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COVID-19, DIABETES AND METABOLIC SYNDROME: RELATED 

RISKS AND SPECIFICS OF MANAGEMENT 
 

Pashkovska N.V. 
 

Department of Clinical Immunology, Allergology and Endocrinology 

HSEEU «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine 

 

Background 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a potentially severe acute 

respiratory infection caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

(SARS-CoV-2). Many patients with COVID-19 have comorbidities related to 

metabolic syndrome  during the disease course. Thus people with diabetes mellitus 

(DM) are at increased risk of serious illness from COVID-19. Obesity had 

previously been identified as a risk factor for viral infections due to its influence on 

immune response. Understanding this risk and the best ways to mitigate it is key to 

enabling patients, carers, and healthcare professionals to make informed choices 

about ways to manage DM and metabolic syndrome during the COVID-19 

pandemic [1-4]. 

 

Current evidence 

DM and uncontrolled glycaemia were reported as significant predictors of 

severity and deaths in patients infected with different viruses, including the 2009 

pandemic influenza A (H1N1), SARS-CoV and MERS-CoV. In the current SARS-

CoV-2 pandemic, some studies did not find a clear association between DM and 

severe disease [5]. However, other reports from China [6, 7] and Italy [8] showed 

that older patients with chronic diseases, including DM, were at higher risk for 

severe COVID-19 and mortality [4].  

DM is a chronic inflammatory condition characterized by multiple metabolic 

and vascular abnormalities that can affect our response to pathogens. 

Hyperglycaemia and insulin resistance promote increased synthesis of 

glycosylation end products (AGEs) and pro-inflammatory cytokines, oxidative 

stress, in addition to stimulating the production of adhesion molecules that mediate 

tissue inflammation. This inflammatory process may compose the underlying 

mechanism that leads to a higher propensity to infections, with worse outcomes 

thereof in patients with DM [4]. 

Among COVID-19 mortality cases in Wuhan, China, major associated 

comorbidities included DM (42,3%), hypertension (53,8%), previous heart disease 

(19,2%) and cerebral infarction (15,4%). In this context, metabolic syndrome (MS) 

is inserted as a common denominator to these comorbidities, since it is defined as a 

set of metabolic disorders that include insulin resistance, dyslipidemia, central 

obesity and hypertension, which are risk factors for the development of type 2 

diabetes and cardiovascular diseases.  Also, mortality is strongly increased with the 

presence of DM (7,3%) and other comorbidities like cardiovascular disease 
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(10,5%), chronic respiratory disease, hypertension and cancer, each at 6% (Fig.) 

[2]. 

 

 

Fig. Coronavirus: early-stage case fatality rates by underlying health 

condition in China 

 

Today, suggestions are made on the possible pathological mechanisms of the 

relationship between DM and COVID-19. However, no definite conclusions can be 

made based on current limited evidence [4].  

Scarce data exist regarding glucose metabolism and development of acute 

complications of DM (e.g., ketoacidosis – DKA) in patients with COVID-19. 

Infection of SARS-CoV-2 in those with DM s possibly triggers higher stress 

conditions, with greater release of hyperglycemic hormones, e.g., glucocorticoids 

and catecholamines, leading to increased blood glucose levels and abnormal 

glucose variability [9].  

On the other hand, a retrospective study from Wuhan reported that around 

10% of the patients with T2DM and COVID-19 suffered at least one episode of 

hypoglycemia (<3,9 mmol/L) [10]. Hypoglycemia has been shown to mobilize 

pro-inflammatory monocytes and increase platelet reactivity, contributing to a 

higher cardiovascular mortality in patients with diabetes [11].  

Yet it remains largely unknown how exactly the inflammatory and immune 

response occurs in these patients, as well as whether hyper- or hypoglycemia may 

alter the SARS-CoV-2 virulence, or the virus itself interferes with insulin secretion 

or glycemic control. Furthermore, the impact of usual diabetes drug treatment on 

COVID-19 outcomes, as well as therapeutic approaches for COVID-19 on glucose 

regulation remains unspecified [4].  

In addition, COVID-19 with diabetes has much more potential to progress 

rapidly with acute respiratory distress syndrome and septic shock, which may be 

eventually followed by multiple organ failure [5, 9]. 

According to several studies, the prevalence of DM in people infected with 

the virus is about the same as in the general population, even slightly lower [12, 

13]. A meta-analysis of 12 studies describing data from 2,108 Chinese patients 
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with COVID-19 reported a diabetes prevalence of 10.3% [13], which was similar 

to the national prevalence of 10.9% reported in 2013. 

 

Measures in patient with diabetes 

Patients with DM are advised to follow general guidance on risk reduction 

and also specific to DM. All current recommendations of healthcare organizations 

and scientific communities emphasise the importance of good glycaemic control 

during the COVID-19 pandemic as it may help in reducing the risk of infection and 

severity [2, 3, 14, 15].  

Specific measures in patients with Diabetes 

 More frequent blood glucose monitoring (in people who self-monitor). 

 To take influenza and pneumonia vaccinations as offered. 

 Patients with DM with coexisting heart or kidney disease require 

special care to stabilise their cardiac/renal status [3, 15]. 
 
General preventive measures 

Thorough handwashing with soap and water should be encouraged since it 

kills the virus. Use of alcohol-based hand rubs is also useful. 

There is a need to practise proper respiratory hygiene with covering of 

mouth and nose with bent elbow or tissue when coughing or sneezing. Touching of 

mouth, nose and eyes should be avoided. 

Contact with an affected person needs to be minimised. Use of 

recommended face masks is advised if there is a contact with someone with 

respiratory symptoms. 

Non-essential travel to major affected areas should be avoided in order to 

restrict the spread of infection [1, 15].  

 

Management of patients with diabetes and COVID-19 

Medication management  

Medication management is a key issue for patients with DM when unwell. It 

is unclear if there are specific considerations related to COVID-19. A narrative 

review (not systematic) of clinical considerations for DM during COVID-19 [3] 

suggests that: 

 anti-hyperglycaemic agents that can cause volume depletion or 

hypoglycaemia should be avoided;  

 dosage of oral anti-diabetic drugs may need to be reduced;  

 oral agents especially metformin and sodium glucose cotransporter-2 

inhibitors (SGLT2i ) need to be stopped;  

 insulin is the preferred agent for control of hyperglycaemia in hospitalised 

sick patients.  
 

Diabetes UK also emphasises the need to discontinue SGLT2i when unwell 

(dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin) [15]. This may be due to an increased 

risk of euglycemic DKA and dehydration [16]. 

However, it should be noted that the question of the use of metformin in 

patients with DM and Сovid is still debatable. Practitioners have often avoided the 
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use of metformin in patients at risk of hypoxia due to a potential risk of lactic 

acidosis even though metformin is rarely associated with lactic acidosis. But, on 

the other hand, that its risk is minimal and does not exceed the benefits of 

metabolic effects [17]. Moreover, metformin is included in list of sixty-nine drugs 

and experimental compounds, that may be effective in treating COVID-19 based 

on molecular effects [18].  

Noteworthy is the fact that dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) is the primary 

receptor of MERS-CoV [19]. Since DPP-4 inhibitors are commonly applied in the 

treatment of diabetes worldwide, future research should explore whether DPP-4 

may also act as receptor for SARS-CoV-2, thus contributing to a potential 

protective effect of these drugs against COVID-19 [20]. 

Many people with DM are prescribed ACE inhibitors to prevent or control 

diabetes complications; it has been suggested that these have the potential to both 

benefit and cause harm in COVID-19 [3]. Nevertheless, a retrospective analysis 

performed on 112 patients with COVID-19 and CVD did not show a significant 

difference in the proportion of ACEI/ARB medication between survivors and non-

survivors [21].  

It should be noted that today, «there is no specific medicine recommended to 

prevent or treat the new coronavirus», according to the World Health Organization 

(WHO). «Some specific treatments are under investigation and will be tested 

through clinical trials», the WHO said [22].  
 
Management in the community  

Management in the community has been covered by recent guidance and 

generally follows standard sick-day rules for patients with DM. 

Advice is also offered for patients with DM experiencing symptoms of 

COVID-19 [3, 14, 15]. Those specific to patients with DM include: 

 following advice of diabetes care provider; 

 checking blood sugar more frequently for people who routinely check 

their blood sugars at home (every 4 hours including at night Type 1 

DM); 

 testing for ketones; 

 contacting healthcare provider if the blood sugar level is high or if 

ketones are present; 

 being aware of the signs of hyperglycaemia for those who don’t 

routinely test at home and contacting a healthcare provider if 

experiencing symptoms; 

 staying hydrated; 

 trying to eat or have drinks with carbohydrates for energy; 

 getting medical help as soon as possible if vomiting or not able to 

keep fluids down [3, 14].  
 

It is noticed that atypical ketosis was observed in type 2 DM; fluid 

replacement may need to be tempered during DKA management due to risk of 

ARDS; in a subset in a ventilated cohort high doses of insulin were required to 
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manage hyperglycaemia; and as patients often need to be nursed prone, which 

interrupts feeding, there is paradoxically also a risk of hypoglycaemia [3, 14, 15]. 

Post-discharge, they recommend blood glucose homeostasis be maintained 

continuously for 4 weeks and advise that patients need to avoid infectious diseases 

due to a lower immune response [3, 14].  

In addition, people of any age who have pre-existing diseases, such as heart 

disease, diabetes mellitus, obesity, among others, also need to redouble their care 

in measures to prevent coronavirus [23]. 
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The prevalence of obesity and merabolic syndrome has increased worldwide 

during the past 50 years, reaching pandemic levels. Today, the number of people 

suffering from obesity in the world has already exceeded 2 billion, that is about 

30% of the total population (in Ukraine, for example – 24%, in the Czech Republic 

– 26%, in the United Kingdom – 28%, in the USA – 36%. More than 3 million 

people die each year as a result of being overweight or obese [1]. This situation is a 

consequence of an increased hypodynamic lifestyle through urbanization and 

technological advancement, excessive calorie intake, and longer life expectancy for 

our planet's inhabitants. 

Obesity is a global problem of mankind,because it significantly increases the 

risk of serious diseases such as type 2 diabetes mellitus, fatty liver disease, 

hypertension, myocardial infarction, stroke, depression, osteoarthritis, Pickwickian 

syndrome, obstructive sleep apnoea, several types of cancer etc., thereby 

contributing to a decline in both quality of life and life expectancy. Obesity is also 

associated with increasing spending on health and with such socio-economic 

problems as unemployment, social disadvantages and reduced economic 

productivity [2, 3]. 

On the other hand, population aging has led to an increase in the number of 

people with cognitive impairment, in particular with dementia, that is an extremely 

important medical and social problem due to considerable economic costs and a 

requirement for constant physical, psychological care for thesepatients. According 

to the World Health Organization (WHO), there are almost 50 million patients 

with dementia in the world, about 10 million new cases are registered annually, 

with two-thirds of them being patients with Alzheimer's (AD). Currently, the 

estimated proportion of the general population aged 60 years with dementia is 5-

8%. The future prognosis is rather disappointing: by 2030, the number of patients 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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is expected to increase to 82 million, and by 2050 – up to 152 million [4]. Most of 

this increase is explained by the growth in the number of people with dementia 

living in low- and middle-income countries. High prevalence combined with 

enormous socio-economic significance makes dementia one of the priorities of the 

WHO.  

It is known that approximately 70% of the risk of developing AD is caused 

by genetics. However, there is an increasing evidence that such factors as 

cerebrovascular disease, diabetes mellitus (DM), hypertension, obesity, and 

dyslipidemia are increasing the risk of developing AD [5]. 

The issue of obesity and Alzheimer's remains one of the most debatable. 

Despite the discovery of a large number of pathogenetic mechanisms, the causality 

of these pathological conditions has not yet been fully established. It should also be 

noted that the existing data on this issue are extremely contradictory and 

sometimes radically opposite. 

The results of many experimental and clinical studies give reasons to 

consider obesity as one of the risk factors associated with AD. In particular, the 

increase in fat content in the diet of mice was accompanied by an increase in 

amyloid-β accumulation in the hippocampus and cognitive dysfunction [6-8]. In 

clinical studies, the degree of cerebral atrophy according to neuroimaging in 

individuals with moderate cognitive impairment is associated with an increase in 

body mass index [9]. 

Many researchers point to the higher prevalence of obesity and overweight 

in AD. In particular, in the population study, overweight and obesity in middle age 

were associated with dementia with odds ratio of 1.71 and 3.88 respectively [10].  

According to a meta-analysis L.A.Profenno et al. [11], obesity is 

significantly and independently associated with the high risk of developing AD. 

Moreover, the results of D.Gustafson et al. [12] showed that in women 70 years of 

age, every 1,0 increase in BMI is accompanied by a 36% increase in AD risk. 

Another study showed an association of high risk of developing AD and waist-to-

hip ratio [13]. 

However, as other studies have shown, the risk of obesity-related dementia 

is gradually diminishing with age [14, 15]. According to a data of 

WhitehallIISingh-Manouxet al. [16] obesity (BMI ≥30 kg/m2) at age 50 years 

(hazard ratio = 1,93; 1,35–2,75) but not at 60 or 70 years was associated with risk 

of dementia. The meta-analysis performed by Fitzpatrick et al. [17] indicated that 

in later stages of life obesity is inversely correlated with the risk of dementia (HR: 

0,63; 95% CI: 0,44–0,91). The same authors also reported that below ideal weight 

(BMI <20 kg/m2) is also associated with an increased risk of dementia (HR: 1,62, 

95% CI: 1,02–2,64). Another meta-analysis by Anstey et al. [18] indicated that 

both low weight and overweight as well as obesity at middle age are associated 

with a higher risk of dementia development.  

Of particular note is the recent meta-analysis of the association of change in 

body weight at risk of dementia and its subtypes, involving 2,8 million adults with 

57,294 dementia cases [19]. According to the results of this analysis, compared 

with body mass index-defined lower-normal weight (18,5-22,4 kg/m2), the risk of 

all-cause dementia was higher among underweight individuals but lower among 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Profenno%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19358976
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those with upper-normal (22,5-24,9 kg/m2 ) levels. Obesity was associated with 

higher risk in vascular dementia. Similarly, relative to the lowest fifth of waist 

circumference, those in the highest fifth had nonsignificant higher vascular 

dementia risk. Weight loss was associated with higher all-cause dementia risk 

relative to weight maintenance. Weight gain was weakly associated with higher 

vascular dementia risk. The relationship between body size, weight change, and 

dementia is complex and exhibits non-linear associations depending on dementia 

subtype under scrutiny.  

Thus, obesity is an independent risk factor for the development of AD, at 

least in middle-aged people. 

According to most scientists, the development of dementia is caused not so 

much by obesity itself, but by its metabolic complications – DM, arterial 

hypertension, dyslipidemia and other components of the metabolic syndrome (MS) 

[20-23]. The pathogenesis of dementia in MS is multifactorial, including both 

vascular damage and non-ischemic neuronal death through neurodegeneration. 

Neurodegenerative and ischemic lesions do not simply coexist in the brain through 

independent evolution, but rather exacerbate each other, leading to more severe 

consequences for cognition than any pathology itself. In addition to the universal 

mechanisms of cognitive dysfunction shared by all components of MS, other 

pathogenetic pathways also lead to cognitive deficits and dementias that are 

specific to each component. 

As we indicated before, the results of epidemiological, visualization and 

autopsy studies showed the presence of both cerebrovascular and 

neurodegenerative mechanisms of brain lesions in the central nervous system [24]. 

According to a number of large-scale prospective studies, the risk of dementia in 

patients with DM type 2 increases almost twice, with the risk of Alzheimer's 

disease – approximately 1,5 times [25, 26]. Recently, it is noted that DM type 2 is 

characterized by the development of mixed type dementia – vascular and 

Alzheimer's [27]. It has been found that type 2 diabetes can also affect the 

prevalence of mild cognitive impairment, which is considered to be pre-clinical 

dementia. It is predicted that the increase in the number of patients with type 2 

diabetes and aging will contribute to a further increase in these indicators [28]. 

The mechanisms that underlie cognitive dysfunction in type 2 diabetes have 

not been fully disclosed yet, but a number of convincing hypotheses regarding to 

the formation of vascular, neurodegenerative and metabolic disorders have been 

proposed. The factors of the development of cognitive impairment in diabetes 

mellitus include hyper- and hypoglycemia, hyperinsulinemia, cerebral insulin 

resistance, the formation of end-product glycation, the competition of insulin-

degrading enzyme with inhibition of the degradation of β-amyloid peptides, micro-

and macrovascular cerebral violations, inflammation, acute cerebrovascular 

abnormalities blood circulation (HPMC), etc. In the end, it is likely that the cause 

is multifactorial, but the leading role belongs to chronic hyperglycemia and insulin 

resistance [22, 28-32]. 

Previously it was thought that glucose is consumed by the insulin in the 

brain, independently due to GLUT-1 and GLUT-3 transporters, and insulin 

signaling mechanisms are implemented mainly on the periphery. At the same time, 
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it is finally discovered that this hormone has a neuromodulatory effect on the brain. 

Signaling of insulin is involved in numerous cerebral functions, including 

cognition and memory. It is proven that insulin directly provides glucose 

metabolism in the structures of the central nervous system [23, 28, 29]. 

Insulin and insulin-like growth factor (IGF) rapidly bind to tyrosine kinase 

receptors in the brain, IGF receptors and insulin receptors due to the high degree of 

identity. Insulin receptors are localized in certain parts of the brain, namely the 

olfactory bulb, the cerebral cortex, the hypothalamus, the tonsil, and the striped 

body, but their highest concentration – in the hippocampus, which is responsible 

for the mnemonic functions. The binding of insulin to the receptor substrate leads 

to its autophosphorylation, which initiates the activation of phosphatidylinositol-3-

kinase, which stimulates the production of protein kinase B and inhibition of 

glycogen synthase-3 kinase. All this ensures membrane-stabilizing action by 

suppressing the production of free radicals. It is proven that insulin-stimulated 

glucose transport in neurons increases the activity of cholinergic synapses in the 

central nervous system, which creates a substrate for the implementation of higher 

brain functions. In turn, experimental DM in animals contributes to the reduction 

of neuroplasticity in the neurons of the hippocampus in the context of a violation 

of glutamate neurotransmission due to a decrease in the density of NMDA 

receptors [28-30]. 

In patients with DM type 2, a negative correlation between cognitive 

function and insulin, C-peptide and HOMA index is also established, indicating the 

role of insulin resistance and hyperinsulinemia in the development of cerebral 

disorders in this disease [31]. 

Studies in recent years show that cognitive dysfunction can be related to 

insulin resistance and neuroinflammation of the brain, which leads to 

neurodegeneration, which allowed scientists to conventionally consider dementia a 

kind of «diabetes of the brain» or «type 3 diabetes» [32]. 

This hypothesis is confirmed by the fact that the level of insulin and the 

number of insulin receptors in AD patients, especially in the brain part related to 

learning and memory, are significantly higher than in healthy subjects. As already 

noted, insulin and its signaling pathways not only regulate the metabolism of 

glucose and energy but also modulate learning and memory. Since cognitive 

structures such as the hippocampus and the anterior cortex (part of the cerebral 

cortex located in the temporal lobe related to the hippocampal formation) have a 

high density of insulin receptors and can produce insulin locally, an obstacle at any 

point of insulin signaling can lead to cognitive impairment, most of which is 

associated with memory, attention, and executive functions [23, 33]. 

This is confirmed by the fact, that the autopsy of people died of Alzheimer’s 

disease has shown a decrease in the expression of genes encoding insulin secretion 

signaling proteins and a lower level of several proteins in this pathway. In addition, 

plaques that occur in AD and neurofibrillary bubbles contain glycated protein, the 

formation of which may be provoked by the impossibility of insulin action [23, 33-

35]. 

Experimental studies have shown that due to insulin resistance excessive 

proteins activation of the signaling pathway of insulin in the brain causes the 
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formation of amyloid plaques, which negatively affects both short-term and long-

term memory, as well as cognitive function. In this case, there is a violation of the 

cascade reactions signaling, including inhibition of phosphatidylinositide-3 kinase, 

protein kinase B and activation of 3-kinase glycogen synthase, which induces 

hyperphosphorylation of tau protein, accumulation of oligomers and oxidative 

stress leading to mitochondrial dysfunction, apoptosis, secretion of 

proinflammatory cytokines, and neurodegeneration [34, 35]. 

In particular, it has been proven that insulin is involved in the regulation of 

protein synthesis of the precursor of amyloid APP and β-amyloid, the main 

component of amyloid deposits, and also regulates the phosphorylation of tau 

protein, which forms the basis of neurofibrillary formations. In this case, this 

hormone stimulates the transfer of APP-β-amyloid to the membrane and 

extracellular release of β-amyloid, and insulin resistance causes an increase in the 

activity of the β- and γ-secretase, with subsequent increase in the content of β-

amyloid [36, 37]. 

Another theory is related to the reduction in the elimination of β-amyloid, 

whose cerebral clearance can be done by microglial capture or by the insulin-

degrading enzyme (IDE). However, insulin resistance competes with β-amyloid, 

which contributes to the accumulation of β-amyloid in the brain [38, 39]. Lowering 

insulin sensitivity may result in the activation of the enzyme GSK-3beta, which 

catalyzes the phosphorylation of tau protein, a major component of neurofibrillary 

tusks [40]. Insulin and insulin-like growth factor bind to insulin receptor, leading 

to its autophosphorylation and activation. Activation of this receptor leads to 

phosphorylation of phosphoinositide 3-kinase (PI3K) enzyme, which in turn 

phosphorylates and inhibits glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) enzyme, which 

is important for tau protein phosphorylation. Thus, insulin deficiency/resistance 

leads to GSK3β abnormal activation, and consequently, to an increase of p-tau 

formation [41]. 

Today, there is no doubt that one of the leading factors in the development 

of cognitive impairment in diabetes is chronic hyperglycemia, the manifestation of 

which is associated with cognitive deficits. The results of many studies in patients 

with diabetes of both types have demonstrated a close relationship between 

glycemia and glycosylated hemoglobin (HbA1c) with disorders of higher brain 

function. It has also been established that a higher average daily glycemia is 

associated with an increased risk of dementia. Negative correlation with cognitive 

functions also reveals the index of postprandial glycemia [42]. 

With regard to other preclinical studies, hyperglycemia has been shown to 

increase Aβ levels in the interstitial fluid (ISF), altering neuronal activity. It seems 

that high glucose metabolism may alter ATP-sensitive potassium (KATP) 

channels, which correlate with changes in metabolism, neural activity, and ISF Aβ 

[43, 44]. As a result of persistent hyperglycemia, processes of glucose binding to 

amino groups of proteins are enhanced, with the formation of heterogeneous and 

unstable compounds – end-product glycation (AGE), which have the ability to 

modify neurofibrillary tufa-protein bubbles and beta-amyloid plaques, which 

obviously contributes to the progression of neurodegeneration in AD. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6507104/#CR55
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In addition to the mechanisms discussed earlier, studies have reported that 

AGEs induce neuronal death through activation of cell death pathways, in addition 

to stimulating APP processing through increased expression of complexes β and γ-

secretases (BACE and PSEN1), in a process involving reactive oxygen species 

generation [45]. Moreovere, Aβ peptide may undergo non-enzymatic glycation, 

making it an AGE more neurotoxic than its non-glycated form [46]. 

