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Дисертаційна робота присвячена актуальному питанню ендокринології,
а саме, обґрунтуванню лікувальної тактики остеопорозу (ОПЗ) у хворих на
цукровий діабет (ЦД) 2 типу в сполученні з неалкогольною жировою
хворобою печінки (НАЖХП) на підставі удосконалення ранньої діагностики
остеопоротичних змін у вказаної категорії хворих. Встановлено особливості
структурно-функціонального стану кісткової тканини, вмісту 25-гідроксихолекальциферолу (25(OH)D) та магнію (Mg) у хворих на ЦД 2 типу з
НАЖХП, на підставі чого науково обґрунтована та деталізована стратегія
діагностики і лікування ОПЗ у цих хворих.
За допомогою використання тест-опитувальника для визначення
ризику розвитку ОПЗ встановлено, що у пацієнтів із ЦД 2 типу та НАЖХП та
без неї мали більшу схильність до травматизації на відміну від осіб без ЦД.
Зміни антропометричних показників частіше спостерігалися у хворих на
ЦД 2 типу з НАЖХП.
На підставі денситометричного вимірювання поперекового відділу
хребта (L1-L4) та проксимального відділу обох стегон у 38,7 % хворих на
ЦД 2 типу з НАЖХП виявлено остеопоротичні зміни. У 24 % хворих на
ЦД 2 типу виявлено ознаки остеопоротичних змін.
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При проведенні оцінки мінеральної щільності кісткової тканини
(МЩКТ) у стандартних зонах осьового скелета за допомогою денситометрії
встановлено значуще погіршення стану кісток у хворих на ЦД 2 типу в
сполученні з НАЖХП та ОПЗ у порівнянні з особами без ЦД 2 типу та
НАЖХП.
Досліджуючи роль 25(OH)D в патогенезі хронічного систематичного
запалення виявлено ознаки дефіциту рівня 25(OH)D одночасно з нормальним
рівнем Ca та зниженим показником іонізованого кальцію (Ca++) у хворих на
ЦД 2 типу з супутньою патологією печінки та встановлена зворотня
кореляційна

залежність

між

рівнями

25(OH)D

та

глікозильованого

гемоглобіну (HbA1c). Рівень останнього свідчив про стан декомпенсації та
субкомпенсації вуглеводного обміну, що в поєднанні з НАЖХП та ОПЗ може
негативно впливати на вміст 25(OH)D, а в подальшому призводити й до
погіршення стану кісткової тканини.
Одночасно знижений рівень 25(OH)D супроводжувався збільшенням
показників трансаміназ і зниженням коефіцієнту де Рітіса. Встановлений
зворотній

кореляційний

зв’язок

між

показниками

трансаміназ

та

циркуляторним рівнем 25(OH)D засвідчує роль останнього в патогенезі
НАЖХП.
В результаті проведеного дослідження виявлені зміни стану ліпідного
обміну засвідчують наявність атеросклеротичних проявів у групі хворих на
ЦД 2 типу з НАЖХП, ОПЗ та без нього, а на тлі вищевказаних зсувів також
спостерігалося зниження рівня 25(OH)D.
Встановлено, що знижений рівень 25(OH)D у хворих на ЦД 2 типу з
супутньою НАЖХП асоціюється зі зниженням рівня Mg. За отриманими в
дослідженні даними вміст Mg у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ у
порівнянні з хворими на ЦД 2 типу з НАЖХП та без ОПЗ складав
(0,57±0,08) та (0,71±0,03) ммоль/л, відповідно.
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Спостерігався прямий кореляційний взаємозв’язок рівнів Mg та
25(OH)D у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП, одночасно з прямою кореляцією
Са, Са++ з рівнем 25(OH)D.
За результатами аналізу розвитку ОПЗ у пацієнтів, які отримували
різну цукрознижуючу терапію встановлено, що у хворих, які отримували
інсулінотерапію показники Т-критерію були нижчими, у порівнянні з тими,
що знаходилися на таблетованих цукрознижувальних препаратах.
Аналізуючи дані щодо взаємозв’язку між тривалістю ЦД 2 типу в
поєднанні з НАЖХП та показниками денситометрії, доведено, що Т-критерій
поперекового відділу хребта у пацієнтів на ЦД 2 типу з НАЖХП з більшою
тривалістю ЦД 2 типу був нижче у порівнянні з особами з меншою
тривалістю захворювання, але достеменної різниці встановлено не було.
В процесі проведення дослідження було створено математичні моделі
прогнозування розвитку ОПЗ, які засновані на принципах бінарної регресії,
що характеризуються достатньою чутливістю, специфічністю і точністю. За
найкращими характеристиками логістичної моделі розрахунок прогнозу
розвитку ОПЗ при бінарній залежній змінній (для двох груп) рекомендується
проводити по математичній моделі з використанням логістичної регресії.
Розроблені математичні моделі спрямовані на виявлення ризику
розвитку ОПЗ у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з НАЖХП, можуть бути
доцільні для діагностики ОПЗ на підставі використання непрямих ознак, а
також прогресування патологічного процесу з урахуванням прогностичного
індексу, що, в свою чергу, дасть змогу поліпшити ризик-стратифікацію ОПЗ,
своєчасно проводити терапію для запобігання прогресування ОПЗ і його
ускладнень у осіб із ЦД 2 типу.
Продемонстровано ефективність одночасного призначення препаратів
Mg, вітаміну D та Са в добових дозах залежно від статі, віку, ступеню
виявлених порушень та відхилень лабораторних показників хворим на
ЦД 2 типу з ОПЗ для поліпшення стану кісткової тканини.
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Проведене дослідження розв’язує актуальне питання сучасної клінічної
ендокринології: встановлення особливостей структурно-функціонального
стану кісткової тканини; вмісту вітаміну 25(OH)D та Mg у хворих на
ЦД 2 типу з НАЖХП, на підставі чого розроблена і впроваджена нова
стратегія діагностики, обґрунтовано лікування ОПЗ у цієї категорії пацієнтів,
спрямовані на покращення якості їх життя.
Ключові слова: остеопороз, цукровий діабет 2 типу, неалкогольна
жирова хвороба печінки, рівень 25(OH)D, показники мінерального обміну.
ABSTRACT

Titova Yu.A. Osteoporosis in patients with type 2 diabetes mellitus with
nonalcoholic fatty liver disease: optimization of diagnosis and treatment. –
qualifying scientific work as a manuscript.
The dissertation for a Candidate degree in Medical Sciences on a speciality
14.01.14 «Endocrinology» (222 – Medical). – State Institution «V. Danilevsky
Institute for Endocrine Pathology Problems National Academy of Medical
Sciences of Ukraine», Kharkov, 2020.
The dissertation work is devoted to the topical issue of endocrinology,
namely, the justification of therapeutic tactics of osteoporosis (ОР) in patients with
type 2 diabetes mellitus (DM) in combination with non-alcoholic fatty liver disease
(NAFLD) on the basis of improving the early diagnosis of osteoporotic changes in
this category of patients. The features of the structural and functional state of bone
tissue and its content were established 25-hydroxycholecalciferol (25(OH)D) and
magnesium (Mg) in patients with type 2 DM with NAFLD, on the basis of which
the strategy of diagnosis and treatment of OP in these patients is scientifically
justified and detailed.
Using a test questionnaire to determine the risk of developing ОР, it was
found that patients with type 2 DM and NAFLD and without had a greater
tendency to injury in contrast to those without diabetes. Changes in anthropometric
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indicators were more often observed in patients with type 2 DM and NAFLD.
Based on densitometric measurements of the lumbar spine (L1-L4) and the
proximal femur, 38,7 % of patients with type 2 DM with NAFLD revealed
osteoporotic changes. In 24 % of patients on type 2 diabetes revealed signs of
osteoporotic changes.
When assessing the bone mineral density (BMD) in standard zones of the
axial skeleton, densitometry revealed a significant deterioration in the bone
condition in patients with type 2 DM in combination with NAFLD and OP in
comparison with those without type 2 DM and NAFLD.
Investigating the role of 25(OH)D in the pathogenesis of chronic systematic
inflammation, signs of a 25(OH)D deficiency were identified simultaneously with
normal Ca levels and a reduced indicator of ionized calcium (Ca++) in patients with
type 2 DM with concomitant liver disease, and an inverse correlation was
established between the levels of 25(OH)D and glycosylated hemoglobin (HbA 1c).
The level of the latter indicated a state of decompensation and subcompensation of
carbohydrate metabolism, which in combination with NAFLD and OP can
negatively affect the content of 25(OH)D, and in the future lead to deterioration of
the bone tissue.
At the same time, the level of 25(OH)D was reduced, accompanied by an
increase in transaminases and a decrease in the de Rittis coefficient. The
established inverse correlation between transaminases and circulatory levels of
25(OH)D confirms the role of the latter in the pathogenesis of NAFLD.
As a result of the study, changes in the state of lipid metabolism and the
presence of atherosclerotic manifestations in the group of patients with type 2 DM
with NAFLD, OP and without it, and against the background of the above
landslides, a decrease in the level of 25(OH)D was also observed.
It was found that a reduced level of 25(OH)D in patients with type 2 DM
with concomitant NAFLD is associated with a decrease in Mg levels. According to
the data obtained in the study the Mg content in patients with type 2 diabetes with
NAFLD and OP compared with patients with type 2 DM with NAFLD and without
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OP was (0,57±0,08) and (0,71±0,03) mmol/l, respectively.
There was a direct correlation between Mg and 25(OH)D levels in patients
with type DM with NAFLD, along with a direct correlation of Ca, Ca++ with
25(OH)D levels.
According to the results of the analysis of the development of OP in patients
who received various therapy with hypoglycemic agents, it was found that the
T-criteria were lower in patients who received insulin therapy, compared with
those who were on tableted hypoglycemic drugs.
Analyzing data on the relationship between the duration of type 2 diabetes in
combination with NAFLD and densitometry, it was proved that the t-test of the
lumbar spine in patients with type 2 DM with NAFLD with a longer duration of
type 2 DM was lower in comparison with those with a shorter duration of the
disease, but no significant difference was found.
In the course of the research, mathematical models for predicting the
development of OP were created, which are based on the principles of binary
regression, and are characterized by sufficient sensitivity, specificity, and accuracy.
For the best characteristics of the logistics model, it is recommended to calculate
the forecast for the development of the OP with a binary dependent variable (for
two groups) using a mathematical model using logistic regression.
Mathematical models have been developed to identify the risk of developing
OP in patients with type 2 DM in combination with NAFLD, may be appropriate
for the diagnosis of OP based on the use of indirect signs, as well as the
progression of the pathological process taking into account the prognostic index,
which, in turn, will improve the risk stratification of OP, timely therapy to prevent
the progression of OP and its complications in people with type 2 DM.
The effectiveness of simultaneous administration of Mg, vitamin D and Ca
drugs in daily doses depending on gender, age, the degree of detected violations
and deviations of laboratory parameters in patients was demonstrated type 2 DM
with OP to improve the condition of bone tissue.
The study solves the current issue of modern clinical endocrinology:
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determining the features of the structural and functional state of bone tissue; the
content of vitamin 25(OH)D and Mg in patients type 2 DM with NAFLD, on the
basis of which a new strategy for diagnosis and treatment of OP in this category of
patients was developed and implemented, aimed at improving their quality of life.
Key words: osteoporosis, type 2 diabetes mellitus, nonalcoholic fatty liver
disease, level 25(OH) D, indicators of mineral metabolism.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ПОЗНАЧЕНЬ

АлАТ

– аланінамінотрансфераза

АсАТ

– аспартатамінотрансфераза

АТ

– артеріальний тиск

ВООЗ

– Всесвітня організація охорони здоров’я

ГКн

– глікемія крові натще

ГКпп

– глікемія крові постпрандіальна

ГКср

– глікемія крові середньодобова

ЗХС

– загальний холестерин

ІМТ

– індекс маси тіла

ІР

– інсулінорезистентність

ІРІ

– імунореактивний інсулін

ІХС

– ішемічна хвороба серця

КА

– коефіцієнт атерогенності

ЛФ

– лужна фосфатаза

МЩКТ

– мінеральна щільність кісткової тканини

НАЖХП

– неалкогольна жирова хвороба печінки

НАСГ

– неалкогольний стеатогепатит

ОПЗ

– остеопороз

ОТ

– обвід талії

ОТ/ОС

– співвідношення обвіду талії до обвіду стегон

ПТГ

– паратиреоїдний гормон

ССЗ

– серцево-судинні захворювання
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ТГ

– тригліцериди

УЗД

– ультразвукове дослідження

ХС ЛПВЩ

– холестерин ліпопротеїдів високої щільності

ХС ЛПДНЩ

– холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності

ХС ЛПНЩ

– холестерин ліпопротеїдів низької щільності

ЦД

– цукровий діабет

ШСК

– шийка стегнової кістки

25(OH)D

– метаболіт вітаміну D – 25-гідроксихолекальциферол

β-ЛП

– β-ліпопротеїди

Ca

– кальцій

Ca++

– кальцій іонізований

DXA

– двохенергетична абсорбціометрія

HbA1c

– глікований гемоглобін

HOMA-IP

– індекс інсулінорезистентності

L1-L4

– поперекові відділи хребта

Ig

– імуноглобулін

Mg

– магній

SD

– середньоквадратичне відхилення
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ВСТУП

Актуальність теми. На теперішній час цукровий діабет (ЦД) 2 типу є
однією з найбільш розповсюджених ендокринопатій серед хронічних
захворювань в світі та представляє собою глобальну медичну, соціальну та
економічну проблему сучасності [1, 2].
Не зважаючи на той факт, що первинні чинники, які викликають
ЦД 2 типу до кінця не відомі, а інсулінорезистентність (ІР) є ключовою
ознакою порушень вуглеводного обміну [3, 4], увагу багатьох вчених
привертають питання з’ясування ролі виникнення різноманітних ускладнень
ЦД та пошуку нових засобів їх корекції [5, 6].
З іншого боку, за даними світової статистики кількість хворих на
остеопороз (ОПЗ) перевищує 210 млн., що також є важливою проблемою
сучасності [7]. В останні десятиліття ОПЗ набув характеру неінфекційної
пандемії та визнаний однією з найбільш значущих загальносвітових проблем
охорони здоров'я. ОПЗ, на думку експертів Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ), серед основних медичних проблем сучасності займає
четверте місце після серцево-судинних, онкологічних захворювань і ЦД, що,
в

першу

чергу,

обумовлено

його

ускладненнями.

Цілеспрямоване

встановлення клінічних факторів ризику ОПЗ і, як слідство, переломів має
велике практичне значення та акцентує увагу науковців і лікарів на даній
проблемі [8-10].
Роль ЦД 2 типу як фактора ризику розвитку ОПЗ і переломів
залишається дискусійною. Встановлено, що хворі на ЦД 2 типу мають вищі
показники мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) ніж в з
загальній популяції. Є дані, що ризик переломів у пацієнтів із ЦД 2 типу
виявився більшим, ніж у загальній популяції [11]. Однак, механізми, що
лежать в основі даного феномена, продовжують вивчатися [12-14]. Розвитку
ОПЗ сприяють підвищений рівень цукру в крові і дефіцит інсуліну, який бере
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безпосередню участь у процесах кісткоутворення [14-18]. При дефіциті
інсуліну страждає процес мінералізації і утворення кісткової тканини.
Численні метаболічні порушення, властиві ЦД, призводять до зміни процесів
кісткового ремоделювання [15, 19, 20]. Важливу роль відіграє і прямий вплив
підвищеного вмісту глюкози – глюкозотоксичність: за рахунок високої
концентрації кінцевих продуктів глікозилювання в кістковому колагені може
посилюватися остеокластична резорбція кістки [15, 21-25].
В умовах недостатності інсуліну страждає функція остеобластів, які
мають інсулінові рецептори: знижується вироблення колагену і лужної
фосфатази (ЛФ), необхідних для утворення кісткового матриксу та його
мінералізації [19, 26-28].
Перебіг хронічних захворювань печінки супроводжується вагомими
порушеннями мінерального обміну, системи кальцій-регулюючих гормонів,
що створюють передумови дисбалансу процесів ремоделювання кісткової
тканини та формування остеопенічного синдрому і ОПЗ [29-31]. Причиною
остеомаляції при захворюванні печінки вважають недостатність вітаміну D
через нестачу його субстрату. Дефіцит вітаміну D спричиняє мальабсорбцію
кальцію і фосфору та розвиток остеомаляції [32, 33]. Дисфункція печінки, її
хронічні захворювання зумовлюють розлади метаболізму вітаміну D,
асоціюються з метаболічними захворюваннями кісток і гіпокальціємією
[33-35].
Порушення

функції

печінки

зумовлюють

дефект

печінкового

гідроксилювання вітаміну D і відповідно низький рівень гідроксивітаміну D
і, як наслідок, демінералізацію скелета [35-38]. Наявність дефіциту активних
метаболітів вітаміну D при хронічних захворюваннях печінки представлено в
ряді робіт [39-50].
Спільність

патогенетичних

і

етіологічних

процесів

дозволяє

припустити, що поєднаний перебіг ЦД 2 типу з супутньою неалкогольною
жировою хворобою печінки (НАЖХП) та ОПЗ не є випадковим і може
посилювати

розвиток

патологічного

процесу,

призводячи

до

зриву
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адаптивних механізмів і обумовлює несприятливий перебіг коморбідної
патології.
На теперішній час не вирішені деякі аспекти ранньої діагностики ОПЗ,
не розроблені ефективні методи прогнозування його розвитку для
своєчасного застосування лікувальних заходів, розробка яких сприятиме
підвищенню тривалості життя і поліпшенню його якості у хворих на
ЦД 2 типу з НАЖХП і тому є актуальним та перспективним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційну роботу виконано у ДУ «Інститут проблем ендокринної
патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» згідно з планом
комплексних наукових робіт.
Вона

є фрагментом

науково-дослідницьких

робіт:

«Встановити

особливості гормонально-метаболічних та імунологічних порушень у хворих
на цукровий діабет 2 типу та ожиріння з неалкогольною жировою хворобою
печінки» (№ держреєстрації 0114U001205) та «Дослідити роль адипокінів в
розвитку кардіоваскулярних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу з
неалкогольною

жировою

хворобою

печінки»

(№

держреєстрації

0116U007262).
Мета і завдання дослідження. Мета – удосконалити алгоритм ранньої
діагностики та обґрунтувати комплексне лікування остеопорозу у хворих на
цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки.
Для реалізації поставленої мети вирішувалися наступні завдання:
1. Визначити

клінічні,

метаболічні,

біохімічні,

показники

у

обстежених хворих, в залежності від тривалості ЦД, супутньої НАЖХП та
виразності остеопоротичних змін і провести їх порівняльний аналіз.
2. Дослідити стан фосфорно-кальцієвого обміну та рівня 25(ОН)D у
хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП. Встановити можливість взаємозв’язку між
рівнем компенсації вуглеводного обміну, показниками функціонального
стану печінки та циркуляторним вмістом рівня метаболіту вітаміну D –
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25 гідроксихолекальциферолу (25(ОН)D) та мікроелементів (кальцій (Ca),
кальцій іонізований (Ca++), магній (Mg)).
3. Встановити діагностичну значущість міжнародного хвилинного
тесту оцінки ризику ОПЗ у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП.
4. Розробити спосіб оцінки ризику формування і прогресування ОПЗ у
обстежених хворих та визначити найбільш інформативні прогностичні
фактори.
5. Обґрунтувати алгоритм патогенетичного лікування ОПЗ у хворих
на ЦД 2 типу з НАЖХП.
Об’єкт дослідження – остеопоротичні зміни у хворих на цукровий
діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки.
Предмет дослідження – показники метаболізму кісткової тканини:
вітамін D3 загальний; рівень Mg, антропометричні дані, показники
вуглеводного та ліпідного обміну та функціонального стану печінки.
Методи дослідження: загальноклінічні – для визначення стану
пацієнтів: збір скарг та анамнезу, фізикальне обстеження із вимірюванням
антропометричних показників, біохімічні – для оцінки ліпідного обміну за
показниками загального холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїнів низької
щільності

(ХС ЛПНЩ),

холестерину

ліпопротеїнів

високої

щільності

(ХС ЛПВЩ), тригліцеридів (ТГ), визначення коефіцієнту атерогенності (КА);
визначення

показників

трансаміназ

(аспартатамінотрансфераза

(АсАТ),

аланінамінотренсфераза (АлАТ)); оцінки вуглеводного обміну за визначенням
концентрації глюкози плазми капілярної крові натще, а також визначення
вмісту в сироватці крові Mg, Ca, Ca++, 25(OH)D; інструментальні – для оцінки
МЩКТ – метод рентгенівської подвійної абсорбціометрії; статистичні – для
визначення кількісних значень та їх відмінностей досліджуваних параметрів
проведено оцінку вірогідності різниці отриманих результатів у порівнюваних
групах за допомогою критерію Ст’юдента, для з’ясування взаємозв’язку
досліджуваних параметрів проведено кореляційний аналіз, для оцінки ризику
розвитку ОПЗ застосовано методи множинної та логістичної регресії,
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факторний і дискримінантний аналіз із подальшою оцінкою інформативності
кожного з них.
Наукова новизна одержаних результатів. В роботі наведено нове
вирішення актуальної задачі сучасної клінічної ендокринології – встановлено
особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини, вмісту
вітаміну D та Mg у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП, на підставі чого науково
обґрунтована та деталізована стратегія діагностики і лікування ОПЗ у цих
хворих.
У хворих на ЦД 2 типу з супутньою патологією печінки виявлено
дефіцит вітаміну D одночасно з нормальним рівнем Ca та зниженим
показником іонізованого Ca, встановлена зворотня кореляційна залежність
між рівнями вітаміну D та глікованим гемоглобіном (HbA1c).
Вперше доведено, що у хворих на ЦД 2 типу з супутньою НАЖХП
зниження рівня вітаміну D в сироватці крові асоціюється зі зниженням рівня
Mg.
На підставі денситометричного вимірювання поперекового відділу
хребта (L1-L4) та проксимального відділу обох стегон у 38,7 % хворих на
ЦД 2 типу з НАЖХП виявлено остеопоротичні зміни; у 24 % хворих на
ЦД 2 типу без супутньої НАЖХП виявлено ознаки остеопоротичних змін
кісткової тканини.
У хворих на ЦД 2 типу з тривалістю хвороби більше 10 років виявлено
значуще зниження Т-критерію поперекового відділу хребта та відділів шийки
стегнової кістки у порівнянні з пацієнтами з тривалістю ЦД до 10 років.
Вперше за допомогою методів логістичної регресії і дискримінантного
аналізу створено моделі, які дозволяють прогнозувати формування ОПЗ у
хворих на ЦД 2 типу та характеризуються достатньою чутливістю,
специфічністю і точністю.
Вперше обґрунтовано доцільність та ефективність комплексного
призначення препаратів Mg, вітаміну D та Са в добових дозах залежно від
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ступеню виявлених порушень та відхилень лабораторних показників хворим
на ЦД 2 типу з ОПЗ для поліпшення стану кісткової тканини.
Практичне

значення

одержаних

результатів.

