеня 
– 17 (група ІІІ), 2-го – 13, (група ІV) 3-го – 9 (група V) осіб. 

Для визначення рівня ADPN застосовувався імуноферментний метод з викорис-
танням набору реагентів The RayBio® Adiponutrin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit, 
(USA). Рівень загального холестерину (ХС), холестерину ліпопротеїдів високої щіль-
ності (ХС ЛПВЩ) і тригліцеридів (ТГ) визначалися ферментативним методом за ста-
ндартною біохімічною методикою. Рівень холестерину ліпопротеїдів дуже низької 
щільності (ХС ЛПДНЩ) розраховували за формулою: ХС ЛПДНЩ = ТГ/2,2. Холес-
терин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) визначали за формулою 
Friedewald: ХС ЛПНЩ = ХС – (ХС ЛПВЩ + ТГ/2,2). Коефіцієнт атерогенності (КА) 
розраховували за формулою Клімова: КА = (ХС – ХС ЛПВЩ) / ХСЛПВЩ.  

Математична комп’ютерна обробка результатів проведена за допомогою про-
грамного пакету «Statistica 10». При цьому визначали середнє значення (Мean), стан-
дартне відхилення (SD). Аналіз даних проводили методами непараметричної статис-
тики. Дані результати представлені у вигляді медіана [нижній квартиль; верхній квар-
тиль]. Для порівняння результатів використовували критерії Краслера- Уолліса (Н) та 
Манна-Уітні. Для оцінки ступеня взаємозв’язку між вибірками використовували кое-
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фіцієнт кореляції Спірмена (r). Нульову гіпотезу відкидали при рівні достовірності 
(р<0.05). 

Результати. В ході проведеного дослідження нами було з'ясовано, що біль-
шість показників ліпідного спектра всіх обстежених 107 осіб мали тенденцію до зрос-
тання відповідно збільшення показника індексу маси тіла (ІМТ). 

У всіх групах хворих з ГХ показники були достовірно підвищеними в порівнян-
ні з контрольною групою: ХС – (5,28 [4,21-5,65] – 5,48 [4,16-6,18] – 6,23 [4,79-6,92] – 
4,1 [3,9-4,2] (ммоль/л) (р˂0.001), відповідно, 1, 2, 3 і контрольна групи; ХС ЛПНЩ – 
(3,15 [2,2-3,72] – 3,62 [2,33-4,21] – 4,0 [3,0-5,1] – 2,32 [2,2-2,45] (ммоль/л) (р˂0.05), ві-
дповідно, 1, 2, 3 і контрольна групи; ХС ЛПДНЩ – (0,49 [0,40-0,69] – 0,66 [0,43-0,91] 
– 0,67 [0,53-1,12] – 0,33 [0,28-0,57] (ммоль/л) (р˂0.05), відповідно, 1, 2, 3 і контрольна 
групи; КА – (3,16 [2,3-3,6] – 3,3 [2,4-3,8] – 3,5 [3,0-4,4] – 2,04 [1,9-2,19 ] (р˂0.001), від-
повідно, 1, 2, 3 і контрольна групи; ТГ – (1,14 [0,93-1,63] – 1,46 [0,97-2,03] – 1,7 [1,19-
2,49] - 0,73 [0,61-1,25] (ммоль/л) (р˂0.05), відповідно, 1, 2, 3 і контрольна групи; за 
винятком ХС ЛПВЩ – 1,28 [1,19-1,38] (р˃0.05); - 1,27 [1,17-1,33] – 1,19 [1,10-1,33] – 
1,35 [1,23-1,45] (р˂0.001), відповідно, 1, 2, 3 і контрольна групи; 

ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У 
МОЛОДИХ МІСЬКИХ МЕШКАНОК – ПРЕДСТАВНИЦЬ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ 

Манська К. Г., д.мед.н., с.н.с. Місюра К. В., Варавін В. П. 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків 

Вступ. Сьогодні не викликає сумніву, що для розвитку такого розповсюджено-
го захворювання як ожиріння (ОЖ), яке має не тільки медичне, але й соціальне та 
економічне значення для теперішнього соціуму, необхідне поєднання генетично дете-
рмінованих факторів із зовнішніми (провокуючими), які доволі часто пов'язані з по-
ведінкою людини. До останніх, в першу чергу, відносять аліментарний фактор, що 
виражається в порушенні режиму і структури харчування, а саме, в розладах харчової 
поведінки (ХП). Як відомо, на сьогодні в медицині виділяють наступні типи розладів 
ХП: обмежувальний, емоціогенний та екстернальний. За даними літератури, серед 
представників популяцій європейських країн до 73 % дорослого міського населення 
має порушення ХП, у тому числі по емоціогенному типу – 36%, по екстернальному – 
25 %, по обмежувальному – 12 %. За даними науковців із близького зарубіжжя, у 
населення їх країн, аналогічного по соціальним та ментальним характеристикам насе-
ленню України, у пацієнтів із ОЖ найчастіше (в 60 % випадків) діагностується 
емоціогенна ХП. Детальна інформація про спектр порушень ХП у населення – основа 
оптимізації профілактики не тільки ОЖ, але й коморбідних йому важких патологій, в 
першу чергу, цукрового діабету 2 типу. 

Мета. Уточнення особливостей харчової поведінки міських мешканок 
м. Харкова із різною масою тіла. 

Матеріали та методи. Обстежено 130 жінок із різною масою тіла без супутньої 
патології, які не отримували медикаментозну терапію на момент обстеження, – меш-
канок м. Харкова, середній вік яких склав (28,64±6,91) років. 

Для діагностики надлишкової маси тіла (надлМТ), ОЖ та визначення його сту-
пеня застосовували класифікаційні критерії ВООЗ (1997). Було сформовано чотири 
групи пацієнток: група 1 – з надлМТ (n=20); група 2 – з ОЖ 1 ступеня (n=29); група 3 
– з ОЖ 2 ступеня (n=23); група 4 – з ОЖ 3 ступеня (n=33). Контрольну групу склали 
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25 практично здорових жінок з нормальною масою тіла (нМТ). Істотних відмінностей 
за віком між групами не було.  

Методом опитування у жінок, залучених до обстеження, оцінювали характер 
ХП (із використанням Голландського опитувальника ХП (Denmark Eating Behavior 
Questionnaire – DEBQ. Анкетування за допомогою Голландського опитувальника пе-
редбачає відповідь пацієнта на 3 блокм питань: 1) які оцінюють наявність обмежува-
льного; 2) емоціогенного та 3) екстернального типів ХП. Кожен із блоків включає 10-
13 питань, на які пропонуються три можливих відповіді, кожна з яких оцінюється фі-
ксованою кількістю балів. Після відповіді особи, яка обстежується, на усі питання 
блоку загальноприйнятим в арифметиці методом визначається середня кількість балів 
за цим блоком. Наявність обмежувального типу ХП діагностується при середній кіль-
кості набраних балів за відповідним блоком від 2,4 та більше; емоціогенного – 1,7 ба-
лів і вище; екстернального – 2,7 балів і вище. 

Результати. Одним із важливих результатів дослідження стало виявлення, що 
понад 20 % обстежених жінок з надлишком маси різного ступеня не вважали себе 
хворими і вказували, що не потребують медичної допомоги. Перед початком обсте-
ження жодна з пацієнток не визнавала у себе будь-якого порушення ХП – і це при то-
му, що у 92 % з них реєструвалися різні її розлади. 

Ще одним результатом дослідження стало уточнення спектру розладів ХП у 
мешканок м. Харкова молодого віку. Отримано, що серед цієї категорії населення ча-
стіше реєструвався обмежувальний тип ХП (у 64 % обстежених), а емоціогенний та 
екстернальний зустрічався з однаковою частотою (54 та 55 %, відповідно). Частка з 
обстежених мала комбіновані порушення ХП: (емоціогенний + екстернальний типи) – 
9 %, (обмежувальний + екстернальний типи) – 10 %; (обмежувальний + емоціоген-
ний) – 12 % та (обмежувальний + емоціогенний + екстернальний) – 10 % жінок. 