Therefore, according to the scientists, the better control of blood glucose 

levels is necessary to prevent the development of cognitive impairments of 

different genes in patients with DM type 2 [42]. At the same time, the maximum 

compensation advantages issue for DM type 2 is controversial. Thus, in a number 

of studies, satisfactory glycemic control was associated with less pronounced 

cognitive impairment [47, 48]. In contrast, the ACCORD-MIND study, conducted 

in 52 clinical centers in North America with the involvement of about 3,000 

patients with DM type 2, has shown that active glycemic control is not associated 

with improved cognitive performance in patients with DM type 2 [49]. In addition, 

such an approach may be dangerous in terms of the hypoglycemic reactions risk, 

which adversely affects cognitive function [50, 51], because normal brain function 

depends directly on the level of glucose as the main source of energy for cerebral 

metabolism. Acute hypoglycemia, in addition to neuroglycopenic reactions, 

provokes cardiovascular crises and hemorheological disorders along with the 

activation of the sympathoadrenal system and hormonal dysregulation. At the same 

time, hemodynamic and hemorheological disorders that develop in the context of 

endothelial dysfunction, oxidative stress, violation of the cytokine link of immune 

regulation, activation of apoptosis factors, etc., increase the risk of local focal areas 

of tissue ischemia and the manifestation of vascular events [52]. 

In recent years, the hypothesis about the role of hyperamilinemia in the 

development of AD has been actively discussed [53-55]. Amylin (or islet amyloid 

polypeptide, IAPP) is a neuroendocrine hormone secreted by beta cells together 

with insulin. By interacting with the nuclei of the brain, it regulates the sense of 

saturation through central mechanisms, reduces appetite, stomach emptying speed, 

and also suppresses glucagon secretion, preventing postprandial hyperglycemia. 

Today amylin is considered as the third islet pancreatic hormone (along with 

insulin and glucagon), which is involved in maintaining glucose homeostasis. In 

this case, hyperamylinaemia, which is often recorded in patients with obesity and 

insulin resistance, leads to oligomerization of this polypeptide, an increase in its 

deposition in pancreatic islets, a decrease in the number of β-cells by amplifying 

the processes of apoptosis and/or necrosis and thereby increasing the development 

rate of absolute insulin deficiency. A recent study has shown that polymorphism of 

the amylin gene is associated with AD [53]. Independent studies have shown that 

elderly patients with AD or moderate cognitive impairment had lower amylin 

plasma concentrations than controls [54]. The brain tissue analysis of persons with 

AD, which runs on the background of the DM, revealed the deposition of a 

significant amount of amylin in the gray matter and in the walls of the brain 

vessels. It was also demonstrated that IAPP (amylin) aggregates are able to 

enhance the aggregation of Aβ, providing a potential additional link between AD 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6507104/#CR56
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6507104/#CR57
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and T2DM. Clearly, future studies will provide further keys to understand the 

relation between cognitive loss, obesity and T2DM [55]. 

It is noteworthy that this substance was found in the brain of patients with 

AD without diabetes [56]. In view of the above, an amylin analog is used as an 

informational and non-invasive challenge test for AD [57]. 

Hypertension as a component of MS is associated with an increased risk of 

developing AD [58]. Noteworthy is the fact that hypertension, especially when it 

presents in middle age, adversely affects older age cognitive performance, and this 

association decreases with age [59].  

Hypertension adversely affects the vascular wall, which can lead to 

hypoperfusion, ischemia and cerebral hypoxia, and can also cause the dysfunction 

of the blood-brain barrier. This creates the preconditions for the accumulation of 

APP and Aβ [60]. 

Dyslipidemia is another manifestation of MS associated with the risk of AD. 

Patients with AD have a 10% higher cholesterol level compared to healthy people 

[61]. Hypercholesterolemia has been shown to impair the integrity of the blood-

brain barrier [62].  

According to experimental studies, hypercholesterolemia is associated with 

increased beta-amyloid deposition, cognitive deficits, neuroinflammation and 

cholinergic neuron dysfunction [63, 64].  

Some scientists point out the beneficial effect of statins for the prevention of 

the progression of AD [65, 66]. However, other studies to date have not 

demonstrated the benefits of statins in AD [66, 67].  

Recently, there have been results of studies showing the role of gut 

microbiota disorders in patients with obesity in the development of 

neuroinflammation and, as a consequence, increased risk ofAD. According to 

some authors, the microbiota-gut-brain axis is a bidirectional communication 

system that is not fully understood, but it includes neural, immune, endocrine, and 

metabolic pathways [69, 70]. The increased permeability of the gut and blood-

brain barrier induced by microbiota dysbiosis may mediate or affect AD 

pathogenesis and other neurodegenerative disorders, especially those ones which 

are associated with aging. In addition, bacteria populating in the gut microbiota can 

secrete large amounts of amyloids and lipopolysaccharides, which might contribute 

to the modulation of signaling pathways and the production of proinflammatory 

cytokines associated with the pathogenesis of AD. Moreover, imbalances in the gut 

microbiota can induce inflammation that is associated with the pathogenesis of 

obesity, type 2 diabetes mellitus, and AD. The purpose of this review is to 

summarize and discuss the current findings that may elucidate the role of the gut 

microbiota in the development of AD. 

Taking into account the pathogenetic mechanisms already mentioned above, 

it should also be remembered that in most cases obesity is the result of an 

unhealthy lifestyle. In addition to malnutrition, due to damage to the bone and joint 

apparatus, patients with obesity are prone to hypodynamia, which can directly 

affect cognitive processes. On the other hand, the development of cognitive 

impairment contributes to impaired self-care, reduced compliance, leading to the 

development and progression of obesity. Thus, modifying eating habits and 
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lifestyles to prevent the development of obesity should be key points in the 

prevention of AD.  

The relevance of this problem is indicated by the fact that at the Society for 

Neuroscience’s recent annual meeting, several research teams presented data on 

mechanisms that may hamper brain energy metabolism in Alzheimer disease – and 

potentially contribute to cognitive decline [71]. At the same time, clinical 

researchers are exploring ways to slow or prevent dementia using drugs and 

lifestyle modifications typically prescribed for metabolic disorders like diabetes or 

obesity. These lines of inquiry have taken on new urgency as several amyloid-

targeting therapies for Alzheimer disease have failed in clinical trials, leading to 

questions about whether the so-called amyloid hypothesis may be flawed. Further 

research is needed in this direction. 

 
References: 

1. World Population Review. Most Obese Countries 2020. http://worldpopulationreview.com/countries/most-

obese-countries/. Available from: Feb 3, 2020. 

2. Blüher, M. Obesity: global epidemiology and pathogenesis. Nat Rev Endocrinol 15, 288–298 (2019). 

https://doi.org/10.1038/s41574-019-0176-8.  

3. Collaboration NC; NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in body-mass index, 
underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based 

measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults. Lancet. 2017 Dec;390(10113):2627–42. 

4. World Health Organization. Dementia. http://www. who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/. Available from: 

Feb 3, 2020. 

5. Lane CA, Hardy J, Schott JM. Alzheimer’s disease. Eur J Neurol. 2018 Jan;25(1):59-70. doi: 10.1111/ 

ene.13439. 

6. Barron AM, Rosario ER, Elteriefi R, Pike CJ. Sex-specific effects of high fat diet on indices of metabolic 

syndrome in 3xTg-AD mice: implications for Alzheimer's disease. PLoS One. 2013;8(10):e78554. Published 

2013 Oct 28. doi:10.1371/journal.pone.0078554. 

7. Julien C, Tremblay C, Phivilay A, et al. High-fat diet aggravates amyloid-beta and tau pathologies in the 3xTg-

AD mouse model. Neurobiol Aging. 2010;31(9):1516-31. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2008.08.022. 
8. Knight EM, Martins IV, Gümüsgöz S, Allan SM, Lawrence CB. High-fat diet-induced memory impairment in 

triple-transgenic Alzheimer's disease (3xTgAD) mice is independent of changes in amyloid and tau 

pathology. Neurobiol Aging. 2014;35(8):1821–1832. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2014.02.010. 

9. Ho AJ, Raji CA, Becker JT, et al. Obesity is linked with lower brain volume in 700 AD and MCI 

patients. Neurobiol Aging. 2010;31(8):1326–1339. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2010.04.006. 

10. Xu WL, Atti AR, Gatz M, Pedersen NL, Johansson B, Fratiglioni L. Midlife overweight and obesity increase 

late-life dementia risk: a population-based twin study. Neurology. 2011;76(18):1568–1574. 

doi:10.1212/WNL.0b013e3182190d09. 

11. Profenno LA, Porsteinsson AP, Faraone SV. Meta-analysis of Alzheimer's disease risk with obesity, diabetes, 

and related disorders. Biol Psychiatry. 2010;67(6):505–512. doi: 10.1016/j.biopsych.2009.02.013.  

12. Gustafson D, Rothenberg E, Blennow K, Steen B, Skoog I. An 18-year follow-up of overweight and risk of 

Alzheimer disease. Arch Intern Med. 2003;163(13):1524–8. doi: 10.1001/archinte.163.13.1524. 
13. Luchsinger JA, Cheng D, Tang MX, Schupf N, Mayeux R. Central obesity in the elderly is related to late-onset 

Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2012;26(2):101–105. doi:10.1097/WAD.0b013e318222f0d4. 

14. Wotton CJ, Goldacre MJ. Age at obesity and association with subsequent dementia: Record linkage 

study. Postgrad Med J. 2014;90(1068):547–51. doi: 10.1136/postgradmedj-2014-132571. 

15. Moser VA, Pike CJ. Obesity and sex interact in the regulation of Alzheimer's disease. Neurosci Biobehav Rev. 

2016;67:102–118. doi:10.1016/j.neubiorev.2015.08.021 

16. Singh-Manoux A, Dugravot A, Shipley M, et al. Obesity trajectories and risk of dementia: 28 years of follow-

up in the Whitehall II Study. Alzheimers Dement. 2018;14(2):178–186. doi:10.1016/j.jalz.2017.06.2637. 

17. Fitzpatrick AL, Kuller LH, Lopez OL, Diehr P, O'Meara ES, Longstreth WT, Jr, et al. Midlife and late-life 

obesity and the risk of dementia: cardiovascular health study. Arch Neurol. 2009;66(3):336–342. doi: 

10.1001/archneurol.2008.582.  
18.  Anstey KJ, Cherbuin N, Budge M, Young J. Body mass index in midlife and late-life as a risk factor for 

dementia: a meta-analysis of prospective studies. Obes Rev. 2011;12(5):e426–e437. doi: 10.1111/j.1467-

789X.2010.00825.x.  

19. Lee CM, Woodward M, Batty GD, et al. Association of anthropometry and weight change with risk of dementia 

and its major subtypes: A meta-analysis consisting 2.8 million adults with 57 294 cases of dementia. Obes Rev. 

2020; doi: 10.1111/obr.12989. 

http://worldpopulationreview.com/countries/most-obese-countries/
http://worldpopulationreview.com/countries/most-obese-countries/
https://doi.org/10.1038/s41574-019-0176-8


 

 

 

20 

20. Li XY, Zhang M, Xu W, et al. Midlife Modifiable Risk Factors for Dementia: A Systematic Review and Meta-
analysis of 34 Prospective Cohort Studies. Curr Alzheimer Res. 2019;16(14):1254-1268. doi: 

10.2174/1567205017666200103111253. 

21. Borshchev YY, Uspensky YP, Galagudza MM. Pathogenetic pathways of cognitive dysfunction and dementia 

in metabolic syndrome. Life Sci. 2019; 237:116932. doi: 10.1016/j.lfs.2019.116932.  

22. Silva MVF, Loures CMG, Alves LCV, de Souza LC, Borges KBG, Carvalho MDG. Alzheimer's disease: risk 

factors and potentially protective measures. J Biomed Sci. 2019;26(1):33. doi:10.1186/s12929-019-0524-y. 

23.  Folch J, Olloquequi J, Ettcheto M, et al. The Involvement of Peripheral and Brain Insulin Resistance in Late 

Onset Alzheimer's Dementia. Front Aging Neurosci. 2019;11:236. Published 2019 Sep 6. 

doi:10.3389/fnagi.2019.00236. 

24. Pashkovska NV, Pankiv VI, Grinko NV, Pashkovska OV. Diabetes mellitus and and Alzheimer’s disease. 

Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2019; 15(3):188-195. doi: 10.22141/2224-0721.15.3.2019.172103. 
25.  Gudala K, Bansal D, Schifano F, Bhansali A. Diabetes mellitus and risk of dementia: A meta-analysis of 

prospective observational studies. J Diabetes Investig. 2013 Nov 27;4(6):640-50. doi: 10.1111/jdi.12087.  

26. Ott A, Stolk RP, van Harskamp F, Pols HA, Hofman A, Breteler MM. Diabetes mellitus and the risk of 

dementia: The Rotterdam Study. Neurology. 1999;53(9):1937-42. doi: 10.1212/wnl.53.9.1937. 

27. Cheng G, Huang C, Deng H, Wang H. Diabetes as a risk factor for dementia and mild cognitive impairment: a 

meta-analysis of longitudinal studies. Intern Med J. 2012 May;42(5):484-91. doi: 10.1111/j.1445-

5994.2012.02758.x.  

28. Dodd GT, Tiganis T. Insulin action in the brain: Roles in energy and glucose homeostasis. J Neuroendocrinol. 

2017 Oct;29(10). doi: 10.1111/jne.12513. 

29. Costello DA, Claret M, Al-Qassab Hб, et al. Brain deletion of insulin receptor substrate 2 disrupts hippocampal 

synaptic plasticity and metaplasticity. PLoS One. 2012;7(2):e31124. doi: 10.1371/journal.pone.0031124.  

30. Crane PK, Walker R, Hubbard RA, et al. Glucose levels and risk of dementia. N Engl J Med. 2013 Aug 
8;369(6):540-8. doi: 10.1056/NEJMoa1215740. 

31. Laws SM, Gaskin S, Woodfield A, et al. Insulin resistance is associated with reductions in specific cognitive 

domains and increases in CSF tau in cognitively normal adults. Sci Rep. 2017 Aug 29;7(1):9766. doi: 

10.1038/s41598-017-09577-4.  

32. Bernstein LH. Brain and Cognition. Available from: https://pharmaceuticalintelligence.com/2015/10/14/ brain-

and-cognition/. Accessed: October 14, 2015.  

33. De la Monte SM, Tong M. Brain metabolic dysfunction at the core of Alzheimer’s disease. Biochem 

Pharmacol. 2014; 88(4):548-59. doi: 10.1016/j.bcp.2013.12.012. 

34. Derakhshan F, Toth C. Insulin and the brain. Curr Diabetes Rev. 2013;9(2):102-16.  

35. Shpakov A, Chistyakova O, Derkach K, Bondareva V. Hormonal signaling systems of the brain in diabetes 

mellitus. In: Chang RCC, editor. Neurodegenerative Diseases. Rijeka, Croatia: Intech Open Access Publisher; 
2011. 349- 386 pp. doi: 10.5772/28930. 

36. Kleinridders A, Ferris HA, Cai W, Kahn CR. Insulin action in brain regulates systemic metabolism and brain 

function. diabetes. 2014 Jul;63(7):2232-43. doi: 10.2337/ db14-0568.  

37. Leszek J, Trypka E, Tarasov VV, Ashraf GM, Aliev G.Type 3 Diabetes Mellitus: A Novel Implication of 

Alzheimers Disease. Curr Top Med Chem. 2017;17(12):1331- 1335. doi: 

10.2174/1568026617666170103163403. 

38. Jackson K, Barisone GA, Diaz E, Jin LW, DeCarli C, Despa F. Amylin deposition in the brain: A second 

amyloid in Alzheimer disease? Ann Neurol. 2013 Oct;74(4):517-26. doi: 10.1002/ana.23956.  

39. Xie L, Helmerhorst E, Taddei K, Plewright B, Van Bronswijk W, Martins R. Alzheimer's beta-amyloid peptides 

compete for insulin binding to the insulin receptor. J Neurosci. 2002;22(10):RC221. 

doi:10.1523/JNEUROSCI.22-10-j0001.2002. 

40. Pivovarova O, Höhn A, Grune T, Pfeiffer AF, Rudovich N. Insulin-degrading enzyme: new therapeutic target 
for diabetes and Alzheimer’s disease? Ann Med. 2016 Dec;48(8):614-624. doi: 

10.1080/07853890.2016.1197416. 

41. Kimura N. Diabetes mellitus induces Alzheimer's disease pathology: histopathological evidence from animal 

models. Int J Mol Sci. 2016;17(4):503. doi: 10.3390/ijms17040503. 

42. Abbatecola AM, Rizzo MR, Barbieri M, et al. Postprandial plasma glucose excursions and cognitive 

functioning in aged type 2 diabetics. Neurology. 2006;67(2):235-40. doi: 10.1212/01.wnl.0000224760.22802. 

e8. 

43. Macauley S. L., Stanley M., Caesar E., Yamada S., Raichle M., Perez R., et al. Hyperglycemia modulates 

extracellular amyloid-β levels and neuronal activity in vivo. J. Clin. Invest. 2015;125, 2463–2467. doi: 

10.1172/jci79742. 

44. Stanley M, Macauley SL, Holtzman DM. Changes in insulin and insulin signaling in Alzheimer's disease: cause 
or consequence? J Exp Med. 2016;213(8):1375–1385. doi:10.1084/jem.20160493. 

45.  Ko Shun-Yao, Ko Hshin-An, Chu Kuo-Hsiung, Shieh Tzong-Ming, Chi Tzong-Cherng, Chen Hong-I, Chang 

Weng-Cheng, Chang Shu-Shing. The Possible Mechanism of Advanced Glycation End Products (AGEs) for 

Alzheimer’s Disease. PLOS ONE. 2015;10(11):e0143345. doi: 10.1371/journal.pone.0143345.  

46. Li XH, Du LL, Cheng XS, Jiang X, Zhang Y, Lv BL, et al. Glycation exacerbates the neuronal toxicity of beta-

amyloid. Cell Death Dis. 2013;4:e673. doi: 10.1038/cddis.2013.180.  



 

 

 

21 

47. Wu JH, Haan MN, Liang J, Ghosh D, Gonzalez HM, Herman WH. Impact of antidiabetic medications on 
physical and cognitive functioning of older Mexican Americans with diabetes mellitus: a population-based 

cohort study. Ann Epidemiol. 2003 May;13(5):369-76.  

48. Weinstock RS, Teresi J, Goland R, et al. Glycemic Control and Health Disparities in Older Ethnically Diverse 

Underserved Adults with Diabetes: Five-year results from the Informatics for Diabetes Education and 

Telemedicine (IDEATel) study. Diabetes Care. 2011 Feb;34(2):274-9. doi: 10.2337/dc10-1346. 

49. Launer LJ, Miller ME, Williamson JD, et al. Effects of randomization to intensive glucose lowering on brain 

structure and function in type 2 diabetes ACCORD Memory in Diabetes Study. Lancet Neurol. 2011 

Nov;10(11):969-77. doi: 10.1016/S1474-4422(11)70188-0. 

50. Feinkohl I, Aung PP, Keller M, et al. Severe hypoglycemia and cognitive decline in older people with type 2 

diabetes: the Edinburgh type 2 diabetes study. Diabetes Care. 2014 Feb;37(2):507-15. doi: 10.2337/dc13-1384.  

51. De Galan BE, Zoungas S, Chalmers J, et al. Cognitive function and risks of cardiovascular disease and 
hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes: the Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and 

Diamicron Modified Release Controlled Evaluation (ADVANCE) trial. Diabetes Care. 2014 Feb;37(2):507-15. 

doi: 10.2337/dc13- 1384. 

52. Shukla V, Shakya AK, Perez-Pinzon MA, Dave KR. Cerebral ischemic damage in diabetes: an inflammatory 

perspective. J Neuroinflammation. 2017;14(1):21. Published 2017 Jan 23. doi:10.1186/s12974-016-0774-5. 

53. Roostaei T, Nazeri A, Felsky D, et al. Genome-wide interaction study of brain beta-amyloid burden and 

cognitive impairment in Alzheimer’s disease. Mol Psychiatry. 2017 Feb;22(2):287-295. doi: 

10.1038/mp.2016.35.  

54. Zhu H, Xue X, Wang E, et al. Amylin receptor ligands reduce the pathological cascade of Alzheimer’s disease. 

Neuropharmacology. 2017;119:170-181. doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.03.030. 

55. Moreno-Gonzalez I, Edwards Iii G, Salvadores N, Shahnawaz M, Diaz-Espinoza R, Soto C. Molecular 

interaction between type 2 diabetes and Alzheimer's disease through cross-seeding of protein misfolding. Mol 
Psychiatry. 2017;22(9):1327–1334. doi:10.1038/mp.2016.230. 

56. Jackson K, Barisone GA, Diaz E, Jin LW, DeCarli C, Despa F. Amylin deposition in the brain: A second 

amyloid in Alzheimer disease? Ann Neurol. 2013 Oct;74(4):517-26. doi: 10.1002/ana.23956.  

57. Zhu H, Stern R, Tao Q, et al. An amylin analog used as a challenge test for Alzheimer’s disease. Alzheimers 

Dement (NY). 2017 Jan;3(1):33-43. doi: 10.1016/j. trci.2016.12.002. 

58. Skoog I, Lernfelt B, Landahl S, Palmertz B, Andreasson LA, Nilsson L, et al. 15-year longitudinal study of 

blood pressure and dementia. Lancet. 1996;347(9009):1141–1145. doi: 10.1016/S0140-6736(96)90608-X.  

59.  Staessen JA, Richart T, Birkenhager WH. Less atherosclerosis and lower blood pressure for a meaningful life 

perspective with more brain. Hypertension. 2007;49(3):389–400. doi: 10.1161/01.HYP.0000258151.00728.d8.  

60. Skoog I, Gustafson D. Update on hypertension and Alzheimer's disease. Neurol Res. 2006;28(6):605–611. doi: 

10.1179/016164106X130506.  
61. Popp J, Meichsner S, Kolsch H, Lewczuk P, Maier W, Kornhuber J, et al. Cerebral and extracerebral 

cholesterol metabolism and CSF markers of Alzheimer's disease. Biochem Pharmacol. 2013;86(1):37–42. doi: 

10.1016/j.bcp.2012.12.007.  

62.  Xue-shan Z, Juan P, Qi W, Zhong R, Li-hong P, Zhi-han T, et al. Imbalanced cholesterol metabolism in 

Alzheimer's disease. Clin Chim Acta. 2016;456:107–114. doi: 10.1016/j.cca.2016.02.024.  

63. Ricciarelli R, Canepa E, Marengo B, Marinari UM, Poli G, Pronzato MA, et al. Cholesterol and Alzheimer's 

disease: a still poorly understood correlation. IUBMB Life. 2012;64(12):931–935. doi: 10.1002/iub.1091.  

64.  Ullrich C, Pirchl M, Humpel C. Hypercholesterolemia in rats impairs the cholinergic system and leads to 

memory deficits. Mol Cell Neurosci. 2010;45:408–417. doi: 10.1016/j.mcn.2010.08.001.  

65. Hendrie HC, Hake A, Lane K, Purnell C, Unverzagt F, Smith-Gamble V, et al. Statin use, incident dementia 

and Alzheimer disease in elderly African Americans. Ethn Dis. 2015;25(3):345–354. doi: 

10.18865/ed.25.3.345.  
66.  Lin FC, Chuang YS, Hsieh HM, Lee TC, Chiu KF, Liu CK, et al. Early statin use and the progression of 

Alzheimer disease: a Total population-based case-control study. Medicine (Baltimore) 2015;94(47):e2143. doi: 

10.1097/MD.0000000000002143.  

67. Song Y, Nie H, Xu Y, Zhang L, Wu Y. Association of statin use with risk of dementia: a meta-analysis of 

prospective cohort studies. Geriatr Gerontol Int. 2013;13(4):817–824. doi: 10.1111/ggi.12044.  

68.  McGuinness B, Craig D, Bullock R, Passmore P. Statins for the prevention of dementia. Cochrane Database 

Syst Rev. 2016;(1):Cd003160. 10.1002/14651858.CD003160.pub3.  

69. Jiang C, Li G, Huang P, Liu Z, Zhao B. The Gut Microbiota and Alzheimer's Disease. J Alzheimers Dis. 

2017;58(1):1-15. doi: 10.3233/JAD-161141.  