На

підставі

порівняльного аналізу стану кісткової тканини у хворих на ЦД 2 типу в
сполученні з НАЖХП та без неї доведено доцільність визначення вмісту
вітаміну D, Mg та структурно-функціонального стану кісткової тканини з
метою своєчасного проведення лікувально-профілактичних заходів.
Пріоритетне значення має вперше розроблений опитувальник для
хворих на ЦД 2 типу з супутньою НАЖХП та без неї «Тест-опитувальник для
визначення ризику розвитку ОПЗ», який дозволяє оцінити ризик ОПЗ у цієї
категорії хворих.
Доведено, що у хворих на ЦД 2 типу має місце середній ризик розвитку
ОПЗ, а у пацієнтів із ЦД 2 типу і супутньою НАЖХП – ризик розвитку ОПЗ –
високий. Застосування опитувальника дозволяє своєчасно визначити групу
ризику щодо формування ОПЗ та попередити його прогресування.
Науково обґрунтовано стратегію лікування дефіциту вітаміну D у
хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП на підставі вивчення патогенетичних
особливостей його розвитку.
Розроблено спосіб прогнозування ризику розвитку ОПЗ у пацієнтів із
ЦД 2 типу та НАЖХП на підставі визначення індексу маси тіла (ІМТ), КА,
рівня циркулюючого загального вітаміну D3 та рівня АлАТ із подальшим
розрахунком дискримінантної моделі методом множинної та логістичної
регресії (Патент України № 138432 від 25.11.2019 р.).
Результати дослідження впроваджено в практику роботи ДУ «Інститут
загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»,
м. Харків; КЗ «Харківська міська поліклініка № 20, м. Харків; КНП «Міська
клінічна лікарня № 8, м. Харків; ортопедо-травматологічного відділення
КЗОЗ «Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня, м. Харків;
КУ

«Рубіжанська центральна міська

«Університетська

клініка»

лікарня», м. Рубіжне;

Харківського

національного

ННМК

медичного
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університету, м. Харків; КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь
для ветеранів війни», м. Кременчук; КНМП Кременчуцька міська лікарня
«Правобережна»,

м.

Кременчук;

КУ

«Обласний

клінічний

ендокринологічний диспансер», м. Запоріжжя; клініки ДУ «Інститут проблем
ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України».
Особистий внесок здобувача. Автором разом з науковим керівником
обрано напрямок та розроблено дизайн дослідження. Здобувачем вивчено
стан проблеми на сучасному рівні шляхом аналізу вітчизняної та зарубіжної
літератури. Автором самостійно виконано увесь клінічний етап роботи, який
включає відбір контингенту хворих та проведення їх детального клінічного
та інструментального обстеження. Дисертантом особисто проаналізовано
отримані результати, здійснено їх статистичну обробку. Здобувач самостійно
сформулював висновки роботи та практичні рекомендації, впроваджував
результати дослідження у практику закладів охорони здоров’я.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної
роботи

доповідалися

та

обговорювалися

на

науково-практичних

конференціях із міжнародною участю, конгресах: конгресі Міжнародної
федерації діабету IDF Congress 2017 (Abu Dhabi, ОАЕ, 2017); Ендокринна
патологія

у

віковому

аспекті

(Харків,

2018);

Українська

школа

ендокринології (Харків, 2018); Проблемні питання діагностики та лікування
ендокринних

захворювань

(Львів,

2018);

International

Scientific

Interdisciplinary Conference (ISIC) (Харків, 2018); Медицина ХХІ століття
(Харків, 2018); Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної
ендокринології (Вісімнадцяті Данилевські читання (Харків, 2019).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано
15 наукових праць, у тому числі 7 статей (1 – самостійна та 6 у
співавторстві), з них 6 у фахових виданнях, що затверджені Міністерством
освіти і науки України та 1 в іноземному журналі, 1 патент України на
корисну модель та 7 робіт у наукових збірниках, матеріалах і тезах
конференцій та конгресів.
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Структура та обсяг дисертації. Роботу викладено на 152 сторінках
комп’ютерного тексту. Дисертація складається із анотації, списку публікацій
здобувача, основної частини (вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та
методів дослідження, п’яти розділів власних досліджень, аналізу та
узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій),
списку використаних джерел, що містить 232 посилання та складає
26 сторінок, трьох додатків. Дисертацію проілюстровано 20 таблицями і 17
рисунками.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕБІГУ ОСТЕОПОРОЗУ ПРИ
ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ НА ТЛІ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ
ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

1.1.

Особливості перебігу остеопорозу у хворих на цукровий діабет 2
типу з супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки

ЦД є однією з серйозних загроз для здоров’я населення усього світу. За
даними ВООЗ ЦД займає третє місце серед провідних факторів ризику
передчасної смерті після артеріальної гіпертензії та паління [51].
Все більшого значення набуває в світі проблема ОПЗ, який займає за
розповсюдженістю та значущістю у світі четверте місце після серцевосудинних захворювань, онкопатології та ЦД [52, 53]. В Україні, за
результатами

досліджень

структурно-функціонального

стану кісткової

тканини у жінок віком 20-89 років, ОПЗ виявлено у 13 % жінок у віковій
групі 50-59 років, у 25 % – у групі 60-69 років, у 50 % – у групі 70-79 років та
у 53% – у групі 80-89 років [5, 54, 55]. Серед жінок, які перенесли кісткові
переломи, ОПЗ виявляється у 70 % випадків [56].
Останніми роками велика увага приділяється вивченню особливостей
розвитку ОПЗ при ЦД 2 типу, всебічно аналізуються взаємозв'язки даних
патологій. Соціальна значущість ОПЗ визначається не тільки високою
поширеністю, але і його наслідками – переломами хребців і кісток
периферичного скелета, які зумовлюють високий рівень непрацездатності та
великі матеріальні витрати в галузі охорони здоров'я [47, 48]. Так, ОПЗ є
причиною 8,9 млн переломів, що відбуваються в світі щорічно. Ризик
зламати передпліччя, стегно або хребет протягом життя становить 30-40 %,
що відповідає ризику ішемічної хвороби серця. За даними експертів ВООЗ,
для ОПЗ характерна висока поширеність в різних популяціях, в більшості
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країн. Так, серед білого населення Північної Америки і Західної Європи у
віці 50 років і старше ОПЗ виявляється у 34 % жінок і 27 % чоловіків. Це
означає, що на ОПЗ страждають близько 14 млн осіб. Важливо також, що
ОПЗ займає одне з провідних місць серед захворювань, що призводять до
знерухомленості, інвалідності і смерті [49].
ЦД 2 типу та ОПЗ – два значущих хронічних захворювання,
розповсюдженість яких збільшується з віком і має тенденцію до постійного
зростання [50]. І ОПЗ, і ЦД асоційовані зі збільшенням частоти низько
травматичних переломів, що обумовлено порушенням якості кістки,
збільшенням ризику падінь, що є слідством зниження м’язової функції та
високою жировою масою [51], у зв’язку з чим виникає клінічна
характеристика «діабетопороз» або діабетична хвороба кісткової тканини.
Доклінічні дослідження вказують на загальні механізми патогенезу
обох порушень. Дані отримані останнім часом дозволили встановити, що
існує чіткий зв'язок між глюкозою і кістковим метаболізмом.
Відомо, що кісткова тканина відноситься до інсулінрегулюючих тканин
[52], але, що важливо, з'ясувалося існування зворотнього зв'язку, за
допомогою остеокальцину, цитокіна остеобластів. Отримано дані, що
остеокальцин збільшує вивільнення інсуліну з бета-клітин і опосередковано
посилює його дію шляхом підвищення вивільнення адипонектину з жирової
тканини [53, 54]. Той факт, що кісткове ремоделювання відбувається щодня,
у багатьох місцях і в органі, що займає дуже велику поверхню, вказує на те,
що в кістковій тканині відбуваються високоенергетичні процеси, які повинні
бути жорстко відрегульовані, що, в свою чергу, вказує на необхідність більш
ніж одного регулятора. В результаті погляд на кісткову тканину як
ендокринний регулятор через фактор росту фібробластів (FGF23) і
остеокальцин призвело до перегляду ролі остеоцитів і кісткових факторів у
розвитку метаболічних захворювань, таких як ЦД 2 типу. Отримання мишей
з дефіцитом рецептора остеокальцину (GPRC6A), інсуліну, остеопротегерина

25
дозволило прояснити їх роль в гомеостазі кісткової тканини і виявити їх
потенційно важливу функцію в гомеостазі глюкози.
Результати

ряду

досліджень

засвідчують,

що

розвиток

ЦД

обумовлений змінами перетворення вітаміну D, тому особливу увагу слід
звернути на його дефіцит [55, 56].
Натепер доведено, що втрата кісткової маси залежить від статі: у жінок
вона здійснюється зі швидкістю 0,75-2,4 % в рік, а у чоловіків – 0,4-1,2 %.
При цьому указаний процес у жінок починається у віці 35 років, у чоловіків –
після 50 років. Більш рідкісний розвиток ОПЗ у чоловіків обумовлений двома
обставинами: щільнішою кістковою масою і малою інтенсивністю втрати
кісткової тканини.
ВООЗ виділяє наступні критерії ОПЗ (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Діагностика ОПЗ на підставі зниження МЩКТ для жінок у
постменопаузі та чоловіків старше 50 років, згідно критеріїв ВООЗ,
1994 р. із змінам та доповненням 2013 р.
Класифікація
Норма

Остеопенія
ОПЗ
Важкий ОПЗ

Визначення ОПЗ на підставі МЩКТ (ВООЗ)
МЩКТ
Т-критерій (SD)
В межах 1 стандартноквадратичного
Т-критерій –1,0 і
відхилення (SD) від середнього значення вище
у молодих представників здорової
популяції
Від 1,0 до 2,5 SD нижче середнього
Т-критерій від
значення у порівнянні з молодими
–1,0 до –2,5
представниками здорової популяції
На 2,5 SD або нижче середнього значення Т-критерій
у порівнянні з молодим представниками –2,5 і нижче
здорової популяції
На 2,5 SD або нижче середнього значення Т-критерій
у порівнянні з молодим представниками –2,5 і нижче з
здорової популяції
наявністю одного
або більше
переламів
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Поширеність ОПЗ в світі серед жінок після менопаузи складає 14 % у
віці 50-59 років, 22 % у віковому періоді 60-69 років, 39 % в 70-79 років і
70 % – в 80 і старше [57-59]. Таким чином, близько 80 % пацієнтів з ОПЗ,
складають жінки, а у людей старше за 50 років, в одному випадку з двох
жінок і у одного з восьми чоловіків є висока ймовірність розвитку переломів
кісток [60, 61].
За даними одного з авторів дослідження Мерседес Клементе-Постіго
(Mercedes Clemente-Postigo), наукового співробітника інституту медикобіологічних досліджень при Малагському університеті, (Universidad de
Malaga), Іспанія, увага вчених була сфокусована на співставленні рівня
вітаміну D у осіб з різною вагою тіла (від низьких до високих показників
ІМТ) з урахуванням наявності ЦД. Всі учасники дослідження (118 осіб) були
розподілені відповідно показника ІМТ, а також в залежності від наявності
ЦД, метаболічного синдрому. Увага вчених була сфокусована на рівень
вітаміну D, враховувалися показники вітаміну D в жировій тканині учасників
дослідження [62].
В ході дослідження вчені встановили, що у тучних осіб, рівень глюкози
яких знаходився в нормі, мали місце більш високі рівні вітаміну D, ніж у осіб
із ЦД. Крім того, в учасників дослідження з низьким показником ІМТ, але
при цьому з ЦД або порушенням метаболізму, частіше відмічався низький
рівень вітаміну D. Таким чином, вчені стверджують, що вітамін D
безпосередньо корелює з рівнем глюкози, а не з ІМТ.
В 2012 році Поворознюк В. В. та співавтори опублікували результати
одномоментного

епідеміологічного

дослідження

структурно-

функціонального стану кісткової тканини, фактичного харчування, рівня
25(ОН)D в сироватці крові 504 мешканців різних регіонів України [63].
Серед обстежених переважали жінки (87,0 %). Було встановлено, що
кількість основних нутрієнтів в добовому раціоні на 30-40 % була менше
рекомендованих норм. Так, середній рівень споживання кальцію склав
(357,4±37,0) та (385,9±21,8) мк/доб в Центрі та на Заході країни, а у Східному
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регіоні – (190,6±19,9) мг/доб. Рівень вітаміну D в раціоні харчування також
був достеменно нижче, у порівнянні з належною кількістю в Центрі, на
Заході та Сході (0,6; 0,8 та 0,7 мкг/с, відповідно). Рівень 25(ОН)D в межах
норми мали 0,7 % обстежених. Дефіцит вітаміну D діагностували у 85,4 %
хворих, 35,5 % пацієнтів мали глибокий дефіцит вітаміну D. На підставі
проведеного денситометричного обстеження зареєстровані ОПЗ – у 8,7 %,
остеопенія – у 47,1 % та нормальний структурно-функціональний стан
кісткової тканини – у 44,2 % обстежених. Найнижчі показники МЩКТ були
виявлені у мешканців Центрального регіону (ОПЗ – у 15,2 обстежених).
Таким чином, у дорослого населення України спостерігається порушення
балансу основних нутрієнтів, недостатнє надходження кальцію та вітаміну D
з їжею, високий відсоток дефіциту вітаміну D, що погіршує перебіг
метаболічних захворювань кісток [64].
Дослідження стану кісткової тканини у хворих на ЦД 2 типу
неоднозначні. Так, H. E. Meema та S. Meema встановили значне збільшення
кортикального шару променевої кістки у жінок похилого віку з ЦД у
порівнянні з жінками без ЦД. Було зроблено припущення, що ЦД захищає
кістку від розвитку ОПЗ [65]. Johnston C. C. та співавторами, було
повідомлено про значно більшу кісткову масу променевої кістки 79 жінок в
постменопаузі (68 % з них отримували лікування інсуліном) в співставленні з
групою контролю [66].
Однак, у 1988 році A. Giacca та співавтори при дослідження МЩКТ у
100 хворих на ЦД 2 типу в порівнянні з контрольною групою не відмітили
достеменних відмінностей як у групі хворих, які знаходилися на пероральній
цукрознижувальній терапії, так і тих, що отримували інсулін [67]. Ці дані
пацієнтів, які знаходилися на інсулінотерапії підтвердили M. Wakasugi та
співавтори, які показали, що МЩКТ у хворих на ЦД 2 типу прямо корелює з
ІМТ та рівнем С-пептиду в сечі, має зворотній кореляційний зв’язок з віком
та тривалістю діабету [68]. Sosa M. та співавтори при оцінці МЩКТ за
допомогою

двох

різних

методів

обстеження

–

двохенергетичної
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абсорбціометрії (DXA) та комп’ютерної томографії, також не виявили змін у
47 жінок похилого віку, хворих на ЦД 2 типу [69].
За даними G. Hampson та співавторів, МЩКТ при ЦД 2 типу не
відрізнялася від показників контрольної групи після поправки на ІМТ [70].
Дослідники F. Gregorio та співавтори виявили залежність МЩКТ від ступеня
контролю вуглеводного обміну: зниження її при поганому контролі глікемії
та поліпшення при гарному [71]. В дослідженні T. Majima та співавторів у
2005 році, яке включало 145 японських хворих на ЦД 2 типу та 95 осіб
контрольної групи, співставлених за віком та статтю, МЩКТ та Z-критерій в
дистальному відділі променевої кістки при ЦД були значно нижче, причому
МЩКТ того ж відділу кістки у пацієнтів обох статей та шийки стегна у жінок
зворотно корелювала з середнім рівнем HbA1c, який був виміряний протягом
попередніх двох років [72]. Було зроблено висновок про вибірну потребу
кісткової маси при ЦД 2 типу, а також про важливість гарного метаболічного
контролю. При обстеженні китайських жінок виявлено зниження МЩКТ при
ЦД в постменопаузальному періоді без ожиріння; у жінок при ожирінні
МЩКТ в групі контролю та при ЦД була співставною [73].
Разом з тим, в останні роки знову появилися дані про підвищення
МЩКТ у хворих на ЦД 2 типу. Так, встановлено, що у пацієнток старше за
75 років МЩКТ в зоні стегна була вища, ніж у контролі на 11 % (р < 0,001), в
хребті – на 8 % [74]. В мета-аналізі даних Ротердамського дослідження
показано, що чоловіки та жінки із ЦД 2 типу мали більш високу МЩКТ з
більш низькою частотою поза хребтових переломів у жінок. Однак, ризик
переломів стегна був вище в 1,4 рази, хоча МЩКТ цієї області при ЦД 2 типу
перевищувала таку в групі контролю (Z-критерій – 0,27) [75]. Janghorbani M.
та співавтори (2007) в огляді літератури також вказали, що ризик перелому
стегна був вище в 1,7 рази у хворих на ЦД [76]. В той же час M. Yamamoto та
співавтори вважають, що МЩКТ не є достатньо чутливим предиктором
ризику вертебральних переломів при ЦД 2 типу [77]. Ті ж самі автори, але
вже у 2009 році показали, що ЦД 2 типу є незалежним фактором ризику
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розповсюдженості

вертебральних

переломів

у

жінок

та

чоловіків

(співвідношення шансів – 1,9 та 4,7; відповідно) після поправки на вік, ІМТ
та МЩКТ [78].
У 2015 році опубліковано дослідження, метою якого була оцінка
розповсюдженості та структури основних факторів ризику ОПЗ та переломів
кісток у жінок із постменопаузальним ОПЗ на амбулаторно-поліклінічному
прийомі [79]. Було обстежено 86 жінок віком від 52 до 75 років, середній вік
становив (65,7±7,1) років, які знаходилися в менопаузальному, а також
постменопаузальному

періодах

та

самостійно

звернулися

або

за

направленням на прийом до ендокринолога лікарями інших спеціальностей
(терапевт, невролог, гінеколог і т.д.). Діагноз ОПЗ у всіх пацієнток
встановлено на підставі вимог ВООЗ за наявністю низькоенергетичного
перелому і/або відповідного остеоденситометричного Т-критерію, який
отримано при проведенні двохенергетичної абсорбційної денситометрії
периферичного відділу скелету – передпліччя недомінуючої руки. З
урахуванням віку у 55 (64 %) обстежених, ОПЗ кваліфікували як
постменопаузальний, 36 % пацієнток мали сенільний ОПЗ. Цілеспрямоване
опитування з виявленням факторів ризику, асоційованих з ОПЗ і переломами,
проводили згідно діючих клінічних рекомендацій. Проводили дослідження
показників фосфорно-кальцієвого обміну: визначали рівні іонізуючого
кальцію та фосфору в сироватці крові, добової екскреції кальцію та фосфору
з

сечею;

визначали

сироваткові

рівні

25(ОН)D.

Структура

та

розповсюдженість основних факторів, що сприяли ОПЗ встановлювали на
прикладі пацієнток амбулаторного прийому у ендокринолога. При цьому з
найбільшою

частотою

зустрічалися

такі

модифікуючі

фактори,

як

неадекватна забезпеченість вітаміном D, передуючі переломи, порушення
репродуктивної функції, а також соматогенні причини вторинного ОПЗ –
ендокринопатії (ожиріння, ЦД, тиреотоксикоз), захворювання шлунковокишкового тракту та асоційовані стани (серцево-судинні захворювання).
Вирішувалося питання: являється за доцільне активне виявлення факторів
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ризику ОПЗ та переломів у зв’язку з їх кумулятивним ефектом при
збільшення кількості та поєднанні у одного пацієнта. Використання набору
валідизованих факторів, які асоційовані с підвищенням ймовірності
переломів, дозволяє лікарю формувати групи осіб з ризиком переломів та
проведенням у них діагностичних та профілактичних заходів із можливою
корекцією модифікуючих

умов, а

також оцінювати

порогові рівні

медикаментозного втручання на підставі клінічного судження навіть при
недоступності DXA [80].
Доведено, що зниження МЩКТ діагностовано у дорослої та дитячої
популяції хворих на НАЖХП, однак механізми такого зв’язку не до кінця
вивчені [81]. Проведено критичний аналіз можливих патофізіологічних
механізмів кореляції між НАЖХП, зменшенням МЩКТ і ОПЗ з метою
визначення чинників взаємозв'язку феномена накопичення жиру в печінці зі
змінами в кістковій тканині. З цією метою були вивчені дані обстеження
пацієнтів з НАЖХП, гепатостеатозом, метаболічним синдромом або
резистентністю до інсуліну, а також з наявністю ознак зниження МЩКТ або
ОПЗ із бази MEDLINE (система аналізу та пошуку медичної літератури) [82].
Вчені виявили кілька факторів, які можуть впливати на МЩКТ і ризик
розвитку ОПЗ у пацієнтів із НАЖХП. Наприклад, підвищена продукція
цитокінів в пошкодженій печінці може впливати на мікрооточення кістки,
збільшувати дефіцит вітаміну D і негативно впливати на рівень фізичної
активності. У хворих з НАЖХП також виявлені зміни рівнів циркулюючих
маркерів метаболізму кістки, таких як остеопонтин, остеопротегерин,
остеокальцин та інші. Результати проведеного дослідження сприятимуть
кращому розумінню взаємозв'язку між НАЖХП і зміною метаболізму
кісткової тканини, а також стати основою для розробки шляхів профілактики
ОПЗ у хворих з НАЖХП [83].
При

обстеженні

60

хворих

з

НАЖХП

проведено

вивчення

поліморфізму гена SNPsPNPLA3rs738409, визначалась активність маркерів
остеопенії, проводилась також денситометрія. Встановлено, що у хворих із
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НАЖХП носіїв G алелі гена має місце значуще високий ступінь не тільки
прогресування ураження печінки, а й порушень МЩКТ навіть до розвитку
вторинного ОПЗ [84].
1.2.