Висновки. Отримані дані співпадають із результатами подібних досліджень 
інших авторів. Згідно із ними більшість хворих із первинним ожирінням не звертають 
уваги на наявність надлишку ваги і не вважають це значущими фактором, який має 
здатність впливати на стан здоров'я.  

Отримані при проведені обстеження мешканок м. Харкова дані потребують 
уточнення при проведенні більш масштабних популяційних досліджень, але перекон-
ливо доводять існування у представниць української популяції відмінностей у спектрі 
розладів харчової поведінки у порівнянні із представниками інших популяцій та віко-
вих груп. Одним із можливих пояснень цього є особливість дослідженої категорії жі-
нок – міських мешканок. Для них маса тіла – не стільки критерій фізичного здоров’я, 
скільки факт, який впливає на їх соціальний статус. Це обумовлює досить часто у та-
кої категорії жінок «самопризначення» собі різних дієтичних рекомендацій, оприлю-
днених у засобах масової інформації, інтернет-ресурсах. Зрозуміло, що вони не базу-
ються на аналізі причин виникнення надлишку ваги у даної конкретної жінки, вико-
нуються без урахування індивідуальних особливостей організму. Тому досить часто 
їх застосування і не дає позитивного довгострокового результату, а іноді і погіршує 
фізичний та психічний стан жінки, що призводить до хаотичного режиму «дієта» – 
«відмова від дієти» – що саме і характерно для обмежувального типу харчової пове-
дінки. Емоційна нестабільність, що виникає під час дієт, називається «дієтичною де-
пресією» і призводить до відмови від подальшого їх дотримання, новому інтенсивно-
му набору ваги і рецидиву захворювання. У пацієнта формується почуття провини зі 
зниженням самооцінки. Періоди харчової винагороди змінюються періодами харчо-
вого покарання – виникає «хибне» коло. 
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І це в обов’язковому порядку треба враховувати при розробці програм профіла-
ктики ожиріння для міського жіночого населення України. Доцільним також є прове-
дення досліджень щодо цієї проблеми і серед інших категорій жінок молодого віку, в 
першу чергу серед сільських мешканок.  

РІВЕНЬ ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНИХ ГОРМОНІВ У ПІДЛІТКІВ, 
ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ 

Д.мед.н., проф. Страшок Л. А., Хоменко М. А. 
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 

Вступ. Шлунково-кишковий тракт – один з найбільших гормонпродукуючих 
органів людини. Гастроінтестинальні гормони впливають на роботу багатьох органів 
та систем, включаючи підшлункову залозу, печінку, шлунково-кишковий тракт та мо-
зок, регулюють харчову поведінку, моторику шлунку та кишечника, всмоктування 
поживних речовин, секрецію регуляторних пептидів, метаболізм глюкози тощо. Та-
ким чином, гормони шлунково-кишкового тракту через вплив на енергетичний ба-
ланс, масу тіла та чутливість тканин до інсуліну, беруть участь у патогенезі як ожи-
ріння, так і неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП).  

Мета. Вивчити рівень серотоніну, греліну та глюкагоноподібного пептиду-1 у 
підлітків із ожирінням. 

Матеріали та методи. В дослідження було включено 74 підлітки, з яких  
47,3 % – юнаків та 52,7 % – дівчат віком 12-17 років, хворих на ожиріння, що перебу-
вали на стаціонарному лікуванні в ДУ «ІОЗДП НАМНУ», та 12 здорових підлітків. 
Діагноз встановлено згідно МКХ–10. Проведено клініко-анамнестичне та лаборатор-
но-інструментальне дослідження згідно протоколів діагностики та лікування ожирін-
ня та НАЖХП у дитячому віці. Хворим підліткам проводили розрахунок індексу 
PNFI (pediatric NAFLD fibrosis index), розробленого для оцінки фібротичних змін пе-
чінки у дітей з НАЖХП, в основі обчислення якого знаходяться рівень тригліцеридів, 
вік та обхват талії. Усім підліткам визначали рівень серотоніну флуориметричним ме-
тодом а греліну та глюкагоноподібного пептиду-1 у сироватці крові методом імуно-
ферментного аналізу (Elabscience). 

Результати. У 76,5 % обстежених підлітків з ожирінням за даними ультразву-
кового дослідження виявлено ознаки стеатозу печінки, який є початковою стадією 
НАЖХП. Причому загальноприйняті біохімічні показники залишались у межах нор-
ми або незначно відхилялися від неї. У 33,8 % підлітків з ожирінням в результаті роз-
рахунку індексу PNFI встановлено наявність фібротичних змін. Дослідження вмісту 
гастроінтестинальних гормонів у підлітків, хворих на ожиріння, виявило статистично 
значуще підвищення рівня серотоніну (1,17±0,57) мкмоль/л, який сприяє ліпогенезу у 
печінці та жировій тканині, порівняно із здоровими однолітками, що може бути підг-
рунтям для формування ознак стеатозу печінки. Також встановлено статистично зна-
чуще підвищення рівня анорексигенного глюкагоноподібного пептиду-1 (13,64 
[12,33;15,31]) нг/мл у хворих підлітків порівняно із здоровими (p<0,05), а вміст орек-
сигенного гормону греліну у хворих обстежених був статистично значуще нижчим 
(2,03 [1,73;2,52]) нг/мл у порівнянні із здоровими підлітками (p<0,05), що може бути 
проявом адаптації організму до тривало існуючого позитивного енергетичного балан-
су. Встановлено прямий кореляційний зв’язок між рівнем серотоніну та індексом 
PNFI (r=0,283, p<0,05) та обернений кореляційний зв’язок між рівнем греліну та інде-
ксом PNFI (r=-0,402, p<0,05) у підлітків, хворих на ожиріння. 
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Висновки. У 76,5 % підлітків із ожирінням за даними ультразвукового дослі-
дження виявлено ознаки неалкогольної жирової хвороби печінки, а у 33,8 % з ураху-
ванням індексу PNFI – прояви фіброзу. У підлітків, хворих на ожиріння, відмічається 
підвищення рівнів серотоніну, який, можливо, бере участь у формуванні стеатозу пе-
чінки. Встановлено підвищення рівня анорексигенного глюкагоноподібного пептиду-
1 та зниження вмісту орексигенного греліну, у підлітків з ожирінням порівняно із 
здоровими. Зазначені гормони регулюють харчову поведінку, а модифікація їх рівнів 
може бути направлена на сприяння гармонізації та відновленню порушеного енерге-
тичного балансу у підлітків, хворих на ожиріння. Виявлені кореляційні зв’язки між 
рівнями греліну, серотоніну та індексом PNFI, можливо, свідчать про участь цих гор-
монів у прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки. 

 



 

 

210 
Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології», 

Двадцяті Данилевські читання  (4-5 березня 2021р.) 

 

ІНША ЕНДОКРИННА ПАТОЛОГІЯ (кліничні випадки) 

ВПЛИВ СУБКЛІНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОЇ 
СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ 

ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ 
ПЕЧІНКИ 

Д.мед.н., проф. Вірстюк Н. Г., д.мед.н., проф. Вакалюк І. І.,  
к.мед.н. Черкашина О. Є, к.мед.н., доц. Човганюк О. С.,  

к.мед.н., Василечко М. М. 
Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Хронічна серцева недостатність (ХСН) – найбільш частий несприятли-
вий результат більшості серцево-судинних захворювань, її частота наростає з віком і є 
медичною, соціальною та економічною проблемою у всьому світі. У теперішній час 
невід’ємною ланкою патогенезу ХСН розглядають субклінічне запалення.  

Мета. Оцінити вплив субклінічного запалення на перебіг хронічної серцевої 
недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію та неалкогольну жирову хворобу 
печінки. 