70. Solas M, Milagro FI, Ramírez MJ, Martínez JA. Inflammation and gut-brain axis link obesity to cognitive 

dysfunction: plausible pharmacological interventions.Curr Opin Pharmacol. 2017 Dec;37:87-92. doi: 
10.1016/j.coph.2017.10.005. 

71. Kuehn BM. In Alzheimer Research, Glucose Metabolism Moves to Center Stage. JAMA. 2020; DOI: 

10.1001/jama.2019.20939. 



 

 

 

22 

СИНДРОМ НЕТИРЕОЇДНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ КЛІНІЦИСТА 
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ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна 

 

В клінічній практиці часто доводиться зустрічатися з аномальними 

результатами дослідження тиреоїдної функції без яких-небудь даних за 

наявність захворювань щитоподібної залози (ЩЗ) або порушень її 

регуляторної ланки. Це є причиною діагностичних помилок, насамперед 

гіпердіагностики тиреоїдної патології і, як наслідок, необґрунтованого 

призначення тиреоїдних або антитиреоїдних препаратів. В літературі такі 

зміни називають по-різному: «синдром нетиреоїдних захворювань», 

«синдром еутиреоїдної патології», «синдром позатиреоїдної дисфункції», 

«псевдотиреоїдної дисфункції» тощо [1-4]. Останнє визначення, на нашу 

думку, найбільш повно відображає весь спектр порушень показників 

тиреоїдного гомеостазу, зумовлених різноманітними ендо- та екзогенними 

чинниками.  

Необхідно чітко усвідомлювати різницю понять тиреоїдної і 

псевдотиреоїдної дисфункції. 

Тиреоїдна дисфункція – це патологічний стан, що виникає внаслідок 

порушення синтезу тиреоїдних гормонів ЩЗ  або їхньої дії на периферичні 

тканини. 

Під псевдотиреоїдною дисфункцією розуміють відхилення показників 

вмісту сироваткових тиреоїдних гормонів внаслідок периферичних змін їх 

метаболізму та/або транспорту на тлі відсутності супутньої патології ЩЗ, 

гіпофіза та (або) гіпоталамуса. 

Наслідками неправильного трактування проявів псевдотиреоїдної 

дисфункції є, з одного боку, хибнопозитивна діагностика захворювань ЩЗ, з 

іншого ˗ утруднення верифікації справжніх тиреопатій на тлі поєднання із 

псевдотиреоїдною дисфункцією, і, як наслідок, відсутність адекватної 

корекції або необґрунтоване призначення препаратів, що може спричинити 

як погіршення перебігу основного захворювання, так і виникнення нових 

патологічних станів. 

Проблема порушень гомеостазу гормонів ЩЗ при нетиреоїдних 

захворюваннях вивчається науковцями вже понад 40 років. На сьогодні 

накопичена велика кількість даних щодо механізмів розвитку, впливу на 

прогноз основного захворювання, клінічно-діагностичних проявів, можливих 

терапевтичних підходів. Водночас й досі питання синдрому псевдотиреоїдної 

дисфункції (нетиреоїдних захворювань) є одним з найбільш дискусійних і 

невирішених [1, 5]. 

 

Причини псевдотиреоїдної дисфункції 

Незважаючи на проведення достатньо великої кількості досліджень, 

присвячених вивченню феномену порушень тиреоїдного гомеостазу при 

нетиреоїдних захворюваннях, однозначної відповіді на питання природи 
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пседотиреоїдної дисфункції й досі немає, а  думки науковців умовно можна 

поділити наступним чином:  

 це лабораторні помилки або артефакти; 

 це компенсаторна реакція, стан, який «вигідний» організму та 

спрямований на збереження енергії; 

 це патологічний стан, що погіршує перебіг основного захворювання, 

його прогноз та потребує корекції [1]. 

Виділяють велику кількість різноманітних причин, що можуть 

спровокувати порушення тиреоїдного гомеостазу без наявних захворювань 

ЩЗ або гіпоталамо-гіпофізарної системи [1-5], які можна поділити на 3 

основні групи. 

1. Патологічні стани в організмі, що супроводжуються дисфункцією 

різних органів та систем із зміною метаболізму тиреоїдних гормонів – 

синдром нетиреоїдної (або еутиреоїдної) патології. 

2. Порушення тиреоїдного гомеостазу, індуковані ліками та іншими 

хімічними агентами. 

3. Фізіологічні стани, що супроводжуються змінами метаболізму 

тиреоїдних гормонів та/або регуляторної ланки. 
 

Механізми розвитку  

Для розуміння механізмів розвитку порушень тиреоїдного гомеостазу 

слід пригадати етапи синтезу, транспортування та периферичного 

метаболізму тиреоїдних гормонів [6]. 
 

Етапи синтезу тиреоїдних гормонів  

1. Поглинання йоду. Основними і необхідними компонентами синтезу 

тиреоїдних гормонів тироксину (Т4) і трийодтироніну (Т3) є йод, що 

надходить в адекватних кількостях до ЩЗ, і амінокислота тирозин. Після 

всмоктування в кишечнику йод у вигляді йодидів через кровоносну систему 

дістається ЩЗ. За допомогою активного процесу фолікулярні клітини 

нагромаджують йодид проти хімічного та електричного градієнтів. Цей 

процес називають захопленням йоду. Кожний грам ЩЗ містить від 300 до 

600 мкг йоду.  

2. Окиснення і йодування. У клітинах ЩЗ йодид під впливом 

пероксидазної системи швидко окиснюється. Ця форма йоду піддається 

органіфікації, приєднуючись до залишків молекул амінокислоти тирозину, 

що входять до складу тиреоглобуліну – розчинного глікопротеїну, який 

локалізований у просвіті фолікулів і становить до 75% від загальної маси 

паренхіми ЩЗ. У тиреоцитах відбувається органіфікація йоду з послідовним 

утворенням монойодтирозину (Т1) та дийодтирозину (Т2).  

3. Утворення тиреоїдних гормонів з тирозинів. Внаслідок 

окиснювальної конденсації двох молекул Т2 відбувається утворення Т4 або 

конденсації Т2 і Т1 – Т3. Т4 утворюється в основному в N-кінцевій ділянці 

тиреоглобуліну, тоді як Т3 – в С-кінцевій. При низькому рівні йодиду 

утворюється більше Т1, і, як наслідок, Т3. Оскільки Т3 порівняно з Т4 володіє 

в 5 разів більшою активністю, але містить при цьому на чверть менше йоду, 

помірна нестача останнього не позначається значно на загальній тиреоїдній 
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активності. Т3 в ЩЗ утворюється також за рахунок дейодування Т4 в 

положенні 5'. 

4. Секреція тиреоїдних гормонів. Секреція тиреоїдних гормонів 

розпочинається з резорбції колоїду під впливом протеолітичних ферментів, 

внаслідок чого з тиреоглобуліну звільнюються Т1, Т2, Т3 і Т4. Т1 і Т2 

піддаються зворотному дейодуванню, а йод, що звільняється внаслідок цього 

процесу, знову використовується для синтезу тиреоїдних гормонів. 

 

Транспорт тиреоїдних гормонів 

До кровотоку здебільшого надходять Т3 і Т4 і циркулюють там у 

зв’язаній транспортними білками формі.  

Вільні і зв'язані трийодтиронін (вТ3, зТ3) і тироксин (вТ4, зТ4) 

перебувають у динамічній рівновазі. Будь-яке зниження концентрації 

вільного гормону у крові автоматично зменшує зв'язування, і навпаки. 

Оскільки здатністю проникати у клітини, взаємодіяти із специфічними 

рецепторами і спричиняти біологічні ефекти володіють лише вільні форми 

тиреоїдних гормонів, білки плазми відіграють виключну роль у визначенні 

тиреоїдного статусу організму.  

Тому в розумінні механізму змін циркулюючих гормонів ЩЗ, 

виявлених при нетиреоїдних захворюваннях, важливого значення набуває 

концепція «вільного гормону», яка полягає в тому, що лише незв'язані 

гормони мають метаболічну активність, у той час як зв‘язані формують депо 

гормонів в крові. 

Зміни у концентраціях зв'язувальних білків або афінності зв'язування 

тиреоїдних гормонів з транспортними білками мають значний вплив на 

загальний рівень гормонів в сироватці. 

Із загальної кількості Т4, що циркулює у крові, близько 80% зв'язана з 

тироксинзв’язувальним глобуліном (ТЗГ), 20% – з тироксинзв’язувальним 

преальбуміном (ТЗПА) та альбуміном, і лише 0,05% залишаються у вільному 

стані. Т3 зв'язується практично лише з ТЗГ. Оскільки Т3 володіє меншою 

спорідненістю до білків плазми порівняно з Т4, відсоток вільної його фракції 

у плазмі істотно вищий, ніж вільної форми Т4. Тому Т4 триваліше 

зберігається у крові (біологічний період напівжиття становить приблизно 7-9 

днів) і пізніше розпочинає свою біологічну дію (приблизно через 72 год), ніж 

Т3, період напівжиття якого становить 2 дні, а латентний період дії – 12 год. 

ТЗГ – глікопротеїн, що синтезується у печінці, присутній у крові у 

концентрації 1–1,5 мг% і володіє місцем зв'язування Т4 і Т3. Його 

зв’язувальна ємність становить 20 мкг%. У фізіологічних умовах тиреоїдні 

гормони займають лише близько 1/3 зв’язувальних місць цього білка. 

Естрогени посилюють синтез ТЗГ у печінці, внаслідок чого відбувається 

збільшення концентрації зв‘язаних йодтиронінів у крові, що відбувається, 

наприклад, при вагітності. Тестостерон та його аналоги, навпаки, значно 

знижують рівень ТЗГ у крові. У невагітних жінок вміст ТЗГ практично не 

відрізняється від аналогічного показника у чоловіків. Рівень ТЗГ у крові 

майже не залежить від віку. 
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Перетворення Т4 на Т3 в периферичних тканинах 

Вільні йодтироніни відносно легко проникають крізь мембрану клітин. 

Внутрішньоклітинні ефекти тиреоїдних гормонів тісно пов'язані з процесами 

їхнього метаболізму (насамперед з механізмами дейодування). 

Найважливішим з таких перетворень вважається конверсія Т4 у більш 

активний Т3. Секреція Т3 в ЩЗ забезпечує тільки до 20% позатиреоїдної 

кількості цього гормону, решта утворюється внаслідок монодейодування Т4 у 

периферичних тканинах за допомогою селеновмісних ензимів – дейодиназ. 

Існують 3 типи ферментів родини дейодиназ, що відповідають за метаболізм 

тиреоїдних гормонів (таб. 1) [3, 7]. 
 

Таблиця 1 

Типи ферментів родини дейодиназ 
Тип дейодинази 

 

Локалізація Дія 

Дейодиназа 1-го типу (D1) в печінці,  нирках, 

щитоподібній залозі, 

гіпофізі 

Т4 → Т3;   

рТ3 → 3,3'-Т2;      

Т3 → 3,5-Т2;      

Т2 → Т1 → Т0 

Забезпечує підтримку рівня Т3 

крові, який використовується 

більшістю периферичних тканин 

Дейодиназа 2-го типу  

(D2) 

в головному мозку, 

жировій тканині , 

щитоподібній залозі, 

серці,  коронарних 

артеріях, гладеньких 

м'язах артерій, скелетних 

м’язах  

Т4 → Т3 

Головна роль полягає в 

утворенні Т3 з Т4 всередині 

клітин для локального 

(тканинного) забезпечення  

Дейодиназа 3-го типу  

(D3) 

в ембріональній тканині, 

плаценті, печінці, 

головному мозку, шкірі 

Т4 → рТ3 (неактивний);   

Т3 → Т2 

Забезпечує інактивацію 

тиреоїдних гормонів 

 

За допомогою цього механізму самі клітини регулюють кількість 

активного гормону, оскільки Т3, як вже зазначалося, набагато активніший за 

Т4, який прийнято називати «прогормоном». У більшість периферичних 

тканин Т3 надходить з крові. Важливим винятком є головний мозок, зокрема 

гіпоталамус, де Т3 переважно утворюється локально. Результати досліджень 

свідчать про те, що різні тканини можуть мати різні концентрації Т3, у т.ч. і 

за рахунок різної дейодиназної активності, тобто існує своєрідний 

тканинноспецифічний тиреоїдний статус, а нормалізація рівня ТТГ не 

забезпечує однакових рівнів T3 в різних тканинах. Вважається, що в 

тканинах, в яких знижена дейодиназна активність, можливий розвиток 

тканинного гіпотиреозу [1, 6]. 

Периферичні тканини можуть перетворювати Т4 не лише в активніший 

Т3, але й у практично позбавлений активності pТ3, у якому атом йоду 

відсутній у внутрішньому кільці молекули. У самій ЩЗ утворюється до 3% 

наявного у крові рТ3, решта – внаслідок периферичної конверсії Т4 у 
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тканинах. При голодуванні та стресових станах, коли організму потрібно 

зберігати енергію, переважає конверсія Т4 у рТ3. На цей процес впливають 

також ряд гормонів і лікарських речовин. 

Як вже зазначалося, порушення периферичного метаболізму або 

транспорту тиреоїдних гормонів є основними причинами розвитку 

псевдотиреоїдної дисфункції.  

Порушення гомеостазу  гормонів ЩЗ може відбутися на будь-якому 

етапі їх метаболізму, тому виділяють декілька можливих механізмів розвитку 

псевдотиреоїдної дисфункції [1-3, 8]. 

 

Основні механізми розвитку псевдотиреоїдної дисфункції 

 Порушення периферичного перетворення Т4 на Т3 шляхом дейодування. 

 Посилене перетворення Т4 на неактивний реверсивний Т3 (рТ3).  

 Підвищення або зниження зв'язування тиреоїдних гормонів з білками 

плазми. 

 Підвищення утилізації Т3 тканинами. 

 Порушення секреції  тироліберину (ТРГ) та ТТГ за дії різних агентів і 

відсутність реакції на зміни рівнів тиреоїдних гормонів внаслідок 

відсутності порушень дейодування в  гіпофізі. 
 

Типи та прояви псевдотиреоїдної дисфункції 

На сьогодні запропоновано декілька класифікацій псевдотиреоїдної 

дисфункції (синдрому нетиреоїдної патології), що тією чи іншою мірою 

відображають спектр порушень тиреоїдного гомеостазу, спричинених 

різноманітними патологічними й фізіологічними позатиреоїдними станами. 

Загалом можна виділити декілька основних типів зазначеного синдрому, а 

також різні варіанти їх поєднання [4, 9].  
 

Типи синдрому псевдотиреоїдної дисфункції (нетиреоїдної патології) 

 Синдром низького Т3 

 Синдром низького Т4 

 Синдром високого Т4 

 Синдром ізольованого низького ТТГ 

 Синдром ізольованого високого ТТГ  

 Змішаний 

Синдром низького Т3 

Синдром низького Т3 є найбільш поширеним варіантом 

псевдотиреоїдної дисфункції, який може розвиватися при багатьох 

патологічних станах і, за даними деяких авторів, реєструється у більш, ніж 

70% госпіталізованих пацієнтів [4, 5, 10].  

Механізм його розвитку полягає у зниженні активності селенозалежних 

дейодиназ, зумовлених різними причинами. Це можуть бути як патологічні 

зміни з боку органів і тканин, в яких відбувається конверсія (дейодування)  

тиреоїдних гормонів, так і пригнічення останньої внаслідок дії ряду 

біологічно активних речовин та медикаментів. 
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Прояви синдрому низького Т3 

 Низький рівень вТ3 /або вТ3 та зТ3 

 Нормальний або дещо підвищений  рівень вТ4 

 Нормальний рівень ТТГ (відсутність адекватного підвищення у відповідь 

на зниження Т3) 
 

Причини розвитку 

1. Ураження органів, в яких відбувається периферичний метаболізм 

(дейодування) тиреоїдних гормонів, зокрема печінки (хронічні гепатити, 

цироз, гострий гепатит та гостра печінкова недостатність), нирок (гостра 

ниркова недостатність, гломерулонефрит, діабетична нефропатія, амілоїдоз 

нирок), головного мозку (гострі та хронічні порушення мозкового 

кровообігу, набряк мозку), поліорганна недостатність.  

2. Пригнічення дейодиназної активності внаслідок дії біологічно 

активних речовин та медикаментів: 

 посилення дії біологічно активних речовин, зокрема прозапальних 

цитокінів (TNF α, IL-1, IL-6, CRP) вільних жирних кислот, лептину, тощо 

(інфаркт міокарду, травми, опіки, запальні процеси, інфекційні 

захворювання, ожиріння, гіперліпідемія, цукровий діабет); 

 мікроелементна недостатність (селено-, залізодефіцит); 

 медикамент-індуковане пригнічення дейодиназної активності (на 

тлі застосування глюкокортикоїдів, бета-адреноблокаторів, аміодарону, 

рентгенконтрастних речовин тощо). 

3.  Компенсаторне енергозберігальне зниження дейодиназної 

активності з метою обмеження утворення більш активного Т3 (голодування, 

синдром мальабсорбції). 

4. Похилий вік. 

5. Генетично зумовлене порушення дейодиназної активності. 
 
Захворювання органів, в яких відбувається дейодування тиреоїдних 

гормонів, нерідко перебігають із синдромом низького Т3. Частіше всього він 

реєструється при захворюваннях печінки, зокрема при гепатитах і цирозах 

[11].  

Особливо часто синдром низького Т3 розвивається при тяжких 

патологічних станах, що супроводжуються гіперпродукцією біологічно 

активних речовини, зокрема прозапальних цитокінів, асоціюється з гіршим 

прогнозом і вважається  незалежним фактором ризику летальності, зокрема у 

хворих з серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями [12-

14, 15]. 

З іншого боку, існує думка, що ізольований синдром низького Т3 без 

зниження Т4 представляє собою більш легку форму синдрому нетиреоїдних 

захворювань без клінічних ознак гіпотиреозу [1]. 

Синдром низького Т3 може бути своєрідною компенсаторною 

реакцією. Голодування, а точніше різке обмеження у раціоні вуглеводів, 

спричиняє пригнічення дейодування Т4 із зменшенням утворення кількості 

активного Т 3 в печінці. Оскільки голодування викликає гальмування 

швидкості основного обміну, зниження Т3 є адаптивною відповіддю 
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організму на збереження калорій та білка, викликаючи певну ступінь 

гіпотиреозу, насамперед тканинного [16]. На нашу думку, це може бути 

однією з причин так званого «феномену рикошету» при голодних дієтах, 

коли після голодування організм стрімко набирає масу тіла.  

Дефіцит ряду мікроелементів, зокрема селену, який є ключовим 

компонентом дейодиназ, також може супроводжуватись порушенням 

перетворення Т4 на Т3 [17]. 

Найчастіше псевдотиреоїдна дисфункція трапляється у літніх пацієнтів, 

оскільки з віком секреція Т4 ЩЗ знижується, але при цьому паралельно 

пригнічується його метаболізм і кліренс, відбувається затримка 

периферичної конверсії Т4 в Т3, завдяки чому концентрація Т3 в сироватці 

крові знижується, а Т4 залишається незмінною [2, 6]. 

Також доведено, що ризик розвитку синдрому низького Т3 при різних 

патологічних станах може залежати від генетичного поліморфізму 

селенозалежних дейодиназ, насамперед дейодинази 1-го типу [11, 18]. 

Як зазначено вище, основним лабораторним критерієм синдрому 

низького Т3 є зниження рівня Т3 на тлі нормальних рівнів Т4 і ТТГ.  

Найбільш часту діагностичну проблему становить хибнопозитивна 

діагностика гіпотиреозу у пацієнтів із синдромом низького T3. Наводимо 

основні відмінності цих станів (таб.2). 
 

Таблиця 2 

Диференційна діагностика синдрому низького T3  та первинного гіпотиреозу 

Синдром низького T3 Первинний гіпотиреоз 

сироватковий рівень ТТГ в нормі  рівень ТТГ значно підвищений 

рівень вільного Т3 знижений, показник  

Т3/Т4 знижений 

рівень вільного Т3 знижений меншою 

мірою, ніж вільного Т4,  показник  Т3/Т4 

підвищений 

вільний Т4 в нормі вільний Т4 знижений 

рівень реверсивного Т3 підвищений рівень реверсивного Т3 знижений 

 

На нашу думку, одним з найпростіших шляхів запобігання 

діагностичних помилок є уникнення призначення пацієнтам зайвих 

необґрунтованих обстежень, зокрема визначення Т3. 

Виходячи з вищезазначеного, закономірно виникає питання: чому не 

відбувається зростання ТТГ у відповідь на зменшення утворення активного 

гормону Т3? Справа в тому, що на тлі зазначених вище захворювань 

спостерігається зниження активності D1 та підвищення активності D3, в той 

час як рівень D2, який забезпечує 80% утворення в головному мозку, зокрема 

в гіпоталамо-гіпофізарній ділянці, залишається незмінним або навіть дещо 

підвищеним. Оскільки рівень Т3 в гіпофізі не знижується, тобто гіпофіз 

залишається еутиреоїдним, ТТГ не реагує на зниження Т3 в крові [7]. 
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Синдром низького Т4 

Синдром низького Т4 є доволі частим варіантом псевдотиреоїдної 

дисфункції і трапляється переважно у пацієнтів відділень інтенсивної терапії 

та хірургічних стаціонарів  [1, 19-21].  

Основні його механізми полягають у зниженні зв’язування з 

транспортними білками тиреоїдних гормонів, а також порушенні синтезу та 

вивільнення Т4.  
 

Прояви синдрому низького Т4 

˗ Низький рівень зТ4 або рівні зТ4 та вТ4  

˗ Нормальні або низькі (рідко незначно підвищені) рівні вТ3 та зT3   

˗ Рівень ТТГ в нормі  або дещо знижений (відсутність адекватного 

підвищення на зниження Т4) 
 

Причини розвитку 

1. Захворювання, які спричиняють дефіцит транспортних (ТЗГ, 

ТЗПА) білків плазми крові (супроводжується зниженням рівнів загального Т4), 

зокрема печінки (гостра печінкова недостатність, хронічні гепатити, цироз), 

нирок (гломерулонефрит, діабетична нефропатія, амілоїдоз нирок, гостра 

ниркова недостатність), синдром мальабсорбції, крововтрата. 
2. Стани, що спричиняють зниження зв’язувальної здатності 

тиреоїдних гормонів з транспортними білками та/або збільшенням 

метаболічного кліренсу Т4 (супроводжується зниженням рівнів загального 

Т4), а саме гіперкортизолізм, стресові стани, гострі серцево-судинні події, 

травми, оперативні втручання, гострі інфекційні захворювання, 

гіперандрогенія, гіперпродукція СТГ і інсуліноподібного фактору росту, 

прийом анаболічних стероїдів, барбітуратів, нестероїдних протизапальних 

препаратів, саліцилатів, похідних сульфонілсечовини, гепарину, ряду 

сечогінних засобів тощо.  

3. Зміни в організмі, що спричиняють порушення синтезу та 

вивільнення тиреоїдних гормонів (супроводжується зниженням рівнів Т4 

разом з Т3), зокрема тяжкі запальні, інфекційні захворювання (сепсис, 

менінгококцемія), тяжкі травми, опіки та обмороження, отруєння, стан 

після хірургічних втручань, стан після трансплантації кісткового мозку, 

інфаркт міокарда, гострі порушення мозкового кровообігу, прийом 

глюкокортикоїдів, препаратів літію, глютетіміду).  

4. Стани, що спричиняють підвищення дейодиназної активності з 

посиленим перетворенням Т4 на Т3 (супроводжується зниженням рівнів Т4 на 

тлі нормальних або дещо підвищених рівнів Т3) – вагітність, йододефіцит, 

гіперпродукція соматотропного гормону, зловживання опіатами. 
 