Особливості мікроелементного обміну у хворих на цукровий
діабет 2 типу

Особливий інтерес мають питання щодо вивчення чинників ризику та
механізмів розвитку ОПЗ залежно від рівня вітаміну D, а також шляхів
профілактики і лікування остеопоротичного синдрому [85]. Адекватне
застосування препаратів Ca та вітаміну D розглядається як один з
найраціональніших підходів у профілактиці ОПЗ. Вітамін D відіграє важливу
роль в абсорбції кальцію в кишечнику, мобілізації його з кісткового депо, а
також впливає на функціональний стан щитоподібної, прищитоподібних і
статевих залоз [6]. З віком ризик недостатності та дефіциту вітаміну D
наростає. На сьогодні дефіцит вітаміну D розглядають як клінічний синдром,
зумовлений низьким рівнем вітаміну D у сироватці крові (нижче ніж
20 нг/мл) [7]. У 18 % жінок, які приймають остеотропні препарати,
діагностують дефіцит вітаміну D [8]. Епідеміологічні дослідження показали,
що лише 4,6 % жителів України мають 25(OH)D у межах норми, у 13,6 %
відзначено недостатність, а у 81,8 % – дефіцит вітаміну D [9].
Отримані на сьогодні результати численних наукових досліджень
підтверджують багатогранний вплив вітаміну D на різні органи і системи
людського організму. Тому дефіцит або недостатність вищезгаданого
вітаміну набуває значущості предиктора розвитку широкого спектра
патологічних станів [10, 11]. Певні підтвердження отримала гіпотеза, що
гіповітаміноз D повинен сприяти зниженню тривалості життя людини. Так,
A. A. Ginde та співавтори при аналізі результатів обстеження 3 408 осіб віком
понад 65 років встановили, що рівні 25(OH)D у сироватці крові мали
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незалежну зворотну асоціацію з показниками загальної смертності, в тому
числі й від серцево-судинних захворювань (ССЗ) [12].
У нещодавньому мета-аналізі досліджено взаємозв'язок між вмістом
25(OH)D і смертністю (від всіх причин, серцево-судинної та онкопатології) у
загальній популяції (26 018 чоловіків і жінок) віком 50-79 років [13]. При
цьому особливу увагу звертали на вік, стать, сезонність і місце проживання.
Встановлено, що рівні вітаміну D істотно відрізнялися поміж країнами
(вищий рівень – у США і північній Європі), у різні періоди року (вищі
показники були влітку) і за статтю (вищі показники у чоловіків). Упродовж
спостереження померло 6 695 осіб, серед яких 2 624 – внаслідок ССЗ і 2 227 –
від раку. Найвагоміший висновок дослідження полягав у встановленні
достовірного взаємозв'язку між величиною 25(OH)D і смертністю від всіх
причин і зокрема від серцево-судинної та онкопатології. При цьому авторами
не виявлено достовірних відмінностей результатів залежно від місця
проживання учасників дослідження.
Клінічні дослідження підтверджують, що вітамін D має важливе
значення в модуляції імунних відповідей при різних запальних та
автоімунних захворюваннях [14]. Рівень вітамін D перебуває в негативній
кореляції з інсулінорезистентністю [15]. Низький вміст вітамін D незалежно
асоціюється з виразністю стеатозу і фіброзу при НАЖХП [16].
Статус вітамін D кількісно визначають за рівнем 25(ОН)D у сироватці
крові як основного циркулюючого метаболіту зазначеного вітаміну. Рівень
25(ОН)D відображає концентрацію вітаміну D, що надходить до організму
шляхом синтезу в шкірі та з продуктами харчування.
Синтез та метаболізм вітаміну D у хворих на ЦД 2 типу має свої
особливості [85]. Взагалі вітамін D відноситься до жиророзчинних вітамінів.
Він природним чином присутній лише в дуже обмеженій кількості продуктів
харчування, а синтез в організмі людини можливий тільки в певних умовах,
коли ультрафіолетові (УФ) промені сонячного світла потрапляють на шкіру.
Вітамін D, який отримується з продуктів харчування і у вигляді харчових
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добавок, а також утворюється при перебуванні на сонці, біологічно інертний
[86-88] (табл. 1.2).
Таблиця 1.2
Джерело вітаміну D в їжі згідно
Природні харчові джерела

МО вітаміну D (D2 або D3)

Дикий лосось

600-1000 МО на 100 г

Лосось, вирощений на фермі

100-250 МО на 100 г

Оселедець

294-1676 МО на 100 г

Сом

500 МО на 100 г

Консервовані сардини

300-600 МО на 100 г

Консервована макрель

250 МО на 100 г

Консервований тунець

236 МО на 100 г

Риб’ячий жир

400-1000 МО на 1 столову ложку

Гриби, опромінені УФ

446 МО на 100 г

Гриби, не опромінені УФ

10-100 МО на 100 г

Вершкове масло

52 МО на 100 г

Молоко

2 МО на 100 г

Молоко, збагачене вітаміном D

80-100 МО на стакан

Сметана

50 МО на 100 г

Яєчний жовток

20 МО в 1 шт.

Сир

44 МО на 100 г

Яловича печінка

45-15 МО на 100 г

Для активації і перетворення в активну форму D-гормону (1,25(ОН)2D)
в організмі повинно пройти два процеси гідроксилювання.
Перший етап гідроксилювання відбувається в печінці і перетворює
вітамін D в 25(OH)D, також відомий як кальцидіол [89] (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Метаболізм вітаміну D в організмі та його основні біологічні
функції
Другий етап гідроксилювання відбувається переважно в нирках (з
участю ферменту CYP27B1 – 1α-гідроксилази), і його результатом є синтез
фізіологічно активного D-гормону, 1,25-дигидроксивитамина D (1,25(OH)2D)
[90]. Рівень кальцитріолу в крові визначається більшою частиною активністю
CYP27B1 в нирках, що знаходиться під контролем паратиреоїдного гормону
(ПТГ), і жорстко регулюється негативним зворотнім зв’язком, який
замикається інгібуванням CYP27B1 високими концентраціями самого
кальцитріолу і FGF23. Обмеження утворення активної форми вітаміну сприяє
стимуляція

ферменту

CYP24A1

(24-гідроксилази),

який

перетворює

кальцитріол в неактивну, водорозчинну форму кальцитроєвої кислоти, в
подальшому виведеної з організму з жовчю. FGF23, секретується переважно
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остеоцитами, тобто кістковою тканиною, сприяє активації 24-гідроксилази у
відповідь на високі концентрації D-гормону і підвищення концентрації
фосфору в крові [89].
Згідно думки ряду дослідників, функції вітаміну D не обмежені тільки
контролем кальцій-фосфорного обміну, він також впливає й на інші
фізіологічні процеси в організмі, які включають модуляцію клітинного росту,
нервово-м’язову провідність, імунітет та запалення [89, 91-93]. Експресія
великої кількості генів, кодуючих білки, що беруть участь в проліферації,
диференціюванні і апоптозі, регулюється вітаміном D. Багато клітин мають
рецептори до вітаміну D, а в деяких тканинах присутня власна
1α-гідроксилаза для утворення активної форми D-гормону, і вони можуть
локально генерувати високі внутрішньоклітинні концентрації 1,25(OH)2D
для своїх власних цілей функціонування без збільшення його концентрації в
загальному кровотоці [91, 94].
Натепер кальцій в поєднанні з вітаміном D є основною нутріціальною
корекцією для профілактики і лікування ОПЗ та остеопенії [95-98].
Макро- і мікроелементи, без яких фізіологічні процеси в організмі
неможливі, називаються ессенціальними [99, 100]. До есенціальних макро- і
мікроелементів, які беруть безпосередню участь в регулюванні вуглеводного
обміну, відносяться макроелементи – іони магнію (Mg2+) та мікроелементи –
іони цинку та хрому, а також мідь та марганець [101-103]. ЦД 2 типу
відноситься до мікроелементозів, оскільки на його тлі спостерігається
дисбаланс життєво необхідних мікроелементів [104, 105]. Визначення
патогенетичного впливу макро- і мікроелементів на організм хворих на
ЦД 2 типу має велике значення для діагностики, профілактики та лікування
цієї хвороби. Фізіологічний гомеостаз Mg2+ є обов'язковою умовою здоров'я
людини, адже він відіграє значну роль в процесах життєдіяльності. Завдяки
здатності вступати в зворотні хелатоподібні зв'язки з органічними
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речовинами він забезпечує хід численних біохімічних реакцій. Mg2+ є
нутріклітинним катіоном, посідає друге місце після К+ і міститься головним
чином в мітохондріях, ядрі і рибосомах. До 80-90 % інтрацелюлярного Mg2+
пов'язано з АТФ, тому рівень АТФ є одним з основних факторів, що лімітує
його запаси [106].
Проведені протягом останнього десятиліття дослідження показали, що
для підтримки структури кісткової тканини також необхідні вітаміни A, C, E,
K і мікроелементи – мідь, марганець, цинк, стронцій, магній, залізо і бор.
Дефіцит цих мікронутрієнтів уповільнює набір кісткової маси в дитинстві і в
підлітковому віці і сприяє прискореній втраті кісткової маси в літньому віці
[107, 108].
Як показують дані систематичного аналізу магній необхідний для
процесів метаболізма вуглеводів та жирів [109-114] (рис. 1.2)

Рис. 1.2. Механізми взаємодії магнію та піридоксину на пригнічення
патофізіології ЦД [114]
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Зв'язок між ЦД 2 типу і дефіцитом Mg натепер активно вивчається.
Практично у всіх хворих на ЦД відзначається гіпомагніємія [104, 115].
Осмотичний діурез підсилює виведення макроелементів з організму в
результаті виникає дефіцит Mg, що негативно впливає на секрецію і
активність інсуліну та призводить до формування ІР [116]. Мg2+, з'єднуючись
з інсуліном, активує даний гормон і потенціює трансмембранний перехід
глюкози в м'язи, гепатоцити і інші енергоємні, насичені мітохондріями
клітини організму, перешкоджаючи тим самим формуванню ІР [117].
Однією з принципово важливих нутріціальних потреб кістки є
забезпеченість її Mg – елементом, який регулює мінералізацію, рівномірне
зростання, гнучкість і міцність кісткової тканини і збільшує репаративний
потенціал кісток. І навпаки, дефіцит Mg в організмі перешкоджає успішній
терапії та профілактиці порушень структури кістки (ОПЗ та ін.). Серед різних
тканин організму основним депо Mg є саме кісткова тканина. Крім того, що
кістка є депо Mg, він також чинить істотний вплив на мінералізацію і
структуру кісткової тканини – низькі рівні Mg пов'язані з низькою кістковою
масою і ОПЗ [111, 112, 118].
У нормі за добу в організм має надходити близько 300 мг Mg для жінок
і 350 мг – для чоловіків. За даними епідеміологічних досліджень, близько
30 % жителів щодня з їжею отримують менше 70 % добової дози Mg. Він
займає четверте місце за поширеністю в організмі людини після натрію,
калію і Са. Загальна кількість становить близько 24 г, причому біля 40 %
розподілено внутрішньоклітинно. Приблизно 60 % Mg знаходиться в
кістковій і майже 20 % в м'язовій тканинах. До 40 % Mg від загальної
кількості міститься в клітинах головного мозку, серця, нирок, з них 20-30 %
може бути швидко мобілізовано в умовах його підвищеного споживання. В
іонізованому стані знаходиться приблизно 60 % сироваткового Mg, інша
частина пов'язана з протеїнами, фосфатами, цитратами [107, 117].
Систематичний аналіз взаємозв'язків між забезпеченістю клітин
магнієм і молекулярною структурою сполучної тканини засвідчує про такі
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молекулярні механізми впливу дефіциту магнію, як ослаблення синтезу
білків внаслідок дестабілізації трансформації рибонуклеїнової кислоти,
зниження

активності

гіалуронансинтетаз,

підвищення

активності

металопротеїназ, підвищення активності гіалуронідази і лізіноксидази
[119-123]. Слід зазначити, що кісткова тканина складається тільки на 70 % з
кальцієвих сполук, а на 22 % – з колагену, 8 % становить водна фракція.
Важливість ролі магнію в підтримці структури кістки пов'язана і з тим,
що при хронічному дефіциті магнію порушується найважливіший аспект
мінерального обміну кісткової тканини – співвідношення Mg/Ca. При
зниженні співвідношення Mg/Ca в сторону дефіциту Mg обмінні процеси в
кістці уповільнені, швидше депонуються токсичні метали (насамперед,
кадмій і свинець). Внаслідок накопичення токсичних елементів в суглобі
через порушення пропорції Mg/Ca функція суглобів поступово погіршується:
зменшується обсяг рухів, відбувається деформація суглобів кінцівок і хребта.
Епідеміологічні дослідження частоти ОПЗ в різних країнах показали, що
більш високе значення відношення Mg/Ca в харчуванні відповідає низькій
розповсюдженості ОПЗ [124].
Дефіцит Mg призводить до розрідження кісткової тканини, аж до
утворення порожнин; компенсація дефіциту Mg – до відновлення структури
кісткової тканини [125].
Магній є одним з найважливіших активаторів кісткового метаболізму,
оскільки забезпечує міцність, збереження, і ремоделювання кісткової
тканини. Іони Мg2+ активують метаболізм кістки шляхом прямого впливу на
остеобласти, знижуючи секрецію ПТГ, який в свою чергу нормалізує
метаболізм вітаміну В [126].
Магній стимулює дію кальцитоніну, що підсилює надходження і
утримання Са в кістковій тканині. Відомо, що дефіцит Mg призводить до
зниження абсорбції Са внаслідок утворення неактивних метаболітів вітаміну
В [127]. Гіпомагніємія призводить до зниження рівня ПТГ, а Mg вступає в
антагонізм з іонами Са, як на рівні мембранних каналів, так і всередині
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клітини [128].
Дефіцит Mg сприяє старінню кістки, інактивації ЛФ, пірофосфатази і
АТФаз, призводить до затримки мінералізації на стадії формування
аморфного фосфату Са, сприяє редукції активності остеобластів, остеоцитів,
остеокластів і зниження сприйнятливості кісткової тканини до ПТГ [129].
Недостатнє споживання Mg з продуктами харчування і прихований
хронічний дефіцит елемента має значна частина населення [130]. У загальній
популяції поширеність дефіциту Mg, в залежності від місця розташування і
культури харчування, варіює в широких межах – від 16 до 42 % [131-133].
Серед ендокринних і метаболічних розладів, пов'язаних з дефіцитом
Mg, ЦД є найбільш поширеним [134]. Ще більш виразні метаболічні розлади
виникають в організмі людини при наявності у хворих на ЦД 2 типу
НАЖХП. Патологічні процеси, які виникають при НАЖХП на тлі ЦД, що
супроводжуються складними порушеннями метаболізму, можуть суттєво
змінювати і вміст в крові мікро- і макроелементів. Так, нестача Mg
зустрічається у 13,5-47,7 % пацієнтів, які страждають на ЦД 2 типу, в той час
як у пацієнтів без ЦД дефіцит елементу спостерігається в 2,5-15 % випадків
[135]. Більш того, існує зворотній кореляційний зв’язок між споживанням Mg
і захворюваністю на ЦД. Дані великих епідеміологічних досліджень
підтвердили, що підвищене споживання їжі, багатої на Mg, такої як
необроблене зерно, боби, горіхи, зелені листові овочі, може зменшити ризик
розвитку ЦД 2 типу, особливо у пацієнтів із надмірною масою тіла, схильних
до ІР [136-139].
Нормальний рівень Mg залежить від балансу двох процесів –
кишкового поглинання і ниркової екскреції [140]. А наявність діабетичної
нейропатії,

яка

включає

дисфункцію

стравоходу,

парез

кишечника,

ентеропатію, діарею може призвести як до зменшення споживання, так і до
зниження шлунково-кишкового поглинання Mg [141].
Концентрації Mg, Ca, Ca++, вітаміну D відображають патологічний
процес в печінці [142]. Тому аналіз вказаних показників, вивчення їх
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взаємозв'язку в організмі може бути важливим інструментом щодо розуміння
механізмів розвитку патологічного процесу [143]. Дослідження цих
взаємозв’язків може бути ще одним важливим діагностичним критерієм у
хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з НАЖХП.
1.3.

Анкетування пацієнтів з метою визначення ризику остеопорозу

Анкетування або опитування, дозволяє найбільш жорстко слідувати
накресленому плану дослідження, оскільки процедура «питання – відповідь»
строго регламентована і конкретна.
За допомогою метода анкетування можливо з найменшими затратами
отримати високий рівень масовості дослідження. Особливістю цього методу
є його анонімність, оскільки особа респондента не реєструється, фіксуються
лише його відповіді, останнє дозволяє отримати найбільш повну інформацію.
Використання анкет з метою раннього виявлення ОПЗ, особливо у
пацієнтів із ЦД призводить до своєчасної діагностики та адекватного
лікування, дозволяє знизити тягар хвороби та її вплив на якість життя,
запобігти розвитку незворотних ускладнень.
Оскільки ОПЗ є прогресуючим захворюванням, яке характеризується
зниженням маси кістки в одиниці об’єму та порушенням мікроархітектоніки
кісткової тканини, його значення в світі постійно збільшується. Важливо
встановити ранні ознаки розвитку ОПЗ, тому розробка спеціальних анкетопитувальників є актуальним питанням сучасної профілактичної медицини.
При постановці діагнозу ОПЗ в медичній практиці використовують декілька
діагностичних етапів, одним з основних є опитування пацієнта з
використанням хвилинного тест-опитувальника. Хвилинний

тест для

визначення

фахівцями

факторів

ризику

розвитку

ОПЗ

розроблений

Міжнародного фонду ОПЗ у 2006 році. Він складається з 10 питань для
швидкого встановлення факторів ризику ОПЗ у хворого у щоденній клінічній
практиці [144-146]. Згідно з результатами досліджень, проведених в Україні
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[145], використання 1-хвилинного тесту дає можливість виявляти пацієнтів зі
структурно-функціональними порушеннями кісткової тканини. Серед питань
тесту найвищу вірогідну інформативність мають одне-чотири питання.
Позитивна відповідь на питання з опитувальника засвідчує наявність
доказових факторів, ризику розвитку ОПЗ або дана патологія має місце.
Кожна позитивна відповідь еквівалентна 1 балу. По сукупності балів виділені
групи ризику розвитку ОПЗ: 1) 0-4 бали – група низького ризику, 2) 5-8
балів – група середнього ризику, 3) 9 і більше балів – група високого ризику
[147].
У 2008 році Міжнародним фондом ОПЗ запроваджено розширений
хвилинний тест для визначення факторів ризику ОПЗ [148]. Цей
модернізований тест складається з 20 питань. На відміну від попереднього
хвилинного тесту, розширений має розподіл запитань по п’яти розділам, які
включають: анамнез сімейний та життя, стать, та спосіб життя. Тест включає
наявність питань щодо остеопоротичних переломів відносно наявності
кіфозу у родичів, а також переломів або зниження росту в анамнезу,
схильність до падінь та застосування глюкокортикоїдів.
Разом з тим, ретельний аналіз даних літератури, щодо опитувальників,
дозволив зробити висновок, що не існує інформації, яка б чітко та повно
відображала вплив ЦД 2 типу, НАЖХП, дефіциту вітаміну D, Mg та Са на
розвиток ОПЗ. Отже, існуючі опитувальники потребують деталізації і
необхідної інформації та адаптації їх до великого загалу хворих на ЦД.
Таким чином, в сучасній медичній літературі як вітчизняній, так і
закордонній,

зустрічаються

лише

поодинокі

дослідження

присвячені

особливостям перебігу ОПЗ у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП. Доцільно
продовжити дослідження в цьому напрямку з метою розробки чіткого
алгоритму обстеження і обґрунтування лікування указаного контингенту
хворих.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

2.1. Клінічна характеристика обстежених осіб
Робота виконана в рамках науково-дослідних робіт: «Встановити
особливості гормонально-метаболічних та імунологічних порушень у хворих
на цукровий діабет 2 типу та ожиріння з неалкогольною жировою хворобою
печінки» (№ держреєстрації 0114U001205) та «Дослідити роль адипокінів в
розвитку кардіоваскулярних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу з
неалкогольною
0116U007262).

жировою
Клінічне,

хворобою

печінки»

функціональне,

(№

імунологічне

держреєстрації
та

біохімічне

обстеження хворих поводилися на базі клініки ДУ «Інститут проблем
ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», яка
атестована на вищу категорію (ліцензія Міністерства охорони здоров’я
України, яка діє з 31.07.2019 р. до 31.07.2022 р., серія МЗ № 014531).
Відповідно до мети і завдань роботи проведено обстеження 137 осіб
(65 чоловіків (47,4 %) та 72 жінки (52,6 %)), які проходили стаціонарне
обстеження і лікування в клініці ДУ «Інститут проблем ендокринної
патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», знаходились під
наглядом, а також проходили обстеження і лікування в умовах денного
стаціонару клініки, який розташований в консультативній поліклініці
інституту. Всіх хворих було розподілено на три групи: 1) І група (62 особи:
27 чоловіків (43,5 %) та 35 жінок (56,5 %)) – хворі на ЦД 2 типу з НАЖХП
(середній вік склав (58,40±0,98) років, тривалість діабету – (8,40±0,78) років,
маса тіла – (87,91±1,83) кг, ІМТ – (34,30±0,79) кг/м2), яких в подальшому
було розподілено на дві підгрупи (Іп та ІІп) залежності від наявності або
відсутності ОПЗ; 2) ІІ група (38 осіб: 18 чоловіків (47,4 %) та 20 жінок
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(52,6 %)) – хворі на ЦД 2 типу без НАЖХП (середній вік склав
(57,00±0,60) років, тривалість діабету – (9,10±0,80) років, маса тіла –
(88,13±2,12) кг, ІМТ – (27,40±1,14) кг/м2) та 3) ІІІ група (контрольна)
(37 осіб: 21 чоловік (56,8 %) та 16 жінок (43,2 %)) (середній вік склав
(59,70±0,54) років, маса тіла – (76,40±1,98) кг, ІМТ – (24,30±1,06) кг/м2), які
не страждають на ЦД 1 та 2 типів, НАЖХП, не мають порушень
функціонального стану щитоподібної залози тобто відносно здорові особи.
Дизайн дисертаційного дослідження складався з трьох етапів:
1.

І етап – первинне обстеження хворих та розподіл на групи,

анкетування пацієнтів.
2.

ІІ етап – комплексне обстеження з включенням денситометрії,

аналіз отриманих показників та виявлення взаємозв’язків між ними,
створення математичних моделей прогресування ОПЗ.
3.