Матеріали та методи. Обстежено 126 хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) в 
поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (НЖХП), ускладнену ХСН 
ІІІ-ІV ФК СН за класифікацією NYHA (New York Heart Association), віком від 45 до 
74 років 54 чоловіки і 72 жінки. Обстежені пацієнти були розділені на групи: 
72 хворих із ХСН ФК ІІІ NYHA склали І групу 54 хворих із ХСН ФК ІV NYHA – ІІ 
групу. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб відповідного віку і статі. 
Проводили загальноклінічні; інструментальні; біохімічні; імуноферментні – вміст у 
крові С-реактивного протеїну (СРП), фактора некрозу пухлин альфа (ФНПα), антину-
клеарних антитіл (АНА), N-термінального мозкового натрійуретичного пептиду (NT-
proBNP); статистичні методи дослідження. 

Результати. За результатами ехокардіографії (ЕХО-КГ) серед обстежених хво-
рих І групи діастолічну дисфункцію лівого шлуночка діагностовано у 51 (70,83 %) 
пацієнтів, змішану – у 12 (16,67 %); у хворих ІІ групи діастолічну дисфункцію діагно-
стовано у 5 (9,26 %), змішану – у 49 (90,74 %) пацієнтів відповідно. Отже, за прогре-
сування ХСН та наростання ФК NYHA кількість хворих із дисфункцією міокарду 
змішаного характеру значно збільшувалася. 

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити збільшення вмісту ФНПα у 
крові 52 (72,22 %) хворих з ХСН ФК ІІІ NYHA і усіх хворих з ФК ІV NYHA. Вміст 
ФНПα у крові наростав зі збільшенням ступеню ХСН: у хворих І групи складав 
(32,662,25) пг/мл (р<0,05), ІІ групи – (54,723,86) пг/мл (р<0,05) порівняно з 
(20,311,05) пг/мл у здорових. Виявлено кореляції між показником СРП і ФНПα 
(r=0,76; p<0,05), між ФНПα і зменшенням скоротливої здатності міокарду за показни-
ком фракції викиду (r= - 0,38; p<0,05), подовженням інтервалу QTc (r=0,40; p<0,05), 
порушенням функціонального стану печінки за активністю ГГТП (r=+0,42; p<0,05), 
активністю АлАТ і АсАТ (r=+0,33; r=+0,35, відповідно, p<0,05). 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що АНА були виявлені 
у крові 73 (57,94 %) обстежених хворих, з них лише у 21 (29,17 %) хворого І групи і 
38 (70,37 %) хворих ІІ групи. Титр АНА був невисоким і складав 1:40 у 29 (39,73 %) 
хворих і 1:80 у 44 (60,27 %) хворих із ХСН. Отже, частота наявності АНА зростає зі 
збільшенням стадії ХСН. Виявлено пряму кореляцію між титром АНА і вмістом 
ФНПα у крові (r=+0,57; p<0,05), що вказує на взаємозв’язок між розвитком системної 
імунозапальної активації та автоімунних реакцій у хворих з ХСН.  
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Виявлено кореляції між показниками субклінічного запалення вч-CРБ і ФНП-α 
та показником ХСН – NT-proBNP (r=+0,59; r=+0,65, відповідно, p<0,05).  

Висновки.  
1. У хворих із хронічною серцевою недостатністю відзначається імунозапальна 

активація зі збільшенням у крові маркерів субклінічного запалення і розвитком автоі-
мунних реакцій, що наростає зі збільшенням стадії хронічної серцевої недостатністі і 
супроводжується зменшенням скоротливої здатності міокарда.  

2. Наявність субклінічного запалення має несприятливий вплив на перебіг хро-
нічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію та неалкогольну 
жирову хворобу печінки. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОГОРМОНАЛЬНИХ 
ПОКАЗНИКІВ У ПІДЛІТКІВ ІЗ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ 

К.б.н. Волкова Ю. В., д.мед.н., с.н.с. Михайлова Е. А. 
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків 

Вступ. Порушення процесів нейроендокринної регуляції в організмі є одним із 
механізмів виникнення, перебігу та прогресування патології нервової системи та за-
хворювань психіки. Патогенез психічних розладів пов’язаний як з порушенням серо-
тонінергічної активності, так і з дисбалансом синтезу мелатоніну. Крім того, беззапе-
речним у розвитку психічних розладів є вплив стресогенного фактора. Відомо, що у 
пацієнтів із розладами психіки відмічається гіперактивність гіпоталамо-гіпофізарно-
наднирникової осі, за участі якої реалізуються біологічні ефекти стресу шляхом регу-
ляції метаболізму стероїдних гормонів, зокрема кортизолу. 

Мета. Вивчення рівня серотоніну, мелатоніну та кортизолу у підлітків із психі-
чними розладами. 

Матеріали та методи. Обстежено 81 пацієнт (45 хлопчиків і 36 дівчаток) із де-
пресивними розладами поведінки (ДРП) у віці 12-17 років та 58 пацієнтів (23 хлопчи-
ки і 35 дівчаток) із тривожно-фобічними розладами (ТФР) того ж віку. Визначали рі-
вень екскреції мелатоніну з добовою сечею та концентрацію серотоніну в цільній 
крові флуориметричним методом. Концентрацію кортизолу в сироватці крові визна-
чали методом імуноферментного аналізу. Статистичну обробку отриманих результа-
тів здійснювали за допомогою програми «Statgraphics Plus 5.1» з використанням не-
параметричного методу Wilcoxon-Mann-Whitney (u) та кутового перетворення Фішера 
(φ). Критичний рівень значущості приймався не вищим за 0,05.  

Результати. В результаті проведених досліджень встановлено, що середні зна-
чення рівнів досліджуваних гормонів суттєво відрізняються у підлітків з різними но-
зологіями. Значно вищу концентрацію кортизолу виявлено у підлітків з ТФР відносно 
пацієнтів з ДРП (515,42±69,94 нмоль/л та 369,4±17,3 нмоль/л відповідно; pu<0,04). 
При цьому рівень серотоніну в групі підлітків з ТФР виявився нижчим 
(0,547±0,05 мкмоль/л проти 0,71±0,05 мкмоль/л при ДРП; pu<0,02). В той же час сут-
тєвих змін екскреції мелатоніну в залежності від нозології не спостерігалось 
(34,2±3,6 нмоль/доб при ДРП проти 40,36±2,98 нмоль/доб при ТФР; pu<0,09). 

Детальний аналіз отриманих даних дозволив встановити, що у більшої частини 
(56,8 %) пацієнтів з ДРП наявний підвищений рівень серотоніну, а у третини (35,8 %) 
– знижена його концентрація. Зменшення рівня серотоніну у третини обстежених па-
цієнтів може бути пов’язане з виснаженням запасів серотоніну внаслідок участі у біо-
хімічних реакціях; зменшенням його синтезу в умовах порушення метаболічних про-
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цесів; зниженням функціонування регуляторних структур головного мозку та ін. Се-
ред підлітків з ТФР можна простежити аналогічну картину: високі значення серотоні-
ну реєструються в 2 рази частіше у порівнянні зі зниженими його показниками 
(53,1 % проти 22,4 %, відповідно; рφ<0,05). Підвищення рівня серотоніну можливе 
внаслідок збільшення проникності гематоенцефалічного бар’єру для триптофану та 
стимуляції синтезу серотоніну з метою його участі передусім в адаптаційно-
пристосувальних реакціях.  

Слід відмітити, що у переважної більшості обстежених пацієнтів з ДРП (78,9 %) 
виявлено низький рівень екскреції мелатоніну, що підтверджує його участь у форму-
ванні та прогресуванні ДПР в підлітковому віці. Оскільки мелатонін володіє унікаль-
ними адаптивними можливостями, кількісні та якісні порушення ритму його продук-
ції можуть призводити до десинхронозу та дезадаптації організму підлітка в умовах 
зміни оточуючого середовища, та до виникнення патології. Слід зазначити, що серед 
пацієнтів з ТФР знижений рівень мелатоніну в 3,5 рази частіше відмічався у хлопців 
(у 81,3 % проти 23,3 % у дівчат; рφ<0,01). 