Як і у випадку синдрому низького T3, синдром низького Т4 дуже часто 

плутають з істинним гіпотиреозом. Водночас ці стани мають суттєві 

діагностичні відмінності (таб. 3). 
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Таблиця 3 

Диференційна діагностика синдрому низького Т4 та первинного гіпотиреозу 

Синдром низького Т4 Первинний гіпотиреоз 

рівень ТТГ  нормальний або дещо знижений  рівень ТТГ підвищений 

низький рівень загального Т4 або зниження 

рівнів загального Т4 разом з вільним Т4 
рівні вільного Т4 та загального Т4 знижені  

нормальні або низькі (в ряді випадків 

незначно підвищені) рівні вільного та 

загального Т3 

рівні вільного Т3 та загального T3 знижені  

 

Одночасне зниження рівня Т3 і Т4 (див. псевдотиреоїдна дисфункція 

змішаного типу) часто зустрічається у пацієнтів відділень інтенсивної 

терапії. Даний варіант еутиреоїдного патологічного синдрому зумовлений 

присутністю в крові інгібіторів зв'язування тиреоїдних гормонів і 

збільшенням метаболічного кліренсу Т4. При цьому низький рівень 

загального Т4 є вкрай несприятливою прогностичною ознакою (критичним 

вважаються значення нижче 4 mg/dL (50 нмоль/л) [1, 22].  

Іноді зниження Т4 може бути компенсаторною реакцією при деяких 

фізіологічних або патологічних станах задля забезпечення організму більш 

активним Т3 шляхом підвищення дейодиназної активності, зокрема при 

вагітності, йододефіциті тощо [6, 17, 23].  
 

Синдром високого Т4 

Синдром високого Т4 трапляється рідко. Основні механізми його 

розвитку – недостатня асиміляція тироксину печінкою переважно на тлі 

посиленого надходження йоду в організм, а також підвищення зв’язування 

тиреоїдних гормонів  з транспортними білками. 
 

Прояви синдрому високого Т4 

 Високий рівень Т4 (переважно зТ4) 

 Нормальний або підвищений рівень зТ3 

 Нормальний або низьконормальний рівень ТТГ (відсутність 

адекватного зниження на підвищення Т4) 
 

Причини розвитку 

1. Надходження в організм значних доз йоду (прийом аміодарону, 

застосування рентгеноконтрастних речовин) на тлі зниження дейодиназної 

активності, насамперед, при захворюваннях печінки (супроводжується 

зростанням рівнів Т4 із нормальними або дещо зниженими рівнями Т3).  

2. Стани, що спричиняють підвищення зв’язувальної здатності 

тиреоїдних гормонів з транспортними білками (проявляється зростанням 

рівнів загальних Т4 та Т3) – вагітність, гіперестрогенія, гостра інтермітуюча 

порфірія, прийом естрогенів, гормональних контрацептивів, тамоксифену, 5-

фторурацилу. 
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3. При ряді захворювань легень (активних проявах туберкульозу, 

гострих гнійних процесах, злоякісних пухлинах). 
 
Зниження з різних причин дейодиназної активності із зменшенням 

утилізації Т4 з одночасною активацією його утворення внаслідок надмірного 

надходження йоду в організм може спричинити підвищення цього гормону в 

сироватці крові, але, як правило, без адекватних змін значень ТТГ. 

Найбільш частою причиною підвищення рівнів загального Т4 є 

зростання зв’язувальної здатності тиреоїдних гормонів з транспортним 

білками як при фізіологічних (вагітність), так і патологічних станах або 

прийомі препаратів, що спричиняють гіперестрогенію [23, 24]. 

Також підвищення сироваткових рівнів Т4, не зумовлене патологією 

ЩЗ, може розвиватися при деяких захворюваннях легень, зокрема при 

активних формах туберкульозу. Зокрема, синдром високого Т4 реєструється у 

близько 60% хворих на легеневий туберкульоз, а при поширених 

деструктивних формах туберкульозу: фіброзно-кавернозному, 

дисемінованому та казеозній пневмонії – більш, ніж в 90% випадків. При 

цьому ймовірність виявлення розпаду легеневої тканини, обсіменіння та 

бактеріовиділення зростає в декілька разів. Припускається, що підвищення в 

крові Т4 пов'язане зі збільшенням в крові рівня ТЗГ та недостатньою його 

асиміляцією печінкою [25]. 

Синдром високого Т4, особливо в осіб з нетоксичним зобом, є частою 

причиною хибнопозитивної діагностики істинного тиреотоксикозу, зокрема 

хвороби Грейвса, причому особливі труднощі в діагностиці та визначенні 

лікувальної тактики виникають у випадку поєднання цих станів. На користь 

хвороби Грейвса свідчить суттєве підвищення рівнів тиреоїдних гормонів на 

тлі зниження ТТГ та підвищення титрів антитіл до рецептора ТТГ (таб.4). 
 

Таблиця 4 
 

Диференційна діагностика синдрому високого Т4 та хвороби Грейвса 

Синдром високого Т4 Хвороба Грейвса 

нормальний або низьконормальний рівень 

ТТГ  
рівень ТТГ знижений 

титри антитіл до рецептора ТТГ в межах  

норми 
титри антитіл до рецептора ТТГ підвищені 

високий рівень Т4 (переважно загального), 

нормальний рівень вільного Т3, нормальний 

або підвищений рівень загального Т3 

високі рівні вільних та загальних Т3 й Т4 

 

Синдром ізольованого низького ТТГ 

Механізм розвитку синдрому ізольованого низького ТТГ полягає у 

посиленні дії біологічно активних речовин або застосування препаратів, що 

пригнічують секрецію та активність ТТГ [9]. 
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Прояви синдрому низького ТТГ 

 Низький ТТГ 

 Нормальні або незначно знижені рівні Т3 і Т4 
 

Причини розвитку 

1. Посилення дії біологічно активних речовин, що знижують секрецію 

ТТГ, його активність (наприклад, внаслідок посиленого глікування) або є 

конкурентами зв‘язування цього гормону (хоріонічний гонадотропін, вільні 

жирні кислоти, лептин, прозапальні цитокіни (TNF-α, IL-1, IL-6, CRP). Може 

відмічатись при ожирінні, гіперліпідемії, цукровому діабеті, вагітності, 

трофобластичній хворобі, гострих серцево-судинних, запальних 

захворюваннях, травмах, оперативних втручаннях. 

2. Застосування препаратів, що гальмують секрецію ТТГ 

(глюкокортикоїди, антидепресанти, антиконвульсанти, допамін, каберголін, 

бромокриптин, вітамін В6, фентоламін, галоперидол). 
 

Синдром низького ТТГ є частою причиною помилкового 

діагностування істинного тиреотоксикозу, зокрема субклінічного, і, як 

наслідок, необґрунтованого призначення антитиреоїдних препаратів. Тому 

обов’язковими є обстеження, що підтверджують або спростовують наявність 

причини гіперфункції ЩЗ (визначення антитіл  до рецептора ТТГ, тиреоїдної 

пероксидази, ультразвукове дослідження ЩЗ тощо). 
 

Синдром ізольованого високого ТТГ 

Синдром ізольованого високого ТТГ – найрідкісніший варіант відхилень 

в тиреоїдному статусі, який проявляється ізольованим транзиторним 

підвищенням рівня цього гормону. У деяких випадках (наприклад, при 

гнійно-запальних захворюваннях) цей тип змінює «синдром низького ТТГ», 

що можна розглядати як гіперреактивність гіпофіза на стадії відновлення 

функції. При цьому після короткочасного транзиторного збільшення ТТГ, як 

правило, поступово настає повна нормалізація параметрів тиреоїдного 

статусу [9]. 

Також потрібно враховувати, що сироваткові рівні ТТГ зростають з 

віком, що може стати причиною гіпердіагностики гіпотиреозу в літніх осіб 

[26].  
 

Псевдотиреоїдна дисфункція змішаного типу 

Слід зазначити, що при ряді зазначених вище фізіологічних і 

патологічних станів трапляється поєднання синдрому низького Т4 із 

синдромом низького T3 (наприклад, у пацієнтів при печінковій, нирковій 

недостатності тощо). Зокрема, при застосуванні йодовмісних препаратів на 

тлі зниження функції печінки може спостерігатися поєднання синдрому 

низького Т3 із синдромом високого Т4.  

При тяжких, нерідко критичних станах (запальні, інфекційні 

захворювання, сепсис, тяжкі травми, опіки, обмороження, отруєння, стан 

після хірургічних втручань, трансплантації кісткового мозку, гострі серцево-

судинні події, голодування) може розвиватися синдром нетиреоїдних 
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захворювань, що поєднує синдроми низького Т3, низького Т4 і в ряді випадків – 

низького ТТГ [1, 20-22].  

До патофізіологічних механізмів розвитку відносять гальмування 

вивільнення ТРГ, зменшення метаболізму Т3 та Т4, зниження генерації Т3 

печінкою, збільшення утворення рТ3 та специфічне зниження регуляції 

тканинних дейодиназ, транспортерів та рецепторів тиреоїдних гомонів [1, 2]. 

Одним з пояснень складності механізму розвитку зазначеного синдрому 

може бути те, що ряд біологічно активних агентів (прозапальні цитокіни, 

глюкокортикоїди тощо) здатні, з одного боку, пригнічувати дейодиназну 

активність, з іншого – спричиняти порушення синтезу та вивільнення 

тиреоїдних гормонів та зниження секреції ТРГ та ТТГ.  

Слід зазначити, що рівень тиреоїдних гормонів в тканинах при 

зазначених вище захворюваннях зменшується, отож у пацієнтів має місце 

тканинний гіпотиреоз. При цьому на початку і при сприятливому перебігу 

реєструється  тільки синдром низького Т3, в тяжких випадках приєднується 

синдром низького Т4, а також у частини пацієнтів має місце синдром 

низького ТТГ (хоча зазвичай не менше 0,05 мкОд /мл [1]. На думку більшості 

авторів, зниження Т4 свідчить про тяжкі, часом незворотні, системні 

зрушення в організмі і є вкрай несприятливою прогностичною ознакою [1, 

20-22]. Так, у реанімаційних хворих та пацієнтів хірургічних стаціонарів 

зниження Т4 асоціюється зі значно гіршим прогнозом та збільшенням 

летальності. Для прикладу, у дітей з менінгококцемією при сироватковому 

рівні T4 нижче 4 г/дл вірогідність смерті становить близько 50%, а нижче 

2г/дл – досягає 80% [22].  

Ще одним прикладом своєрідної псевдотиреоїдної дисфункції 

змішаного типу є зміни тиреоїдного метаболізму у вагітних. 
 

Зміни тиреоїдного гомеостазу під час вагітності 

Збільшення розміру ЩЗ є відображенням фізіологічних процесів в 

організмі, викликаних вагітністю.  

Так, зумовлене гіперестрогенією посилення синтезу ТЗГ веде до 

зростання рівня загальних (пов’язаних із білками) гормонів, що на 6–8-му 

тижні вагітності перевищують показники до вагітності майже у 1,5 раза та 

залишаються підвищеними до пологів. Відповідно до цього відбувається 

зниження рівнів вільних, біологічно активних гормонів із додатковою 

стимуляцією ЩЗ гіпофізом за принципом зворотного зв’язку. Рівень ТТГ 

упродовж першого триместру вагітності значно нижчий унаслідок 

перехресної реактивності хоріонічного гонадотропіну (ХГ). Справа у тому, 

що ХГ за структурою подібний до ТТГ: альфа-субодиниці цих гормонів 

повністю гомологічні, бета-субодиниці специфічні, що дозволяє ХГ 

зв’язуватися з рецепторами ТТГ. Посилена продукція ХГ спричиняє 

підвищення рівня вТ4 і, як наслідок, супресію ТТГ. Саме тому у клінічній 

картині міхурового заносу і хоріонкарциноми, що супроводжуються 

гіперсекрецією ХГ, часто відзначається тиреотоксикоз. Оскільки продукція 

ХГ є максимальною на 9–11-му тижні гестації, а далі поступово зменшується, 

рівні ТТГ, як правило, низькі у першому триместрі і зростають наприкінці 
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вагітності. Відповідно рівень вТ4 зазвичай найвищий у першому триместрі та 

знижується на пізньому терміні вагітності. Периферичний метаболізм 

тиреоїдних гормонів також набуває специфічних змін. Плацента експресує 

дейодинази 2-го типу – селенозалежні ферменти, що здійснюють 

перетворення Т4 на Т3, забезпечуючи компенсаторне підвищення рівня 

останнього, більш активного гормону. Крім того, у плаценті виробляються 

дейодинази 3-го типу, що трансформують Т4 у рТ3, а також Т3 у Т2, тобто 

перетворюють тиреоїдні гормони на біологічно неактивні метаболіти. При 

цьому відбувається дейодування тиреоїдних гормонів матері, що забезпечує 

плід додатковою кількістю йоду. З огляду на це, а також на зростання 

ниркового кліренсу йоду, материнський організм потребує додаткового 

надходження цього мікроелементу. Рівні антитіл до антигенів ЩЗ 

знижуються протягом усього періоду гестації внаслідок фізіологічної 

імуносупресії, що властива вагітності [23, 24]. 

У результаті зазначених природних змін інтерпретація показників 

функції ЩЗ у вагітних має певні особливості. Оскільки показники 

тиреоїдного гомеостазу зазнають специфічних змін упродовж терміну 

гестації, для вагітних жінок не можна застосовувати загальноприйняті норми 

рівнів Т3, Т4, ТТГ. Зокрема, з огляду на динаміку рівня ТТГ (зниження у 

першому триместрі вагітності з подальшим зростанням) сучасними 

рекомендаціями Американської асоціації тиреоїдологів та 

Ендокринологічного товариства наголошується на необхідності 

використання триместр-специфічних референсних діапазонів для цього 

гормону. Референсними діапазонами рівня ТТГ для першого триместру 

вагітності пропонується вважати значення 0,1-2,5 мОд/л; другого –             

0,2-3,0 мОд/л, третього – 0,3-3,0 мОд/л відповідно [24, 27]. 

Як зазначалося, фізіологічний рівень загальних T3 і Т4 у першому 

триместрі вагітності внаслідок гіперпродукції ТЗГ може у 1,5 раза 

перевищувати верхню межу норми для невагітних. Тому ці показники не 

можна використовувати при оцінці функціонального стану ЩЗ вагітної. З 

іншого боку, оскільки визначення рівня вТ4 утруднюється через високі рівні 

ТЗГ та зниження рівня циркулюючого альбуміну, що обмежує 

інформативність імуноаналізу, результати визначення рівня цього гормону 

повинні інтерпретуватися з великою обережністю. Найбільш надійним для 

визначення вТ4 визнаний метод рідинної хроматографії у поєднанні з мас-

спектрометрією, водночас використання його обмежене через низьку 

доступність. З огляду на вищезазначене найбільш коректним показником 

стану ЩЗ вагітних слід вважати сироватковий рівень ТТГ із урахуванням 

його триместр-специфічних референсних діапазонів. Проте визначення 

тільки одного показника позбавляє можливості дати всебічну оцінку 

тиреоїдної функції вагітної. Враховуючи це, рекомендаціями ES [24] 

зазначається необхідність пошуку альтернативних методів аналізу функції 

ЩЗ під час вагітності. Зокрема, пропонується визначення рівня загальних Т4 і 

T3, але для інтерпретації результатів рекомендується заміна референсних 

діапазонів цих гормонів шляхом множення відповідних значень для 

невагітних на 1,5. Крім того, зазначається перспективність визначення 
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індексу вільного тироксину, оскільки цей показник оцінюється з 

урахуванням зв’язувальних білків. 
 

Лікування  

Як вже зазначалося, в деяких випадках порушення тиреоїдного 

гомеостазу при нетиреоїдних захворюваннях є природною захисною 

компенсаторною реакцією, і, отже, не потребує специфічного лікування, а 

основні терапевтичні заходи повинні бути спрямовані на лікування 

основного захворювання, усунення провокуючих чинників (відміну тих чи 

інших лікарських засобів) та дефіциту необхідних для забезпечення 

тиреоїдного гомеостазу ессенціальних елементів (наприклад селену) [1, 2, 

28].  

Іншими науковцями зазначається доцільність здійснення корекції 

тиреоїдного гомеостазу, зокрема замісної терапії тиреоїдними гормонами при 

синдромах низького Т3 (препаратами ліотироніну – L-Т3) та низького Т4 

(препаратами лівотироксину – L-Т4) або обох цих молекул в разі поєднання 

зазначених синдромів [29, 30], проте доказової бази щодо необхідності 

такого лікування на сьогодні недостатньо.  

На думку Lesli De Groot [1], очевидним є той факт, що висока 

смертність у хворих із синдромом нетиреоїдних захворювань, який 

супроводжується зниженням T4 нижче 4 мкг/дл, свідчить про те, що вони є 

цільовою групою  для замісної терапії препаратами LТ4. При цьому 

зазначається відсутність явних протипоказань до замісної терапії, за 

винятком вираженої серцевої недостатності або аритмій, хоча існують 

роботи, які доводять безпечність і навіть корисність застосування тиреоїдних 

гормонів при цих захворюваннях [31, 32]. 

У пацієнтів з тяжкими критичними станами із поєднанням синдромів 

низького Т3 і Т4 деякі автори  вказують на доцільність терапії препаратами L-

T3 разом з препаратами L-T4, оскільки призначення тільки останнього не 

дозволить швидко підняти рівень T3. Лікування повинно включати 

пероральне або внутрішньовенне введення L-T3 у добовій дозі приблизно 

50мкг/добу у декілька прийомів під контролем сироваткових рівнів Т3 і Т4 

кожні 48 годин. У разі позитивної динаміки доза препаратів LT3 може бути 

поступово знижена із одночасним збільшенням дози L-T4 [29]. 

Варто зазначити, що порушення периферичної конверсії тиреоїдних 

гормонів при тяжких патологічних станах лягло в основу теорії так званого 

«температурного синдрому Вілсона», згідно якої зміни тиреоїдного 

гомеостазу при ряді захворювань спрямовані на зниження енергетичних 

витрат, пов’язаних із підвищеним метаболізмом, що характерний для 

стресових станів, шляхом утворення неактивного рТ3 замість активного Т3. 

Синдром проявляється низькою температурою тіла та іншими симптомами, 

подібними до гіпотиреозу. Для лікування автором рекомендується терапія 

препаратами L-T3. Слід зазначити, що на сьогодні теорія не визнається 

офіційною медициною і вважається псевдонауковою, хоча, на думку деяких 

авторів це питання потребує подальшого вивчення [33]. 
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Заслуговує на увагу той факт, що питання можливості використання 

терапії L-Т4 і L-T3 при поєднанні гіпотиреозу із порушеннями периферичного 

тиреоїдного гомеостазу внаслідок зниження дейодиназної активності 

піднімається в багатьох клінічних настановах [33, 34]. 

Зокрема Європейською тиреоїдною асоціацією у 2012 році були видані 

окремі Рекомендації щодо використання комбінованої терапії L-T4 + L-T3 в 

лікуванні гіпотиреозу [34], в яких зазначається, що близько 10% пацієнтів з 

гіпотиреозом на тлі терапії L-Т4 з нормальним рівнем ТТГ мають скарги, 

подібні до таких при гіпотиреозі. При цьому частина пацієнтів (5-10%, в 

деяких дослідженнях – до 40%) при призначенні їм комбінації L-Т4 + L-T3 

відчувають себе значно краще і надають перевагу комбінованим препаратам. 

Психологічне самопочуття і перевага комбінованої терапії L-Т4 + L-Т3 може 

бути зумовлена поліморфізмом генів, що беруть участь у метаболізмі 

тиреоїдних гормонів, зокрема транспортерів тиреоїдних гормонів і 

дейодиназ. Водночас експертами зазначається, що на сьогодні доказових 

даних про те, що комбінована терапія L-Т4 + L-T3 має певні переваги перед 

монотерапією L-Т4, недостатньо. 

Згідно зазначених рекомендацій, комбінована терапія Т4 + T3 може 

бути рекомендована експериментально пацієнтам з гіпотиреозом, які 

отримують L-Т4, при наявності збереження скарг, незважаючи на 

нормалізацію ТТГ, за умови виключення інших супутніх захворювань, з 

оцінкою ефективності впродовж 3-х місяців. Терапія L-Т4 + L-T3 не 

рекомендована пацієнтам під час вагітності та при наявності аритмій. 

Комбіновану терапію L-Т4 + L-T3 рекомендується починати виходячи зі 

співвідношення L-Т4:L-T3 між 13:1 і 20:1 (рекомендується використовувати 

окремі таблетки L-Т4 і L-T3 в комбінації. З урахуванням короткого періоду 

напіввиведення, L-T3 рекомендується поділити на 2 прийоми). Оцінка 

адекватності комбінованої терапії L-Т4 + L-T3 повинна здійснюватися на 

підставі визначення рівня ТТГ, вТ4, вТ3 і співвідношення вТ4/вТ3 в крові, 

взятої до прийому препаратів. 

Відповідно до рекомендацій ATA (2014) [33], кінцевих доказових 

даних про те, що комбінована терапія L-Т4 + L-T3 має певні переваги перед 

монотерапією L-Т4, недостатньо, водночас існуючі дані вказують на те, що 

питання потребує подальшого вивчення. Зокрема,  дослідження повинні бути 

спрямовані на генетичні аспекти порушень дейодиназної активності, 

визначення оптимального співвідношення L-Т4:L-T3 та створення 

пролонгованих препаратів L-T3.  

Тому на сьогодні монотерапія L-Т4 залишається єдиним стандартом 

лікування гіпотиреозу згідно всіх сучасних клінічних настанов. 

Обґрунтування її засновано на периферичній конверсії екзогенно введеного 

прогормону тироксину (Т4) в його активний метаболіт трийодтиронін (Т3), а 

загальне визнання впродовж багатьох років пояснюється підтвердженою 

високою ефективністю,  гарною абсорбцією (70-80%) в кишечнику, тривалим 

(приблизно 7 днів) періодом напіввиведення, який дозволяє зручне дозування 

лише один раз на день, а також низьким спектром побічних ефектів [33, 35]. 

Таким чином, наразі немає чітких доказів того, що лікування 
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тироксином або трийодтироніном при синдромі нетиреоїдних захворювань є 

невигідним, однак не існує достатніх доказів його переваг. На сьогодні 

надзвичайно актуальним є проведення перспективних досліджень в цьому 

напрямку, що, на їх думку, дозволить удосконалити лікування багатьох 

нетиреоїдних захворювань і покращити його ефективність [1]. 
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МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СЕЛЕНОВМІСНИХ ПРЕПАРАТІВ НА 

ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН У ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 
 

Абрамова Н.О. 
 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

Вступ. За останні три десятиліття число людей, що страждають на 

цукровий діабет 2-го типу (ЦД 2) значно збільшилася, що пов'язано зі 

збільшенням поширеності осіб із ожирінням. Відомо, що жирова тканина є 

активним ендокринним органом, який виробляє цитокіни або адипокіни, 

активується продукція вільних радикалів, що може, крім загальновідомих 

мехінізмів, призвести до ушкодження рецеторного апарату, поглиблюючи 

явище інсулінорезистентості 

В разі ожиріння I ступеня ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу 

(ЦД 2) зростає в три рази, II ступеня – у 5 разів і III ступеня – в 10 разів. 

Відомо, що селен володіє антиоксидантним, гіполіпідемічним, 

інсуліноміметичним та імуномодулюючим ефектом, однак призначення 

препаратів селену в комплексному лікуванні порушень вуглеводного обміну 

досі є маловивченим. 

Все це вказує на актуальність проведення досліджень в обраному 

напрямку. 

Мета дослідження – удосконалити лікування порушень вуглеводного 

обміну у хворих з метаболічним синдромом. 

Матеріал та методи дослідження. Проведено комплексне обстеження 

56 пацієнтів з ЦД 2-го типу. 