ІІІ етап – призначення окремій групі пацієнтів патогенетично

обґрунтованого лікування та оцінка його результатів через три місяці.
Схематичне дизайн дослідження наведено на рисунку 2.1.
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Рис. 2.1. Схема дизайну дослідження
Пацієнти зверталися до лікаря зі скаргами на сухість у роті, невелику
спрагу, погіршення гостроти зору, частіші сечовипускання, біль та відчуття
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повзання «мурашок» у кінцівках, головний біль, підвищену стомлюваність,
дискомфорт та болі в правому підребер’ї, зниження працездатності, в деякій
мірі в цілому на погіршення якості життя (рис. 2.2).

Зниження працездатності

27

Дискомфорт та болі в правому
підребер’ї

43

Підвищена стомлюваність

21

Головний біль

15

Біль та відчуття повзання «мурашок»
у кінцівках

62

Часте сечовипускання

34

Погіршення зору

19

Спрага

32

Сухість у роті

71
%
0

20

40

60

80

Рис. 2.2. Скарги обстежених хворих на ЦД 2 типу

Після обстеження у хворих були виявлені основні діабетичні
ускладнення такі як: ангіопатія нижніх кінцівок, полінейропатія, ретинопатія
(проліферативна, непроліферативна), енцефалопатія І та ІІ ступеня (рис. 2.3).

46

Енцефалопатія І ст.

21

Енцефалопатія ІІ ст.

59
Ретинопатія
(проліферативна/непроліферативна)

68

Полінейропатія

73

Ангіопатія

84

0

20

40

60

80

100 %

Рис. 2.3. Основні діабетичні ускладнення обстежених хворих на
ЦД 2 типу

Пацієнти І та ІІ груп знаходились у стані субкомпенсації та
декомпенсації вуглеводного обміну за критеріями ВООЗ, 2013 (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Критерії компенсації ЦД 2 типу, ВООЗ 1999-2013 рр.
Показники
HbA1c, %
Глікемія (ммоль/л):
 натще
 через 2 год після їжі
 перед сном

компенсація
6,0-6,5

Рівень компенсації
субкомпенсація
декомпенсація
6,6-7,0
більше 7,0

5,0-5,5
менше 7,5
6,0-7,0

5,6-6,5
7,5-9,0
7,1-7,5

більше 6,5
більше 9,0
більше 7,5

47
Діагноз НАЖХП встановлювався згідно із Наказом МОЗ України від
06 листопада 2014 року № 826 «Про затвердження та впровадження медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при
хронічних неінфекційних гепатитах», а саме: «Уніфікованого клінічного
протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
«Неалкогольний

стеатогепатит»».

Таким

чином,

діагноз

НАЖХП

встановлювався за даними анамнезу, клінічного, біохімічного та УЗД, з
використанням фібротесту.
Жирову

дистрофію

печінки

встановлювали

за

наступними

УЗД-критеріями:
а) підсилення ехогенності печінки;
б) зниження звукопровідності ультразвукового сигналу;
в) погіршення візуалізації гілок портальної та печінкових вен;
г) збільшення розмірів печінки.
Критерії виключення: хворі на ЦД 1 типу, патологічне та вторинне
ожиріння, тяжкі соматичні та психічні розлади, зловживання алкоголем,
використання гепатотоксичних препаратів, вірусні гепатити, хронічні
захворювання

шлунково-кишкового тракту, спровоковані

порушенням

всмоктування. У дослідження не включали також пацієнтів із набутими та
вродженими вадами серця, запальними захворюваннями у стадії загострення,
функціональними порушеннями щитоподібної залози, хронічною хворобою
нирок із рівнем креатиніну більше 200 мкмоль/л, хронічним обструктивним
захворюванням легень ІІІ-ІV ст., супутніми онкологічними захворюваннями,
наявністю в анамнезі лімфопроліферативного захворювання.
Перед проведенням усіх процедур дослідження всі пацієнти дали
письмову інформовану згоду на участь у ньому.
Під час клінічного дослідження дотримувалися передбачених у таких
випадках заходів безпеки для здоров’я пацієнта, захисту його прав, людської
гідності та морально-етичних норм відповідно до принципів Гельсінської
декларації прав людини (1964), Конвенції Ради Європи про права людини і
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біомедицини, відповідних законів України, дозволу комісії з медичної етики
ДУ «Інституту проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського
НАМН України».
Методи дослідження

2.2.
У

процесi

роботи

застосовувалися

клiнiчнi,

антропометричнi,

ультразвуковi, iмуноферментнi, бiохiмiчнi, статистичнi методи.
Клiнiчне обстеження пацiєнтiв включало вивчення i аналiз скарг та
анамнезу хворих, у тому числi спадкового.
Антропометричнi характеристики включали вимiрювання обвіду талії
(ОТ) та обвiду стегон, також проводилося визначення спiввiдношення обвiду
талiї до обвiду стегон (ОТ/ОС). Критерії МС оцінювали, згiдно з визначенням
Міжнародної Федерації Діабету (IDF, 2005) [149].
Критерії МС (Міжнародної Федерації Діабету, IDF, 2005:
а) центральне ожиріння. ОТ: чоловіки – більше 94 см; жінки – більше
80 см;
б) ТГ більше 1,7 ммоль/л (150 мг/дл);
в) ХС ЛПВЩ: чоловіки менше 1,0 ммоль/л (40 мг/дл); жінки менше
1,3 ммоль/л (50 мг/дл);
г) АТ більше 130/85 мм рт.ст.;
д) глікемія більше 5,6 ммоль/л (100 мг/дл) або діагностований раніше
ЦД 2 типу.
У всiх пацiєнтiв проведено вимiри маси тiла та росту, визначення IМТ
за формулою:

IМТ = маса (кг)/зрiст (м2),
де
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Iдеальне значення IМТ складає 18,5-24,9 кг/м2. Надлишку маси тіла
відповідає IМТ вiд 25 до 29,9 кг/м2, при ожирiннi IМТ бiльше 29,9 кг/м2, при
1 ступенi ожирiння IМТ складає 30-34,9 кг/м2, при 2 ступенi – вище 35 кг/м2.
Рiвень артеріального тиску (АТ) вимiрювали на плечовiй частинi лiвої
верхньої кiнцiвки на рiвні серця за допомогою класичного механiчного
сфiгмоманометра пiсля 5 хвилин перебування хворого в станi спокою в
положеннi сидячи. Рiвень АТ розраховували як середнє трьох послiдовних
вимiрювань.
Бiохiмiчне та iмунологiчне дослiдження проводились в атестованій на
проведення вимiрiв в сферi розповсюдження державного метрологiчного
нагляду клiнiко-дiагностичнiй лабораторiї (свідоцтво № 01-0166/2018 від
21.12.2018 р.) клініки ДУ «Iнститут проблем ендокринної патологiї
iм. В. Я. Данилевського НАМН України».
Показники глiкемiї протягом доби, в тому числi глiкемiю кровi натще
(ГКн), глiкемiю кровi постпрандiальну (ГКпп) визначали глюкозооксидазним
методом за допомогою експрес-аналiзатора «Biosen C line», також
проводився розрахунок показникiв глiкемiї кровi середньодобової (ГКср),
амплiтуди глiкемiї, HbA1c колориметричним методом, за допомогою набору
для визначення HbA1c «Quo-Lab A1C», аналізатором QuoLab EKF-diagnostic
[150-152].
Визначення показникiв лiпiдного спектру кровi включало: дослiдження
ЗХС, ХС ЛПВЩ ферментативним методом за допомогою наборiв ТОВ НВП
«Фiлiсiт-Дiагностика» (Україна) [153], «ЛВЩ-холестерин-Ново» (Росiя)
[154]; β-лiпопротеїдiв (β-ЛП) – турбодiметричним методом [155]; загального
бiлiрубiну – методом Йєндрашика на апаратах Флюорат-02-АВЛФ-Т та
Фотометр

РМ

2111-У

«Солар»

[155-157].

Рівень

ТГ

визначали

ферментативним колориметричним методом з використанням набору
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реактивів «Triglycerides GPO» фірми «Human» (Німеччина). Коефіцієнт
атерогенності розраховували за формулою А. М. Клімова:
КА=(ЗХС–ХС ЛПВЩ)/ХС ЛПВЩ,
Рівень ХС ЛПДНЩ визначали за формулою:
ХС ЛПДНЩ = ТГ/2,2х0,45 ммоль/л,
Рівень ліпопротеїдів низької щільності визначали за формулою:
ХС ЛПНЩ= ЗХС– (ХС ЛПДНЩ+ХС ЛПВЩ), ммоль/л,
Дослiдження тимолової проби та активностi ЛФ у сироватцi кровi
проводили за методом Мак-Лагана [158, 159]; активнiсть АлАТ та АсАТ у
сироватцi кровi визначали методом Райтмана-Френкеля на апаратах
Флюорат-02-АВЛФ-Т та Фотометр РМ 2111-У «Солар» [160]. Також
проводили розрахунок коефiцiєнту де Рiтiса, який представляє собою
спiввiдношення активностi сироваткових АсАТ/АлАТ, в нормi даний
показник в середньому становить (1,33±0,42) або коливається вiд 0,91 до
1,75. Коефiцiєнт де Рiтiса менше 0,91 свiдчить про ураження печiнки i є
дiагностично несприятливою ознакою [160, 161].
З метою виключення наявності вірусної етіології патології печінки
проводилось визначення маркерів вірусних гепатитів В та С (HBsAg, AntiHCV). Рівень антитіл до гепатиту С у сироватці крові визначали за
допомогою набору «РекомбиБест анти-ВГС – Ig M» ЗАТ «Вектор-Бест»,
який є набором реагентів, в основі якого – рекомбінантні антигени вірусу
гепатиту С (ВГС), відповідні ділянкам білків, що кодуються структурною
(core) і неструктурною (NS3, NS4, NS5) областю генома ВГС, іммобілізовані
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на

поверхні

лунок розбірного

планшета

з полістиролу.

Основною

властивістю набору є здатність виявляти в сироватці крові людини
специфічні імуноглобуліни (Ig) класу М до різних антигенів ВГС за рахунок
їх взаємодії з іммобілізованими на планшетах рекомбінантними антигенами
цього

вірусу.

Утворення

комплексу

антиген-антитіло

виявляють

за

допомогою імуноферментного кон'югата [161]. Визначення рівня сумарних
антитіл до core-антигену віруса гепатиту В (ВГВ) у сироватці крові
проводилося за допомогою набору «ВектоHBcAg-антитіла» ЗАТ «ВекторБест» методом твердофазного імуноферментного аналізу, за допомогою
аналізатора ImmunoChem 2100 [160, 161].
Рiвень загального бiлка у сироватцi кровi визначали бiуретовим
методом

[162,

163]

за

допомогою

набору «Загальний

білок-СпЛ»,

виробництва ТОВ «Спайнлаб» (Україна) на фотометрі Солар РМ 2111;
фракцiйного складу бiлкiв сироватки кровi – турбодiметричним методом
[164] за допомогою набору «Білкові фракції», виробництва ТОВ НВП
«Філісіт-Діагностика», Україна на фотометрі Солар РМ 2111; вмiст
креатинiну – методом Яфе, за допомогою набору «КреатинінСпЛ»
виробництва ТОВ «Спайнлаб» (Україна) на фотометрі Солар РМ 2111 та
сечовини в кровi – уреазним методом, набором «Сечовина-У», виробництва
ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика», Україна на фотометрі Солар РМ 2111 [162,
163].
Стан гуморального імунітету оцінювали за рівнем Ig – A, G, M в
сироватці крові. Визначення проводили за принципом конкурентного
імуноферментного аналізу з використанням тест-систем виробництва
НВЛ «Гранум» на апараті Stat Fax 4700. Нормальні значення склали: для
Ig A – 1,25-2,5 г/л; Ig G – 7,5-18,0 г/л; Ig M – 0,65-2,0 г/л.
Визначення

25(ОН)D

проводили

імуноферментним

методом

за

допомогою імунотесту in vitro діагностики «Elicsys Vitamin D Total»
виробництва фірми «Roche» (Німеччина), на аналізаторі cobas e 411.
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Нормативні значення: 30,0-50,0 нг/мл; менше 10,0 нг/мл – ризик дефіциту;
менше 30,0 нг/мл – ризик недостатнього споживання; більше 150,0 нг/мл –
інтоксикація. Рівні Са, та Mg визначали колориметричним методом за
допомогою наборів «КальційСпЛ» та «МагнійСпЛ», виробництва ТОВ
«Спайнлаб» (Україна) на фотометрі Солар РМ 2111 та проведено розрахунок
Са++.
За класифікацією Holick M. F. та співавторів (2011), при рівні 25(ОН)D
від 20 нг/мл до 29 нг/мл діагностується D-вітамінна недостатність, а при
зниженні рівня 25(ОН)D нижче 20 нг/мл – дефіцит вітаміну D [87].
Ультразвукове

дослiдження

печiнки

дає

можливiсть

оцiнити

положення, форму, розмiри, контури, структуру печiнки, її рухомiсть при
дихальних рухах, стан судинної системи та внутрiшньопечiнкових жовчних
проток. У нормi ехоструктура печiнки дрiбнозерниста та рiвномiрна.
Внутрiшньопечiнковi протоки не вiзуалiзуються. Винятком є дiлянка злиття
лiвої i правої печiнкових проток дiаметром до 3 мм, яка розташована над
мiсцем розгалуження ворiтної вени на праву та лiву гiлки. Дiаметр ворiтної
вени в нормi не перевищує 14 мм, нижньої порожнистої – 25 мм, вен
печiнки – 10 мм [164, 165].
Критеріями ультразвукового дослідження (УЗД) стеатозу печiнки
вважали наявнiсть гепатомегалiї, гiперехогенностi («яскравостi») паренхiми
внаслiдок дифузної жирової iнфiльтрацiї, дрiбно- чи середньозернистого
ущiльнення, дорзального затухання ультразвукового сигналу
Під час УЗД органів черевної порожнини всім пацієнтам був зроблений
стандартний знімок печінки із зазначенням прізвища пацієнта та дати
обстеження. В подальшому дані кожного наступного УЗД також зберігались
у вигляді стандартного знімку, що давало можливість порівнювати зміни
стану

печінки

кожного

пацієнта.

УЗД

проведено

на

медичному

ультразвуковому дiагностичному сканерi ALOKA-SSD-3500, що працює у
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режимi реального часу i укомплектований датчиками iз робочою частотою
3,5 Мгц (для органiв черевної порожнини).
Для оцінки МЩКТ у хворих на ЦД 2 типу було проведено
денситометричне дослідження в стандартних зонах осьового скелета. Всім
пацієнтам проведено денситометричне дослідження методом рентгенівської
подвійної абсорбціометрії за допомогою апарату Explorer QDR W (Hologic)
поперекового відділу хребта (L1-L4) і проксимального відділу обох стегон.
Всi пацiєнти були обстеженi офтальмологом, невропатологом та
кардіологом з метою визначення можливих ускладнень ЦД. Додатково жінки
та чоловіки були обстежені гінекологом та андрологом, відповідно для
визначення репродуктивного статусу з урахуванням ускладнень ЦД.
З метою визначення можливого ризику розвитку ОПЗ, враховуючи
хвилинний тест оцінки факторів ризику розвитку ОПЗ, запропонований
Міжнародним фондом ОПЗ у 2008 році [166]. Всім хворим проведено
тестування за допомогою доповненої та адаптованої його форми для хворих
на ЦД 2 типу з НАЖХП. Позитивна відповідь на питання з опитувальника
засвідчує наявність доказових факторів, ризику розвитку ОПЗ або дана
патологія має місце. Кожна позитивна відповідь еквівалентна 1 балу. По
сукупності балів виділені групи пацієнтів sз ризиком розвитку ОПЗ:
0-4 бали – група низького ризику, 5-8 балів – група середнього ризику, 9 і
більше балів – група високого ризику.
Математичне комп’ютерне опрацювання результатів дослідження
проведено за допомогою програмного пакета «Statistica 6,0» (StatSoft Inc.,
USA) і Microsoft Office Excel 2013 SP 2 (Microsoft Corporation, USA).
Використано стандартні методи описової статистики, порівняння середніх
значень (t-критерій Ст'юдента). Дані представлені в форматі «середнє
значення (–95 % ДІ; +95 % ДІ)». Проведено перевірку розподілу кількісних
даних на відповідність закону Гаусса (нормальний розподіл). Данi, розподiл
яких не вiдповiдав цьому закону проаналiзовано за допомогою методiв
непараметричної статистики. Отриманi результати в таблицях i текстi
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представлено з визначенням мінімуму (Min), максимуму (Max), вiдносних
величин – (%), а також як (𝑥̅ ±𝑆𝑥 ), де 𝑥̅ – середнє арифметичне значення, 𝑆𝑥 –
статистична похибка арифметичного. Для оцінки взаємозв’язків між
показниками

при

нормальному

розподілі

використовували

метод

кореляційного аналізу з обчисленням коефіцієнту кореляції Пірсона (r).
Вiдмiнностi вважали достовірними при рівні статистичної значущості
р < 0,05 [167-170].
Для оцінки ризику розвитку остеопоротичних змін застосовано
факторний і дискримінантний аналіз, множинну та логістичну регресії.
Основною метою дискримінантного аналізу є побудова функцій
класифікації:
y= b0 + b1 x1 + b2 x2+ b3 x3+… ,
де:
b0 , b1, b2, b3,…– коефіцієнти функцій класифікації.
x1, x2, x3,… – незалежні змінні, які досліджуються;
Аналіз незалежних змінних дискримінантної функції оцінювався на
критеріями «Лямбда» Уілкса, Частна «Лямбда», тестом F-виключення,
рівнем

значущості

р.

Значення

толерантності

незалежної

змінної

обчислювалося як «1 – R2», де R – значення множинної кореляції з усіма
іншими змінними, які були включені в модель.
Для дослідження інформативності опрацьованих моделей розраховано:
чутливість; специфічність; точність. Для побудови прогностичної моделі
ризику розвитку ОПЗ, було застосовано метод логістичної регресії.
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РОЗДIЛ 3
ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ХВИЛИННОГО
ТЕСТУ ОЦІНКИ РИЗИКУ ОСТЕОПОРОЗУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ 2 ТИПУ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ
ПЕЧІНКИ

Застосування анкетування або опитування, як метод дослідження,
відомий з давніх давен і з успіхом застосовується в різних областях медичної
практики та інших науках. На теперішній час опитувальники, анкети та
шкали широко використовуються для динамічної оцінки важкості стану,
прогнозу та виявлення патологічних змін. Анкетування, як метод ранньої
діагностики різних захворювань, являється сучасним і перспективним, а
опитувальники та анкети широко застосовуються в різних областях
медицини. З урахуванням того, що ЦД, ОПЗ є соціально значущими
патологіями, анкетування проведено у цього контингенту хворих.
Оскільки ЦД 2 типу та ОПЗ достатньо часто являються сполученою
патологією, проведено адаптацію існуючого опитувальника та представлено
нову анкету-опитувальник, яка дозволяє конкретизувати наявність ОПЗ саме
у хворих на ЦД. Адаптований тест-опитувальник представлений у вигляді
таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Тест-опитувальник для визначення ризику розвитку ОПЗ
Питання
1
1. Чи був у ваших батьків поставлений діагноз ОПЗ або
перелом після падіння з висоти свого росту або нижче?
2. Чи були у ваших батьків захворювання з боку кісткової
системи (переломи, ОПЗ тощо)
3. Чи був у вас перелом після невеликої травми в дорослому
віці?

Відповідь
Так
Ні
2
3
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Продовження табл. 3.1
1
4. Чи часто ви падаєте (більше, ніж один раз за останній рік)
або чи є у вас страх впасти через те, що ви відчуваєте себе
тендітним?
5. Чи не зменшився ваш зріст після 40 років більш, ніж на 3
см?
6. У вас низька вага (менше 57 кг) або низький ІМТ?
7. Чи приймали ви коли-небудь глюкокорти-коїди
(кортизол, преднізолон і т.д.) більш, ніж 3 місяці (ці
препарати часто призначаються для лікування астми,
ревматоїдного артриту, деяких інших запальних
захворювань)?
8. Чи ставили вам коли-небудь діагноз ревматоїдного
артриту?
9. Чи ставили вам діагноз патології щитовидної залози:
гіпертиреоз, гіперпаратиреоз, аутоімунний тиреоїдит?
10. Чи ставили вам діагноз ЦД 2 типу, підвищення глікемії
натщесерце, порушення толерантності до вуглеводів або
глюкози?
11. Ви часто страждаєте інфекційними або запальними
захворюваннями?
12. Чи визначалися у вас коли-небудь мікроелементи крові?
Для жінок
13. Чи настала у вас менопауза до 45 років?
Для жінок
14. Чи були у вас перерви в менструаціях 12 місяців або
більше (за винятком вагітності, менопаузи і видалення
матки)?
Для жінок
15. Чи були у вас видалені придатки (яєчники) у віці до 50
років, при цьому ви не застосовували гормон-замісну
терапію жіночими статевими гормонами?
Для чоловіків
16. Чи страждаєте ви на імпотенцію, відсутність лібідо або
інші симптоми, пов'язані з низьким рівнем тестостерону?

2

3
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Продовження табл. 3.1
1
17. Чи вживаєте ви регулярно алкоголь в межах допустимої
норми, тобто не більше ніж 2 порції (1 порція 10 мл) в
день?
18. Ви палите або коли-небудь палили сигарети?
19. Чи займаєтеся ви фізичною активністю більше 30 хвилин в
день (робота по дому, в саду, прогулянка, біг)?
20. Чи вживаєте ви в їжу молоко і молочні продукти?
21. Чи буваєте ви щодня на свіжому повітрі (на сонці) менше
10 хвилин та приймаєте препарати, що містять вітамін D,
магній?
22. Чи вживаєте ви в їжу овочі, злакові та крупи, бобові,
горіхи і насіння, рибу і морепродукти, гарбуз і какао?
23. Чи вживаєте ви мінеральну воду збагачену магнієм?
24. Чи маєте ви прихильності до білкової, жирної їжі,
алкоголю та кави?