В результаті аналізу отриманих даних виявлено деякі статеві особливості коли-
вань вмісту моноамінів. Зокрема, у хлопчиків з ТФР зафіксовано нижчий рівень серо-
тоніну відносно його значень у однолітків з ДРП (0,4440,09 мкмоль/л проти 
0,7460,07 мкмоль/л; pu<0,01). Слід зазначити, що серед дівчат інтенсивніша екскре-
ція мелатоніну спостерігалась при наявності у них ТФР (45,563,69 нмоль/доб проти 
32,54,9 нмоль/доб у пацієнток з ДРП; pu<0,01), в той час, коли у хлопців вищі серед-
ні значення рівня мелатоніну зареєстровані при ДРП (35,75,3 нмоль/доб проти 
20,654,28 нмоль/доб у юнаків з ТФР; pu<0,04).  

Відомо, що зростання концентрації кортизолу викликає зниження активності 
серотонінергічної системи. Подібна картина простежується у підлітків з ТФР: на тлі 
більшої концентрації кортизолу (відносно рівня при ДПР) спостерігається зниження 
рівня серотоніну в цілому по групі за рахунок його зменшення у хлопців. Обмеження 
синтезу серотоніну призводить до зменшення у них екскреції мелатоніну. Серед паці-
єнтів-юнаків з ДРП виявлено зворотну залежність: збільшений рівень серотоніну з 
одного боку пригнічує зростання концентрації кортизолу, а з іншого – є основою для 
підвищення рівня екскреції мелатоніну.  

Висновки. Таким чином, отримані дані свідчать про дизрегуляцію нейрогормо-
нального обміну у пацієнтів із граничними психічними розладами. Характер змін за-
лежить від нозології та має гендерні особливості. Встановлено, що незалежно від но-
зології у більшості підлітків психічні розлади супроводжуються підвищеним вмістом 
серотоніну, а в групі пацієнтів із депресивними розладами поведінки – і зниженою 
екскрецією мелатоніну (у 79 %). Тривожно-фобічні розлади частіше супроводжуюься 
зниженим рівнем мелатоніну у хлопців (у 81 %). Стресогенний фактор має більш ва-
жливе значення у розвитку клінічної картини тривожно-фобічих розладів. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ТРЕТИЧНЫМ 
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ 

Карпова Д. О., д.мед.н., проф. Макаров И. В. 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Самара, Российская 

Федерация 

Актуальность. В современных реалиях наблюдается значительное увеличение 
числа пациентов, получающих заместительную почечную терапию (ЗПТ), что, несо-
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мненно, связано и с совершенствованием диализной помощи и, соответственно, с 
увеличением продолжительности их жизни. Ежегодный прирост пациентов с данной 
патологией составляет около 10,5 %, при этом средний возраст составляет, как прави-
ло, от 47 до 50 лет. Всё это повлекло за собой увеличение количества пациентов с 
вторичным (ВГПТ) и третичным гиперпаратиреозом (ТГПТ).  

Основным методом лечения пациентов с такой патологией является хирургиче-
ский. Безусловно, важным итогом оперативного вмешательства является качество 
жизни пациентов.  

Цель. Оценка качества жизни пациентов с третичным гиперпаратиреозом после 
хирургического лечения. 

Материалы и методы. Для оценки изменения качества жизни прооперирован-
ных пациентов использовали опросник SF-36. Проведено анкетирование 60 пациен-
тов с хронической болезнью почек 5D стадии и ТГПТ, прооперированных с 2012 по 
2019 гг. Анкетирование проводили дважды: до и после операции, в период от 6 до 12 
месяцев. Среди анкетируемых было 35 (58 %) женщин и 25 (42 %) мужчин. Средний 
возраст составил 52,31±10,73 лет.  

Пациентам выполняли следующий объем хирургических вмешательств: тоталь-
ная паратиреоидэктомия – 38 пациентам, удаление 3-х аденом ОЩЖ – 14, 8 пациен-
там – тотальная паратиреоидэктомия с аутотрансплантацией ткани ОЩЖ в мышцы 
предплечья.  

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью Microsoft Office 
Exсel и программы Statistic 7 . 

Результаты. Для каждой исследуемой шкалы было рассчитано среднее ариф-
метическое, при этом значения после операции были значительно больше значений 
до операции. Это указывает на улучшение качества жизни во всех сферах.  

Так, средние значения шкалы «физическое функционирование» (PF) увеличи-
лось с 5,6 % до 35,8 % – на 30,2 %, «ролевое функционирование» (RP), обусловленное 
физическим состоянием с 0 % до 75 % – на 75 %. Увеличение показателей данных 
значений указывает на то, что физическая активность пациентов значительно возрос-
ла в послеоперационный период. До операции пациенты предъявляли жалобы на сла-
бость, постоянные боли в костях и суставах, многие не могли передвигаться без тро-
сти. После операции болевой синдром полностью купировался и пациенты могли от-
казываться от использования трости. Это подтверждала шкала «интенсивность боли» 
(BR). До операции данный показатель был равен 42 %, после операции – 100 % (на 
58 %). Это указывает на то, что болевые ощущения практически полностью были ку-
пированы.   

Показатель жизненной активности пациентов вырос ровно в 2 раза. Изменение 
показателя шкалы «социальное функционирование» (SF) увеличилось с 62,5 % до 
87,5 – на 23 %, что также свидетельствовало о том, что физическое и эмоциональное 
состояние пациентов стало меньше ограничивать их социальную активность. 

Шкала ролевого функционирования, обусловленная эмоциональным состояни-
ем (RE), претерпела самые большие изменения – увеличилась на 100 %, а шкала, 
«психическое здоровье» (MH), увеличилась в среднем на 28 %. 

Нами были рассчитаны суммарные физический и психический компоненты 
здоровья. До операции физический компонент здоровья составил 31,1 %, после 
44,9 % – увеличился на 13,8 %. Психический компонент здоровья до операции соста-
вил 27,3 %, а после операции 54,7 % – увеличился на 27,4 %. 
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Выводы.  
1. Качество жизни пациентов с третичным гиперпаратиреозом после операции 

значительно выше, чем до оперативного вмешательства.  
2. После хирургического лечения среднее значения шкалы физического функ-

ционирования увеличилось на 30,2 %, ролевого функционирования, обусловленного 
физическим состоянием – на 75 %, обусловленного эмоциональным состоянием – на 
100 %. Показатель жизненной активности увеличился – в 2 раза. 

2. Наибольшее увеличение отмечали при оценке показателей психического 
компонента здоровья – на 27,4 %; физический компонент здоровья увеличился на 
13,8 %.  

ВИКОРИСТАННЯ СТЕРОЇДІВ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ 
ТУБЕРКУЛЬОЗ-АСОЦІЙОВАНОГО СИНДРОМУ РЕКОСТИТУЦІЇ 

ІМУНІТЕТУ 

К.мед.н., доц. Матвєєва С. Л. 
Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Вступ. Парадоксальний запальний синдром відновлення імунної системи 
(СВІС) – імунологічна реакція, що характеризується повторюваними або новими за-
пальними ознаками туберкульозу, що проявляються незабаром після початку антире-
тровірусної терапії (АРТ) у 18 % пацієнтів інфікованих вірусом імунодефіцитом лю-
дини (ВІЛ) незабаром після початку протитуберкульозної терапії. Особливості синд-
рому включають повторювані симптоми: лихоманку, лімфаденіт та поширення леге-
невих інфільтратів при рентгенографії. Низький рівень CD4 та короткий інтервал між 
початком АРТ підвищують ризик розвитку туберкульоз-асоційованого СВІС. Клінічні 
випробування показують, що ранній початок АРТ приводить до вищого рівня вижи-
ваності, ніж АРТ, розпочате приблизно через 8 тижнів після початку протитуберку-
льозного лікування у пацієнтів з кількістю CD4 50 кл/мкл. Ці висновки відповідають 
рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я, які наголошують на приско-
ренні початку АРТ у пацієнтів з туберкульозом та низьким рівнем D4. Однак, незва-
жаючи на перевагу виживання, раннє введення АРТ більш ніж подвоює ризик розвит-
ку СВІС, пов’язаного з туберкульозом. Не існує жодної доказової стратегії запобіган-
ня СВІС, пов’язаного з туберкульозом. Дослідження, що оцінювали допоміжні глю-
кокортикоїди для лікування різних форм туберкульозу, показали знижену смертність 
серед хворих на туберкульоз та меншу кількість ускладнень серед хворих на туберку-
льоз. Мі припустили, що низька доза глюкокортикоїдів для послаблення запальної ре-
акції, яка лежить в основі асоційованого з туберкульозом СВІС під час ранньої АРТ, 
зменшили б ризик розвитку цього синдрому. 