Обстежуваних пацієнтів випадковим чином розподілено на дві групи: 

16 ЦД 2-го типу отримували пероральні цукрознижувальні препарати класу 

бігуанідів (метформін в середньодобовій дозі 1000 – 2000 мг/добу). До 

основної групи увійшло 20 осіб, які на тлі базисної терапії отримували 

препарат «Цефасель», який містить 0,333 мг селеніту натрію, що 

еквівалентно 100 мкг селену, по ½ таблетки на добу протягом 30 днів. 

Отримані результати оцінювались до початку лікування, одразу по закінченні 

проведеного лікування.  

Результати. Встановлено достовірне зниження рівня глікемії натще¸ 

глікозильваного гемоглобіну та HOMA-IR в обох групах, більш виражене на 

тлі додаткового прийому препарату селену (р<0,05). Зниження HOMA-IR 

виявилося достовірним і відносно групи осіб, які отримували тільки  базисне 

лікування (р<0,05). 

Висновок. В результаті прийому препарату селену на тлі базисного 

лікування протягом 1 місяця спостерігається статистично значиме зменшення 

прояву інсулінорезістентості (знижується HOMA-IR) у пацієнтів основної 
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групи порівняно із групою порівняння, що свідчить про інсуліноміметичні 

властивості препарату селену. 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ «ШКОЛИ КЕРУВАННЯ ВАГОЮ» У 

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОМУ СТАЦІОНАРІ 
 

Андрійчук Д.Р., Марчук Ю.Ф.* 
 

Кафедра педіатрії та медичної генетики, 

*Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

У даний час одним з важливих напрямків в медицині є створення 

«Шкіл для навчання хворих». У хворих, що пройшли таке навчання, значно 

покращуються показники ефективності лікування. «Школи керування вагою» 

(«ШКВ») в педіатрії повинні бути адаптовані до вікового сприйняття. 

Мета дослідження – оптимізувати роботу «ШКВ», адаптувати 

методику для дітей різного віку, оцінити її ефективність. 

Матеріал та методи дослідження. Було обстежено 107 дітей c 

ожирінням І-ІV ступеня. Для оцінки ефективності «ШКВ» діти були 

розділені на 2 групи. Діти першої групи (n=87) отримали традиційне 

лікування (дієтотерапія, ЛФК, за показами – симптоматична терапія, 

фізіолікування) після курсу навчання в «ШКВ». Діти другої групи (n=33) 

отримали аналогічне лікування без навчання в «ШКВ».  

Результати. Розроблено програму навчання дітей з ожирінням в 

«ШКВ». Групове навчання направлене на формування у дітей з ожирінням і 

їх батьків мотивації на лікування і самоконтроль захворювання, зміна 

способу життя. Методика адаптована для пацієнтів старшого дошкільного, 

молодшого шкільного віку і підлітків. Навчання дошкільнят та дітей 

молодшого шкільного віку проводиться у формі сюжетно-рольової гри. 

Інформаційні блоки представлені у вигляді віршів, які легко 

запам'ятовуються, використовується казкотерапія. З дидактичною метою і 

для зміни стилю харчової поведінки для дошкільнят та молодших школярів 

написані різні казки для ефективного навчання.  

Для підлітків в «ШКВ» проводяться мікролекціі, практичні заняття, 

пацієнти вчаться складати свій раціон, вирішують ситуаційні завдання, 

використовується інтерактивна форма навчання. З метою м'якої 

психокорекції використовується музикотерапія.  

Контроль проведено у дітей через 6 місяців. Незалежно від віку у 75 

(86,2%) дітей, які пройшли навчання «ШКВ», спостерігалася позитивна 

динаміка. На етапі зниження маси тіла: успішно (>5 кг) – у 28 (32%) дітей, 

виключно (>10 кг) – у 7 (8%) дітей. 40 (45,9%) пацієнтів стабілізували масу 

тіла. У 12 (13,7%) дітей прибавка у вазі прогресувала у зв'язку з небажанням 

сім'ї змінити стиль життя відповідно до рекомендацій. У даний час 75 

(86,2%) дітей перебувають на етапі підтримки маси тіла. У 2 групі прибавка у 

вазі прогресувала у 21 (63,6%) дитини, 12 (36,4%) дітей стабілізували масу 
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тіла. 

Висновки: 

1. Створено програму навчання у «ШКВ» для дошкільнят, молодших 

школярів і підлітків. 

2. Навчання у «ШКВ» створює мотивацію для дотримання дієти, 

заняття фізкультурою, самоконтролю захворювання. 

3. Заняття в ««ШКВ»» дозволили провести ефективну реабілітацію у 

86,2% дітей з ожирінням. 

 

 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ФІБРОЗОУТВОРЕННЯ У ПЕЧІНЦІ У ХВОРИХ НА 

НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ  

ЗА КОМОРБІДНОСТІ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК 
 

Антонів А.А. 
 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

Вступ. Згідно з даними літератури, неалкогольний стеатогепатит 

(НАСГ) при прогресуванні призводить до розвитку як цирозу печінки (ЦП), 

так і гепатоцелюлярної карциноми, захворюваність на які на тлі НАСГ 

істотно перевищує показники у популяції. Численними є спроби науковців 

щодо пошуку нових вірогідних біохімічних маркерів інтенсивності 

фіброзоутворення, підвищення діагностичної цінності, чутливості та 

специфічності існуючих методів та розробка методів впливу з метою 

гальмування зазначених процесів.  

Мета роботи − дослідити частоту та інтенсивность біохімічних 

маркерів фіброзу печінки при НАСГ, що розвинувся на тлі ожиріння І-ІІ 

ступеня та хронічної хвороби нирок (ХХН) І-ІІІ стадії.  

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 98 хворих на НАСГ на 

тлі ожиріння І-ІІ ступеня, у тому числі: 52 хворих на НАСГ на тлі ожиріння І-

ІІ ступеня (1 група) (без супровідної ХХН), 46 хворих на НАСГ на тлі 

ожиріння І-ІІ ступеня із коморбідною ХХН І-ІІІ ст. (2 група). Контрольну 

групу склали 20 практично здорових осіб (ПЗО) відповідного віку та статі.  

Визначення структурних змін паренхіми печінки та нирок здійснювали 

шляхом проведення ультрасонографічного (УСГ) дослідження. З метою 

кількісної оцінки змін ехогенності печінки використали метод 

еходенситометрії із обчисленням гепато-ренального індексу (ГРІ). 

Еходенситометрію печінки проводили натще на апараті Ultima PA («Радмир» 

ДП АТ НДІРВ, Харків, Україна) із використанням конвексного датчика 

(частота 3–5 МГц) з подальшою цифровою гістографічною обробкою УЗ-

зображень. Для обчислення ГРІ на апараті візуалізували праву частку 

печінки, розташовуючи датчик у сагітальній площині по середньоключичній 

лінії з виведенням у зріз правої нирки. На лінії, паралельній довгій осі правої 

нирки, вибирали дві ділянки з максимально можливою гомогенністю та без 
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включення судин і біліарних трактів. Перша, розміром 3,5×4 см (зона А), 

локалізувалася поблизу передньої поверхні печінки. Другу ділянку, розміром 

2×2 см (зона В), локалізували в кірковій речовині правої нирки між 

пірамідами. У кожній ділянці реєстрували цифровий гістографічний 

показник середнього рівня інтенсивності ехосигналу – MN. ГРІ 

розраховували за формулою: ГРІ = MNА/MNВ.  

Біопсія печінки виконана 32 хворим на НАСГ із супровідною ХХН      

І-ІІІ ст., 28 хворим на НАСГ без ХХН. Біоптати печінки отримували шляхом 

черезшкірної чи лапароскопічної прицільної біопсії. Стадію фіброзу 

визначали за морфологічною класифікацією Е.Brunt (2000) із обчисленням 

індексу фіброзу (ІФ).  

Результати. За даними УСГ печінки обстежених хворих виявило 

вірогідний ступінь гепатомегалії, середньозернисту трансформацію 

структури та мозаїчне ущільнення (гіперехогенність, «строкатість») 

паренхіми печінки внаслідок її запалення, а також істотний ступінь розвитку 

стеатозу печінки (значний відсоток дорзального згасання ехосигналу). У 

обстежених хворих спостерігали статистично достовірне зростання ГРІ 

(р<0,001). Так, медіана та 25-й і 75-й квартильні значення для ГРІ у ПЗО 

становили 1,13 (1,0–1,27), у 1-й групі – 1,92 (1,75–2,16), у 2-й групі – 2,44 

(95% ДІ 2,27–2,61). Підвищення ГРІ асоційоване з кількістю накопичених 

ліпідів у паренхімі органа, про що свідчить наявність прямої статистично 

достовірної сильної кореляції між ступенем стеатозу (за даними Steato-test) та 

ГРІ (r=0,87; p<0,001). У пацієнтів із НАСГ на тлі ожиріння зміни ехогенності 

печінки, зумовлені наявністю неалкогольного стеатозу.   

Згідно з отриманими результатами, серед обстежених хворих на НАСГ 

1 групи нульова стадія фіброзу (F0) зустрічалася у 28,6% хворих, водночас у 

42,8% хворих реєстрували вірогідні фібротичні зміни (F1) у печінковій 

тканині. У хворих на НАСГ 1 групи F2 стадію було зареєстровано у 17,9% 

хворих, F3 – у 10,7%. Отже, найчастіше реєстрували фібротичні зміни F1 

стадії.У групі хворих на НАСГ 2 групи F0 стадія фіброзу спостерігалася у 

9,4% хворих. F1 стадія була зареєстрована у співвідношенні 28,1%, F2 – 

37,5%, F3 стадія була зареєстрована відповідно у 25,0% хворих 2 групи. F4 

стадії у цього контингенту осіб виявлено не було. Порівняльний аналіз 

розподілу обстежених хворих за стадіями фіброзу при НАСГ 2 групи показав 

максимальну серед груп порівняння частоту F2 та F3 (37,5% та 25,0%) стадій. 

Отримані результати вказують на участь ХХН в індукції фіброзування 

печінкової тканини на тлі НАСГ і ожиріння. 

Аналіз структури фібротичних змін, а саме їх локалізації та 

поширеності у печінковій тканині, вказує на наявність усіх видів фіброзу, 

притаманних хронічним дифузним захворюванням печінки: 

перицелюлярного, перисинусоїдального, центролобулярного та портального 

з елементами септального (при F3), однак вони зустрічалися із різною 

частотою та ступенем вираженості залежно від коморбідності з ХХН. Так, у 

хворих на НАСГ 1 групи найчастіше спостерігався перицелюлярний фіброз 

(у 100% випадків), дещо рідше зустрічався фіброз перисинусоїдально типу 
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(39,3%) та центролобулярний (35,7%) й у 10,7% спостерігали 

перипортальний та порталий фіброз печінки. 

У 2 групі перицелюлярний фіброз також спостерігався у 100% 

випадків, значний відсоток займали перисинусоїдальний (78,1%) та 

перивенулярний (68,8 %) фіброз 3-ї зони, а також фіброз портального та/або 

перипортального типу з поодинокими септами (25,0%).  

Висновки. Коморбідний перебіг неалкогольного стеатогепатиту із 

хронічною хворобою нирок характеризується вищим ступенем стеатозу 

печінки (ГРІ у 1,3 рази вищий у порівнянні з групою хворих на 

неалкогольний стеатогепатит, p<0,05)), та вищим діагностичним порогом 

значень гепаторенального індексу, який у сильній взаємозалежності корелює 

зі ступенем стеатозу печінки, визначеним за Steato-test (r=0,87; p<0,001). При 

неалкогольному стеатогепатиті, що розвивається на тлі ожиріння та 

хронічної хвороби нирок І-ІІІ стадії, встановлено наявність фібротичних змін 

у печінковій тканині, які за біохімічним індексом фіброзу перевищують такі 

у хворих на неалкогольний стеатогепатит без коморбідності з патологією 

нирок. При неалкогольному стеатогепатиті встановлено прояви переважно 

F0-F1 cтадій фіброзу печінки, при неалкогольному стеатогепатиті із 

супровідною хронічною хворобою нирок І-ІІІ стадії переважали F1-F2 стадії 

фіброзу печінкової тканини. 
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Вступ. Проблема діагностики та прогнозування перебігу 

неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) є однією із важливих проблем 

внутрішньої медицини, має загальномедичне та соціальне значення. Перше 

місце серед причин розвитку НАСГ займає синдром інсулінорезистентності. 

НАСГ найчастіше виникає за умов ожиріння (20-81%). Поширеність НАСГ у 

світі становить 10% (600 млн. людей). За останні 5 років в Україні 

захворюваність на стеатогепатит зросла на 76,6%.  

Частота виникнення НАСГ у хворих на ХХН не відома. Механізми їх 

спільного розвитку описані в поодиноких працях, які проводились переважно 

в експерименті. Дослідження, виконані в клініці, присвячені виключно 

розвитку гепаторенального синдрому у хворих на декомпенсаний цироз 

печінки з різноманітними ускладненнями. Незважаючи на те, що серед різних 

патологічних процесів у внутрішніх органах, які виникають на тлі 

метаболічного синдрому – НАСГ є надзвичайно поширеним захворюванням, 

і досить часто вона виникає у хворих з ХХН, досі дана коморбідність 
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залишається визначною проблемою сьогодення та потребує достатнього 

вивченя.  

Мета роботи − дослідити частоту та інтенсивность провідних 

клінічних та біохімічних синдромів неалкогольного стеатогепатиту на тлі 

ожиріння І-ІІ ступеня та хронічної хвороби нирок І-ІІІ стадій. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 105 хворих на 

неалкогольний стеатогепатит (НАСГ): з яких 52 хворих на НАСГ із 

ожирінням І ступеня (1 група), 53 хворих на НАСГ із коморбідним 

ожирінням І ступеня та хронічну хворобу нирок (ХХН) І-ІІІ стадії (2 група). 

Для визначення залежності перебігу НАСГ від наявності ХНН групи хворих 

були рандомізовані за віком, статтю, ступенем ожиріння. Середній вік 

пацієнтів склав (45,8±3,81) років, чоловіків було 48, жінок 57 осіб. 

Функціональний стан печінки та нирок визначали за загальноприйнятим 

переліком активності ферментів, маркерів пігментного та азотистого обміну, 

ліпідограми, іонограми, протеїнограми, обчислення коефіцієнту де Рітіса, 

швидкості клубочкової фільтрації. Визначення структурних змін паренхіми 

печінки та нирок здійснювали шляхом проведення ультрасонографічного 

(УСГ) дослідження. З метою кількісної оцінки змін ехогенності печінки 

використали метод еходенситометрії із обчисленням гепато-ренального 

індексу (ГРІ). 

Результати. При аналізі клінічних проявів НАСГ у хворих 2-ї слід 

зазначити вірогідно вищу їх частоту і інтенсивність. Зокрема, симптоми 

астено-вегетативного синдрому спостерігалися частіше: відповідно у 1,3 рази 

(р<0,05) у порівнянні з хворими 1-ї групи, що було пов’язано, ймовірно, із 

підвищеним накопиченням не знешкоджених печінкою продуктів 

метаболізму за умов супровідних ХХН у фазі загострення.  

Клінічно та біохімічно синдром холестазу було встановлено у 20,0% 

хворих на НАСГ 1-ї групи та у 28,3% хворих 2-ї групи, який проявлявся 

свербежем шкіри, гіркотою в роті, наявністю ксантоматозних утворень на 

повіках, гіпербілірубінемією за рахунок прямої фракції білірубіну, 

зростанням активності ЛФ та γ-ГТ. У незначної кількості хворих 1-ї групи 

було встановлено спленомегалію (13,5%), однак у хворих 2-ї групи частота 

спленомегалії перевищила показник у 1-й групі у 2,4 рази (р<0,05). 

Встановлений синдром спленомегалії повністю зникав у хворих 1-ї та 2-ї 

груп після проведеного лікування, що свідчить про відсутність стійкого 

синдрому портальної гіпертензії.  

Синдром ендокринних розладів спостерігався в усіх хворих на НАСГ у 

вигляді ожиріння І ступеня. Водночас, ПТГ було встановлено частіше за 

наявності ХХН на 7,6%. Отже, частота розвитку основних клінічних 

синдромів стеатогепатиту у хворих на НАСГ із супровідною ХХН І-ІІІ ст. у 

порівнянні з ізольованим перебігом НАСГ вірогідно зростала. 

При аналізі біохімічних синдромів найбільш часто при НАСГ виявляли 

підвищення середніх показників активності АлАТ у сироватці крові, які за 

ізольованого перебігу НАСГ перевищували показник у ПЗО у 2,3 рази 

(р<0,05) та АсАТ у 3,0 рази (р<0,05). Характерним було зниження 

коефіцієнта де Рітіса (АсАТ/АлАТ) на 25,2% (р<0,05), що, за відсутності 
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позитивних маркерів вірусів гепатиту В та С у сироватці крові, вказує на 

неалкогольне дисметаболічне та запальне захворювання печінки. 

Підтвердженням даного факту були позитивні результати біохімічних 

скринінгових тестів: Steato-test та NASH-test (р<0,05) та негативні результати 

ASH-test (р<0,05) у обстежених хворих, що виключає алкогольну природу 

захворювання.  

У хворих на НАСГ із ХХН синдром цитолізу був більш інтенсивним, 

оскільки активність АлАТ перевищила показник у ПЗО у 3,7 рази (р<0,05), а 

активність АсАТ – у 3,2 рази (р<0,05), що призвело до зниження коефіцієнту 

де Рітіса на 13,6% (р<0,05) у порівнянні з ПЗО. Вміст загального білірубіну у 

хворих 2-ї групи перевищував нормативні показники у 1,8 разів (р<0,05) 

проти 1,5 рази у хворих 1-ї групи (р<0,05). Слід зазначити, що рівень 

загального білірубіну у крові зростав завдяки підвищенню обох його 

фракцій: кон’югованої – у 2,2 рази (р<0,05) проти 1,9 рази (р<0,05) у 1-й 

групі, та некон’югованої: перевищення у 1,7 разів проти 1,3 рази (р<0,05).   

Висновки. Дослідження показало, що клінічний перебіг 

неалкогольного стеатогепатиту при коморбідності з ожирінням і хронічною 

хворобою нирок характеризується високою частотою й інтенсивністю 

клінічних (астено-вегетативним, диспепсичним, гепатомегалією, 

спленомегалією, геморагічним, холестатичним і ендокринними розладами) і 

біохімічних (цитолітичний, холестатичний, мезенхімально-запальний 

синдром і синдром печінковоклітинної недостатності) синдромів. 

Коморбідний пербіг неалкогольного стеатогепатиту та хронічної хвороби 

нирок характеризується високим ступенем стеатозу печінки і більш високим 

діагностичним порогом значень гепаторенального індексу.   

 

 

МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ ТА НИРКОВА ПАТОЛОГІЯ 
 

Безрук В.В., Безрук Т.О.* 
 

Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини, 

*Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

Надмірна маса тіла (НМТ) або ожиріння – стан, що характеризується 

надлишковим відкладанням підшкірно-жирової клітковини в організмі 

людини [Зелінська Н.Б., 2013]. В останні десятиліття цей стан став однією з 

серйозних проблем у світовій медицині, так як зайва підшкірно-жирова 

тканина є не просто баластом для організму, що збільшує навантаження на 

органи і системи, але володіє й ендокринними властивостями, виробляючи 

низку специфічних речовин: адипонектин, грелін, фактор некрозу пухлин 

альфа та інші. Абдомінальне ожиріння є одним із компонентів метаболічного 

синдрому – симптомокомплексу, що включає вісцеральне ожиріння, 

підвищення артеріального тиску (АТ), дисліпідемію та 

інсулінорезистентність [Пиріг Л.А., 2017; Іванов Д.Д., 2017].  
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Надмірне накопичення жирової тканини негативно впливає на функцію 

нирок – периваскулярний жир виробляє низку специфічних компонентів, що 

знижують тонус судин. Цей стан провокує в крові підвищення рівня 

глюкагону, який пошкоджує мембрани ниркових клубочків, внаслідок чого 

істотно підвищується екскреція білка з сечею. Жирова тканина, що 

накопичується навколо ниркових синусів, заважає нормальному відтоку 

крові і лімфи, а надлишок вісцерального жиру чинить механічний тиск на 

нирки, що призводить до підвищення внутрішньониркового тиску і, як 

наслідок, зміни гемодинамічних показників у організмі, зокрема перед 

гіпертензії або артеріальної гіпертензії (АГ). З’ясовано, що підвищення 

індексу маси тіла (ІМТ) при ожирінні на 10% знижує швидкість клубочкової 

фільтрації (ШКФ) майже в 1,5 рази; при НМТ чи ожирінні збільшується 

ймовірність розвитку АГ (у середньому на 75%), цукрового діабету (ЦД) (на 

57%); ожиріння сприяє розвитку хронічної хвороби нирок (ХХН)          

[Іванов Д.Д., 2017].  

За рекомендаціями ВООЗ значення індексу маси тіла (ІМТ) відповідно 

до віку й статі вважають проявом НМТ або ожиріння, якщо ІМТ знаходиться 

в межах 85-94 процентилі або 95 і більше процентилів. Також 

рекомендується користуватися показниками ІМТ, які відповідають 

значенням 25 кг/м2 (НМТ) та 30 кг/м2 (ожиріння) у дорослих [Cole T.J. et al., 

2000]. 

Дослідженням [Майданник В.Г. та ін., 2013], метою якого було 

визначення поширеності НМТ/ожиріння, передгіпертензії/АГ серед дітей 

шкільного віку (1803 дітей та підлітків (1092 дівчаток та 711 хлопчиків) віком 

12-18 років) у різних регіонах України: м.Київ, м.Запоріжжя, м.Тернопіль, 

Чернівецька обл., було встановлено, що НМТ найбільш поширена серед 

школярів м.Києва – виявлена у 16,4% учнів 13-15-річного віку (у 18,7% 

хлопчиків та 14,0% дівчаток), дещо рідше серед дітей м.Тернополя (у 12,9% 

хлопчиків і 9,1% дівчаток). Тенденція переважання НМТ серед хлопців 

відмічена і у студентів 1 курсу медичного університету м.Запоріжжя (у 12,0% 

проти 6,2%), тоді як серед школярів Чернівецької області НМТ частіше 

зустрічалась у дівчаток порівняно із хлопчиками (у 10,3% проти 8,2%). НМТ 

або ожиріння виявлялась загалом у 15% обстежених, частіше серед школярів 

Чернівецької області (у 26,3%; p<0,01) та м.Києва (у 20%), рідше серед 

школярів м.Тернополя (у15,9%) та студентів м.Запоріжжя (у 10,7%; p<0,01). 

Серед хлопчиків поширеність НМТ або ожиріння в цілому була у 2 рази 

більша, ніж у дівчаток (у 20,2% проти 11,7; p<0,001), хоча у школярів 

Чернівецької області відмічена зворотна тенденція (у дівчаток НМТ 

виявлялась у 28,9% проти 23,7% у хлопчиків). 

Також досліджувалася [Безрук В.В., Нечитайло Д.Ю., 2014] 

поширеність передгіпертензії/АГ, так у дітей Чернівецької області 

підвищений АТ (передгіпертензія/АГ) діагностовано у 30 (30,93%) 

обстежених хлопців та 39 (40,2%) дівчат (обстежено 194 школяра, віком 13-

15 років; середній вік – 13,4±0,12 року; гендерне співвідношення обстежених 

складало 1:1). За результатами дослідження передгіпертензія (АТ у межах 90-

95 перцентилі кривої розподілу в популяції відповідно віку, статі, зросту) 
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виявлялася у 3,09% серед дівчат та 8,25% хлопців. Показник поширеності АГ 

(АТ вище 95 перцентилі) у дівчат склав – 37,11% та 22,68% відповідно серед 

обстежених юнаків (p<0,01). Серед обстежених школярів та підлітків із 

передгіпертензією та АГ можлива нефрогенна причина АГ виявлялася у 

17,39% випадків (12 дітей): 10 дітей хворіють на хронічний пієлонефрит 

(ХП), 1 дитина – цукровий діабет 1 типу, діабетичну нефропатію та у 1 

дитини – вроджена аномалія розвитку нирки (підковоподібна нирка), 

правобічний гідронефроз. 