2

3

Запропонована адаптована форма опитувальника дозволяє більш
детально проаналізувати можливі причини розвитку ОПЗ з огляду майже на
усі можливі шляхи розвитку патології. Ряд питань опитувальника направлені
на можливу нестачу Mg в організмі людини. Дані питання виникли з
урахуванням індивідуальних факторів, які можуть провокувати дефіцит Mg:
а)

підвищена потреба в Mg збільшує ризик його дефіциту (вагітність,

фізичні навантаження, інфекції, стрес);
б)

захворювання шлунково-кишкового тракту, на тлі засвоєння Mg з

їжею знижено;
в)

захворювання нирок та ендокринної системи також можуть стати

причиною дефіциту Mg;
г)

застосування деяких лікарських засобів;

д)

зниження засвоєння Mg через уподобання до білкової, жирної їжі,

алкоголю та кави;
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ж)

неконтрольований прийом Ca (антагоніст Mg та противага в

клітині, при перевищенні допустимої норми Са рівень Mg знижується) та
кальційзберігаючих продуктів харчування.
Доповнена

і

адаптована для

хворих

на

ЦД

2

типу форма

опитувальника, що складається з 24 питань, використана у 137 пацієнтів
(72 жінки і 65 чоловіків): середній вік – (58,4±0,62) років; маса тіла –
(82,1±1,74) кг; ІМТ – (26,2±0,71) кг/м2.
Аналіз результатів у відсотковому співвідношенні по всіх групах
хворих представлений в таблиці 3.2.
Таблиця 3. 2
Результати проведення тест-опитування для визначення ризику
розвитку ОПЗ, %

Питання

1.

2.

3.
4.

5.
6.

1
Чи був у ваших батьків поставлений
діагноз ОПЗ або перелом після падіння з
висоти свого росту або нижче?
Чи були у ваших батьків захворювання з
боку кісткової системи (переломи, ОПЗ
тощо)
Чи був у вас перелом після невеликої
травми в дорослому віці?
Чи часто ви падаєте (більше, ніж один раз за
останній рік) або чи є у вас страх впасти
через те, що ви відчуваєте себе тендітним?
Чи не зменшився ваш зріст після 40 років
більш, ніж на 3 см?
У вас низька вага (менше 57 кг) або
низький ІМТ?

Група, кількість обстежених, стать
ЦД 2 типу + ЦД 2 типу
контрольна
НАЖХП, (порівняльна),
група
n=62
n=38
(здорові), n=37
(ч=27, ж=35) (ч=18, ж=20) (ч=21, ж=16)
відповіді
так
ні
так
ні
так
ні
2
3
4
5
6
7
16

84

18

82

16

84

7

93

7

93

6

94

23

77

16

84

4

96

20

80

18

82

6

94

15

85

9

91

4

96

6

94

13

87

27

73
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Продовження табл. 3.2
1
7. Чи приймали ви коли-небудь глюкокортикоїди (кортизол, преднізолон і т.д.) більш,
ніж 3 місяці (ці препарати часто
призначаються для лікування астми,
ревматоїдного артриту, деяких інших
запальних захворювань)?
8. Чи ставили вам коли-небудь діагноз
ревматоїдного артриту?
9. Чи ставили вам діагноз патології
щитовидної залози: гіпертиреоз,
гіперпаратиреоз, аутоімунний тиреоїдит?
10. Чи ставили вам діагноз ЦД 2 типу,
підвищення глікемії натщесерце,
порушення толерантності до вуглеводів
або глюкози?
11. Ви часто страждаєте інфекційними або
запальними захворюваннями?
12. Чи визначалися у вас коли-небудь
мікроелементи крові?
Для жінок
13. Чи настала у вас менопауза до 45 років?
Для жінок
14. Чи були у вас перерви в менструаціях 12
місяців або більше (за винятком вагітності,
менопаузи і видалення матки)?
Для жінок
15. Чи були у вас видалені придатки (яєчники)
у віці до 50 років, при цьому ви не
застосовували гормон-замісну терапію
жіночими статевими гормонами?
Для чоловіків
16. Чи страждаєте ви на імпотенцію,
відсутність лібідо або інші симптоми,
пов'язані з низьким рівнем тестостерону?
17. Чи вживаєте ви регулярно алкоголь в
межах допустимої норми, тобто не більше
ніж 2 порції (1 порція 10 мл) в день?
18. Ви палите або коли-небудь палили
сигарети?

2

3

4

5

6

7

8

92

4

96

2

98

4

96

2

98

-

100

29

71

37

63

18

82

100

-

100

-

-

100

29

71

27

73

14

86

79

21

86

14

48

52

8

92

11

89

4

96

-

-

-

-

-

-

6

94

4

96
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2
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Продовження табл. 3.2
1
19. Чи займаєтеся ви фізичною активністю
більше 30 хвилин в день (робота по дому, в
саду, прогулянка, біг)?
20. Чи вживаєте ви в їжу молоко і молочні
продукти?
21. Чи буваєте ви щодня на свіжому повітрі (на
сонці) менше 10 хвилин та приймаєте
препарати, що містять вітамін D, магній?
22. Чи вживаєте ви в їжу овочі, злакові та
крупи, бобові, горіхи і насіння, рибу і
морепродукти, гарбуз і какао?
23. Чи вживаєте ви мінеральну воду збагачену
магнієм?
24. Чи маєте ви прихильності до білкової,
жирної їжі, алкоголю та кави?

2

3

4

5

6

7

60

40

76

24

87

13

82

18

91

9

80

20

31

69

24

76

14

86

20

80

6

94

17

83

18

82

14

86

12

88

37
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15

85

40

60

Таким чином, аналізуючи отримані результати після тестування
пацієнтів за допомогою запропонованого опитувальника встановлено, що у
осіб трьох груп спадкова схильність до розвитку ОПЗ майже однакова.
Встановлено, що пацієнти з ЦД 2 типу та супутньою НАЖХП і без неї мають
більшу схильність до травматизації на відміну від осіб контрольної групи.
Доведено, що зміни антропометричних показників, безпосередньо зменшення
зросту, більше спостерігалися в групі хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП. У хворих
І та ІІ групи відзначалась діагностична значущість впливу супутньої патології
та її лікування. Стосовно жінок, настання менопаузи та хірургічне втручання з
приводу гінекологічних проблем, спостерігалися з більшою частотою в групах
хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП та без неї. Чоловіки, хворі на ЦД 2 типу, як із
супутньою НАЖХП та без неї мали проблеми з потенцією та клінічні і
лабораторні ознаки андрогено-дефіциту. Вплив інших факторів на схильність
до розвитку ОПЗ, безпосередньо куріння, вживання алкоголю, уподобання в
їжі, мають всі групи. Також визначено, що менше фізичне навантаження мають
хворі на ЦД 2 типу з НАЖХП та без, що скоріше за все пов’язано з наявністю
ускладнень основної патології.

61
Таким чином, за допомогою анкети-опитувальника отримано багато
важливої інформації стосовно факторів ризику розвитку ОПЗ у хворих на
ЦД 2 типу, як із супутньою НАЖХП, так і без неї.
Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора [171,
172].
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РОЗДIЛ 4
РІВНІ ВІТАМІНУ D, ЗАГАЛЬНОГО КАЛЬЦІЯ, ФОСФОРА ТА МАГНІЯ У
ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ

В даному фрагментi дослiдження проведено вивчення вмісту в
сироватці крові Mg, Ca, Ca++, вітаміну D у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з
НАЖХП та без неї, а також встановлення взаємозв’язків указаних
мікроелементів із показниками вуглеводного і ліпідного обміну.
Згідно з класифікацією Holick M. F. та співавторів (2011), при рівні
25(ОН)D від 20 до 29 нг/мл діагностується D-вітамінна недостатність, а при
зниженні рівня 25(ОН)D нижче від 20 нг/мл – дефіцит вітаміну D [87, 173].
При обстеженні осіб всіх груп (ЦД 2 типу+НАЖХП, яка розділена на дві
підгрупи: Іп – (ЦД 2 типу+НАЖХП з ОПЗ) та ІІп – (ЦД 2 типу+НАЖХП без
ОПЗ)); ЦД 2 типу (порівняльна) та контрольна групи), виявлено, що в підгрупах
пацієнтів із ЦД 2 типу в сполученні з НАЖХП і ОПЗ та без нього було виявлено
дефіцит або недостатність вітаміну 25(ОН)D, тобто в жодного із хворих не
спостерігалося адекватного забезпечення вітаміном 25(ОН)D. При цьому
показники HbA1c у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ знаходився в стадії
декомпенсації, а у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП без ОПЗ – субкомпенсації
вуглеводного обміну (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Рівні 25-гідроксихолекальциферолу і HbA1с у обстежених групах, (̅± )
Група, кількість обстежених
І (ЦД 2 типу+НАЖХП),
II (ЦД 2
ІІІ контрольна
Показник
n = 62
типу,
група (здорові),
n=37
Іп (з ОПЗ),
ІІп (без ОПЗ), порівняльна),
n=38
n =24
n =38
1
2
3
4
5
12,80±1,50
22,40±1,90
29,80±1,11
38,40±3,03
рІп-ІІп<0,001
рІІп-ІІ<0,001
рІІ-ІІІ<0,01
25(ОН)D, нг/мл
рІп-ІІ<0,001
рІІп-ІІІ<0,001
рІп-ІІІ<0,001
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Продовження табл. 4.1
1

2
3
4
5
8,67±0,89
7,74±0,32
7,63±0,51
HbA1c, %
4,00±0,75
рІп-ІІІ<0,01
рІІп-ІІІ<0,001
рІІ-ІІІ<0,01
Примітка. р – значущість розходжень при порівнянні показників
досліджуваних груп
Як видно з наведених даних встановлено статистично значущі різниці
між показниками рівня 25(ОН)D у всіх досліджених групах (див. табл. 4.1).
Щодо рівня HbA1c, то достеменна різниця виявлена у І, ІІ підгрупах та ІІ групі у
порівнянні з контрольною групою. Отже декомпенсація вуглеводного обміну,
наявність НАЖХП та ОПЗ негативно впливають на рівень 25(ОН)D, а в
подальшому призводить до погіршення стану кісткової тканини.
При дослідженні показників ліпідного обміну встановлено, що у
пацієнтів із ЦД 2 типу в сполученні з НАЖХП при низькому вмісті
25(ОН)D, відзначається дисліпідемія (рис. 4.1).

25(ОН)D, нг/мл

19,94
4,56

КА

1,1

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л
ХС ЛПНЩ, ммоль/л

4,04
1,12

ХС ЛПВЩ, ммоль/л
ТГ, ммоль/л

2,49

Тимолова проба, од.дн

3,01

Білірубін, мкмоль/л

14,88
94,08

β-ЛП, од
6,33

ЗХС, ммоль/л

0
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100

ЦД 2 типу+НАЖХП, n=62

Рис. 4.1. Показники ліпідного обміну і рівня 25(ОН)D у пацієнтів із
ЦД 2 типу в сполученні з НАЖХП
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У досліджуваних групах рівні ЗХС, β-ЛП, ТГ, ХС ЛПНЩ та
ХС ЛПДНЩ, а також показника КА статистично значуще збільшувалися при
зменшенні рівня 25-гідроксихолекальциферолу, відповідно спостерігався
зворотний кореляційний зв’язок, між вищевказаними показниками.
Статистично значущих різниць між рівнями загального білірубіну,
показником тимолової проби та рівнем 25(ОН)D встановлено не було.
У пацієнтів із ЦД 2 типу в сполученні з НАЖХП встановлено
збільшення показників трансаміназ у порівнянні з нормативними їх
значеннями і зниження коефіцієнту де Рітіса і одночасно зі зниженням рівня
25(ОН)D (рис. 4.2).
30

26,6
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20

19,94

18,91

15

10
5

0,66
0
АсАТ, Од/л

Рис. 4.2. Рівні

АлАТ, Од/л

АсАТ,

АлАТ

АсАТ/АлАТ

та

коефіцієнта

25(ОН)D, нг/мл

де

Рітіса

при

середньостатистичному рівні 25(ОН)D у хворих на ЦД 2 типу
в сполученні з НАЖХП

Спостерігався

прямий

кореляційний

зв’язок

між

показниками

трансаміназ і рівнем 25(OH)D (r = 2,16; р < 0,05; r = 1,69; р < 0,05), рисунок
4.3.
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Рис. 4.3. Кореляційні зв’язки за r-Пірсоном рівня 25(OH)D із рівнем
АсАТ у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з НАЖХП та ОПЗ і
без ОПЗ

Рис. 4.4. Кореляційні зв’язки за r-Пірсоном рівня 25(OH)D з рівнем
АлАТ у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з НАЖХП та ОПЗ і
без ОПЗ
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Вищезазначене свідчить про взаємозв'язок функціонального стану
печінки і рівнем в сироватці крові 25(ОН)D (див. рис. 4.3). Останнє
підтверджується тим, що низькі рівні 25(OH)D відіграють найважливішу роль
при ЦД 2 типу, шляхом впливу на чутливість до інсуліну в клітинах-мішенях:
печінці, скелетних м’язах, жировій тканині [170].
У хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ виявлений дефіцит 25(OH)D;
без ОПЗ і у хворих на ЦД 2 типу (порівняльна) – недостатність 25(OH)D.
Разом з тим, у загальній групі хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП рівень
25(ОН)Dбув знижений і не відповідав нормативним значенням, але при
цьому показники рівня Са були в діапазоні норми, а показники Са++ –
знижені. Середній рівень Mg був в межах референтних значень (табл. 4.2).

Таблиця 4.2
Рівень 25(ОН)D, Са, Са++ та Mg у обстежених хворих, (̅±
Показник

)

Хворі на ЦД 2типу з НАЖХП,
n =62

Са, ммоль/л

2,26±0,03

Са++, ммоль/л

1,07±0,01

25(ОН)D, нг/мл

19,94±1,58

Mg, ммоль/л

0,784±0,02

Встановлено, що показники Са++ були достеменно нижчими у хворих
на ЦД 2 типу +НАЖХП+ОПЗ (0,89±0,02) ммоль/л, як у порівнянні з
нормативними значеннями (N 1,03-1,13 ммоль/л), так і з хворими на
ЦД 2 типу+НАЖХП–ОПЗ, особами порівняльної групи (ЦД 2 типу) та
контрольною

групою

(0,97±0,04);

відповідно р < 0,05 (рис. 4.5).
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і
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ммоль/л,
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Рис. 4.5. Рівні Са, Са++ та Mg у обстежених хворих:
* – значущість розходжень при порівнянні показників Іп та ІІІ
групи (р < 0,05);
† – значущість розходжень при порівнянні показників Іп та ІІ
групи (р < 0,05);
♦ – значущість розходжень при порівнянні показників Іп та ІІп
(р < 0,05)
Патологічні процеси, що виникають при НАЖХП на тлі ЦД 2 типу та
супроводжуються складними порушеннями метаболізму, можуть суттєво
змінювати вміст в крові мікро- і мікроелементів, зокрема Mg, який
обов’язковий для регуляції багатьох клітинних процесів та функцій і в якості
софактора бере участь у цілому ряді метаболічних та активації біохімічних
реакцій при формуванні кісткової тканини. Так, в результаті дослідження, у
обстежених хворих було визначено рівень Mg, який в підгрупах хворих на
ЦД 2 типу+НАЖХП з ОПЗ та ЦД 2 типу+НАЖХП без ОПЗ був нижче
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нормативних значень (0,57±0,08); (0,71±0,03) ммоль/л, відповідно, на відміну
від порівняльної та контрольної груп, де вищезазначений показник був в
межах норми (0,80±0,02) і (0,99±0,01) ммоль/л, відповідно. Достеменна
різниця рівня Mg встановлена у підгрупі хворих на ЦД 2 типу+НАЖХП з
ОПЗ з підгрупою хворих на ЦД 2 типу+НАЖХП без ОПЗ, а також з
порівняльною та контрольною групами (р < 0,05), (див. рис. 4.5).
Отже на підставі проведеного дослідження була виявлена нестача Mg у
пацієнтів І підгрупи із ЦД 2 типу в поєднанні з НАЖХП та ОПЗ, тоді як в
ІІ підгрупі хворих із ЦД 2 типу з НАЖХП без ОПЗ він майже наближався до
нижньої границі норми. В цілому по групі хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП не
залежно

від

наявності

або

відсутності

ОПЗ

середні

значення

вищезазначеного показника були в межах норми (0,78±0,02) ммоль/л,
(N 0,77-1,03 ммоль/л). У той же час, у осіб ІІ групи – порівняльної
(ЦД 2 типу) та ІІІ групи (контрольна група), рівень Mg в сироватці крові був
у межах референтних значень. Суттєве зниження рівня Mg у хворих на
ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ засвідчує його роль, як в розвитку ЦД 2 типу,
так і НАЖХП. Разом з тим роль Mg у хворих з такою коморбідною
патологією як ОПЗ невілюється.
Зазначене вище засвідчує, що процеси, які відбуваються в гепатоцитах
супроводжуються порушенням депонування Mg в клітинах та вивільненням
його у позаклітинний простір, а Mg, як відомо, є стабілізатором кісткової
тканини та приймає участь в процесах росту та мінералізації кісток. Отже
при його нестачі він не здійснює свої важливі функції, що й може призводити
до розвитку ОПЗ.
При вивченні функціональної активності печінки у хворих на
ЦД 2 типу в сполученні з НАЖХП, виявлені більш виразні прояви запалення
тканини печінки за даними коефіцієнта де Рітіса і відсутність даних змін у
хворих без патології печінки. Також був виявлений прямий кореляційний
взаємозв’язок рівня 25(OH)D з показниками, Са, Са++ та Mg (рис. 4.6-4.11).

Са++,ммоль/л
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25(OH)D, нг/мл

Са, ммоль/л

Рис. 4.6. Кореляційні зв’язки за r-Пірсоном рівня 25(OH)D з
показниками рівня Са++ у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з
НАЖХП та ОПЗ

25(OH)D, нг/мл

Рис. 4.7. Кореляційні зв’язки за r-Пірсоном рівня 25(OH)D з
показниками рівня Са у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з
НАЖХП та ОПЗ

Mg, ммоль/л
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25(OH)D, нг/мл

Са++,ммоль/л

Рис. 4.8. Кореляційні зв’язки за r-Пірсоном рівня 25(OH)D з
показниками рівня Mg у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з
НАЖХП та ОПЗ

25(OH)D, нг/мл

Рис. 4.9. Кореляційні зв’язки за r-Пірсоном рівня 25(OH)D з
показниками рівня Са++ у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з
НАЖХП без ОПЗ

Са, ммоль/л
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25(OH)D, нг/мл

Mg, ммоль/л

Рис. 4.10. Кореляційні зв’язки за r-Пірсоном рівня 25(OH)D з
показниками рівня Са у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з
НАЖХП без ОПЗ

25(OH)D, нг/мл

Рис. 4.11. Кореляційні зв’язки за r-Пірсоном рівня 25(OH)D з
показниками рівня Mg у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з
НАЖХП без ОПЗ
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Проведено визначення показників ліпідного обміну із урахуванням
рівня ЗХС та його фракцій (ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ та ХС ЛПДНЩ), рівня
β-ЛП та ТГ, розрахунку КА (табл. 4.3).
Таблиця 4.3
Показники ліпідного обміну у обстежених групах, (̅ ±
Показник

ЗХС, ммоль/л
ХС ЛПВЩ,
ммоль/л
ХС ЛПНЩ,
ммоль/л
ХС ЛПДНЩ,
ммоль/л
β-ЛП, од

ТГ, ммоль/л
КА

)

Група, кількість обстежених
І (ЦД 2 типу+НАЖХП),
II (ЦД 2 типу, ІІІ контрольна
n = 62
порівняльна),
група
Іп (з ОПЗ),
ІІп (без
n=38
(здорові), n=37
n =24
ОПЗ), n =38
6,94 ± 0,12 6,33 ± 0,27 5,97± 0,35
5,20± 0,30
рІп-ІІп<0,05
рІІп-ІІІ<0,01
рІп-ІІ<0,01
рІп-ІІІ<0,001
0,92± 0,061 1,03± 0,10
1,21 ± 0,04
1,47 ± 0,09
рІп-ІІ<0,001 рІІп-ІІІ<0,01 рII-ІІІ<0,01
рІп-ІІІ<0,001
3,78± 0,13
3,51 ± 0,34 3,34±0,30
2,80 ± 0,25
рІп-ІІІ< 0,001
1,69 ± 0,60 1,33 ± 0,40 0,81 ± 0,10
0,49± 0,05
рІп-ІІІ<0,005 рІІп-ІІІ<0,05 рII-ІІІ <0,01
94,08 ± 2,80 89,23± 4,30 64,81 ± 0,10
48,40 ± 0,40
рІп-ІІ<0,001 рІІп-ІІ<0,001 рII-ІІІ <0,001
рІп-ІІІ<0,001 рІІп-ІІІ<0,001
4,60 ± 0,33 3,20 ± 0,50 1,70± 0,30
0,99 ± 0,12
рІп-ІІп<0,05
рІІп-ІІ<0,05
рII-ІІІ <0,05
рІп-ІІ<0,001 рІІп-ІІІ<0,001
рІп-ІІІ<0,001
6,14 ± 0,40 5,37 ± 0,12 5,11± 0,50
3,85 ± 0,17
рІп-ІІІ<0,001 рІІп-ІІІ<0,001 рII-ІІІ <0,05

Примітка. р – значущість розходжень при порівнянні показників серед
обстежених груп

За результатами дослідження ліпідного обміну встановлено достеменне
підвищення рівнів ЗХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, β-ЛП, ТГ і КА та зниження
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ХС ЛПВЩ у всіх підгрупах хворих у зіставленні з групою порівняння та
контрольною групою, найбільш виразні зміни були в підгрупі хворих на
ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ.
Вищезазначені зміни спостерігалися при зменшенні рівня 25(ОН)D
(див. табл. 4.1 та 4.3), відповідно спостерігався зворотний кореляційний
зв’язок, між рівнями ЗХС, ХС ЛПВЩ та ТГ (r = -0,34; р < 0,05; r = -0,36;
р < 0,01); рівню ХС ЛПВЩ з ТГ (r = -0,29; р < 0,05). Виявлені зсуви
засвідчують наявність атерогенної дисліпідемія у двох досліджуваних
підгрупах, а підвищений рівень ТГ є одним з факторів розвитку НАЖХП з
накопиченням даних фракцій не тільки в коронарних судинах, але й в
гепатоцитах.
При вивченні функціональної активності печінки у хворих на
ЦД 2 типу в сполученні з НАЖХП, виявлені більш виразні прояви запалення
тканини печінки за даними коефіцієнта де Рітіса і відсутність даних змін у
хворих без патології печінки (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Показники функціонального стану печінки у обстежених хворих, (̅ ±
Показник, одиниці виміру

АсАТ, Од/л
АлАТ, Од/л
АсАТ/АлАТ
Білірубін, мкмоль/л
Тимолова проба, од. Sн.