Мета. Оцінка профілактичного призначення преднізолону для безпечного зни-
ження частоти синдрому відновлення імунної системи, пов’язаного з туберкульозом, 
у пацієнтів із високим ризиком розвитку синдрому. 

Матеріали та методи. Мі спостерігали за ВІЛ-інфікованими пацієнтами, які по-
чинали АРТ (і раніше не отримували АРТ) та розпочали лікування туберкульозу про-
тягом 30 днів до початку АРТ і мали кількість CD4 50 кл/мкл. Пацієнти отримували 
або стандартну терапію с преднізолоном ( у дозі 40 мг на день протягом 14 днів, по-
тім 20 мг на день протягом 14 днів) або тільки стандартну терапію без преднізолону. 
Основною кінцевою точкою був розвиток СВІС, асоційований з туберкульозом, про-
тягом 12 тижнів після початку АРТ. 
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Результати. Серед 64 пацієнтів, за якими спостерігали, середній вік становив 36 
років, 60 % були чоловіками, а 73 % мали мікробіологічне підтверджений туберку-
льоз; медіана кількості CD4 становила 49 кл/мкл, а медіана вірусного навантаження 
становила 5,5 log 10 копій/мкл. Пацієнти були розподілянні на 2 групи. До кожної 
групи було внесені 32 пацієнти з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ. СВІС, пов’язаний з 
туберкульозом, діагностовано у 10 пацієнтів (31,25 %) у групі преднізолону та у 17 
(53,14 %) у контрольної групі (відносний ризик – 0,70; 95 % , довірчий інтервал [ДІ] – 
0,51-0,96; р + ),03). Важкі інфекції мали місце у 4 пацієнтів у групі преднізолону та у 
8 пацієнтів в контрольної групі (р≤0,001). 

Висновки. Лікування преднізолоном хворих на ко-інфекцію протягом перших 
4 тижнів після початку антиретровірусної терапії щодо ВІЛ-інфекції призвело до ни-
жчої частоти синдрому відновлення імунної системи, пов’язаного з туберкульозом, 
ніж в контрольної групі, без ознак підвищеного ризику важких інфекцій або раку. 

ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНОГО СТАТУСУ 
ПРИ ПАТОЛОГІЇ ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ СЕРЕД 

ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС  

К.мед.н. Муравйова І. М., к.мед.н. Чикалова І. Г., к.мед.н. Афанасьєв Д. Є.,  
к.мед.н. Копилова О. В., д.мед.н. Камінський О. В. 

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Київ 

Вступ. Вторинний гіперпаратиреоз є актуальною проблемою клінічної 
ендокринології. При порушеннях морфо-функціонального стану прищитоподібних 
залоз виникають численні метаболічні, органічні та функціональні розлади на 
органному та системному рівнях.  

Мета. Визначити гормонально-метаболічний статус ендокринної системи у 
осіб, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які 
мають патологію прищитоподібних залоз. 

Матеріали та методи. Для проведення дослідження відповідно до мети 
методом сліпої вибірки було відібрано 150 осіб, які знаходилися на лікуванні у 
відділенні радіаційної ендокринології протягом 2019-2020 рр. Інформована згода 
пацієнта була отримана в перший день госпіталізації. Із них постраждалих внаслідок 
аварії на ЧАЕС було 100 осіб (жінок 50 %, чоловіків 50 %). До групи порівняння 
увійшли 50 хворих (жінок 55 %, чоловіків 45 %), які не зазнали дії радіаційного 
чинника. Вік обстежених коливався від 37 до 75 років, середній вік – 60,2±9,8 років. 
Підставою госпіталізації була незадовільна компенсація цукрового діабету 2 типу. 
Методи дослідження: загальновизнані клінічні, антропометричні (маса тіла, зріст, 
індекс маси тіла), інструментальні (ультразвукове дослідження), лабораторні 
(біохімічні, гормональні), статистичні (за допомогою професійного програмного 
пакета Statistica 12,0 for Windows (StatSoft, Inc.)). 

Результати. Виявлено вдвічі більшу частоту гіперплазії прищитоподібних 
залоз серед постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС ніж у групи порівняння (41 % та 
20 %, відповідно) на тлі однакової забезпеченості вітаміну 25(ОН)D. Серед 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС з гіперплазією прищитоподібних залоз 
середній рівень паратгормону вірогідно перевищує групу порівняння (57,2±2,87 та 
31,88±4,82, р<0,05). В осіб з гіперплазією прищитоподібних залоз середній рівень 
вітаміну 25(ОН)D був суттєво нижчим відносно осіб без неї (14,36±2,31 та 28,32±6,48, 
р<0,05). При вивчені міжгормонально-метаболічних взаємозв’язків за допомогою 
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кореляційно-регресійного аналізу отримано достовірний негативний вплив на 
коморбідні стани, а саме ендокринний компонент артеріальної гіпертензії, 
дисліпідемії, остеопенії та порушень вуглеводного обміну при вторинному 
гіперпаратиреозі. Збільшення концентрації паратгормону та зниження вітаміну 
25(ОН)D асоційовані з підвищенням загального холестерину (r=0,757; р=0,001 та r=-
0,492; р=0,002), тригліцеридів (r=0,676; р=0,001 та r=-0,604; р=0,001), систолічного 
артеріального тиску (r=0,613; р=0,001 та r=-0,661; р=0,001), С-пептиду (r=0,878; 
р=0,001 та r=-0,602; р=0,001), HbA1c (r=0,794; р=0,001 та r=-0,549; р=0,001) та 
зниженням Т-критерію за денситометрією (r=-0,785; р=0,001 та r=0,741; р=0,001). За 
допомогою багатофакторного аналізу встановлений достовірний зв'язок між 
дефіцитом вітаміну 25(ОН)D та астено-невротичним, тривожно-депресивним 
синдромами (F=83,811; p=0,0001), аутоімунним тиреоїдитом, гіпотиреозом (F=8,1802; 
p=0,0001), цукровим діабетом 2 типу, метаболічним синдромом (F=16,428; p=0,0001). 
Також за допомогою багатофакторного аналізу отримано достовірне підтвердження 
негативного впливу гіперпаратиреозу на артеріальну гіпертензію та аритмію 
(F=8,8469; p=0,0007), остеопенічні стани (F=16,208; p=0,0001). 

Висновки. Вторинний гіперпаратиреоз негативно впливає на перебіг супутньої 
ендокринної патології та коморбідні стани.  

ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ 
У ДЕВОЧЕК С СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА 

ДОПУБЕРТАТНОГО И ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА 
1Песковая Н. А., 2д.мед.н., проф. Солнцева А. В. 

1ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения», Минск,  
2ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии», 

Минск, Республика Беларусь 

Вступление. Для девочек подросткового возраста и женщин с синдромом Ше-
решевского-Тернера (СШТ) одной из значимых соматических проблем является на-
рушение состояния костной ткани. Причинами снижения минеральной плотности ко-
стной ткани (МПК) являются длительный дефицит гормонов (в особенности эстроге-
нов), аномалии Х-хромосомы (гаплонедостаточность SHOX-гена) и другие факторы 
(например, низкая физическая активность вследствие скелетно-мышечной диспла-
зии). Нормальные показатели половых стероидов в крови повышают активность 
остеобластов и снижают скорость костного ремоделирования, что приводит к увели-
чению МПК и позволяет предотвратить остеопороз. По данным ряда исследований, у 
девочек с СШТ со спонтанным пубертатом не было нарушено формирование костной 
массы и отмечена нормальная МПК. Обсуждается связь между возрастом старта за-
местительной эстрогенотерапии и объемом МПК. Вопрос о сроках и режимах назна-
чения гормональной терапии половыми стероидами при СШТ остается дискутабель-
ным. 