При скринінговому досліджені сечі у 6,18% обстежених – 12 школярів 

(8 дівчат та 4 хлопці) виявлялась мікроальбумінурія у діапазоні від 15,0 до 

45,0 мг/дл. Серед обстежених школярів із мікроальбумінурією у 66,67% 

випадків спостерігалося підвищення показників АТ (у 41, 67% – показники 

АТ були в межах 90-95 перцентилі кривої розподілу в популяції відповідно 

віку, статі, зросту із середнім значенням АТ – 132/89 мм рт.ст.; у 25,0% – 

показники АТ вище 95 перцентилі кривої розподілу в популяції відповідно 

віку, статі, зросту із середнім значенням АТ – 146/92 мм рт.ст. Серед вище 

зазначених обстежених передгіпертензія/АГ асоціювалася із хворобами 

сечовидільної системи. 

Таким чином, результатами досліджень констатується, що у кожної 

сьомої дитини України (у 20,2% хлопчиків і 11,7% дівчаток; p<0,001) 

визначається надлишкова маса тіла або ожиріння. Підвищений артеріальний 

тиск (предгіпертензія/АГ) діагностовано у 25,1% хлопчиків і 11% дівчаток 

(p<0,001). У сільській місцевості надлишкова маса тіла/ожиріння і 

підвищений артеріальний тиск частіше виявлялися у дівчаток. З віком у 

підлітків частіше зустрічається артеріальна гіпертензія, ніж предгіпертензія. 

Підвищений артеріальний тиск серед підлітків з надмірною масою тіла 

визначалося в 1,5-7,5 рази частіше, ніж серед дітей з нормальною масою тіла. 

Діти з обтяженим генеалогічним анамнезом, наявністю 

передгіпертензії/АГ та мікроальбумінурією повинні входити до групи ризику 

щодо розвитку хронічної нефрологічної патології. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІТОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 

СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА У ХВОРИХ НА 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ 
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Вступ. Прогресуюче зростання поширеності цукрового діабету 2-го 

типу (ЦД-2) та рання діагностика і лікування зумовлених ним метаболічних 

уражень внутрішніх органів – глобальна проблема. Одним із таких уражень є 

синдром подразненого кишечника (СПК) та часто супутній йому дисбіоз 

кишечника (ДК), який переважно не має специфічних проявів та 
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методологічно важко підтверджується мікробіологічними методами навіть у 

розвинутих країнах. СПК у хворих на ЦД-2 має свої специфічні 

патофізіологічні особливості. На відміну від СПК, який розвивається 

переважно внаслідок органічних уражень верхніх ділянок органів травлення 

(хронічні гастрити, панкреатити, холецистити зі зниженням їх функції), при 

ЦД також можливі прояви названих захворювань як патофізіологічна ланка, 

однак, при тривалому перебігу ЦД, стані субкомпенсації нашаровуються 

нейро-ендокринні відхилення, нейро- та ангіопатії, згодом – 

атеросклеротичні зміни судин на рівні шлунково-кишкового тракту, що 

зумовлюють мляві клінічні прояви, торпідний перебіг, часті рецидиви, 

погіршення результатів навіть триваліших, ніж зазвичай, курсів лікування 

СПК. 

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування проявів СПК 

у хворих на ЦД-2го типу.  

Матеріал та методи дослідження. Спостереження проведені у 18 

хворих на ЦД-2го типу, в яких виявлені прояви СПК (діагностовано за 

римськими критеріями IV). Серед обстежених переважали жінки (11 з 18 

осіб) у віці 46-65 років. Тривалість ЦД коливалася в межах 9-14 років, 

контроль лікування цієї недуги здійснювали ендокринологи, констатовано 

стадію субкомпенсації. Тривалість СПК була в межах 4-7 років, з приводу 

загострень якого майже щорічно хворі лікувалися в гастроентерологів за 

сучасних підходів (корекція дієти згідно особливостей випорожнень, 

диференційовано засоби корекції моторики, секреторних порушень 

кишечнику, піногасники, вітрогінні, седативні, спазмолітики, поліферментні 

препарати, пре-, пробіотики). В усіх хворих констатовано також хронічний 

гіпокінетичний холецистит в період нестійкої ремісії та стеатогепатоз. Проте, 

нестійкі результати лікування СПК упродовж 1,5-2 місяців дали нам підстави 

враховувати приховані патогенетичні нашарування діабетичного характеру і 

включити доповнення до визнаних схем лікування СПК засобів, які б певною 

мірою нівелювали діабетичні нашарування. Для цього обрані вітчизняний 

препарат Вазавітал (екстракт гінкго білоба 40мг, пилок бджолиний 60 мг, 

вітаміни С, В1, В6, В2, Р) по одній капсулі тричі на день упродовж не менше 

трьох місяців (загальний вплив на судинно-метаболічні порушення) та 

гомеопатичний препарат Холедіус (складники: чистотіл, розторопша, 

барбарис і подофіл), який покращує функцію гепатобіліарної системи, 

підшлункової залози та кишечника, сприяє зменшенню хронічного 

запалення, покращує процеси травлення. Холедіус призначали по 10 крапель 

тричі на день упродовж двох місяців. В усіх хворих виявили СПК змішаного 

ттипу з переважанням закрепів. 

Критерії ефективності: швидкість регресу проявів СПК, нейро- й 

ангіопатій нижніх кінцівок, термін досягнення стану ремісії СПК, 

порівняльна оцінка результатів лікування з попередніми етапами (хворими та 

лікарем). 

Результати. Встановлено, що залежно від давності ЦД, віку пацієнтів, 

вираженості нейро- й ангіопатій нижніх кінцівок, зі слів хворих в 

порівняльному аспекті, покращання перебігу СПК та зменшення його проявів 
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наступало з 10-14 дня і до 30-35 дня курсу лікування із включенням 

Вазавітала і Холедіуса вдавалося досягти стану нестійкої ремісії; до 40-45 

дня – стійкої ремісії СПК. Враховуючи специфіку атерогенезу при ЦД та 

особливості ангіо- і нейропатій Вазавітал призначали до 3 місяців, але перші 

клінічні прояви впливу на зазначені прояви відмічені лише з 30-35 дня його 

використання (потепління кінцівок, зменшення парестезій). Нам важливими 

були позитивні оцінки пацієнтів з приводу включення Вазавітала і Холедіуса 

у визнані ефективності обраних нами доповнень до використовуваних 

стандартах лікування СПК. Побічних ефектів від застосування Вазавітала і 

Холедіуса не спостерігалось. 

Отримані дані свідчать, що покращення судинно-метаболічних 

процесів Вазавіталом та діяльності гепатобіліарної системи і підшлункової 

залози Холедіусом створює передумови для підвищення ефективності дії 

ліків стандартної схеми лікування СПК. 

Висновки. Комплексні фітопрепарати Вазавітал і Холедіус є 

оптимізуючими стандартні схеми лікування синдрому подразненого 

кишечника засобами у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Перспективою 

подальшого наукового пошуку є уточнення механізму дії цих препаратів за 

даними біохімічних і ультрасонографічних методів дослідження. 
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Вступ. За останні десятиліття констатується глобальне тривожне 

зростання частоти уражень щитоподібної залози (ЩЗ) не тільки в 

йододефіцитних регіонах. Звернута увага науковців різних фахів  на 

негативний вплив та потребу подальшого вивчення ряду груп забруднювачів 

довкілля в цьому процесі. Такими забруднювачами визнано поліхлоровані 

дифеніли (виробництво пестицидів), полібромовані дифеніли (виробництво 

пластмас, матраців, фарб, покриття тканин від потенційного загоряння), 

перхлорат (виробництво добрив, синтетичних подушок), бісфеніл А і фталати 

(виробництво іграшок, косметики, харчової тари, побутової техніки), 

перфторалкіли (поверхневе покриття при виробництві текстильної харчової 

упаковки, косметики, фотографія). Попадаючи різними шляхами, переважно 

через їжу, воду та інгаляційно, вони спричиняють системний негативний, 

прихований вплив на людський організм, особливо на регуляторні органи, 

одним із яких є ЩЗ з переважним пригніченням її функції. Натепер ще не 
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відомо які фактори сприяють проявам такого впливу (концентрація 

токсикантів у середовищах, час експозиції, вік, стать, професійні фактори 

тощо). Акцентується увага фахівців медико-біологічного профілю на 

зростаючі загрози несприятливого довкілля щодо екозалежних варіантів 

уражень ЩЗ, потребу нових знань, нової орієнтації, спільної діяльності в 

цьому аспекті задля своєчасного виявлення такої патології та вдосконалення 

лікування. 

В цьому повідомленні наведені результати власних спостережень за 

нечисленною групою пацієнтів, які тривало працювали в середовищах з 

різними речами, речовинами, що містять одні з вище наведених хімічних 

забруднювачів.  

Матеріал та методи дослідження. Спостереження проведені за 16 

пацієнтами у віці 42-64 роки (чоловіки/жінки = 1:3), які тривало лікувалися з 

приводу банальних, переважно вікових недуг (нейро-циркуляторна дистонія, 

різні форми ішемічної хвороби серця, гастродуодено-холецистопанкреато-

ентероколопатії, неврози) у спеціалістів терапевтичного профілю 

(кардіологи, гастроенетерологи, пульмонологи, неврологи) з сумнівними 

результатами та частими рецидивами. В діагностичних комплексах був 

задіяний належний сучасний спектр лабораторно-біохімічних та 

інструментальних досліджень, застосовані сучасні схеми лікування 

стаціонарних і амбулаторних режимах, однак результати лікування були 

недостатніми та нестійкими і наша група дослідників виявилася вкінці 

діагностично-лікувальної «одіссеї» цих хворих. Тривалість попереднього 

етапу спостереження – 2-4 роки, під нашим контролем – до одного року. 

Результати. Оцінивши достатній кваліфікаційний підхід колег на 

попередньому етапі спостереження ми дійшли висновку, що в усіх цих 

клінічних випадках мають місце недооцінені несприятливі тривало діючі 

фактори, які викликали й інші патологічні процеси, що замасковані 

«букетом» банальних уражень серцево-судинної і травної систем. При 

цілеспрямованому зборі профанамнезу виявлено 3 групи несприятливих 

професійних умов: тривала робота в зонах інтенсивного садівництва з 

недостатньо контрольованою технікою безпеки використання хімічного 

захисту рослин (6 пацієнтів), робота і лако-фарбних цехах з частими 

порушеннями техніки безпеки (5 хворих), робота в цехах пошиву весільних 

плать чи виготовлення синтетичних вінків з недостатньою вентиляцією 

приміщень (5 осіб). В усіх зазначених групах пацієнтів тривалість робочого 

дня перевищувала середню в 1,3-1,5 разу (10-14 годин) за їх добровільної 

згоди (приватний сектор працевлаштування). Згідно зібраного анамнезу 

виникла підозра на ураження ЩЗ і здійснено відповідний комплекс 

обстежень.  

При огляді звернута увага на надмірну масу тіла чи ожиріння І-ІІ 

ступеня, блідий колір шкіри, зниження її тургору та сухість в окремих 

випадках (6 осіб), пастозність обличчя. ЩЗ пальпаторно була збільшена (І-ІІ 

ступінь) у 9 з 16 осіб, зміни на УЗД – в усіх (збільшення долей, об'єму, 

переважно дифузний характер в окремих випадках (4) – дрібні вузлові 

утворення). За клінічними даними у 7 з 16 можна було виставити попередньо 
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сманіфестний гіпотиреоз. Однак, за вислідами тиреоїдних гормонів в 

обстежених рівень ТТГ був у межах 5,7-9,2 Од/л, рівні Т3 і Т4  в межах 

референтних значень, але рівень антитіл до ТПО у 6 був підвищений у 1,5-2,5 

разу. Дисонанс між клінічними проявами (у 7 осіб – явища помірного 

субклінічного гіпотиреозу) і рівнями тиреоїдних гормонів, торпідність 

проявів соматичних захворювань і певна резистентність до сучасних схем їх 

лікування дав нам підстави вважати, що у цих пацієнтів мала місце латентна 

хронічна професійна інтоксикація, яка погіршила перебіг соматичних 

захворювань, зумовила ураження ЩЗ з явищами гіпотиреозу (переважно 

субклінічного), яке внесло свою «лепту» в погіршення як паребігу, так і 

результатів лікування соматичних недуг.  

Згідно таких висновків нами рекомендовано значно зменшити дію 

професійних негативів (техніка безпеки, тривалість робочого дня, здоровий 

спосіб життя), детоксикаційна дієтотерапія, а в лікуванні додано 

полікомпонентний різнопланової дії фітозасіб «Зобофіт-дуо» за схемою 

впродовж не менше трьох місяців з досягненням значного покращання 

загальних результатів лікування виявленого комплексу недуг. 

Висновок. У випадках торпідного перебігу соматичних недуг та 

відносної резистентності до загальноприйнятих методів лікування фахівцям 

терапевтичного профілю доцільно уважно вивчати можливі екологічні та 

професійні несприятливі фактори та мати на увазі можливе ураження 

щитоподібної залози, здійснити необхідні дослідження і разі підозри на 

тиреоїдопатію вирішувати подальшу тактику комплексного лікування з 

ендокринологом. 

 

 

ФОРМУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА 

МЕНСТРУАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ 
 

Гресько М.Д. 
 

Кафедра акушерства та гінекології 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

Вступ. Ми живемо у сторіччя, коли надлишкова вага та ожиріння стали 

епідемією, поширеність якої становить 25-32%. Незважаючи на те, що наразі 

дослідники всіх галузей медицини, все частіше звертають увагу на вивчення 

проблеми метаболічного синдрому (МС), дедалі більше посилюється 

інформованість населення щодо небезпеки МС як наслідку зайвої ваги, 

захворюваність на ожиріння в усьому світі швидко зростає. 

Хронічний стрес і вплив екологічних чинників на тлі МС й ожиріння 

призводить до погіршення роботи механізмів адаптації, порушень у 

гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниковому комплексі, що маніфестується 

симптомами дисгормональних розладів репродуктивної системи. 

Поширеність МС у жінок репродуктивного віку складає від 6% до 35%, 

приблизно 30–35% у структурі порушень репродуктивної функції і до 70% 
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серед пацієнток із рецидивними гіперпластичними процесами ендометрія, 

частота ранніх втрат вагітності у даного контингенту жінок сягає 35%.  

Щонайменше 21–33% жінок страждають від порушень менструального 

циклу, що проявляються як дисменорея, аномальні маткові кровотечі (АМК), 

недостатність лютеїнової фази (НЛФ), ановуляція, безпліддя, 

внутрішньоматкова патологія, а також циклозалежні масталгії та доброякісні 

дисплазії грудних залоз (ДДГЗ). 

Мета дослідження – визначити частоту та структуру гінекологічної 

захворюваності, а також характер порушень менструальної функції у жінок із 

МС залежно від форми і ступеня ожиріння. 

Матеріал та методи дослідження. Нам встановлено, що частота 

ожиріння в популяції складає 30,1%, а частота МС серед жінок із ожирінням 

– 39,4%, що співпадає з даними літератури. Критеріями виявлення 

компонентів МС слугували: ожиріння – ІМТ >30 кг/м2; артеріальна 

гіпертензія – артеріальний тиск систолічний >140 мм рт.ст. і/або 

артеріальний тиск діастолічний >90 мм рт.ст.; гіпердисліпідемія – рівень у 

сироватці крові тригліцеридів >2,0 ммоль/л; загального холестерину             

>5 ммоль/л; ліпопротеїдів низької щільності >55 ммоль/л і ліпопротеїдів 

високої щільності. 

Серед жінок із МС нейроендокринна форма ожиріння (НЕО) відзначена 

у 62,6%, а аліментарно-конституціональне ожиріння (АКО) – у 37,4%.  

Жінок із МС і ожирінням, які перебували під нашим наглядом, 

розділено на підгрупи. У першу підгрупу увійшли жінки (середній вік 

31,8±0,5 року), ожиріння і порушення менструальної функції у яких 

формувалось після патологічних пологів, а розвитку захворювання передував 

період нерегулярних менструацій (НЕО). В другу групу увійшли жінки 

(середній вік 24,9±0,6 року), що мали ожиріння з дитинства або з 

пубертатного періоду (АКО). 

Результати. При аналізі спадкового анамнезу виявлено, що сімейну 

схильність до ожиріння за материнським морфотипом мали 56,3% жінок із 

НЕО і 65,7% – з АКО, причому у 81,8% жінок з АКО надлишкова маса тіла 

мала місце ще до закінчення статевого дозрівання, а 47,8% – жінки даної 

підгрупи при народженні мали масу більшу за 4000,0 г. Результати 

опитування жінок із МС свідчать, що у 57,1%  пацієнток із НЕО вік батьків 

коливався від 35 до 45 років і старше. Жінки, народжені від батьків у віці до 

35 років, склали 42,9%. Таким чином, простежується тенденція народження 

дівчаток, які сформували групу з НЕО в репродуктивний період, від матерів, 

що народили їх у пізньому репродуктивному віці. У жінок із АКО віковий 

ценз матерів мав реципрокну тенденцію, а саме, переважна більшість 

дівчаток (68,7%) народились від батьків віком від 25 до 36 років.  

Формування надлишкової маси тіла у жінок із НЕО спостерігалось у 

післяпологовий період залежно від кількості пологів: після перших пологів 

ознаки надлишкової маси тіла мали 5,4% жінок, других-третіх – 47,3%, 

четвертих-п’ятих – 29,5%, після шостих пологів – 17,8%. Частота 

формування ожиріння після перших пологів у жінок із МС і НЕО незначна, 

однак після других пологів показник феномену ожиріння збільшився у 6 
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разів і досяг піку частоти після третіх пологів. У подальшому відзначено 

зменшення цього показника у даного контингенту жінок. У пацієнток із МС і 

АКО мало місце зменшення показника числа пологів при даній патології, і 

чітко простежується інволюція фертильності в активному та пізньому 

репродуктивному віці. Загальна гінекологічна захворюваність у жінок із МС і 

ожирінням характеризувалась збільшенням частоти запальних процесів і 

тенденцією до розвитку пухлинних захворювань. 

Первинне безпліддя у жінок із МС і АКО зустрічалось у 5 разів 

частіше, ніж при НЕО. Ці дані підтверджують достатню маніфестацію гіпо- і 

диспластичних станів у репродуктивній системі даного контингенту жінок. 

Частота вторинного безпліддя в обох основних підгрупах спостереження 

характеризувалась високими значеннями по відношенню до контрольної 

групи пацієнток. Так, в першій основній підгрупі вона склала 16,9% і прямо 

пропорційно залежала від ступеня ожиріння: при ІІІ ступені НЕО вторинне 

безпліддя зустрічалось у 5 разів частіше, ніж при І ступені  

Найчастіше серед жінок із ожирінням і МС зустрічались порушення 

менструального циклу – у 61,6 % пацієнток із МС і НЕО та у 92,5% – із МС і 

АКО, маючи пряму кореляційну залежність від ступеня ожиріння. Тому на 

особливу увагу заслуговує аналіз характеру порушень менструального циклу 

у даного контингенту жінок. Серед порушень менструального циклу на 

момент обстеження превалювала олігоменорея у жінок другої основної 

підгрупи спостереження (32,8%) порівняно з першою підгрупою (23,2%). 

Дисфункціональні маткові кровотечі (ДМК) відзначені у 12,5% пацієнток із 

МС і НЕО і у 23,8% – із МС і АКО, гіпоменструальний синдром – у 16,9% і 

20,8%, відповідно до основних підгруп спостереження. Дані порушення 

менструального циклу відрізнялись від параметрів жінок контрольної групи, 

причому з різним ступенем достовірності синдром був відзначений в групі 

НЕО у 16,0%, АКО – 23,8%, а при III ступені – у 32,0% і 45,4% жінок. 

Глибину порушень менструальної функції відображує розвиток аменореї. За 

тестами функціональної діагностики, що проводили протягом 3 циклів, і 

секреції гормонів ановуляторні менструальні цикли виявлені у 42,8% 

пацієнток із НЕО і у 62,6% – АКО, в контрольній групі вони діагностовані у 

5,3% жінок. 

Висновки. Вивчення особливостей клінічних проявів, діагностики і 

патогенезу порушень репродуктивного здоров’я при метаболічному синдромі 

й асоційованих із ним захворювань є важливим аспектом, що визначатиме 

їхній прогноз і профілактику. 

З огляду на гостру необхідність протидії швидкому розповсюдженню 

метаболічного синдрому, особливо серед жінок репродуктивного віку, 

обов’язком лікарів-гінекологів є звернення уваги пацієнток на їх особисту 

відповідальність не лише за своє власне здоров’я, але й за збереження 

фертильності всієї популяції. 
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ЦИТОАРХІТЕКТОНІКА TLR2+ та TLR4+ ЛІМФОЦИТІВ ТА 

ТРАНСКРИПЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ГЕНІВ Gp2, Spi-B, Nf-kB1, с-REL, 

TNFα И TNFr В КИШКОВО-АСОЦІЙОВАНІЙ ЛІМФОЇДНІЙ 

ТКАНИНІ ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДІАБЕТУ ТА 
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 Вступ. Критично важливими в розвитку цукрового діабету 1 типу (ЦД 

1 типу) є зміни стану кишково-асоційованої лімфоїдної тканини (КАЛТ) та 

складу мікробіому кишечника як в умовах експериментального STZ-

індукованого діабету, так і при розвитку ЦД 1 типу у людей і хронічного 

запалення за рахунок стимуляції вродженого імунітету. Одним із найбільш 

важливих посередників у взаємодії між кишковим мікробіомом і КАЛТ є 

спеціалізовані М-клітини фолікул-асоційованого епітелію, що забезпечують 

трансцитотичну доставку антигенів підлягаючим лімфоїдним структурам. 

Допоміжну роль в утворенні М-клітин відіграє і TNFα-сигналізація.  

 Тому метою нашої роботи було вивчення особливостей експресії TLRs 

і транскрипційної активності генів Gp2, Spi-B, Nf-kB1, з-Rel, TNFα і TNFr у 

КАЛТ при експериментальному цукровому діабеті (ЕЦД) і після введення 

пентоксифіліну.  

 Матеріал та методи дослідження. Використана модель 

експериментального стрептозотоцин-індукованого діабету на щурах – 12 

тварин. Для ідентифікації TLR2+ клітин і TLR4+ клітин застосовували 

імунофлюоресцентний метод із використанням моноклональних антитіл до 

відповідних патерн-розпізнаючих рецепторів. Для вивчення транскрипційної 

активності генів використовували метод полімеразної ланцюгової реакції зі 

зворотною транскрипцією в режимі реального часу (ОТ-ПЛР).  

 Результати. У ході розвитку експериментальної патології тривалістю 2 

і 4 тижні спостерігалося зниження сумарної щільності TLR2+ і TLR4+ 

лімфоцитів у СПСОВ і ІЛФ клубової кишки щурів. При цьому щільність 

TLR2 на мембрані іммунопозитивних клітин збільшувалася у малих, а TLR4 

– у середніх і малих лімфоцитів. Введення пентоксифіліну діабетичним 

щурам призводило до зниження сумарної щільності TLR2+ клітин на 2-му 

тижні розвитку патології і до збільшення даного показника на 4-му тижні. 

Сумарна щільність TLR4+ клітин демонструвала динаміку до зростання 

тільки в СПСОВ на 2-му тижні розвитку АД на тлі введення пентоксифіліну. 