)

Група, кількість обстежених
ЦД 2 типу + НАЖХП,
ЦД 2 типу
n=62
(порівняльна), n=38
18,91±1,47
22,51±1,18
р<0,05
26,60±1,71
20,32±1,82
р<0,05
0,66±0,02
1,17±0,10
р<0,001
11,46±0,80
15,37±1,32
р<0,01
3,53±0,56
2,71±0,43

Примітка. р – значущість розходжень при порівнянні показників серед
обстежених груп
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Таким чином, отримані дані засвідчують наявність гіповітамінозу D у
хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП при знижених рівнях показників Са++ та
нормативних значеннях Са. Все вищезазначене засвідчує, що наявність у
хворого ЦД 2 типу у поєднанні з НАЖХП негативного впливає на стан
кісткової тканини, а в подальшому може призводити до розвитку
остеопоротичних змін.
Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора [174179].
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РОЗДIЛ 5
ПОКАЗНИКИ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ
ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

При інтенсивному омолодженні ЦД 2 типу більша кількість дебютів
захворювання реєструється, як і раніше, у дорослому віці з піком після
60 років. В останньому випадку механізми можливого ушкодження кісткової
тканини діабетом нашаровуються на патогенез постменопаузального періоду.
Однак більший інтерес в клінічному, патогенетичному та соціальному планах
викликають питання впливу ЦД 2 типу на кісткову тканину, який розпочався
до менопаузи, з наступною динамікою процесу в постменопаузі [180].
Визначення МЩКТ за допомогою DXA на рівні шийки стегнової
кістки, поперекового відділу хребта й усього скелета є золотим стандартом
для встановлення діагнозу «остеопороз» та моніторингу ефективності
лікування. Відомо, що міцність кісткової тканини залежить від декількох
параметрів:

мікрогеометрії

кортикального

шару

кістки,

МЩКТ,

мікроархітектури трабекулярної кістки, мікроушкоджень, мінералізації та
метаболізму кісткової тканини.
Отже

метою

даного

фрагменту

дослідження

стало

вивчення

особливостей МЩКТ у хворих на ЦД 2 типу.
Для оцінки МЩКТ у хворих на ЦД 2 типу було проведено
денситометричне дослідження в стандартних зонах осьового скелета.
Встановлена достеменна різниця між показниками Іп та ІІп підгруп і ІІ
групи, що свідчить про значне погіршення стану кісткової тканини при
поєднанні ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ у порівнянні з хворими на ЦД 2 типу
з НАЖХП без ОПЗ та з ІІ групою (ЦД 2 типу без НАЖХП та ОПЗ).
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Середні значення вимірюваних показників вказаного дослідження
наведені в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Результати денситометричного дослідження у обстежених
пацієнтів, (̅ [Min; Max])

Показник
1
МЩКТ L1-L4,
г/см2
Т-критерій
L1-L4
МЩКТ пр.
ШСК, г/см2
МЩКТ
проксимального
від-ділу пр.
стегна, г/см2

Група, кількість обстежених
І (ЦД 2 типу+НАЖХП), n = 62 II (ЦД 2 типу,
Стат.
Іп (з ОПЗ),
ІІп (без ОПЗ), порівняльна), показник, р
n=38
n =24
n =38
2
3
4
5
рІп-ІІ<0,001
0,77
0,89
1,17
рІп-ІІп<0,001
[0,76; 0,77]
[0,89; 0,90]
[1,11; 1,23]
рІІп-ІІ<0,001
рІп-ІІ<0,001
–2,60
–0,85
–0,40
р
<0,001
[–2,80; –2,40] [–0,90; –0,80] [–0,50; –0,30] Іп-ІІп
рІІп-ІІ<0,001
рІп-ІІ<0,001
0,56
0,72
0,92
рІп-ІІп<0,001
[0,55; 0,57]
[0,71; 0,73]
[0,91; 0,92]
рІІп-ІІ<0,001
0,61
[0,59; 0,62]

0,78
[0,77; 0,80]

1,03
[1,00; 1,07]

рІп-ІІ<0,001
рІп-ІІп<0,001
рІІп-ІІ<0,001

Т-критерій
пр. ШСК

–2,70
[–2,90; –2,40]

Т-критерій
проксимального
відділу пр.
стегна

рІп-ІІ<0,001
–0,50
–0,20
р
<0,001
[–0,60; –0,40] [–0,30; –0,00] Іп-ІІп
рІІп-ІІ<0,001

–2,90
[–3,10; –2,70]

рІп-ІІ<0,001
–0,60
–0,40
р
<0,001
[–0,70; –0,50] [–0,70; –0,10] Іп-ІІп
рІІп-ІІ<0,001

МЩКТ
лів. ШСК, г/см2

0,49
[0,47; 0,50]

0,80
[0,76; 0,84]

0,93
[0,89; 0,97]

МЩКТ
проксимального
відділу лів.
стегна, г/см2

рІп-ІІ<0,001
рІп-ІІп<0,001
рІІп-ІІ<0,001

0,51
[0,50; 0,52]

0,88
[0,85; 0,90]

1,03
[1,00; 1,07]

рІп-ІІ<0,001
рІп-ІІп<0,001
рІІп-ІІ<0,001
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Продовження табл. 5.1
1

2

Т-критерій
лів. ШСК
Т-критерій
проксимального
відділу лів. стегна

3

4

5
рІп-ІІ<0,001
–2,90
–0,70
–0,20
р
<0,001
[–3,00; –2,70] [–0,80; –0,60] [–0,30; 0,00] Іп-ІІп
рІІп-ІІ<0,001
рІп-ІІ<0,001
–2,80
–0,85
0,15
рІп-ІІп<0,001
[–2,90; –2,60] [–0,90; –0,80] [0,00; 0,30]
рІІп-ІІ<0,001

Примітка. р – значущість розходжень при порівнянні показників
досліджуваних груп
Окремо було проаналізовано взаємозв’язок виду цукрознижуючої
терапії з розвитком ОПЗ. В залежності від призначеного виду лікування
пацієнти із ЦД 2 типу в сполученні з НАЖХП (62 особи) були розподілені на
дві групи. До І групи увійшли особи, які отримують тільки цукрознижуючі
таблетовані препарати – 33 особи (53,2 %), до ІІ групи – особи, що
отримують інсулінотерапію – 29 особи (46,8 %). Результати порівняльного
аналізу показників денситометрії окремо по групах з різним видом терапії
наведені в таблиці 5.2.
Таблиця 5.2
Порівняльна характеристика показників денситометрії у хворих
на ЦД 2 типу з НАЖХП в залежності від виду отримуючої
терапії, (̅ [Min; Max])
Показник
1
МЩКТ L1-L4, г/см2
Т-критерій L1-L4
МЩКТ пр. ШСК, г/см2

Група, кількість хворих
І, n=33
ІІ, n=29
2
3
0,65
0,60
[0,62; 0,68]
[0,58; 0,62]
–2,50
–2,90
[–2,70; –2,30]
[–3,10; –2,70]
0,85
0,84
[0,81; 0,88]
[0,81; 0,86]

Стат.
показник, р
4
pІ-ІІ<0,01
pІ-ІІ<0,01
pІ-ІІ > 0,05
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Продовження таблиці 5.2
1
МЩКТ проксимального
відділу пр. стегна, г/см2
Т-критерій пр. ШСК
Т-критерій
проксимального відділу
пр. стегна
МЩКТ лів. ШСК, г/см2
МЩКТ проксимального
відділу лів. стегна, г/см2
Т-критерій лів. ШСК
Т-критерій
проксимального відділу
лів. стегна

2
0,811
[0,802; 0,819]
– 2,20
[–2,40; –2,00]

3
0,800
[0,790; 0,810]
–2,35
[–2,50; –2,20]

–1,75
[–1,90; – 1,60]

–1,90
[–2,00; –1,80]

0,86
[0,85; 0,87]
0,88
[0,86; 0,89]
–1,70
[–1,90; –1,50]

0,84
[0,82; 0,86]
0,87
[0,85; 0,89]
–1,90
[–2,10; –1,70]

–1,80
[–2,30; –1,30]

–2,00
[–2,50; –1,50]

4
pІ-ІІ > 0,05
pІ-ІІ>0,05
pІ-ІІ>0,05
pІ-ІІ>0,05
pІ-ІІ>0,05
pІ-ІІ>0,05
pІ-ІІ>0,05

Примітка. р – значущість розходжень при порівнянні показників
досліджуваних груп
Виявлено, що в групі пацієнтів, які знаходилися на інсулінотерапії
МЩКТ L1-L4 та Т-критерій L1-L4 були значуще нижче, ніж у пацієнтів, які
отримували таблетовані цукрознижувальні препарати. Значення інших
показників денситометрії в залежності від типу лікування по групах значуще
не відрізнялися (р > 0,05).
В ході дослідження у всіх пацієнтів був визначений рівень HbA1c, який
в середньому становив 8,15 % (95 % ДІ 7,63; 8,67). В залежності від рівня
HbA1c хворі на ЦД 2 типу з НАЖХП були розподілені на три групи: 1) І група
HbA1c менше 7,0 % (22 особи (35,5 %)); 2) ІІ група – HbA1c 7,0-8,0 % (19 осіб
(30,6 %)) та HbA1c більше 8,0 % (21 особа (33,9 %), таблиця 5.3.
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Таблиця 5.3
Порівняльна характеристика показників денситометрії у хворих
на ЦД 2 типу з НАЖХП в залежності від рівня HbA1c, (̅ [Min; Max])
Група, кількість хворих на рівень HbA1c
Стат.
Показник
показник,
І, n=22
ІІ, n=19
ІІІ, n=21
р
(<7,0 %)
(7,0-8,0 %)
(>8,0 %)
pІ-ІІ > 0,05
0,90
0,89
0,90
МЩКТ L1-L4, г/см2
[0,88; 0,90]
[0,85; 0,92]
[0,88; 0,93] pІ-ІІI > 0,05
Т-критерій L1-L4
МЩКТ правої ШСК,
г/см2
МЩКТ
проксимального
відділу правого
стегна, г/см2

pІ-ІІ > 0,05
–2,50
–2,55
–2,40
[–2,70; –2,30] [–2,80; –2,30] [–2,90; –1,90] pІ-ІІI > 0,05
0,83
[0,82; 0,84]

0,82
[0,81; 0,83]

0,83
[0,83; 0,84]

pІ-ІІ > 0,05
pІ-ІІI > 0,05

0,82
[0,82; 0,83]

0,81
[0,80; 0,82]

0,81
[0,80; 0,82]

pІ-ІІ > 0,05
pІ-ІІI > 0,05

Т-критерій правої
ШСК

pІ-ІІ > 0,05
–2,20
–2,15
–2,10
[–2,30; –2,10] [–2,20; –2,10] [–2,30; –1,90] pІ-ІІI > 0,05

Т-критерій
проксимального
відділу правого
стегна

pІ-ІІ > 0,05
–1,55
–1,60
–1,70
[–1,70; –1,40] [–1,80; –1,40] [–1,80; –1,60] pІ-ІІI > 0,05

МЩКТ лівої ШСК,
г/см2

0,84
[0,83; 0,85]

0,84
[0,83; 0,85]

0,83
[0,83; 0,84]

pІ-ІІ > 0,05
pІ-ІІI > 0,05

МЩКТ
проксимального
відділу лівого стегна,
г/см2

0,86
[0,84; 0,87]

0,86
[0,84; 0,88]

0,87
[0,86; 0,88]

pІ-ІІ > 0,05
pІ-ІІI > 0,05

Т-критерій лівої
ШСК

pІ-ІІ > 0,05
–1,90
–1,85
–1,75
[–2,10; –1,70] [–1,90; –1,80] [–1,80; –1,70] pІ-ІІI > 0,05

Т-критерій
проксимального
відділу лівого стегна

–1,75
–1,81
–1,85
[–2,20; –1,30] [–2,50; –1,50] [–2,00; –1,70]

pІ-ІІ > 0,05
pІ-ІІI > 0,05

Примітка. р – значущість розходжень при порівнянні показників
досліджуваних груп
В результаті отриманих даних, в жодній з зон дослідження не було
виявлено достеменної різниці МЩКТ по групах в залежності від ступеня
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компенсації ЦД. Слід підкреслити, що в даному дослідженні визначення
HbA1c проводилося одночасно із денситометрією, що не відображає
довготривалого аналізу компенсації ЦД. Не виключено також, що тривалий
час всі обстежені хворі знаходились в майже однаковому стані компенсації
вуглеводного обміну.
Важливим аспектом вивчення хронічних захворювань є дослідження
взаємозв’язку

між

тривалістю

патологічного

процесу

та

розвитком

ускладнень. Отже був проведений аналіз між тривалістю захворювання на
ЦД та денситометричними показниками. Порівняння проводилося в майже
рівних по чисельності групах з тривалістю захворювання на ЦД до 10 років
та більше 10 років. Одночасно були розраховані середні значення віку та
антропометричні показники в залежності від тривалості захворювання на ЦД
2 типу (рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Особливості вікових та антропометричних показників у
хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП в залежності від тривалості
захворювання на ЦД 2 типу
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заведених

даних,
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різниці

за

віком

та

антропометричними показниками в групах пацієнтів із різною тривалістю
захворювання на ЦД 2 типу виявлено не було (р ≥ 0,05) (рис. 5.1). Важливим
питанням є вивчення взаємозв’язку між МЩКТ і тривалістю діабету. Отже
був проведений аналіз впливу тривалості захворювання на ЦД 2 типу на стан
кісткової тканини. Результати статистичного аналізу впливу тривалості
захворювання діабетом на стан кісткової тканини в групах пацієнтів
наведено в таблиці 5.4.
Таблиця 5.4
Вплив тривалості захворювання на стан кісткової тканини
у пацієнтів із ЦД 2 типу та НАЖХП, (̅ [Min; Max])
Показник
1
МЩКТ L1-L4, г/см2
Т-критерій L1-L4
МЩКТ правої ШСК, г/см2
МЩКТ проксимального відділу
правого стегна, г/см2
Т-критерій правої ШСК
Т-критерій проксимального відділу
правого стегна
МЩКТ лівої ШСК, г/см2
МЩКТ проксимального відділу
лівого стегна, г/см2

Кількість хворих, тривалість
ЦД 2 типу
< 10 років,
≥10 років,
n= 34
n= 28
2
3
0,61
0,49
[0,61; 0,62]
[0,48; 0,50]
– 2,00
– 3,1
[–2,20; –1,80]
[–3,4; –2,8]
0,69
0,687
[0,69; 0,70]
[0,68; 0,69]
0,77
0,76
[0,747; 0,795]
[0,76; 0,77]
– 2,50
– 2,00
[–2,80; –
[–2,20; –1,80]
2,20]
– 2,00
–1,85
[–2,90; –
[–2,00; –1,70]
2,20]
0,60
0,58
[0,60; 0,61]
[0,58; 0,59]
0,61
0,60
[0,60; 0,63]
[0,59; 0,61]

Стат.
показник,
р
4
р<0,02
р<0,02
р>0,05
р>0,05
р<0,02

р>0,05
р>0,05
р>0,05
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Продовження табл. 5.4
1
Т-критерій лівої ШСК
Т-критерій проксимального відділу
лівого стегна

2
–2,20
[–2,50; –1,90]
–2,00
[–2,20; –1,80]

3
–3,00
[–3,1; –2,9]
–2,25
[–2,40; –2,10]

4
р<0,02
р>0,05

Примітка. р – значущість розходжень при порівнянні показників
досліджуваних груп
Встановлено, що показники денситометрії: МЩКТ L1-L4, Т-критерій
L1-L4, Т-критерій правої та лівої шийки стегнової кістки (ШСК) у пацієнтів із
ЦД 2 типу з НАЖХП з більшим стажем ЦД були достеменно нижчими, в
порівнянні з особами з меншою тривалістю діабету (р < 0,02).
Таким чином, встановлено, що провідна роль остеопенічного синдрому
при ЦД 2 типу належить процесам кісткового ремоделювання, а при
поєднанні ЦД 2 типу з НАЖХП остання значно погіршує стан кісткової
тканини та в подальшому може сприяти патологічним переломам.
Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора [181,
182].
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РОЗДІЛ 6
СПОСОБИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ОСТЕОПОРОЗУ У
ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ ТА НЕАЛКОГОЛЬНОЮ
ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

Метою наступного етапу роботи була побудова математичної моделі,
яка б дозволила за рівнями статистично доведених біохімічних та
антропометричних показників прогнозувати появу ОПЗ у хворих на
ЦД 2 типу в поєднанні з НАЖХП.
Для вирішення поставленої мети в даному дослідженні було
використано два статистичні методи: дискримінантний аналіз та логістичну
регресію.
На першому етапі за допомогою цих методів з масиву усіх біохімічних
та антропометричних показників, які досліджувалися, було відібрано ті
фактори, інтегральна оцінка яких у пацієнтів із ЦД 2 типу та НАЖХП
дозволить із найбільшою точністю прогнозувати розвиток ОПЗ.
Дискримінантний

аналіз

–

це

розділ

статистичного

аналізу,

призначений для прийняття рішення про розпізнавання образів [183, 184]. За
допомогою дискримінантного

аналізу на підставі

визначених

ознак

(незалежних змінних) пацієнт може бути зарахований до однієї з двох (або до
однієї з кількох) заданих заздалегідь груп, наприклад до групи пацієнтів із
ОПЗ чи здорових пацієнтів.
По-перше,

при

побудові

математичної

моделі

за

допомогою

дискримінантного аналізу було визначено незалежні змінні (x1, x2, x3,… )
(досліджувані параметри), які мають найбільш значущі характеристики по
відношенню до моделі дискримінантної функції.
Для цього у ході виконання роботи із усього загалу чинників, які за
даними літератури та результатами досліджень, наведених у попередніх
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главах, впливають на розвиток ОПЗ у хворих на ЦД 2 типу за наявності
НАЖХП було відібрано 19, а саме: ІМТ, ГКн, Гкср, амплітуда (АМП)
глікемії, HbA1c; вміст у сироватці крові ЗХС; β-ЛП, ТГ, ХС ЛПВЩ,
ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, КА; білірубіна; рівень АсАт; АлАт; тимолової
проби; вітаміна 25(OH)D; загального та іонизованого кальцію. Для
визначення з них тих факторів, які в найбільшому ступені детермінують
появу ОПЗ у досліджуваної категорії пацієнтів, було застосовано покроковий
метод дискримінантного аналізу з поступовим включенням змінних, що
мають найбільше значення F-виключення і рівня толерантності 0,01.
Результати визначення та аналізу незалежних змінних, які були
відібрані для подальшої побудови дискримінантної функції, наведені в
таблиці 6.1.
Таблиця 6.1
Аналіз незалежних змінних дискримінантної функції
Незалежна змінна

«Лямбда» Частна

F-виклю-

Толер

рант-

R2

Уілкса

«Лямбда»

чення

ІМТ, кг/м2

0,645

0,915

4,295

0,044 0,832 0,168

КА

0,646

0,914

4,352

0,043 0,923 0,077

0,633

0,927

3,607

0,046 0,980 0,020

0,587

0,982

1,829

0,048 0,789 0,211

Рівень вітаміну
25(OH)D, нг/мл
АлАт, мкмоль/г-мл

ність

На наступному етапі аналізу було визначено коефіцієнти функцій
класифікації (b0 , b1, b2, b3,…) (табл. 6.2).
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Таблиця 6.2
Коефіцієнти функцій класифікацій
Група
Незалежна змінна

без ОПЗ

з ОПЗ

ІМТ, кг/м2

1,533

1,403

КА

2,636

2,186

Рівень вітаміну 25(OH)D, нг/мл

0,261

0,343

АлАт, мкмоль/г-мл

10,483

9,887

Константа

-43,702

-37,182

У подальшому на основі визначених незалежних змінних та
коефіцієнтів функцій класифікації були побудовані функції класифікації,
за допомогою яких об'єкти (пацієнти) відносяться (класифікуються) до груп
осіб із ОПЗ та без нього.
Функції класифікації представлені у вигляді формули:
Z1 = – 43,702+1,533*Х1+2,636*Х2 + 0,261*Х3+10,483*Х4;

(6.1)

де:
Z1 – функція класифікації для групи осіб без наявності ОПЗ;
Х1 – ІМТ, кг/м2;
Х2 – КА;
Х3 – рівень вітаміну 25(OH)D, нг/мл;
Х4 – АлАт, мкмоль/г-мл;
Z2 = – 43,702+1,533*Х1+2,636*Х2 + 0,261*Х3+10,483*Х4;
де:
Z2 – функція класифікації для групи осіб із наявністю ОПЗ;
Х1 – ІМТ, кг/м2;

(6.2)
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Х2 – КА;
Х3 – рівень вітаміну 25(OH)D, нг/мл, нг/мл;
Х4 – АлАт, мкмоль/г-мл;
Отримані значення класифікаційних функцій Z1 та Z2 порівнюються.
Приналежність пацієнта до групи визначається по функції з максимальним
значенням.
В медичній статистиці тест «Лямбда» Уілкса використовується для
перевірки гіпотези про рівність середніх дискримінантних груп. Значення
«Лямбда» змінюється від «1» (відсутність дискримінації) до «0» (повна
дискримінація). В даному дослідженні значення «Лямбда» Уілкса дорівнює
0,534, що свідчить про те, що середні значення в підгрупах відрізняються.
Значення тесту «Лямбда» Уілкса (0,543) та ксі-квадрату (26,733) при
визначеному числі ступенів свободи (4) і р = 0,0016 вказує на те, що
побудована модель дискримінантного аналізу наявності чи відсутності ОПЗ є
значущою. Канонічна кореляція становила 0,695.
Для кращого розуміння запропонованого методу наводимо приклади.
Клінічний приклад № 1. Пацієнт (№037), звернувся зі скаргами на
зростання цукру крові, дискомфорт у правому підребер’ї, сухість шкіри,
спрагу, загальну слабкість.
Дані обстеження: ІМТ – 36,3 кг/м2; КА – 3,74; рівень вітаміну
25(OH)D – 28,6 нг/мл; АлАт – 0,94 мкмоль/г-мл.
Підставивши дані у формули (6.1) і (6.2) для розрахунку значень Z1 та
Z2, отримуємо:
Z1 = 39,132; Z2 = 41,026
Значення Z2 > Z1, тобто пацієнт відноситься (класифікується) до групи
із ОПЗ, що вказує на ризик розвитку у нього ОПЗ.
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Подальше спостереження показало, що впродовж 12 місяців у даного
хворого з'явились ознаки ОПЗ, що підтвердило наш прогноз.
Клінічний приклад № 2. Пацієнт (№027), звернувся зі скаргами на
загальну слабкість, зростання цукру крові, дискомфорт у правому підребер’ї.
Дані обстеження:

ІМТ – 33,7 кг/м2; КА – 8,36; рівень вітаміну

25(OH)D – 11,5 нг/мл; АлАт – 0,36 мкмоль/г-мл.
Підставивши дані у формули (6.1) і (6.2) отримуємо:
Z1 = 36,12; Z2 = 35,2781
Значення Z1 > Z2, тобто пацієнт відноситься (класифікується) до групи
здорових осіб, що вказує на відсутність у нього ризику розвитку ОПЗ.
В даному конкретному випадку при стандартній терапії не варто
очікувати несприятливого результату. Подальше спостереження показало, що
впродовж 12 місяців ознаки ОПЗ у даного хворого не з'явились, що
підтвердило наш прогноз.
З метою порівняльного аналізу чутливості, специфічності, точності та
відношення шансів побудованої математичної моделі дискримінантного
аналізу розвитку ОПЗ були проаналізовані дані всіх пацієнтів, залучених до
даного дослідження. Згідно з проведеним тестом ймовірність того, що
впродовж року у пацієнта розвинеться ОПЗ при попередньо спрогнозованому
високому ризику виникнення ОПЗ, тобто чутливість тесту становить 85,29 %;
ймовірність негативного результату при негативному прогнозі, тобто
специфічність тесту становить 64,71 %, точність (частка істинно позитивних і
істинно негативних результатів тесту) дорівнює 78,43 %, а відношення
шансів становить 10,64 (класифікація відповідно до моделі в 10,64 разів
більш коректна, ніж якби передбачали результат випадковим чином).
Завданням наступного етапу стало створення прогностичної моделі
розвитку ОПЗ у осіб із ЦД 2 типу та НАЖХП із використанням методу
логістичної регресії.
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Логістична регресія або логіт регресія (англ. Logit model) – це
статистична модель, яка застосовується в медичній статистиці для
передбачення ймовірності виникнення деякої події за значеннями певних
ознак. Для цього вводиться так звана залежна змінна y, яка приймає лише
одне з двох значень – як правило, це числа 0 (подія не відбулося) і 1 (подія
відбулася), і безліч незалежних змінних (ознаки, предиктори або регресори) –
X1, X2, Xn, на основі значень яких потрібно обчислити ймовірність прийняття
того чи іншого значення залежної змінної.
Модель бінарної логістичної регресії записується рівнянням:

Р=

еу
1 е

у

,

(6.3)

де:
P – ймовірність розвитку події, яка нас цікавить;
e – основа натурального логарифма;
y – лінійна комбінація предикторів (дискримінантна функція).
Дискримінантна функція:
y= b0 + b1 x1 + b2 x2+ b3 x3+… ,

(6.4)

де:
b0 , b1, b2, b3,…– постійні коефіцієнти дискримінантної функції.
x1, x2, x3, – незалежні змінні;
В даному дослідженні для визначення постійних коефіцієнтів
дискримінантної функції (b0, b1, b2, b3,…) було застосовано ітераційний метод
Розенброкка (табл. 6.3).
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Таблиця 6.3
Параметри дискримінантної функції
Параметр

Коефіцієнт
b

Хі-квадрат
Вальда

Константа

Стандартна
помилка
коефіцієнту
b

Статистична
значущість
Хі-квадрату
Вальда, р

7,4796

3,5234

4,5065

0,0338

ІМТ, кг/м2

-0,1528

0,0726

4,4303

0,0353

КА

-0,5037

0,2442

4,2567

0,0391

Рівень вітаміну
25(OH)D, нг/мл

0,1059

0,0548

3,7326

0,0434

АлАт,
мкмоль/г-мл

-0,8505

0,6726

1,5989

0,0487

Статистичну значущість визначених коефіцієнтів перевірено за
допомогою методу Хі-квадрату Вальда, а всієї моделі – за допомогою
критерію ксі-квадрату, значення якого 24,183 вказує на те, що модель є
достовірною з вірогідністю помилки 0,61 % (p = 0,0061).
Підставивши в формулу 6.4 коефіцієнти, які були визначені за методом
логістичної регресії, отримано дискриминантну функцію:
y= 7,4796–0,1528*Х1–0,5037*Х2+0,1059*Х3–0,8505*Х4
де:
Х1 – ІМТ, кг/м2;
Х2 – КА;
Х3 – рівень циркуляторного загального вітаміну D3, нг/мл;
Х4 – АлАт, мкмоль/г-мл;
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На основі значення дискримінантної функції «y», отриманого за
формулою 6.4, є можливість розрахувати по формулі 6.3 прогностичний
індекс Р розвитку ОПЗ для конкретного пацієнта.
Згідно із методом логістичної регресії значення прогностичного
індексу Р більше за «0,5» (р > 0,5) вказує на наявність ризику виникнення
ОПЗ, а менше за «0,5» (р < 0,5) – на відсутність (табл. 6.4).
Таблиця 6.4
Характеристика клінічної інформатитвності прогностичного індекса, Р
Значення
прогностичного
індексу, Р

Ризик розвитку

Характеристика лікувальної

ОПЗ

тактики щодо ОПЗ

більше 0,5

низький

менше 0,5

високий

Необхідності проведення
лікувальних заходів немає
Існує необхідність призначення
лікувальних заходів

Для кращого розуміння запропонованого методу наводимо приклади.
Клінічний приклад № 3 (№ 050).
Пацієнтка Б., віком 51 рік, звернулася для проходження комплексного
обстеження.
Дані обстеження: ІМТ – 23,0 кг/м2; КА – 1,94; рівень вітаміну
25(OH)D – 13,8 нг/мл; АлАт – 0,7 мкмоль/г-мл.
При розрахунку прогностичного індексу за формулою 6.4 для
розрахунку значення у отримаємо:
у = 7,4796–0,1528*23,0-0,5037*1,94+0,1059*13,8-0,8505*0,7==3,854

Підставивши значення у = 3,854 в формулу 6.3 для розрахунку
ймовірності ризику ОПЗ отримуємо:
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Р

е

у

1 е

у

=

е3,854
1  е 3,854

= 0,979

Значення ймовірності ризику Р = 0,979 є більшим ніж 0,5, тому
отриманий результат свідчить про високий ризик розвитку ОПЗ. Ймовірність
розвитку ОП становить 97,9 %.
В

даному

несприятливого

випадку

при

результату.

стандартній

Подальше

терапії

варто

спостереження

очікувати

показало,

що

впродовж 12 місяців у даної пацієнтки з'явились ознаки ОПЗ, що підтвердило
наш прогноз.
Клінічний приклад № 4 (№030)
Пацієнтка К., віком 62 роки, звернулася в клініку для проведення
комплексного обстеження.
Дані обстеження: ІМТ – 40,3 кг/м2; КА – 6,05; рівень вітаміну
25(OH)D – 11,78 нг/мл; АлАт – 0,72 мкмоль/г-мл.
Підставивши дані у формулу 6.4 для розрахунку значення у отримано:
у=7,4796–0,1528*40,3-0,5037*6,05+0,1059*11,78-0,8505*0,72=-1,0904
Підставивши значення у = -1,0904 в формулу 6.3 для розрахунку
ймовірності ризику ОПЗ отримано:
Р

е

у

1 е

у

==

е  1,0904

1  е  1,0904

=0,2115

Значення ймовірності ризику Р = 0,2515 менше ніж 0,5, тому
отриманий результат вказує на низький ризик розвитку ОПЗ. Ймовірність
розвитку ОПЗ становить 21,15 %.
Подальше спостереження показало, що впродовж 12 місяців у даного
хворого не з'явились ознаки ОПЗ, що підтвердило прогноз.
В процесі роботи шляхом аналізу даних обстеження всіх пацієнтів, які
були залучені до дослідження, встановлено чутливість, специфічність,
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точність запропонованого методу логістичної регресії та відношення шансів
(наведені в табл. 6.5).
Таблиця 6.5
Характеристика діагностичної значущості логістичної моделі
Чутливість, %

Специфічність, %

Точність, %

88,23

70,58

82,35

Відношення
шансів
18,37

Згідно з проведеним тестом ймовірність того, що впродовж року у
пацієнта розвинеться ОПЗ при попередньо спрогнозованому високому
ризику виникнення ОПЗ – 88,23 %; ймовірність негативного результату при
негативному прогнозі – 70,58 %, точність (частка істинно позитивних і
істинно негативних результатів тесту) дорівнює – 82,35 %.
Визначено, що розподіл пацієнтів по групах щодо ризику ОПЗ
(класифікація) відповідно до запропонованої моделі в 18,37 разів більш
коректний, ніж розподіл пацієнтів випадковим чином, що також свідчить про
доцільність використання цього методу для прогнозування ризику розвитку
ОПЗ при обстеженнях населення із ЦД 2 типу та НАЖХП.
Вищезазначені результати були порівняні із аналогічними показниками
щодо моделі з використанням дискримінантного аналізу (табл. 6.6).
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Таблиця 6.6
Діагностичні характеристики моделей щодо визначення ризику
розвитку ОПЗ
Характеристика
побудованої

Чутливість,

Специфічність,

Точність, Відношення

математичної

%

%

%

шансів

88,23

70,58

82,35

18,37

85,29

64,71

78,43

10,64

моделі
З використанням
логістичної регресії
З використанням
дискримінантного
аналізу

Таким чином, при проведенні дослідження розроблено математичні
моделі прогнозування розвитку ОПЗ. Дані моделі засновані на принципах
бінарної регресії, яка передбачає, що залежна змінна є бінарною, тобто
характеризує два значення – «так» чи «ні».
Моделі створені в ході виконання дослідження за допомогою методів
логістичної

регресії

і

дискримінантного

аналізу

характеризуються

достатньою чутливістю, специфічністю і точністю. Однак, характеристики
логістичної моделі виявилися найкращими, тому розрахунок прогнозу
розвитку ОПЗ при бінарній залежній змінній (для двох груп) рекомендується
проводити по математичній моделі з використанням логістичної регресії.
Розроблені математичні моделі спрямовані на виявлення ризику
розвитку остеопорозу у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з неалкогольною
жировою хворобою печінки, можуть бути використані для діагностики ОПЗ
на

підставі

використання

непрямих

ознак,

а

також

прогресування

патологічного процесу з урахуванням прогностичного індексу, що, у свою
чергу, дасть змогу поліпшити ризик-стратифікацію ОПЗ, своєчасно
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проводити терапію для запобігання прогресування ОПЗ і його ускладнень у
осіб із ЦД 2 типу.
Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора [185].
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РОЗДIЛ 7
ОБГРУНТУВАННЯ ЕТАПНОСТІ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ОСТЕОПОРОЗУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З
НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

Основною метою лікування ОПЗ є запобігання переломів кісток, а
самим надійним критерієм ефективності терапії є відсутність нових
переломів на тлі лікування [186-188]. Сучасна фармакотерапія ОПЗ володіє
гарним арсеналом препаратів, які позитивно впливають на кістковий
метаболізм [189, 190]. Так як захворювання є поліетіологічним та
багатофакторним, то по мірі уточнення додаткових факторів, які негативно
впливають на кісткову масу, удосконалюються методи лікування ОПЗ.
До

сучасних

фармакологічних

препаратів

для

лікування

ОПЗ

відносяться бісфосфонати, стронція реналат, замісна гормональна терапія
статевими стероїдами, кальцитонін, селективні модулятори естрогенових
рецепторів, паратиреоїдний гормон, кальцій та вітамін D [190, 191]. Дія всіх
препаратів направлена на гальмування підвищеної резорбції та на підсилення
утворення кісткової тканини, тобто на підтримку рівноваги між руйнуванням
та синтезом кістки [186, 192, 193]. Оскільки процес відновлення кісткової
тканини досить тривалий, то перед клініцистами стає питання щодо
доступної оцінки якості та ефективності терапії, яка проводиться. Результати
динамічного лабораторного спостереження можуть бути інформативними
через три-шість місяців після початку терапії та в більшій мірі це відноситься
до рівнів маркерів кісткового обміну [193-195]. Набагато повільніше
змінюються показники МЩКТ за даними рентгенівської денситометрії [186,
190]. Незважаючи на досягнення фармакотерапії ОП, ефект від лікування у
деяких хворих недостатній – з’являються нові переломи, зберігається
виражений больовий синдром, істотно обмежена рухова активність. Цей факт
дозволяє припустити наявність додаткових негативних факторів, які
впливають на кістку та до теперішнього часу залишаються маловивченими.
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Тому багатогранність лікування дуже важлива при визначенні тактики
ведення хворих на ЦД 2 типу з ОПЗ.
При опитуванні пацієнтів звертали увагу на наступні скарги: сухість у
роті, погіршення гостроти зору, часте сечовипускання, біль у кінцівках,
головний біль, підвищена стомлюваність, погана переносимість жирної їжі,
дискомфорт та болі у правому підребер'ї, зниження працездатності. При
опитуванні пацієнтів проводили реєстрацію всіх симптомів.
При обстеженні хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ до початку
лікування спостерігався дефіцит вітаміну 25(OH)D, тобто ні у одного з
хворих не спостерігалося адекватного забезпечення вітаміном 25(OH)D при
цьому показники рівня Са були в діапазоні норми, а показники Са ++ –
знижені. Середній рівень Mg був знижений. Середній рівень HbA1c склав
(8,67±0,89) %.
Група пацієнтів з ЦД 2 типу, НАЖХП та ОПЗ отримувала стабільне
лікування на протязі шісти місяців, яке включало анти діабетичну терапію у
вигляді інсуліну (доза змінювалась останні шість місяців), метформіну
2000 мг, антигіпертензивну терапію у вигляді комбінації периндоприлу з
індапамідом, препарати для корекції ліпідного обміну – аторвастатин 20 мг
або розувастатин 10 мг на добу.
Комплексне лікування ОПЗ в залежності від вихідного рівня 25(ОН)D,
Са, Са++ та Mg було наступним:
1. Хворим на ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ з рівнем 25(ОН)D менше
20 нг/мл та середніми рівнями Са – 2,17 ммоль/л; Са++ – 0,89 ммоль/л та
Mg – 0,57 ммоль/л призначалося:
а) Холекальциферол 4000 МО/доб протягом трьох місяців;
б) Кальція карбонат 2500 мг/доб протягом трьох місяців;
в) Магнія оротат 1000 мг/доб протягом трьох місяців.
2. Хворим на ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ з рівнем 25(ОН)D від 20 до
29 нг/мл та середніми рівнями Са – 2,17 ммоль/л; Са++ – 0,89 ммоль/л та
Mg – 0,57 ммоль/л призначалося:
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а) Холекальциферол 2000 МО/доб протягом трьох місяців;
б) Кальція карбонат 2500 мг/доб протягом трьох місяців;
в) Магнія оротат 1000 мг/доб протягом трьох місяців.
Проведено співставлення вищезазначених показників до початку
лікування та через три місяці застосування терапії (табл. 7.1).
Таблиця 7.1
Рівні вітаміну 25(OH)D, Са, Са++, Mg та HbA1c у обстежуваних хворих до

Показник
Са, ммоль/л
Са++, ммоль/л
Вітамін 25(OH)D, нг/мл
Mg, ммоль/л
HbA1c, %

та після лікування, (̅±

)

Група, кількість, строк спостереження
Хворі на ЦД 2типу+ НАЖХП з ОПЗ,
n =24
до лікування
після лікування
2,35±0,03
2,46±0,04
1,05±0,01
1,27±0,02
12,8±1,5
34,3±0,89
0,57±0,02
0,98±0,02
8,67±0,89
6,94±0,13

Стат.
показник,
р
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05

Примітка. р – вірогідність змін між показниками до та після лікування

Таким чином, в процесі лікування спостерігалося значуще поліпшення
показників Са++, вітаміну 25(OH)D та Mg, відносно референтних значень, а
також констатовано достеменне зниження показників HbA1c, що сприятливо
впливало на стан кісткової тканини за даними лабораторних показників, але
ще не можуть бути дуже інформативними тому, що процес відновлення
кісткової тканини є достатньо пролонгованим. Одночасно пацієнти відмічали
покращення самопочуття, зменшення загальної слабкості, покращення якості
життя в цілому.
Основнi науковi результати роздiлу опублiкованi в працях автора [196,
197].
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РОЗДIЛ 8
АНАЛIЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ДОСЛIДЖЕННЯ

Розповсюдженість ЦД 2 типу, яка прогресивно зростає в останні роки
характеризує його як неінфекційну пандемію. Хронічний стан гіперглікемії
супроводжується дисфункцією різних органів та систем, в тому числі
гепатобіліарної системи та кісткової тканини [198-207].
Проблеми ОПЗ, як причини інвалідизації і смертності хворих від
переломів кісток, займають четверте місце серед неінфекційних захворювань,
поступаючись

хворобам

серцево-судинної

системи,

онкологічним

захворюванням та ЦД. Це обумовлено його широкою розповсюдженістю,
багатофакторною

природою,

пізньою

діагностикою

та

несвоєчасним

початком лікування.
Зміни кісткової тканини, що відбуваються при ЦД 2 типу, мають
багатогранний генез. Ці зміни можуть бути східними за такими при ОПЗ,
тобто зниження мінеральної щільності кісткової тканини поєднується зі
змінами кісткової мікроархітектоніки, які виникають внаслідок ЦД 2 типу і
тоді ці зміни можна визначити як «діабетопороз». Тим самим можливо, що
порушення кісткової тканини при ЦД 2 типу специфічні для даного
захворювання і не характерні для ОПЗ в цілому.
Роль печінки у підтриманні вуглеводного гомеостазу визначає її
ключову роль в розвитку ІР та вносить пояснення в механізми розвитку
НАЖХП при ЦД. Кожне захворювання має загальні механізми розвитку і
може бути фактором ризику розвитку другого. Так, ЦД пов’язаний з НАЖХП
через специфічні патогенетичні ланцюги. Однак натепер не зовсім з’ясована
послідовність асоціативних механізмів та проблема виникнення й розвитку
НАЖХП у хворих на ЦД до кінця не вивчена.
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Відомо, що ризик розвитку ЦД 2 типу значно збільшується у пацієнтів
з НАЖХП, хоча це залежить від популяції, що досліджується, тривалості
спостереження, а також методу, який використовується для діагностики
НАЖХП [208]. У більшості хворих на ЦД 2 типу перебіг НАЖХП
відбувається безсимптомно і частіше за все виявляється випадково при
обстеженні. Тому у більшості випадків НАЖХП своєчасно не виявляється у
хворих на ЦД 2 типу, що сприяє прогресуванню захворювання печінки [209211].
Відомо, що функція печінки значно впливає на стан кальцієвого
обміну, оскільки вона приймає участь в адекватному синтезі та метаболізмі
вітаміну D [204, 208, 212].
Кісткова тканина є депо різних мінеральних речовин, що, з одного
боку, забезпечує міцність скелета, а з іншого, дозволяє тривало підтримувати
мінеральний гомеостаз в умовах дефіциту надходження мінеральних речовин
зовні [213]. В фізіологічних умовах тиреоїдині гормони, гормони статевих
залоз, інсулін, гормон росту, паратиреоїдний гормон та вітамін D володіють
анаболічною дією на кісткову тканину та сприяють позитивному кальцієвому
балансу. В умовах патології ендокринних органів відбувається порушення
кальцієвого гомеостазу, констатується зсув кісткового ремоделювання у бік
підвищеної резорбції або недостатнього остеогенезу [200, 214].
Значущим фактором ризику кісткових порушень при ЦД 2 типу
являється й дефіцит вітаміну D, який може виникати як ускладнення при
діабетичній нефропатії, але досить часто зустрічається й без хронічної
ниркової недостатності. Знижений рівень вітаміну D характерний для
підлітків та дорослих з ожирінням, що ймовірно, пояснюється підвищеним
накопиченням вітаміну D в жировій тканині. Так як ожиріння виступає
основним фактором ризику розвитку ЦД 2 типу наявність нестачі вітаміну D
у таких хворих очікуване. В деяких дослідженнях показано зв’язок дефіциту
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вітаміну D та метаболічного синдрому або порушення толерантності до
вуглеводів [215, 216-220].
Доведено,

що

практично

увесь

кальцій

організму

людини

зосереджений в скелеті. В сироватці крові 40 % кальцію пов’язано з білком,
10 % утворює комплекси з цитратом, лактатом, бікарбонатом, а 50 %
циркулює у вільному стані [221, 222]. Пов’язаний з білками кальцій
біологічно інертний і є мобільним депо кальцію в кровотоці. Вільний кальцій
володіє біологічною активністю і є інформативним показником кальцієвого
обміну. Практично немає жодного фізіологічного або біохімічного процесу,
який би відбувався без участі іонів кальцію [223]. Залежні від іонів кальцію
біохімічні реакції відбуваються при невеликому, але чітко визначеному
вмісту кальцію в сироватці крові. Рівень кальцію в крові залежить від
надходження кальцію з їжею і всмоктування його в кишечнику, резорбції
кісткової тканини, виводиться кальцій через нирки та шлунково-кишковий
тракт [224]. Добова потреба людини в кальцію складає в середньому 8001500 мг, в залежності від віку та фізіологічного періоду [225]. З просвіту
кишки кальцій потрапляє в кровотік, а далі, за його участю відбуваються
фізіологічні реакції або він фіксується в кістках скелету.
Наступним з основних мінеральних компонентів кістки є магній. Вміст
магнію в організмі людини також маж велике значення. По кількості він
займає четверте місце після кальцію, калію та натрію. Більше половини
магнію (60 %), що є в організмі знаходиться у кістках, тим самим підсилює
міцність скелета, 40 % – знаходиться у м’язових клітинах, печінці,
надниркових залозах, нирках та нервовій тканині.
За багатогранністю ефектів в організмі магній має схожість з кальцієм,
хоча є його функціональним антагоністом. Основна біологічна роль магнію
це участь у ферментативних реакціях. У відношенні кісткової тканини магній
впливає на процеси кісткового ремоделювання, тим самим стимулюючи
активність остеобластів і підвищуючи остеогенез. Крім того, магній надає
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регулюючу дію на вітамін D та стимулює утворення активних метаболітів
[198, 226-229]. Дефіцит магнію це розповсюджене явище, яке частіше за все
пов’язане з порушенням надходження іону з шлунково-кишкового тракту
при

недостатньому

його

харчовому

споживанні

або

порушеному

всмоктуванні та супроводжується зниженням утворення активних форм
вітаміну D і зниженням всмоктування кальцію в кишечнику [203, 230-232].
Таким чином, на мінеральний обмін і стан кісткової тканини впливають всі
системи організму.
Для оцінки стану кісткової тканини на теперішній час використовують
DXA

та

кількісну

комп’ютерну

томографію.