Цель. Оценить состояние минеральной плотности костной ткани у девочек с 
синдромом Шерешевского-Тернера в зависимости от стадии полового созревания, 
спонтанного или индуцированного пубертата. 

Материалы и методы. Исследование МПК проведено 75 девочкам с СШТ в 
возрасте от 7 до 18 лет (средний возраст 14,2±2,61 лет). 22 пациентки были в допубе-
ртате (средний возраст 11,3±2,1 лет), 53 девочки имели II-V стадию полового разви-
тия по Таннеру (средний возраст 15,18±1,88 лет). Спонтанное начало полового разви-
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тия отмечено у 14 девочек в возрасте 12,02±1,52 лет. 39 пациенткам проводилась 
инициация пубертата с использованием препаратов эстрогенов (средний возраст стар-
та заместительной эстрогенотерапии 13,27±1,26 лет). 

Костная минеральная плотность оценивалась методом двойной энергетической 
рентгеновской абсорбциометрии с расчетом МПК (г/см2) всего тела и поясничного 
отдела позвоночника в регионе L1-L4. Для оценки полученных результатов использо-
вался Z-критерий. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием 
программного пакета SPSS Statistics 22.0 и Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты. У 50 % пациенток допубертатного возраста выявлена остеопения 
поясничного отдела позвоночника (L1-L4) (Z=-1,72±0,39), у 40,9% (n=9) остеопения 
костей всего тела (Z=-1,53±0,6), у 1 девочки – остеопороз костей всего тела и поясни-
чного отдела позвоночника (L1-L4). 

В группе пациенток, вступивших в пубертат, остеопения поясничного отдела 
позвоночника (L1-L4) отмечена у 52,8% девочек (n=27, Z=-1,64±0,42), остеопороз – у 
11,3% (n=6, Z=-2,88±0,65). Остеопения костей всего тела отмечена у 39,6% (n=20,  
Z=-1,68±0,42), остеопороз – у 7,5 % (n=4, Z=-2,63±0,19).  

У пациенток с СШТ пубертатного возраста в сравнении с группой допубертат-
ных детей выявлено достоверное увеличение МПК поясничного отдела позвоночника 
в регионе L1-L4 (0,95 [0,85; 1,02] vs 0,76 [0,69; 1,82] (p<0,001)), костей всего тела 
(0,82 [0,80; 0,88] vs 0,75 [0,71; 0,79] (p<0,001)). Статистически значимого повышения 
показателей Z-критерия не установлено. 

Показатели МПК поясничного отдела позвоночника в регионе L1-L4 достовер-
но отличались от группы контроля как у пациенток со спонтанным пубертатом (-1,15  
[-2,2; -0,72] vs -0,1 [-1,0; 0,77] (p=0,023)), так и в группе девочек, получающих замес-
тительную эстрогенотерапию (-1,4 [-1,9; -0,9] vs -0,1 [-1,0; 0,77] (p=0,001)). 

В группе девочек с СШТ и спонтанным началом полового развития снижение 
МПК поясничного отдела позвоночника (L1-L4) выявлено в 57,2% случаев (n=7,  
Z=-1,86±0,81), тогда как в группе со стимулированным пубертатом – у 68,4% пациен-
ток (n=25, Z=-1,9±0,6). Снижение МПК всего тела отмечено в 35,7% случаев у пацие-
нток со спонтанным пубертатом, в группе со стимулированным пубертатом – у 52,6 
% пациенток. 

Не установлено достоверных различий показателей МПК в группах девочек со 
спонтанным и стимулированным пубертатом: Z-критерий (L1-L4) -1,15 [-2,2; -0,72] vs 
-1,4 [-1,9; -0,9] (p=0,69); Z-критерий (все тело) -0,9 [-1,7; -0,55] vs -1,7 [-2,05; -1,2] 
(p=0,074). 

Зарегистрирована прямая зависимость между продолжительностью терапии 
препаратами эстрогенов у девочек с СШТ и МПК поясничного отдела позвоночника 
(L1-L4) (rs=0,6, p<0,01), костей всего тела (rs=0,51, p=0,013). 

Выводы. 
1. Установлена высокая распространенность остеопении-остеопороза у пациен-

ток с синдромом Шерешевского-Тернера, большая частота случаев снижения мине-
ральной плотности костной ткани отмечена в группе пубертатного возраста. 

2. Выявлено достоверное повышение минеральной плотности костной ткани без 
улучшения показателей Z-критерия у пациенток с синдромом Шерешевского-Тернера 
пубертатного возраста в отличие от допубертатных детей. 

3. Нарушения минеральной плотности костной ткани чаще диагностированы у 
пациенток со стимулированным пубертатом, что обусловлено более поздней инициа-
цией эстрогенотерапии. 
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4. Показано, что длительная эстрогенотерапия достоверно улучшает показатели 
минеральной плотности костной ткани. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ РОСТА И ПУБЕРТАТА У 
ПОДРОСТКОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-

АДРЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

1Д.мед.н. Урманова Ю. М, 3Мавлонов У. Х., 2к.мед.н. Далимова Г. А.,  
2к.мед.н. Алиева Д. А. 

1Ташкентский педиатрический медицинский институт,  
2Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии 

МЗ РУз им. акад. Ё.Х. Туракулова, Ташкент, 
3Бухарский областной эндокринологический диспансер, Республика Узбекистан 

Вступление. Объемные образования турецкого седла (ТС) у детей и подростков 
являются одной из актуальных проблем в нейроэндокринологии, так как до сих пор 
изучаются вопросы их распространенности, ранней диагностики и лечения. 

Цель. Разработать алгоритм диагностики нейроэндокринных нарушений у де-
тей и подростков с объемными образованиями гипоталамо-гипофизарно-адренальной 
системы. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 120 больных с различными за-
болеваниями нейроэндокринной системы в Наманганской области. Из них 56 мальчи-
ков и 64 девочки, средний возраст – 11,3 лет.  

Нами был использован следующий алгоритм обследования больных: анкетиро-
вание с помощью разработанного нами опросника, исследование нейроэндокринного 
статуса, общеклинические исследования крови и мочи, биохимические исследования 
крови, гормональные исследования (пролактин, СТГ, ЛГ, ФСГ, ТТГ, АКТГ, кортизол, 
Т3, Т4, тестостерон, эстрадиол, прогестерон, ИФР-1 и др.), рентгенологические ис-
следования (краниография, КТ/МРТ турецкого седла, рентгенография кисти с опреде-
лением костного возраста, денситометрия), УЗИ половых органов, антропометриче-
ские исследования роста и веса на основе карты Таннера-Вайтхауза, генитометрия с 
помощью орхидометра, определение стадии пубертата по Таннеру и др.  

Результаты. Больные были распределены на следующие группы: 1 гр. – микро-
аденомы гипофиза – 29 больных, 2 гр. – синдром «пустого» турецкого седла – 32 
больных, 3 гр. – врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВГКН) – 12 больных, 
4 гр. – гипоталамический синдром пубертатного периода – 24 больных, 5 гр. – врож-
денная недостаточность гормона роста – 21 больной, 6 гр. – преждевременное поло-
вое развитие – 12 больных. 

Изучение характера нейроэндокринных нарушений показало разнообразие их 
проявлений. Так, у больных с микроаденомами гипофиза нейроэндокринные наруше-
ния зависели от типа образования, а именно среди них мы наблюдали 5 больных с бо-
лезнью Иценко-Кушинга, 5 больных – с пролактиномами, 4 – с соматотропиномами, 9 
– с функционально-неактивными образованиями гипофиза. У больных с синдромом 
«пустого» турецкого седла клинико-гормональные исследования соответствовали ги-
попитуитаризму или пангипопитуитаризму с задержкой физического, полового и ске-
летного развития. Группа больных с ВГКН была представлена больными с различной 
степенью выраженности вирилизации.  