Зміни щільності TLR2 та TLR4 на поверхні лімфоцитів носили 

різноспрямований характер. Розвиток діабету знайшов своє відображення і в 

транскрипційній індукції генів ключових транскрипційних факторів NF-kB1 і 

c-Rel у клітинах КАЛТ як на 2-й, так і на 4-му тижні розвитку ЦД. Тоді як 
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введення пентоксифіліну вірогідно знижувало рівень нормалізованної 

експресії мРНК NF-kB1 протягом всього терміну спостережень і збільшувало 

цей показник для мРНК c-Rel на 2-му тижні. Відмічено зростання 

нормалізованної експресії маркерів М-клітин Gp2 і Spi-B як на 2-й, так і на 4-

му тижні розвитку експериментальної патології. Введення пентоксифіліну 

діабетичним тваринам більшою мірою знайшло своє відображення в зміні 

інтенсивності експресії мРНК маркера зрілих М-клітин Gp2 – даний показник 

збільшувався на 2-му тижні розвитку патології, а на 4-й демонстрував 

динаміку до зниження. Розвиток ЕЦД призводив до вірогідного підвищення 

рівня нормалізованої експресії прозапального цитокіну TNFα і його 

рецептора TNFr та демонструвало динаміку до зниження на тлі введення 

пентоксифіліну діабетичним тваринам. 
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Вступ. Поширеність метаболічного синдрому швидко зростає у всьому 

світі через малорухливий спосіб життя. Метаболічний синдром – це 

поєднання метаболічних порушень, що включає гіпертригліцеридемію, 

низький рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності, ожиріння, 

гіпертонію та гіперглікемію. Його зв’язок з різними очними проявами, 

такими як недіабетична ретинопатія, оклюзія центральної артерії сітківки, 

катаракта та первинна відкритокутова глаукома говорить про те, що епідемія 

метаболічного синдрому може мати і відповідні наслідки в офтальмології. У 

літературі відсутні дані про взаємозв’язок між окремими компонентами 

метаболічного синдрому та морфометричними й функціональними 

показниками сітківки без офтальмоскопічних ознак ретинопатії. 

Мета дослідження – проаналізувати наявність взаємозв’язку окремих 

компонентів метаболічного синдрому та їх комбінацій з морфометричними й 

функціональними показниками сітківки без офтальмоскопічних ознак 

ретинопатії. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 110 пацієнтів (58 жінок 

та 52 чоловіків) віком від 40 до 62 років (в середньому 49,5±7,8 років). Крім 

стандартних офтальмологічних обстежень (візометрія, тонометрія, 

біомікроскопія, офтальмоскопія), проведено оптичну когерентну томографію 

(ОКТ) сітківки та зорового нерва (RTVue-100, Optovue, США) в ділянці диска 

зорового нерва та макули з визначенням товщини шару ретинальних 

нервових волокон (retinal nerve fiber layer – RNFL), аналізом комплексу 

гангліонарних клітин сітківки (ganglion cell complex – GCC) та загальної 
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товщини сітківки, а також дослідження центрального поля зору (центральний 

пороговий 30-2 тест) за допомогою аналізатора поля зору Twinfield (Oculus, 

Німеччина).  

Критерії включення: чоловіки або жінки з компонентами 

метаболічного синдрому; показник тонометричного тиску (Ро) не більше     

21 мм рт. ст.; еметропія, гіперметропія або міопія слабкого ступеня; 

відсутність катаракти або наявність початкової вікової катаракти; відсутність 

очних хірургічних втручань в анамнезі, у тому числі лазерних.  

Критерії виключення: гіперметропія або міопія середнього та високого 

ступенів; діабетичний макулярний набряк, відшарування сітківки, 

помутніння оптичних середовищ, які обтяжують виконання ОКТ; глаукома, 

оптичні нейропатії; ретинопатії; атрофії зорового нерва; дегенеративні 

захворювання сітківки (вікова макулярна дегенерація, спадкові дегенерації 

сітківки); нейродегенеративні захворювання головного мозку, які можуть 

впливати на результати досліджень (хвороба Альцгеймера, хвороба 

Паркінсона, латеральний аміотрофічний склероз). 

Для визначення взаємозв’язку між морфофункціональними 

параметрами сітківки та окремими компонентами метаболічного синдрому 

був використаний лінійний регресійний аналіз. 

Результати. Аналіз компонентів метаболічного синдрому показав, що 

особи з високим артеріальним тиском та гіперглікемією натще мали 

статистично достовірні зміни показника середньої товщини комплексу 

гангліонарних клітин сітківки, показників загального та локального 

витончення комплексу гангліонарних клітин сітківки за даними ОКТ у 

порівнянні з особами без цих факторів (р<0,05 відповідно). Особи з 

комбінацією таких компонентів метаболічного синдрому як абдомінальне 

ожиріння та підвищений артеріальний тиск мали більш високу 

розповсюдженість потоншання шару перипапілярних нервових волокон 

сітківки, проте ці зміни не були статистично достовірними (p>0,05). Не 

встановлено кореляції між рівнем холестерину ліпопротеїдів високої 

щільності та морфометричними показниками за даними ОКТ.  

В осіб із комбінацією таких компонентів метаболічного синдрому як 

гіпертригліцеридемія, ожиріння та підвищений артеріальний тиск 

спостерігались статистично достовірні зміни порогової світлочутливості 

сітківки за даними показника PSD (pattern-standard deviation) при виконанні 

центрального порогового 30-2 тесту. 

При аналізі компонентів метаболічного синдрому та їх комбінацій було 

встановлено, що поєднання таких компонентів як високий артеріальний тиск, 

гіперглікемія та ожиріння зумовлює зміни як у морфометричних (середня 

товщина комплексу гангліонарних клітин сітківки, показники загального та 

локального витончення комплексу гангліонарних клітин сітківки), так і у 

функціональних (порогова світлочутливість сітківки) показниках, що може 

слугувати біомаркером розвитку ранньої ретинальної нейродегенерації, яка 

передує появі видимих при офтальмоскопії мікроваскулярних ознак 

ретинопатії.  
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Відомо, що ожиріння може супроводжуватися наявністю надмірної 

жирової тканини в орбіті, що підвищує резистентність відтоку 

внутрішньоочної рідини [Shiose Y., Kawase Y., 1986]. На додаток, ожиріння 

взаємозв’язано з ендотеліальною дисфункцією [Głowińska B. et al., 2004] та 

збільшенням оксидативного стресу [Bouloumie A. et al., 1999]. Саме з цими 

факторами можна пов’язати отриману нами кореляцію між ожирінням та 

змінами морфофункціонального стану сітківки.  

Добре відомим є зв’язок діабету і гіпертонії та ретинопатії [Wong TY et 

al., 2001]. При офтальмоскопічному обстеженні у наших пацієнтів 

діагностичних ознак ретинопатії виявлено не було, тому встановлену 

кореляцію між змінами морфометричних і функціональних показників 

сітківки та комбінацією високого артеріального тиску, гіперглікемії та 

ожиріння, на нашу думку, можна пояснити ймовірним впливом цих 

компонентів метаболічного синдрому на розвиток ранньої ретинальної 

нейродегенерації через механізми запалення (активація ретинальної 

мікроглії) та вироблення нейродегенеративних метаболітів (глаутамату, 

гомоцистеїну та ін.).   

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено наявність 

взаємозв’язку комбінації таких компонентів метаболічного синдрому як 

гіперглікемія, ожиріння, підвищений артеріальний тиск та змінами 

морфометричних і функціональних показників сітківки. Отримані дані 

свідчать про вплив даної комбінації компонентів метаболічного синдрому на 

розвиток ретинальної нейродегенерації до появи видимих при 

офтальмоскопії мікроваскулярних змін.      
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Однією з проблем сучасної медицині є стрімке зростання алергічних 

реакцій (АР), зокрема реакцій гіперчутливості на лікарські засоби, на 

сьогодні до 40% пацієнтів стаціонарів потерпають від патологічних реакцій, 

пов’язаних із непереносимістю ліків. Не менш важливою медико-соціальною 

проблемою є метаболічний синдром (МС), ознаки якого є у 30-40% людей 

середнього та похилого віку.  

В останні десятиліття при дослідженні механізмів взаємодії між 

ожирінням, розвитком реакцій гіперчутливості та цукровим діабетом (ЦД) 2 

типу, власне як й інших, асоційованих з ними захворювань, був зроблений 

цілий ряд досліджень, які сприяли створенню нової концепції патогенезу ЦД 

2 типу, в якій пріоритетне значення має ожиріння, як провідний фактор 

ризику виникнення інсулінорезистентності. Показано, що при ожирінні 

відбувається істотна проліферація макрофагальних клітин в жировій тканині. 
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При цьому в ній підвищується продукція таких прозапальних цитокінів, як 

ФНП-альфа і один з факторів хемотаксису моноцитів, що може, зокрема, 

пояснювати більшу частоту та важкий перебіг й респіраторних алергозів при 

МС. Це призводить до активації внутрішньоклітинних сигнальних систем в 

адипоцитах та експресії факторів, які здійснюють хемотаксис макрофагів і 

сприяють їх міграції в жирову тканину. Згодом відбувається генералізація 

запалення з підвищенням синтезу прозапальних цитокінів – ІЛ-1-бета, ІЛ-6.   

ФНП-альфа, рівень якого істотно підвищено при ожирінні, також грає 

роль в окремих ланках патогенезу АР (добре вивчена зокрема його роль в 

загостренні бронхіальної астми (БА)). Таким чином, молекулярно-клітинні 

механізми, які беруть участь в патогенезі як ожиріння при МС, так і 

алергозів, багато в чому збігаються та існує висока ймовірність того, що вони 

можуть доповнювати один одне. Крім перерахованих вище цитокінів, що 

безпосередньо беруть участь в ініціації та регуляції запальних реакцій, одну з 

ключових ролей при ожирінні грає лептин. Зв'язок лептину із запаленням 

також підтверджується виявленням його підвищених сироваткових 

концентрацій при хронічних запальних процесах, включаючи БА. Крім того, 

зростання сироваткових концентрацій лептину при наявності сенсибілізації 

супроводжується зростанням рівня продукції прозапальних цитокінів, 

модулють імунну відповідь на «Th2-шлях». Вказують, що лептин здатний 

впливати на перебіг БА через різні ланки її патогенезу, що пов'язано з 

активацією певних субпопуляцій лімфоцитів, та визначає розвиток явищ 

бронхіальної обструкції, як одного з можливих клінічних проявів АР.   

Найбільш проблематичними, враховуючи обмеженість можливості 

елімінаційних заходів, є реакції гіперчутливості, які пов’язують із прийомом 

інсуліну. Як білок, інсулін має високу здатність до АР, в клініці часто 

спостерігаються різноманітні алергічні прояви – від поодиноких уртикарій та 

незначних респіраторних ускладнень до важкої анафілаксії. 

За спостереженнями клініцистів, людський інсулін викликає рідше АР, 

ніж свинячий. Так, зокрема у пацієнтів-діабетиків, що отримають інсулін 

тривалої дії у 40 разів підвищується ризик розвитку анафілаксії після 

операції на серці. Це відбувається тому, що протамін (білковий препарат для 

відновлення нормальної здатності згущення крові після операції на серці) 

міститься в NPH – інсуліні, та тривала дія протаміну викликає в організмі 

сенсибілізацію до нього. Алергеном можуть бути також небілкові (цинк) 

домішки, що входять до складу препаратів. Але у більшості випадків алергія 

буває викликана саме інсуліном або його полімерами, про що свідчать 

місцеві АР на людський інсулін та системні реакції на високоочищені 

інсуліни. Людський інсулін менш імуногенний, ніж інсуліни тварин, а 

свинячий інсулін менш імуногенний, ніж бичачий (відрізняється від 

людського за двома амінокислотними залишками А-ланцюга та одному 

амінокислотному залишку В-ланцюга), свинячий – за амінокислотним 

залишком В-ланцюга. А-ланцюги людського та свинячого інсулінів є 

ідентичними.  

Підвищена чутливість до інсулінів формується за різними механізмами. 

Ранні місцеві АР та анафілаксія обумовлені IgE. Виникнення місцевих 
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реакцій через 5-8 годин після введення інсуліну пов'язані з IgG. Алергія на 

інсулін, розвивається через 12-24 години після введення препарату, зазвичай 

свідчить про розвиток алергічної реакції сповільненого типу (на сам інсулін 

або домішки). 

За період 2017-2019 рр. нами проведено аналіз історій хвороб та 

амбулаторних карт 60 пацієнтів на МС з позитивним алергоанамнезом. 

Важка форма діабету була діагностована у 37 хворих з МС (61,6%). 

Можливість реакцій гіперчутливості саме до лікарських засобів та продуктів 

харчування аналізувались у хворих з МС та 25 пацієнтів контрольної групи (з 

хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ)). На алергію до 

харчових продуктів, вказувало 15% пацієнтів з МС (10% в контрольній 

групі), медикаментозну гіперчутливість (МГ) спостерігали 34% пацієнтів з 

МС (проти 5% в контрольній групі). Реакції гіперчутливості на інсулін 

(конкретні препарати не відслідковувалися) спостерігали у 12 пацієнтів з МС 

(20%). 

Алергія на інсулін у 8-и хворих проявлялась розвитком шкірних 

реакцій, у 4-х хворих – респіраторними АР (явища бронхоспазму, 

закладеність носа, відчуття нестачі повітря) які виникали через 0,5-1 годину 

після введення препарату та швидко зникали (4 пацієнта), або через 4-8 годин 

(іноді до 24 год) після ін'єкції – відстрочені, або пізні реакції, клінічні прояви 

яких зберігались протягом декількох діб. 

Основні симптоми місцевої АР є почервоніння, набряклість і свербіж 

шкіри в місці ін'єкції. Свербіж може бути локальним, помірним, іноді 

нестерпний з поширенням на сусідні ділянки шкіри. У частині випадків на 

шкірних покривах відзначаються сліди розчухів. Іноді в місці введення 

інсуліну може з'являтися ущільнення, що піднімається над шкірою (папула) і 

зберігається протягом 2-7 діб. 

У рідкісних випадках тривале введення препаратів інсуліну в одну і ту 

саму ділянку тіла може призводити до розвитку місцевих алергічних 

ускладнень за типом «феномена Артюса» (ми спостерігали 2 таких випадка). 

Свербіж, хворобливе ущільнення в місці ін'єкції з'являлось через 5-7 днів 

після початку введення інсуліну. Зазвичай, якщо ін'єкції продовжувати 

робити в одну ділянку, може формуватися інфільтрат, який з часом 

нагноюється з утворенням абсцесу та гнійних нориць, можливе підвищенням 

температури тіла і суттєвим порушенням загального стану хворого.  

АР на інсулін з розвитком системних, генералізованих реакцій, за 

літературними даними, зустрічається у 0,2% хворих на ЦД, при цьому 

частіше клінічні симптоми обмежуються появою кропив'янки (гіперемія, 

сверблячи пухирі в місці введення препарату), ще рідше – розвитком 

ангіоневротичного набряку або анафілактичного шоку. Описані в літературі 

системні реакції зазвичай пов'язували з відновленням інсулінотерапії після 

тривалої перерви. Ми таких випадків не спостерігали. 

Висновки:  

1. Частота алергічних реакцій у хворих з метаболічним синдромом 

прямо залежить від давності й важкості захворювання.  
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2. Діагностику реакцій гіперчутливості, залежно від рівня медичної 

установи, слід здійснювати за допомогою клініко-анамнестичного та 

лабораторного методів досліджень, а також здійснення шкірного тестування. 

3. Програма терапевтичних заходів щодо пацієнтів із 

ендокринопатіями повинна включати дієтологічну освіту хворих, 

елімінаційні заходи щодо можливих сенсибілізуючих та провокуючих 

факторів, запобігання поліпрагмазії.  

4. Необхідно звернути увагу лікарів на необхідність фіксації даних 

щодо розвитку алергічних реакцій в медичній документації хворого. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН АВТОІМУННИХ МАРКЕРІВ У ЖІНОК, 

ХВОРИХ НА БЕЗПЛІДДЯ ТА АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ 
 

Коваль Г.Д. 
 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

 Вступ. Гормони щитоподібної залози впливають на метаболізм 

статевих гормонів і репродуктивні функції у жінок. Безпліддя у жінок із 

автоімунним тиреоїдитом важче піддається лікуванню в порівнянні з 

жінками з нормальною фертильністю. З іншого боку, імунні фактори залежні 

від екзогенних та ендогенних чинників, мають взаємозв’язок з гормонами та 

є важливими регуляторами  фертильності, а автоімунні реакції можуть 

спричиняти безпліддя та збільшувати ризики ускладнень вагітності та 

викидня. 

 Мета дослідження – визначити особливості змін автоімунних маркерів 

у жінок, які страждають на безпліддя та автоімунний тиреоїдит.  

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводилося шляхом 

детального аналізу медичної документації 32 жінок яким діагностовано 

безпліддя нез’ясованого ґенезу та аутоімунний тиреоїдит. Контрольну групу 

склали 30 жінок безпліддям трубного генезу. Групу порівняння склали 30 

практично здорових жінок. Визначали показники функції щитоподібної 

залози (тиреотропний гормон, тироксин загальний, тироксин вільний, 

трийодтиронін загальний, трийодтиронін вільний, антитіла до 

тиреопероксидази (APO), антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 

імуноферментним методом та автоімунні маркери: антиспермальних антитіл, 

антиядерних антитіл (ANA) та Ro/SS-A, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-

1, MPO, PR3, AMA, Sm методом Western Blot.  

Результати. Слід зауважити, що серед усіх жінок, які першочергово 

звернулись в клініку із причини безпліддя, у 11,34% встановлено діагноз 

автоімунного тиреоїдиту. Цей діагноз виявився найчастішим серед усіх 

автоімунних порушень у безплідних жінок – до порівняння підвищення 

рівнів антиспермальних антитіл спостерігалось лише в 1,3% випадків, а 

частка всіх інших автоімунних захворювань разом – менше 10%. Серед усіх 
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автоімунних маркерів, які досліджувалися, у жінок досліджуваної групи 

вірогідні зміни продемонстрували лише APO – підвищення в інтервалі 2,4 – 

11,2 рази (р<0,001), АTG – підвищення в інтервалі 1,7 – 8,3 рази (р<0,001), 

ANA – зростання в інтервалі від 1:100 до 1:1000 (р<0,001) у порівнянні з 

контролем. Решта досліджуваних автоімунних маркерів не мали вірогідних 

змін, хоча теж у частини жінок незначно виходили за межі референтних 

значень.  

Висновок. У жінок з безпліддям на тлі автоімунного тиреоїдиту 

спостерігається значне підвищення рівня тиреоспецифічних та антиядерних 

автоантитіл, що може слугувати причиною порушень фертильності і 

зумовлює пошук нових методів вирішення даної проблеми. 

 

 

ПОКАЗНИКИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ 
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Вступ. Загальновідомо, що порушення функції ендотелію судин є 

обов’язковим компонентом практично всіх патологічних процесів. Проте, 

існують тільки поодинокі дослідження функції ендотелію при неврологічних 

проявах остеохондрозу хребта особливо на тлі системних дисметаболічних 

порушень. 

Мета дослідження. З метою виявлення можливої ендотеліальної 

дисфункції дослідити вміст у плазмі крові фактору некрозу пухлин (ТNFα) та 

фібронектину як показників системного запалення та дисфункції ендотелію у 

хворих до 45 років чоловічої статі з нормальною та надлишковою масою тіла 

при загостренні хронічної дискогенної люмбалгії.  

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 42 хворих на хронічну 

люмбалгію в результаті верифікованої за допомогою МРТ грижі диска LIV – 

LV та LV – S1 у фазі загострення у віці від 28 до 35 років (середній вік склав 

32,8±0,5).  

Основну групу хворих поділили на дві підгрупи залежно від індексу 

маси тіла. В першу підгрупу увійшли 22 пацієнти з нормальним індексом 

маси тіла який був в межах 20-25, середнє значення – 23,96±0,6. У другу 

підгрупу увійшло 20 пацієнтів з індексом маси тіла від 25 до 30, в середньому 

28,9±1,5, що відповідає невеликій надлишковій вазі і статистично вірогідно 

відрізняється від індексу маси тіла першої підгрупи (р=0,02). 

Контрольну групу склали 15 осіб без надлишкової маси тіла та ознак 

соматичних і неврологічних захворювань співставних з основною групою по 

статі та віку. Кров із ліктьової вени збирали вранці, натщесерце. Вміст у 

крові фібронектину та фактора некрозу пухлин визначали 

електрохемілюмінесцентним імунотестом згідно процедури продуцента. 
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Статистичну обробку отриманих результатів виконували за допомогою 

програми Exel з пакету програм Microsoft Office 2013 з визначенням 

достовірності відмінностей за t-критерієм Стьюдента. Результати 

представлені як M±s. 

Результати. При дослідженні фактору некрозу пухлин було виявлено 

вірогідне підвищення його вмісту в плазмі крові всіх обстежених нами 

пацієнтів порівняно з контрольною групою до 6,1±0,7 нг/л (в групі контролю 

3,8±0,4 нг/л, р<0,05). Аналіз вмісту ТNFα у виділених підгрупах хворих 

показав більш значиме його підвищення в підгрупі хворих з надлишковою 

масою тіла (до 6,3±0,4 нг/л), який проте не досягав статистичної вірогідності 

порівняно з підгрупою хворих з нормальною масою тіла (5,4±0,7 нг/л, 

р=0,33), скоріш за все через малу кількість спостережень. 

Дослідження рівня фібронектину показало його більш значиме 

підвищення в групі хворих з надлишковою масою тіла (до 0,42±0,04 г/л, при 

контрольних значеннях 0,29±0,03 г/л, р=0,02) порівняно з його підвищенням 

в групі хворих з нормальною масою тіла (до 0,38±0,03 г/л, при контрольних 

значеннях 0,29±0,03 г/л, р=0,03).  

Можна припустити, що підвищена кількість ТNFα та фібронектину у 

хворих на загострення хронічної поперекової радикулопатії опосередковано 

через інтерлейкін-11, активує проліферацію основних клітин сполучної 

тканини, сприяючи неоколагенезу, а також підвищує адгезивну здатність 

лімфоцитів стосовно ендотелію судин і реактивує фагоцитарну активність 

фібробластів, що може бути одним з механізмів активації спонтанної 

резорбції диску [Akira І., Kaisuke I., Takashi S., Yo M., 2004].  

Не дивним є і той факт, що у підгрупі хворих з надлишковою масою 

тіла виявлено більш значиме підвищення плазмового вмісту ТNFα та 

фібронектину оскільки відомо, що жирова тканина може бути джерелом 

широкого спектру прозапальних медіаторів, зокрема і фактора некрозу 

пухлин альфа, які потрапляють у кровотік та мають потенційні системні 

ефекти [Yeh F. et al., 2011; Breyer M-K. et al., 2012]. 

Висновки. У пацієнтів із загостренням хронічної дискогенної 

люмбалгії спостерігається підвищення вмісту в плазмі крові 

туморонекротичного фактора та фібронектину, що може бути свідченням 

наявності у даної категорії хворих ознак хронічного запального процесу та 

розвитку ендотеліальної дисфункції, особливо вираженої у хворих з 

надлишкової масою тіла. 

Отримані дані свідчать про необхідність проведення у хворих на 

дискогенні радикулопатії активної профілактики серцево-судинних 

захворювань з обов’язковим включенням ендотеліотропних засобів, 

особливо в групі пацієнтів з надлишковою масою тіла. 
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Ріст чисельності популяції з надмірною масою тіла та ожирінням (ОЖ) 

носить виражений прогресуючий характер. За даними ВООЗ за останні 40 

років у розвинених країнах поширеність ОЖ досягла 30–35%. 

Захворюваність, пов'язана із зайвою вагою, – це міждисциплінарна медико-

соціальна програма, що потребує комплексних підходів до діагностики та 

лікувально-профілактичних заходів. 

Ожиріння лише на 25–40% є генетично детермінованим станом, у 

решті випадків – це вплив зовнішніх чинників (стиль життя, харчова 

поведінка, рухова активність, урбанізація) та ендокринних розладів. 