Найбільш

поширено

використовують першу, так як розповсюдженість переломів корелює з
МЩКТ в аксіальному відділі скелету: в поперековому відділі хребта та
проксимальних відділах стегнової кістки. Вагомим предиктором ризику
переломів є зниження МЩКТ. Кількість кісткової тканини являється одним
із компонентів міцності кістки і може змінюватися при ЦД 2 типу. Разом з
тим, враховувати лише показники денситометрії не зовсім інформативно,
особливо якщо у пацієнта із ЦД 2 типу в анамнезі відсутні низькотравматичні
переломи. Тому рання діагностика ОПЗ, розробка нових ефективних методів
прогнозування його розвитку для своєчасного застосування лікувальних
заходів відіграють важливу роль у підвищенні тривалості життя хворих на
ЦД 2 типу з НАЖХП і поліпшенні його якості. У зв’язку з вищезазначеним,
такий комплексний підхід є актуальними та перспективними.
Отже метою даного дослідження стало обґрунтування алгоритму
ранньої діагностики та комплексного лікування ОПЗ у хворих на ЦД 2 типу з
неалкогольною жировою хворобою печінки. Для цього було вирішено низку
завдань: досліджено стан фосфорно-кальцієвого обміну у хворих на ЦД 2
типу з НАЖХП та встановлено взаємозв’язок між рівнем компенсації
вуглеводного обміну, показниками функціонального стану печінки та
циркуляторним

вмістом

мікроелементів

(Ca,

Ca++,

Mg).

Проведено
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порівняльний аналіз клінічних, метаболічних, біохімічних, показників у
обстежених хворих, в залежності від тривалості ЦД та супутньої НАЖХП та
виразністю остеопоротичних змін. Визначено

діагностичну

значущість

міжнародного хвилинного тесту оцінки ризику ОПЗ у хворих на ЦД 2 типу з
НАЖХП. Розроблено спосіб оцінки розвитку і прогресування ОПЗ у
обстежених хворих та визначено серед них найбільш інформативний, а також
обґрунтовано алгоритм патогенетичного лікування ОПЗ у хворих на
ЦД 2 типу з НАЖХП.
Для виконання зазначеної мети та рішення поставлених задач було
проведено обстеження 137 осіб (65 чоловіків (47,4 %) та 72 жінки (52,6 %)),
які проходили стаціонарне обстеження і лікування в клініці та денному
стаціонарі консультативної поліклініки ДУ «Інститут проблем ендокринної
патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». Всіх хворих було
розподілено на три групи: 1) І група (62 особи) – хворі на ЦД 2 типу з
НАЖХП, яких в подальшому було розподілено на дві підгрупи в залежності
від наявності або відсутності ОПЗ; 2) ІІ група (38 осіб) – хворі на ЦД 2 типу
без НАЖХП (порівняльна) та 3) ІІІ група (контрольна) 37 осіб, які не
страждають на ЦД 2 типу та НАЖХП.
Показники вуглеводного обміну за критеріями ВООЗ, 2013 у пацієнтів
першої та другої груп знаходились у стані субкомпенсаціїї та декомпенсації.
Діагноз НАЖХП встановлювався за даними анамнезу, клінічного,
біохімічного та УЗД, з використанням фібротесту. Жирову дистрофію
печінки встановлювали за даними УЗД-критеріїв.
В дослідження не включалися хворі із тяжкими соматичними і
психічними розладами, зловживанням алкоголем, ЦД 1 типу, патологічним
та

вторинним

захворюваннями
порушеннями

ожирінням,

вірусними

шлунково-кишкового

всмоктування,

а

також

гепатитами,
тракту,
особи

які

хронічними

спровокованими
використовували

гепатотоксичні препарати. Пацієнти з хронічною хворобою нирок із рівнем
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креатиніну більше 200 мкмоль/л, хронічним обструктивним захворюванням
легенів ІІІ-ІV ст., з набутими та вродженими вадами серця, запальними
захворюваннями у стадії загострення, функціональними порушеннями
щитоподібної

залози,

супутніми

онкологічними

захворюваннями

та

наявністю в анамнезі лімфопроліферативного захворювання.
Всi пацiєнти були обстеженi офтальмологом з метою визначення стану
очного дна, невропатологом та кардiологом з метою визначення можливих
ускладнень ЦД. Особи чоловічої статі хворі на ЦД 2 типу з НАЖХП та без
неї були оглянуті андрологом на предмет наявності проблем з потенцією та
андрогено-дефіциту. З метою визначення можливого ризику розвитку ОПЗ
при виконанні дослідження за допомогою створеного та адаптованого для
хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП тест-опитувальника всім хворим проведено
тестування.
Для визначення стану МЩКТ у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП та без
було проведено денситометричне дослідження в стандартних зонах осьового
скелета.
У проведеній роботі застосовувалися такі методи дослідження:
загальноклінічні – для визначення стану пацієнтів: збір скарг та анамнезу,
фізикальне обстеження із вимірюванням антропометричних показників
(росту, маси, ОТ та ОС), встановлення ІМТ, співвідношення ОТ/ОС;
біохімічні – для оцінки ліпідного обміну за показниками ЗХС, ХС ЛПНЩ,
ХС ЛПВЩ, ТГ, визначення КА; визначення показників трансаміназ (АсАТ,
АлАТ); оцінки вуглеводного обміну за визначенням концентрації глюкози
плазми капілярної крові натще, а також визначення вмісту в сироватці крові
Mg, Ca, Ca++, 25-гідроксихолекальциферолу; інструментальні – для оцінки
МЩКТ – метод рентгенівської подвійної абсорбціометрії; статистичні – для
визначення кількісних значень та їх відмінностей досліджуваних параметрів
проведено оцінку вірогідності різниці отриманих результатів у порівнюваних
групах за допомогою критерію Ст’юдента, для з’ясування взаємозв’язку
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досліджуваних параметрів проведено кореляційний аналіз, для оцінки ризику
розвитку ОПЗ застосовано методи множинної та логістичної регресії,
факторний і дискримінантний аналіз із подальшою оцінкою інформативності
кожного з них.
Оцінка лікування проведена у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ
шляхом призначення комплексного лікування. На протязі трьох місяців
пацієнтам з рівнем вітаміну 25(OH)D від 10 до 20 нг/мл призначався
холекальциферол в добовій дозі 4000 МО; з рівнем 20-29 – 2000 МО. Також всім
хворим на ЦД 2 типу з НАЖХП призначалися препарати Са (кальцій
карбонат) – 2500 мг/доб та Mg (магній оротат) – 1000 мг/доб.
З метою узагальнення проведеного дослідження та виявлення зв’язків
серед показників, що вивчалися, ряд даних було об’єднано в таблиці та
подано у вигляді малюнків.
В результаті проведення тест-опитування за допомогою доповненої і
адаптованої для хворих на ЦД 2 типу форми опитувальника для визначення
ризику розвитку ОПЗ встановлено, що у осіб трьох груп спадкова схильність
до розвитку ОПЗ майже однакова. Пацієнти з ЦД 2 типу та супутньою
НАЖХП і без неї мають більшу схильність до травматизації на відміну від
осіб контрольної групи. Зміни антропометричних показників, безпосередньо
зменшення зросту, більше спостерігалися в групі хворих на ЦД 2 типу з
НАЖХП. У хворих І та ІІ групи відзначалась діагностична значущість впливу
супутньої патології та її лікування. Стосовно жінок, настання менопаузи та
хірургічне втручання з приводу гінекологічних проблем, спостерігалися з
більшою частотою в групах хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП та без неї.
Чоловіки, хворі на ЦД 2 типу з НАЖХП та без неї мали проблеми з
потенцією та клінічні і лабораторні ознаки андрогено-дефіциту. Вплив інших
факторів на схильність до розвитку ОПЗ, безпосередньо куріння, вживання
алкоголю, уподобання в їжі, мають всі групи. Менше фізичне навантаження
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мають хворі на ЦД 2 типу з НАЖХП та без, що скоріше за все пов’язано з
наявністю ускладнень основної патології.
Було проведено денситометричне дослідження в стандартних зонах
осьового скелета для оцінки МЩКТ у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП та без
неї.

За

отриманими

даними

встановлена

достеменна

різниця

між

показниками в усіх досліджуваних групах, що свідчить про значне
погіршення стану кісткової тканини при поєднанні ЦД 2 типу з НАЖХП та
ОПЗ у порівнянні з хворими на ЦД 2 типу з НАЖХП без ОПЗ тау
співставленні з даними з порівняльної групи (ЦД 2 типу). Також
встановлено, що середня тривалість захворювання на ЦД була статистично
значущою між групами і становила 8,1; 13,6 та 16,1 років, відповідно,
р < 0,05.
На теперішній час активно вивчається роль вітаміну D не тільки в
регуляції рівня Са, але й в патогенезі хронічного системного запалення,
порушенні чутливості тканини до інсуліну і в цілому значення вітаміну D
виходить далеко за рамки кісткового метаболізму, у зв’язку з чим проведено
його визначення у обстежених пацієнтів. Дослідження рівня вітаміну
25(ОН)D проведено у осіб всіх груп (ЦД 2 типу+НАЖХП, яка розділена на
дві підгрупи (ЦД 2 типу+НАЖХП з ОПЗ та ЦД 2 типу+НАЖХП без ОПЗ);
ЦД 2 типу (порівняльна) та контрольна групи), виявило, що в підгрупах
пацієнтів із ЦД 2 типу в сполученні з НАЖХП з ОПЗ та без нього було
виявлено дефіцит або нестачу вітаміну 25(ОН)D, тобто в жодного із хворих
не спостерігалося адекватного його забезпечення, при цьому показники
HbA1c у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ знаходилися в стадії
декомпенсації, а у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП без ОПЗ – субкомпенсації
вуглеводного обміну. Також встановлено статистично значущі різниці між
показниками рівня 25(ОН)D у всіх досліджених групах. Достеменна різниця
рівня HbA1c виявлена лише в Іп, ІІп підгрупах та ІІ групі у порівняні з
контрольною групою. Таким чином, декомпенсація вуглеводного обміну,
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наявність НАЖХП та ОПЗ негативно впливають на рівень 25(ОН)D, що в
подальшому може призводити до погіршення стану кісткової тканини.
При дослідженні ліпідного обміну виявлено достеменне підвищення
рівнів ЗХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, β-ЛП, ТГ і КА та зниження ХС ЛПВЩ у
всіх підгрупах хворих у зіставленні з групою порівняння та контрольною
групою, найбільш виразні зміни були в підгрупі хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП
та ОПЗ. Виявлені зміни засвідчують наявність атеросклеротичних змін у двох
досліджуваних підгрупах, а підвищений рівень ТГ є одним з факторів розвитку
НАЖХП з накопиченням даних фракцій не тільки в коронарних судинах, але й
в гепатоцитах.
Одночасно встановлено збільшення рівня трансаміназ у порівнянні з
нормативними їх значеннями і зниження коефіцієнту де Рітіса зі зниженням
рівня вітаміну 25(ОН)D у обстежуваних пацієнтів. Спостерігався зворотній
кореляційний зв’язок між показниками трансаміназ і рівнем вітаміну 25(OH)D.
Отримані результати свідчать про взаємозв'язок функціонального стану печінки
і рівнем в сироватці крові 25(OH)D. Останнє підтверджується тим, що низькі
рівні 25(OH)D відіграють найважливішу роль при ЦД 2 типу, шляхом впливу на
чутливість до інсуліну в клітинах-мішенях: печінці, скелетних м’язах, жировій
тканині. При обстеженні груп пацієнтів виявлена маргінальна забезпеченість
вітаміном 25(OH)D (12,8-29,8 нг/мл) у Іп, ІІп та ІІ групах, але при цьому
показники рівня Са були в діапазоні норми, а показники Са++ – знижені.
Встановлено, що середній рівень Mg в цілому по загальній групі
обстежених був в межах референтних значень, але була виявлена нестача
магнію у пацієнтів І підгрупи із ЦД 2 типу в поєднанні з НАЖХП та ОПЗ тоді
як в ІІ підгрупі хворих із ЦД 2 типу з НАЖХП без ОПЗ від був на нижній межі
норми. В той же час у осіб ІІ групи – порівняльної (ЦД 2 типу) та ІІІ групи
(контрольна група), рівень Mg в сироватці крові був у межах референтних
значень. У хворих на ЦД 2 типу в сполученні з НАЖХП виявлені більш виразні
прояви запалення тканини печінки за даними коефіцієнта де Рітіса і відсутність
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даних змін у хворих без патології печінки за результатами вивчення
функціональної активності печінки.
За отриманими даними виявлений прямий кореляційний взаємозв’язок
рівня 25(OH)D з показниками Са, Са++ та Mg у хворих на ЦД 2 типу в
поєднанні з НАЖХП з ОПЗ та без нього.
Окремо було проаналізовано вплив цукрознижуючої терапії на
розвиток ОПЗ. На підставі проведеного аналізу виявлено, що в групі
пацієнтів, які знаходилися на інсулінотерапії МЩКТ L1-L4 та Т-критерій
L1-L4 були значуще нижче, ніж у пацієнтів, які отримували таблетовані
цукрознижуючі

препарати

(p<0,01).

Значення

інших

показників

денситометрії в залежності від виду лікування по групах значуще не
відрізнялися (р>0,05).
В ході дослідження у всіх пацієнтів був визначений рівень HbA1c, в
залежності від цього всі пацієнти були розподілені на три групи: менше
7,0 %; 7,0-8,0 % та більше 8,0 %. До І групи увійшло 22 особи (35,5 %),
до ІІ групи – 19 (30,6 %) і до ІІІ групи – 21 особа (33,9 %). В результаті
отриманих даних, в жодній з зон дослідження не було виявлено значущої
різниці МЩКТ по групах в залежності від ступеня компенсації ЦД. Слід
підкреслити, що в даному дослідженні визначення HbA1c проводилося
одночасно із денситометрією, що не відображає довготривалого аналізу
компенсації ЦД. Не виключено також, що тривалий час всі обстежені хворі
знаходились в майже однаковому стані компенсації вуглеводного обміну
Був проведений аналіз між тривалістю захворювання на ЦД 2 типу у
хворих на цю патології із супутньою НАЖХП та показниками денситометрії.
Порівняння проводилося в майже рівних по чисельності групах із тривалістю
захворювання на ЦД 2 типу до 10 років та більше 10 років, але значущої
різниці за вищезазначеними показниками в групах пацієнтів із різною
тривалістю захворювання на ЦД 2 типу виявлено не було. Вивчення
взаємозв’язку між МЩКТ і тривалістю діабету є досить важливим питанням,
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тому було проведено аналіз впливу тривалості захворювання на ЦД 2 типу на
стан кісткової тканини. Встановлено, що показники денситометрії такі як:
МЩКТ L1-L4, Т-критерій L1-L4, Т-критерій правої та лівої ШСК у пацієнтів із
ЦД 2 типу з НАЖХП з більшим стажем ЦД були достеменно нижчими, в
порівнянні з особами з меншою тривалістю діабету (р < 0,02). Середнє
значення коефіцієнту де Рітіса становило (0,66±0,02), що є діагностично
несприятливою ознакою та свідчить про ураження печінки у обстежених
хворих.
В ході роботи розроблено математичні моделі прогнозування розвитку
ОПЗ. Дані моделі засновані на принципах бінарної регресії, яка передбачає,
що залежна змінна є бінарною, тобто характеризує два значення – «так» чи
«ні». Вони створені в ході виконання дослідження за допомогою методів
логістичної

регресії

і

дискримінантного

аналізу

характеризуються

достатньою чутливістю, специфічністю і точністю. Однак, характеристики
логістичної моделі виявилися найкращими, тому розрахунок прогнозу
розвитку ОПЗ при бінарній залежній змінній (для двох груп) рекомендується
проводити по математичній моделі з використанням логістичної регресії.
Вищезазначені математичні моделі спрямовані на виявлення ризику
розвитку ОПЗ у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з НАЖХП, можуть бути
використані для діагностики ОПЗ на підставі використання непрямих ознак, а
також прогресування патологічного процесу з урахуванням прогностичного
індексу, що, у свою чергу, дасть змогу поліпшити ризик-стратифікацію ОПЗ,
своєчасно проводити терапію для запобігання прогресування ОПЗ і його
ускладнень у осіб із ЦД 2 типу.
До початку лікування у групі хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ
спостерігався дефіцит вітаміну 25(OH)D, тобто ні у одного з хворих не
спостерігалося адекватного забезпечення вітаміном 25(OH)D при цьому
показники рівня Са були в діапазоні норми, а показники Са ++ – знижені.
Середній рівень Mg був

знижений. Середній рівень HbA1c склав
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(8,67±0,89) %. Відповідно до вищезазначеного, пацієнтам поряд із стабільним
лікуванням на протязі шести місяців, яке включало антидіабетичну терапію у
вигляді інсуліну (доза незмінювалась останні шість місяців), метформіну
2000 мг, антигіпертензивну терапію у вигляді комбінації периндоприлу з
індапамідом, препарати для корекції ліпідного обміну – аторвастатин 20 мг
або розувастатин 10 мг на добу було призначено комплексне лікування ОПЗ
в залежності від вихідного рівня 25(ОН)D, Са, Са++ та Mg. Протягом трьох
місяців вони отримували препарати: при рівні вітаміну 25(OH)D від 10 до
20 нг/мл призначався холекальциферол в добовій дозі 4000 МО, при рівні
20-29 – 2000 МО; Са (кальцій карбонат) – 2500 мг/доб та Mg (магній оротат) –
1000 мг/доб.
Проведено співставлення вищезазначених показників до початку
лікування та через три місяців застосування терапії. В процесі лікування
спостерігалося значуще поліпшення показників Са++, вітаміну 25(OH)D та
Mg, відносно референтних значень, а також констатовано достеменне
зниження показників HbA1c, що сприятливо впливало на стан кісткової
тканини за даними лабораторних показників, але ще не можуть бути дуже
інформативними тому, що процес відновлення кісткової тканини є достатньо
пролонгованим. Одночасно пацієнти відмічали покращення самопочуття,
зменшення загальної слабкості, покращення якості життя в цілому.
Таким чином, результати проведеного дослідження засвідчують
необхідність ранньої діагностики розвитку ОПЗ у хворих на ЦД 2 типу з
НАЖХП та своєчасне лікування спрямоване на поліпшення стану кісткової
тканини у цього контингенту хворих.
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ВИСНОВКИ

У дисертацiйнiй роботi наведено теоретичне узагальнення i досягнуто
нове вирішення актуального питання сучасної ендокринології, яке полягає у
встановленні особливостей структурно-функціонального стану кісткової
тканини, вмісту вітаміну 25(OH)D та Mg у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП, на
підставі чого розроблено і впроваджено нову стратегію діагностики,
обґрунтовано лікування ОПЗ у цієї категорії пацієнтів, спрямовані на
покращення якості їх життя.
1.

У обстежених пацієнтів із ЦД 2 типу та супутньою НАЖХП

встановлено

дефіцит

вітаміну

25(OH)D

одночасно

з

нормальним

циркуляторним рівнем Са та зниженим рівнем Са++. Виявлена зворотня
кореляційна залежність між рівнями вітаміну 25(OH)D та HbA1c (r = -0,397;
p < 0,05) та прямий кореляційний зв’язок з функціональним станом печінки
та коефіцієнтом де Рітіса (r = 0,358; p < 0,05).
2.

Доведено, що у 24 % хворих на ЦД 2 типу та у 38,7 % хворих на

ЦД 2 типу з НАЖХП, відповідно виявлено зниження показників
денситометрії на підставі вимірювання стандартних зон осьового скелета, що
свідчить про наявність ОПЗ. У пацієнтів із більшою тривалістю ЦД
(більше або дорівнює 10 рокам) виявлені більше низькі значення МЩКТ L1L4, Т-критерію L1-L4 та Т-критерію правої і лівої ШСК в порівнянні з особами
з меншою тривалістю діабету (р < 0,02).
3. У хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП з ОПЗ та без нього виявлено
значуще зниження рівня Mg в порівнянні з хворими на ЦД 2 типу без
НАЖХП (0,57±0,08) та (0,71±0,03) ммоль/л, відповідно, що засвідчує внесок
саме НАЖХП у розвиток гіпомагніємії.
4. За допомогою адаптованого

опитувальника для хворих

на

ЦД 2 типу встановлено, що у хворих на ЦД 2 типу має місце середній ризик
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розвитку ОПЗ, а у пацієнтів, які хворіють на ЦД 2 типу в сполученні з
НАЖХП ризик розвитку ОПЗ – високий. Доведено, що при використанні
опитувальника можливо попередити розвиток ОПЗ шляхом впливу на
модифіковані фактори ризику його розвитку.
5. Обґрунтовано доцільність комплексного одночасного призначення
препаратів магнію, вітаміну D, кальцію в добових дозах залежно від статі,
віку, ступеню виявлених порушень та відхилень лабораторних показників
хворим на ЦД 2 типу з ОПЗ для поліпшення стану кісткової тканини.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. З метою попередження розвитку остеопоротичних змін у хворих на
ЦД 2 типу слід використовувати «Тест-опитувальник для визначення ризику
розвитку остеопорозу».
2. У пацієнтів, що хворіють на ЦД 2 типу з супутньою НАЖХП, слід
визначати ІМТ, КА, рівень 25-гідроксихолекальциферолу та рівні АлАТ, Mg та
Са++.
3. Обгрунтовано доцільність комплексного призначення хворим на
ЦД 2 типу з НАЖХП та ОПЗ: холекальциферол з рівнем вітаміну 25(OH)D
від 10 до 20 нг/мл в добовій дозі 4000 МО; з рівнем 20-29 нг/мл – 2000 МО та
препарати Са (кальцій карбонат) – 2500 мг/доб і Mg (магній оротат) –
1000 мг/доб.
4. З метою ранньої діагностики ОПЗ у хворих на ЦД 2 типу з НАЖХП
рекомендовано використовувати розроблений спосіб прогнозування ризику
розвитку остеопоротичних змін у вищезазначеної когорти хворих.
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