Разнообразие нейроэндокринных нарушений было выявлено у больных с гипо-
таламическим синдромом пубертатного периода, который во всех случаях протекал с 
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ожирением и задержкой полового развития. У больных с врожденной недостаточно-
стью гормона роста антропометрическое исследование выявляло дефицит роста и ве-
са более чем на – 3 SDS, выраженное отставание костного возраста.  

Пациенты с преждевременным половым развитием имели различной степени 
выраженности клинические изменения, так в большинстве случаев наблюдались изо-
лированные телархе, адренархе. В 1 случае мы наблюдали ложное преждевременное 
половое развитие у девочки с опухолью, исходящей из яичников.  

Выводы. 
1. Анализ особенностей нейроэндокринных нарушений у детей и подростков с 

патологией гипоталамо-гипофизарно-адренальной оси выявил их разнообразие. 
2. У детей с патологией гипоталамо-гипофизарно-адренальной оси необходимо 

проводить полный комплекс обследования на основе предлагаемого опросника и ал-
горитма исследования.  

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАНИФЕСТАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ АДЕНОМ ГИПОФИЗА 

1Д.мед.н. Урманова Ю. М., 2Миртухтаева М. Б. 
1Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

2Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ 
РУз им. акад. Ё. Х. Туракулова, Ташкент, Республика Узбекистан 

Вступление. Неинвазивная диагностика объемных заболеваний турецкого 
седла является актуальной как в нейроэндокринологии, так и в радиологии, позволяя 
выполнять своевременную диагностику заболеваний на ранних этапах развития.  

Цель. Изучить проявления и клинические характеристики у пациентов с 
различными аденомами гипофиза. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 81 пациента с 
различными аденомами гипофиза, лечившихся в Центре эндокринологии (отделение 
нейроэндокринологии) с 2010 по 2019 годы (10 лет), из них 23 мужчины (28,4 %) и 58 
женщин (71,6 %). Средний возраст пациентов мужского пола составлял 37,2 года, а у 
женщин – 34,5 года. Продолжительность заболевания составила от 1 до 29 лет.  

Пациенты были разделены на четыре группы в соответствии с этиологией 
заболевания. Первая группа – пациенты с болезнью Кушинга (БК) – 33 (40,7 %), 
вторая группа – с нефункционирующей аденомой гипофиза (NFPA) – 43 (53 %), 
третья группа – с пролактиномой – 4 (4,9 %) и четвертая группа с акромегалией – 1 
(1,2 %). Все пациенты прошли клиническое обследование, включая гормональное 
обследование, визуализацию гипофиза и надпочечников (компьютерная (КТ) и 
магнитно-резонансная томография (МРТ)), тесты зрения, денситометрию и т. д. Из 
них шесть (7,4 %) прошли лучевую терапию, 2 пациента (2,4 %) перенесли 
трансфеноидальную операцию (СТШ) и одиннадцати пациентам (13,5 %) выполнена 
адреналэктомия. 

Результаты. При КТ и MРТ гипофиза микроаденома выявлена у 61 пациента 
(75,3 %), а макроаденома выявлена в 20 случаях (24,6 %). 

Анализ анамнеза заболевания показал, что среди первых признаков проявления 
были головная боль у 37 пациентов (45,7 %), артериальная гипертензия у 7 пациентов 
(8,6 %), боль в глазах у 5 пациентов (6,2 %), боли в области сердца у 4 пациенток 
(4,9 %), дисменорея у 4 пациентов (4,9 %), нарушение зрения у 2 пациентов (2,4 %), 
аменорея у 1 пациентки (1,2 %) и бесплодие у 1 пациентки (1,2 %). 
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Сопутствующие заболевания были представлены артериальной гипертензией у 
61 пациента (75,3 %), хроническим холециститом у 24 пациентов (29,6 %), 
хроническим гепатитом у 20 пациентов (24,6 %), сахарным диабетом 2 типа у 18 
пациентов (22,2 %) и хроническим пиелонефритом у 15 пациентов (18,5 %). Реже 
встречались такие нарушения, как внутричерепная гипертензия – у 6 пациентов 
(7,4 %), атрофия зрительного нерва – у 7 пациентов (8,6 %), частичная атрофия 
зрительного нерва – у 5 пациентов (6,2 %), эндокринная энцефалопатия – у 2 
пациентов (2,4 %), инциденталома надпочечников – у 1 пациента (1,2 %). Из 
перенесенных ранее инфекционных заболеваний наиболее часто встречались острая 
вирусная инфекция, гепатит.  

Выводы.  
1). Ретроспективный анализ пациентов с различными аденомами гипофиза 

показал, что чаще проявление заболевания представляли головная боль (45,7 %), 
артериальная гипертензия (8,6 %), боль в глазах (6,2 %) и дисменорея (4,9 %). 

2). Менее частым проявлением заболевания были проблемы со зрением (2,4 %) 
и аменорея (1,2 %). 

3). Из факторов риска заболевания наиболее распространенными были острая 
вирусная инфекция (45,7 %) и гепатит (18,5 %). 

4). Более частыми сопутствующими патологиями были артериальная 
гипертензия (75,3 %), хронический холецистит (29,6 %), хронический гепатит 
(24,6 %), сахарный диабет 2 типа (22,2 %). 

МЕТОД КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРАТИРЕОЇДЕКТОМІЇ 
ПРИ ПЕРВИННОМУ ГІПЕРПАРАТИРЕОЗІ 

К.мед.н. Шептуха С. А. 
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»  

Державного управління справами, Київ 

Вступ. Первинний гіперпаратиреоз (ПГПТ) – захворювання що обумовлене гі-
перпродукцією патологічно зміненою прищитоподібною залозою (ПЩЗ) паратгормо-
ну (ПГ). В переважній більшості випадків захворювання виявляється у пацієнтів лише 
після виникнення ускладнень пов’язаних з гіперпродукцією ПГ та значними пору-
шеннями кальцієво-фосфорного обміну. Частота ПГПТ складає 3-5 випадків на 1000 
населення. В переважній більшості захворювання виявляється у жінок (в 2-3 рази час-
тіше). Пацієнти звертаються до лікарів різних спеціальностей зі скаргами на загальну 
слабкість, спрагу, біль в кістках та м’язах, крихкість зубів та нігтів, випадіння волосся 
тощо. Не рідко на тлі тривало існуючої та гіперфункціонуючої пухлини ПЩЗ в першу 
чергу виявляються сечокам’яна чи жовчнокам’яна хвороби і лише при з’ясуванні еті-
ологічного чинника виникнення захворювання виявляють пухлину ПЩЗ.  

В першу чергу діагноз підтверджується лабораторно: гіперкальціємія, гіпофос-
фатемія та гіперпродукція ПГ. У сумнівних випадках обстеження доповнюється ви-
значенням рівня кальцію іонізованого (Са++) у добовій сечі. Обов’язковим етапом об-
стеження пацієнта є топічна діагностика локалізації патологічно зміненої ПЩЗ за до-
помогою УЗД яку в сумнівних випадках доповнюють комп’ютерною томографією 
(КТ) та паратиреосцинтіграфії. 

Приблизно у 80 % випадків ПГПТ першопричиною являється солітарна адено-
ма ПЩЗ, в 15 % – її гіперплазія, і лише в 1 % випадків причиною може бути рак при-
щитоподібної залози.  
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На сьогоднішній день при встановленому діагнозі ПГПТ єдиним радикальним 
методом лікування залишається оперативне втручання. За умови встановленої чіткої 
локалізації патологічно зміненої ПЩЗ проводиться націлений пошук та видалення 
субстрату. Враховуючи що час біологічного напівжиття паратгомону складає 8-20 
хвилин, підтвердженням ефективності та радикальності виконаного оперативного 
втручання є зниження рівня ПГ в крові на 50 % і більше (в порівнянні з дооперацій-
ним) на протязі 20-30 хвилин після видалення пухлини ПЩЗ але на практиці далеко 
не завжди є можливість проведення цього дослідження. Саме тому виникла необхід-
ність дослідити можливість контролю ефективності та радикальності виконання пара-
тиреоїдектомії іншим, доступним методом. 

Мета. Визначення способу контролю ефективності паратиреоїдектомії солітар-
ної аденоми прищитоподібної залози при первинному гіперпаратиреозі. 

Матеріали та методи. За період з 2017 по 2020 рік в умовах хірургічного стаці-
онару центру стаціонарної допомоги Державного наукового центру «Науково-
практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління 
справами було прооперовано 32 пацієнта з приводу ПГПТ. До дослідження були 
включені 26 пацієнтів у яких були видалені та гістологічно підтверджені солітарні 
аденоми ПЩЗ. Виключення склали випадки подвійних аденом та гістологічно вери-
фіковані гіперплазії ПЩЗ. Всі 26 пацієнтів були представниками жіночої статі. Сере-
дній вік склав 43,5±2,36 років (від 28 до 60 років). 

Діагноз ПГПТ підтверджувався лабораторно серійним визначенням рівнів ПГ, 
Са++ та фосфору в крові, визначенням рівня Са++ в добовій сечі. Обов’язково прово-
дилась топічна діагностика за допомогою УЗД а при необхідності – за допомогою 
комп’ютерної томографії та/чи паратиреосцинтіграфії. 

Результати. У всіх випадках локалізація патологічно зміненої ПЩЗ була ви-
значена за допомогою топічної діагностики на доопераційному етапі. За результатами 
УЗД аденоми верифіковані у 24 із 26 випадків. Неможливість точної візуалізаційної 
діагностики в 2 випадках була пов’язана з гіперпластичною патологією ЩЗ (хроніч-
ний аутоіммунний тиреоідит без порушення функції залози) у 1 випадку та в 1 випад-
ку – ретростернальне інтратимічне розташування аденоми. В цих випадках проводи-
лись КТ та/чи паратиреосцинтіграфія за результатами яких була встановлена чітка 
локалізація аденом. Враховуючи чітку верифікацію локалізації пухлин під час опера-
тивного втручання проводився цілеспрямований пошук лише з боку патологічного 
ураження а ревізія ПЩЗ з іншого боку не виконувалась.  

За даними лабораторних досліджень до операції рівень Са++ в крові пацієнтів 
складав 1,34-1,76 ммоль/л (1,45±0,03) при референтних значеннях норми 1,16-1,35 
ммоль/л, а рівень ПГ – від 119,8 до 208,4 пг/мл (151,3±6,15) при референтних значен-
нях норми 16-88 пг/мл. Через відсутність відповідного обладнання інтраопераційне 
визначення рівня ПГ було неможливе. В зв’язку з цим дослідження рівня ПГ в крові 
проводилось на наступний ранок після операції а в якості дослідження ефективності 
виконаного оперативного втручання, як альтернативний метод контролю, проводи-
лось визначення рівня Са++ в крові через 2 години після операції. 

За результатами досліджень відмічалось зниження рівня Са++ в крові до 0,8-1,1 
(0,95±0,02) ммоль/л а рівень зниження складав 0,41-0,63 (0,50±0,02) ммоль/л. У відсо-
тковому співвідношенні падіння складало 30,29-51,5 % (34,98±1,29).  

На наступний ранок проводилось дослідження рівня ПГ в крові. За результата-
ми аналізів він складав 5,2-22,1 (11,77±1,18) пг/мл а рівень його зниження складав 
107-189 (139,26±5,39) пг/мл. У відсотковому співвідношенні падіння складало 87,76-
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96,62 (92,32±0,57) %. Дослідження рівня Са++ не проводилось в зв’язку з попереднім 
введенням препаратів кальцію. 

Висновки. Аналізуючи отримані результати можна зробити висновок що після 
радикального видалення солітарної аденоми прищитоподібної залози при первинному 
гіперпаратиреозі рівень кальцію іонізованого через 2 години після операції знижуєть-
ся щонайменше на 30 % від його рівня до операції. Даний метод діагностики може 
використовуватися в ранньому післяопераційному періоді як діагностичний критерій 
радикальності та ефективності проведеної оперативного втручання. 

VASCULAR ENDOTHELIUM CHANGES UNDER 
ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT 

PhD, associate professor, Kovaleva Y. O, PhD, associate professor, Shelest B. O., 
Martovytsky D. V., Doctor of medical sciences, prof. Shelest O. M. 

Kharkiv National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine 

Introduction. Hypertension is a risk factor for atherosclerosis, coronary artery dis-
ease with the further development of chronic heart failure. This necessitates close attention 
to the prevention and treatment of cardiovascular disease. In normal conditions the aortic 
elastic properties smooth the periodic blood flow from the left ventricle and promote the 
transition to continuous blood flow which provides diastolic blood pressure (DBP). An im-
portant factor influencing the level of systolic blood pressure (SBP) and DBP is the elastici-
ty of the vascular wall. The last directly depends on atherosclerotic changes of the arterial 
wall, the rate and degree of age involution of the structural proteins elastin, febulin and col-
lagen. Herewith, the damping function of the main vessels disappears, i.e. the process of 
transformation of a pulsating blood-groove into a continuous blood-groove in a microcircu-
latory system is broken. This leads to increased postload on the left ventricular myocardium, 
to its hypertrophy and increase its oxygen needs. Left ventricular remodeling in turn leads to 
acute complications such as sudden death, myocardial infarction and others. Most patients 
with hypertension require combined (with more than one medicine) antihypertensive thera-
py. The current trend of achieving target blood pressure levels uses fixed combinations of 
antihypertensive drugs. The combination of perindopril and amlodipine leads to inhibition 
of left ventricular hypertrophy and atherosclerosis of the vascular wall, an additional benefit 
of such combination is possibility to use it for long-term antihypertensive treatment. 

The aim was to evaluate the effect of the combined fixed antihypertensive combina-
tion therapy with perindopril and amlodipine on endothelial function and blood pressure. 

Materials and methods. The study included 31 patients who were prescribed a fixed 
combination of perindopril and amlodipine and 32 patients who continued to take unfixed 
antihypertensive drugs. Endothelium-dependent vasodilation was determined by the Celer-
majer method. 

Results. Treatment with a fixed scheme of antihypertensive drugs as well as therapy 
with other antihypertensive drugs led to a significant decrease not only in office blood pres-
sure levels, but also in the maximum values of SBP and DBP (152,6±6,4 to 139,8±6,2 and 
90,5±2,3 to 85,1±2,4 mm Hg, and in the comparison group from 151,8±6,5 to 139,1±6,1 
mm Hg). This decrease also affected the changes in pulse blood pressure. It decreased to a 
greater extent with a fixed combination of antihypertensive drugs. The heart rate decreased 
approximately equally in both groups. Analysis of the obtained data revealed that endotheli-
um-dependent vasodilation in patients after 3 months of treatment with a fixed regimen of 
antihypertensive drugs was significantly lower (8,2±0,4 %) compared with patients in the 
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control group with intact vessels 10,1±0,2 %, p<0,05. In patients prescribed other antihyper-
tensive drugs, vasodilation was determined as 8,7±0,3 %, that was significantly higher com-
pared to the first group, p<0,1. 

The range of modern antihypertensive drugs with different mechanisms of action al-
lows the general practitioners to determine the optimal approach to the treatment of each pa-
tient, taking into account the stages and degrees of hypertension. 

Conclusions. The use of a fixed regimen of antihypertensive drugs is one of the most 
effective methods of improving the control of hypertension. 
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лактиці ендокринних захворювань 
 

2.  22 квітня 
Харків 

 

До 1500 Клінічна ендокринологія – від теорії до 
практики 
 

3.  30 вересня 
Харків 

 

До 1500 Вибрані питання лікування цукрового діа-
бету та захворювань щитоподібної залози 
 

4.  16 грудня 
Харків 

 

До 1500 Стратегії профілактики та лікування ендо-
кринних захворювань та шляхи їх реаліза-
ції: від постулатів минулого в майбутнє 
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Двадцяті Данилевські читання  (4-5 березня 2021р.) 

 

 

Для нотаток 
 