Обстеження пацієнтів з метаболічним синдромом (МС) в умовах 

поліклініки Чернівецького обласного ендокринологічного центру (65 хворих, 

з них 40 жінок і 25 – чоловіків) показало, що ОЖ – обов'язкова складова МС, 

поряд з інсулінорезистентністю, артеріальною гіпертензією та дисліпідемією 

[Маньковський Б.Н., 2014; Ляшук Р.П., Ляшук П.М., 2019]. Тому МС слід 

розглядати як міждисциплінарну проблему, оскільки між компонентами МС 

є причинно-наслідковий зв'язок. Серед населення економічно розвинених 

країн поширеність МС становить від 25 до 40%. Тим більше, що з віком 

розвивається ко- і поліморбідність з його участю, яка збільшує ризик 

серцево-судинних захворювань. 

Використання ІМТ, що широко практикується в роботі інтерністів, не є 

чутливим діагностичним тестом для визначення надмірної маси тіла і ризику 

розвитку коморбідної патології [Мисюра Е.В., 2018]. Найбільш 

інформативним у цьому плані є біоімпедансометрія, яка дозволяє визначити 

відсоткове співвідношення жирової, м'язової і сполучної тканини, кількість 

рідини та інші показники, що корелюють з антропометричними параметрами, 

такими як окружність талії (ОТ) >80 см у жінок і >94 см у чоловіків; об'єм 

стегон (ОС), співвідношення ОТ/ОС. 

Прогресивне накопичення жирової тканини (переважно вісцеральної) 

асоціюється не тільки з розвитком інсулінорезистентності і порушеннями 

вуглеводного та жирового обміну, але із низькоінтенсивним запалення 

жирової тканини, збільшенням кількості вільних жирних кислот. Одним із 

маркерів такого запалення в жировій тканині є фракталкін – представник 

сімейства хемокінів. Велика роль фракталкіна і в розвитку ендотеліальної 

дисфункції та серцево-судинної патології. Існує пряма кореляція між 

топографією відкладення жирової тканини, її об'ємом і розвитком у ній 

запалення. При цьому, чим вищим бував рівень інсуліну й НОМА-ІR, тим 

більше підвищувався рівень фракталкіну. Аналогічно підвищується вміст у 

крові циркулюючих вільних жирних кислот, інсуліну, глюкози натще і 

лептину в залежності від об'єму жирової тканини [Місюра Е.В., 2018]. 
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Враховуючи, що проведення біоімпедансометрії та дослідження 

фракталкіна в більшості вітчизняних лікувальних закладів практично не 

доступно, а їх результати достовірно корелюють з абдомінальним 

відкладенням жиру та ОТ, ОТ і ОТ/ОС можуть бути використані у рутинній 

практиці для діагностики ОЖ. 

Для діагностики МС необхідна наявність як мінімум трьох із 

вищенаведених його ознак (складових компонентів). Діагноз МС в МКХ-10 

відсутні. Окрему рубрику ОЖ, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет типу 

2, різні типи дисліпідемії. Саме ці нозологічні одиниці повинні бути 

зазначені в клінічному діагнозі, оскільки вони мають ідентифікаційний номер 

у згаданій класифікації [Маньковський Б.Н., 2014; Меркулова А., 2016; 

Копчак О.О., 2014 та ін.]. 

Проблема метаболічного синдрому взагалі, як і ожиріння, зокрема, 

потребує подальшого вивчення в плані патогенезу, уточнення стандартних 

підходів до їх своєчасного виявлення та проведення комплексу лікувально-

профілактичних заходів. 
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Цукровий діабет (ЦД) 2 типу – це метаболічне захворювання, в 

патогенезі якого переважно лежить інсулінорезистентність, характеризується 

розвитком порушень вуглеводного, ліпідного обмінів та ураженням різних 

органів і систем. Діабетична полінейропатія зустрічається у 60-70% хворих 

на цукровий діабет, сприяє зниженню якості життя пацієнтів, тому 

впровадження нових підходів до лікування даного ускладнення та виявлення 

факторів, які можуть покращити ефективність лікування останнього не 

втрачає актуальності.  

Мета дослідження – вивчити ефективність лікування больового 

синдрому при діабетичній полінейропатії у хворих на ЦД 2 типу за 

допомогою препарату уридину та світлотерапевтичних процедур залежно від 

наявності компонентів метаболічного синдрому.  

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 67 хворих з 

діабетичною полінейропатію (ДПН) та вираженим больовим синдромом. 

Середній вік обстежених становив 55,7±5,9 років; середня тривалість ЦД 

складала 9,7±3,9 роки; середня тривалість ДПН – 5,4±3,1 років; середній ІМТ 

– 33,39±2,94 кг/м2. Усі пацієнти мали абдомінальне ожиріння, а частина з 
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них – артеріальну гіпертензію чи/та дисліпідемію. Відповідно до наявності 

останніх, хворі були розподілені на дві групи. До 1-ї групи (хворі з 

метаболічним синдром (МС)) увійшло 32 пацієнти. 2-гу групу склало 35 

осіб, до неї увійшли хворі, які окрім порушення вуглеводного обміну у 

вигляді ЦД мали лише абдомінальне ожиріння. Діагноз метаболічного 

синдрому виставили відповідно до критеріїв IDF, 2005. Групи були 

співставними за віком, тривалістю ЦД, показники обводу талії та 

вираженістю больового синдрому, який оцінювали за допомогою 

модифікованого опитувальника DN4. 

Пацієнти отримували стандартне лікування відповідно до 

уніфікованого клінічного протоколу надання первинної та вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги (№1118 від 21.12.2012), а також 

терапію препаратом уридуну (Келтікан – 1 таблетка тричі на день 14 днів) та 

світлотерапевтичні процедури (курс процедур з використанням 

поляризуючого світла на гомілкову ділянку 14 днів). Клінічне обстеження 

пацієнтів здійснювали до початку лікування та на 12 день після початку 

терапії. 

Порівняння відносних або виражених у відсотках величин 

здійснювалося за допомогою критерію Пірсона 2 (хі-квадрат). Різниця 

показників вважалася вірогідною при показнику p<0,05. Аналіз й обробка 

статистичних даних проведених клінічних обстежень проводились на 

персональному комп’ютері з використанням пакета прикладних програм 

STATISTICA 10 та MS Excel.  

Результати. Проведене лікування виявило позитивну динаміку в 

обидвох групах пацієнтів. Проте аналіз даних опитувальника DN4 показав 

менш виражене зменшення больового синдрому у групі хворих з МС – на 

41,67% (χ²=2,494; р˃0,05), порівняно з пацієнтами 2-ї групи (зменшення 

больового синдрому у 64% (χ²=4,769; р˂0,05)).  

Після лікування інтенсивність скарг зменшилась в 1-й групі відчуття 

печіння, холоду, відчуття, як від удару струмом, повзання мурашок, 

поколювання, оніміння і свербіж у 7 (21,9%), 7 (21,9%), 3 (9,4%), 12 (37,5%), 

7 (21,9%), 10 (31,3%) і 5 (15,6%) хворих відповідно, в 2-й групі у 17 (53,1%), 

10 (31,3%), 12 (37,5%), 20 (62,5%), 10 (31,3%), 18 (56,3%) і 9 (28,1%) 

обстежених відповідно. 

Висновок. Використання препарату уридину і світлотерапевтичних 

процедур на фоні стандартного лікування діабетичної полінейропатії має 

більш виражений ефект у пацієнтів без ознак дисліпідемії, який, ймовірно, 

пов’язаний з менш вираженими органічними змінами периферичної нервової 

системи у даній категорії пацієнтів, що потребує подальшого вивчення з 

метою оптимізації лікування хворих. 
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Остеоартроз займає перше місце за поширеністю серед наслідків 

ревматичних хвороб, проте в останні роки з'явилися дані про взаємозв'язок 

остеоартрозу з метаболічними порушеннями. Метаболічний синдром – 

сучасна проблема дорослого населення, яка значно підвищує ризики 

розвитку серцево-судинних катастроф. Як правило, пацієнти з метаболічним 

синдромом за медичною допомогою звертаються з приводу лікування його 

окремих компонентів (артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 2 типу 

тощо). У той же час даний стан є зворотнім, і при відповідному менеджменті 

можна домогтися зникнення або, принаймні, зменшення вираженості його 

основних проявів.  

Метаболічний синдром і порушена секреція прозапальних 

адипоцитокінів визнані молекулярним лінком між серцево-судинними 

захворюваннями та остеоартрозом. Остеоартроз, як правило, поєднується з 

іншими кардіо-метаболічними ризиками, такими як дисліпідемія, ожиріння, 

інсулінорезистентність, а також атеросклерозом та артеріальною 

гіпертензією.  

Провідна роль в патогенезі оастеоартрозу при метаболічному синдромі 

належить адипоцитокінам, які синтезують велику кількість біологічно 

активних речовин: адипонектин, лептин, резистин, вісфатин, деякі 

інтерлейкіни та синтазу монооксиду нітрогену. Так, експресія лептину у 

хрящі позитивно пов’язана з тяжкістю перебігу остеоартрозу. Він підвищує 

синтез моно ксиду нітрогену (синергія з інтерфероном-γ та інтерлейкіном-1). 

Також спостерігається підвищена експресія вісфатину, що продукується 

хондроцитами, під дією інтерлейкіну-1. У свою чергу, резистин індукує 

розвиток остеоартрозу при його експериментальному введенні в колінний 

суглоб щура. Провідна роль належить адипонектину – медіатору 

інсулінорезистентності та тканинного запалення – інгібування експресії 

молекул адгезії, зменшення фагоцитарної здатності та трансміграції 

макрофагів. Крім того, адипонектин володіє протизапальною дією та є 

антагоністом фактору некрозу пухлин-α. 

Таким чином, спільний патогенез метаболічного синдрому та 

остеоартрозу можна уявити наступним чином: компонент метаболічного 

синдрому – ожиріння призводить до підвищення рівня адипокінів, а вони в 

свою чергу, – до запалення. Крім того, при ожирінні відбувається підвищення 

механічного навантаження на суглоби. Поєднання цих компонентів 

призводить до розвитку остеоартрозу, який викликає гіподинамію. 

Гіподинамія разом з переїданням, яке часто спостерігається у хворих на 

метаболічний синдром, призводить до розвитку інсулінорезистентності та 

погіршанню перебігу ожиріння (підвищення його ступеня). Ці зміни, в свою 
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чергу, призводять до розвитку метаболічного синдрому, який нашаровується 

на вже існуючий метаболічний синдром. 

Враховуючи такий патогенез, можна ефективно підібрати схеми 

лікування даної поєднаної патології. Така схема повинна в себе включати 

мультдисциплінарний підхід (терапевт, ендокринолог, кардіолог, ревматолог, 

травматолог), немедикаментозні методи лікування остеоартрозу та корекція 

ваги, адекватне фізичне навантаження, сенситайзери інсуліну, аналоги ГПП-

1, інгібітори інтерлейкіну-1, інша симптоматична терапія, а при необхідності 

– оперативне втручання. 
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Гіперпролактинемія чинить багатогранний вплив на ендокринно-

метаболічні функції організму. Вважається, що у жінок гіперпролактинемія 

часто поєднується з базальною гіперінсулінемією та нормоглікемією. Крім 

того, у таких хворих на тлі глюкозотолерантного тесту спостерігається більш 

виражений порівняно з нормою викид інсуліну та інгібування глюкагону. У 

зв’язку із цим вважають, пролактин володіє прямим стимулюючим впливом 

на β-клітини та може мати значення в розвитку печінкової або периферичної 

резистентності до інсуліну. 

За умов гіперпролактинемії спостерігається гіпертригліцеридемія з 

переважанням ліпопротеїдів дуже низької щільності, а також ліпопротеїдів 

низької щільності, що може бути компонентом метаболічного синдрому. 

Поряд з цим також спостерігався перерозподіл холестеролу плазми крові між 

ліпопротеїдами різних класів з підвищенням його вмісту в ліпопротеїдах 

дуже низької густини та підвищенням в ліпопротеїдах високої густини. 

Проте недавніми дослідженнями було спростовано, що пролактин – це 

чіткий діабетогенний гормон. Сьогодні, навпаки, пролактин розглядають як 

промотор метаболічного гомеостазу в межах від 7 до 100 мкг/л в плазмі 

крові.  

У пролактину спостерігається центральна та системні дії. Центральна 

дія – пролактин впливає на гіпоталамус для стимуляції секреції дофаміну, 

який бере участь в загальній метаболічній працездатності, і призводить до 

появи ваготонічних сигналів, що сприяють підвищенню чутливості до 

інсуліну. Системна дія пролактину при нормопролактинемії та в 

гомеостатичному функціонально підвищеному транзиторному пролактин-

діапазоні (7-100 мкг/л) гормон сприяє чутливості до печінкового інсуліну, 

адекватному ліпідному метаболізму, проліферації та виживанню β-клітин 
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підшлункової залози, росту здорової білої жирової тканини (зниження 

гіпертрофії та правильний метаболізм жирової тканини), а також активності 

та розвитку бурого жиру. 

 Цікавим є стан макропролактинемії, коли 60% загального рівня 

пролактину представлено надзвичайно високим рівнем макропролактину. Це 

доброякісний стан, який не потребує лікування. Проте поряд з підвищеним 

макропролактином може бути підвищений мономірний біологічно активний 

пролактин.  

 Тому, для комплексної діагностики метаболічних порушень 

(метаболічний синдром, ожиріння) доцільно проводити визначення різних 

форм пролактину, які і можуть бути «винуватцями» виникнення даних 

порушень метаболічного гомеостазу.  
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Некласична вроджена дисфункція кори надниркових залоз (НВДКНЗ) – 

це поширене моногенне захворювання із аутосомно-рецесивним типом 

успадкування, поширеність якого складає 1:100-500 випадків у світі, що є 

надзвичайно високим показником (наприклад, частота синдрому Дауна – 

1:600). Проте, не зважаючи на високу поширеність, кореляція експресивності 

комбінації «генотип-фенотип» є низькою, що пояснює дуже часто «німий» 

перебіг НВДКНЗ або неточність діагнозу внаслідок інших гіперандрогенних 

станів. НВДКНЗ – це м’яка форма вродженої дисфункції кори наднирників, 

поширеність якої складає 0,6-9% у жінок. Клінічні та гормональні порушення 

у жінок із НВДКНЗ схожі на такі, як при синдромі полікістозних яєчників, 

проте згідно останніх гайдлайнів – синдром полікістозних яєчників – це 

діагноз виключення.  

 Клінічна картина НВДКНЗ досить часто має окремі прояви 

метаболічного синдрому. У ⅓ нелікованих жінок спостерігаються 

інсулінорезистентність, ожиріння, гіперлептинемія, гіперінсулінемія. Лептин 

та інші адипоцитокіни підвищуються практично в усіх пацієнтів та 

корелюють із абдомінальним ожирінням, зміною харчової поведінки, 

чутливістю до інсуліну та енергетичним гомеостазом. Саме тому, 

адипоцитокінам належить провідна роль в розвитку як ожиріння, так і 

метаболічного синдрому у хворих із НВДКНЗ.  

Для цієї групи пацієнтів також характерним є підвищений 

кардіоваскулярний ризик. Так, підвищена концентрація андрогенів 

асоціюється із прогресуванням атеросклерозу та розвитком артеріальної 
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гіпертензії. Андрогени володіють зворотнім ефектом щодо чутливості до 

інсуліну, вісцерального ожиріння та ліполізу, кліренсу ліпопротеїдів низької 

густини та концентрації ліпопротеїдів високої густини. Надлишок андрогенів 

погіршує ліпідний профіль пацієнтів шляхом зниження концентрації 

ліпопротеїдів високої густини та підвищення концентрації ліпопротеїдів 

низької густини внаслідок зниження чутливості рецепторів ліпопротеїдів 

низької густини та підвищення активності печінкової ліпопротеїнліпази.  

Певний відсоток пацієнтів із НВДКНЗ потребує замісної гормональної 

терапії глюкокртикоїдами. Ця група препаратів, враховуючи їх побічні 

ефекти, здатна призвести до розвитку чи порушення перебігу ожиріння, 

окремих чи поєднаних компонентів метаболічного синдрому.  

Пацієнти із НВДКНЗ, що поєднується із ожирінням та резистентністю 

до інсуліну, мають значно більший ризик розвитку і погіршення перебігу 

метаболічного синдрому та серцево-судинних захворювань, що повинно бути 

вчасно діагностовано та відкореговано в менеджменті за умови призначення 

замісної глюкокортикоїдної терапії.  
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Вступ. Метаболічний синдром (МС) та остеопороз належать до 

важливих проблем охорони здоров'я, що пов'язано зі зниженням якості та 

скороченням тривалості життя хворих внаслідок можливості серцево-

судинних, ендокринних та інших ускладнень у випадку розвитку МС та 

низькоенергетичних переломів при остеопорозі. Частота обох захворювань 

зростає з віком і тривалістю постменопаузального періоду у жінок внаслідок 

уповільнення метаболізму та розвитку естрогенної недостатності. 

Традиційно остеопороз діагностують за наявності низькоенергетичних 

переломів або показників мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ), 

які визначають за допомогою двохенергетичної рентгенівської 

абсорбціометрії (ДРА). Проте МЩКТ забезпечує лише 70-75% міцності 

кістки. До інших факторів, які впливають на неї, належать стан 

макрогеометрії кісткової тканини та мікроархітектури трабекулярної частини 

кістки, наявність пошкоджень чи тріщин в ній. Тому для оцінки стану 

кісткової тканини, на нашу думку, важливим є визначення не лише МЩКТ 
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але й оцінка якості кісткової тканини. З метою оцінки останньої впроваджено 

розрахунковий індекс якості трабекулярної кістки (TBS), запатентований 

компанією MED-I maps (м.Бордо, Франція) у 2006 році. Вчені приділяють 

велику увагу вивченню взаємозв'язків між МС і остеопорозом. Абдомінальне 

ожиріння, гіперглікемія (внаслідок дефіциту інсуліну або 

інсулінорезистентності), дисліпідемія (гіпертриацилгліцеролемія та зниження 

рівня ЛПВЩ), які є основними компонентами МС, мають значний вплив на 

стан кісткової тканини та ймовірність розвитку переломів, проте результати 

опублікованих досліджень суперечливі. Ряд дослідників вказує на меншу 

кількість випадків переломів у жінок з МС, інші ж навпаки відмічають 

збільшення частоти даного ускладнення у пацієнтів з остеопорозом за 

наявності МС. 

Мета дослідження – оцінити взаємозв'язок між компонентами 

метаболічного синдрому та МЩКТ і якістю кісткової тканини у жінок у 

постменопаузі.  

Матеріал та методи дослідження. В Українському центрі остеопорозу 

було проведено дослідження, до якого було включено 1161 жінку у періоді 

постменопаузи віком 50-79 років (середній вік – (63,98±7,96) років; середній 

індекс маси тіла (ІМТ) – (31,59±4,80 кг/м2); середня окружність талії – 

(92,52±11,47) см; середня тривалість менопаузи – (13,86±8,01) років). 

Пацієнти були розділені на три групи: А – 419 жінок з підвищеною масою 

тіла (без ожиріння), визначеної на основі критеріїв ВООЗ: ІМТ 25,0–29,9 

кг/м2: (середній вік – (63,98±8,28) роки; середній обвід талії – (79,99±4,51) см; 

середня тривалість постменопаузи – (13,81±8,00) років), Б – 442 жінки з 

ожирінням – ІМТ ≥30,0 кг/м2: (середній вік – (63,88±7,62) років, середній 

індекс маси тіла – (34,42±3,86) кг/м2, середній обвід талії – (100,46±6,73) см, 

середня тривалість періоду менопаузи – (13,63±7,85) років), В – 300 жінок з 

МС (діагноз – згідно з критеріями Міжнародної діабетичної федерації 2005) 

(середній вік – (64,16±8,08) років; середній індекс маси тіла – (33,06±4,81) 

кг/м2; середній обвід талії – (98,32±8,24) см; середня тривалість 

постменопаузи – (14,27±8,28) років). Групи були розділені на підгрупи за 

наявністю низькоенергетичних невертебральних переломів (202 жінки мали 

їх в анамнезі (НВП), а 959 жінок були без переломів (БП) у минулому). 

Метод ДРА (Prodigy, GE Medical systems, Lunar, Madison, WI, USA, 2005) 

використовували для дослідження МЩКТ усього скелета, поперекового 

відділу хребта (L1-L4), шийки стегнової кістки та кісток передпліччя. Якість 

кісткової тканини оцінювали за показником TBS (L1-L4) за допомогою 

програми TBS iNsight® (Med-Imaps, Pessac, France). Статистичний аналіз 

проводили за допомогою програми Statistica 10.0 (Statsoft). 

Результати. Встановлено, що жінки з підвищеною масою тіла мають 

значно нижчу МЩКТ поперекового відділу хребта (F=63,8; p<0,001); шийки 

стегнової кістки (F=32,10; р<0,001), усього тіла (F=57,4; р<0,001) і 

ультрадистального відділу передпліччя (F=67,6; p<0,001) порівняно з 

особами, які мали ожиріння чи МС. Якість кісткової тканини (TBS L1-L4) 

була значно вищою в жінок з підвищеною масою порівняно з особами з МС 

(F=3,5; p<0,05). Показники МЩКТ поперекового відділу хребта (L1-L4) були 
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вірогідно вищими у пацієнтів груп Б і В без переломів, а відповідні 

показники на рівні шийки стегнової кістки були значно нижчими в жінок з 

ожирінням і невертебральними переломами. 

Показники МЩКТ усього скелету й ультрадистального відділу 

передпліччя були достовірно кращими в усіх групах жінок без переломів 

порівняно з показниками осіб з НВП, а індекс TBS (L1-L4) був значно вищим 

у пацієнтів без переломів у групах жінок з підвищеною масою тіла та 

ожирінням (p<0,05). 

Нами проведено аналіз лабораторних компонентів МС (показники 

триацилгліцеролів і ХС ЛПВЩ сироватки) й встановлено достовірно вищий 

рівень триацилгліцеролів (F=162,669; р<0,001) у пацієнтів з МС, хоча й не 

виявлено вірогідної різниці в рівні триацилгліцеролів у жінок з НВП і без них 

у всіх досліджених групах. 

Вставлено вірогідно нижчий рівень ХС ЛПВЩ (А – (1,531±0,372) г/см2, 

Б – (1,509±0,314) г/см2, В – (1,170±0,256) г/см2, F=126,832; p<0,001) у 

пацієнтів з МС, рівень ХС ЛПВЩ також був значно нижчим у пацієнтів з 

НВП та МС. 

Аналіз компонентів МС показав, що окружність талії позитивно 

корелювала з МЩКТ поперекового відділу хребта й стегнової кістки. 

Дослідження виявило значну позитивну кореляцію між рівнем 

триацилгліцеролів у сироватці крові та МЩКТ обох досліджуваних ділянок. 

Отримані дані відповідали результатам, представленим окремими 

дослідниками. Встановлено достовірну позитивну кореляцію між рівнем 

ЛПВЩ у сироватці та TBS і негативну з МЩКТ поперекового відділу хребта 

та стегнової кістки. 

При розрахунку відсотку НВП в анамнезі, нами встановлено, що 

низькотравматичні НВП спостерігалися у 14,6% жінок з підвищеною масою 

тіла, у 17,4% жінок з ожирінням і у 21,3% у пацієнтів з МС. Не виявлено 

достовірних відмінностей у частоті НВП у групах жінок з ожирінням і 

підвищеною масою тіла або метаболічним синдромом (χ2=1,312, p>0,05 і 

χ2=1,780, p>0,05 відповідно), але виявили вірогідні відмінності у групах 

жінок з преожирінням та пацієнток з метаболічним синдромом (χ2=5,590, 

р<0,05), що відповідало результатам інших дослідників. 

Висновки. У жінок в періоді постменопаузи, які страждають на 

ожиріння й метаболічний синдром, у всіх досліджуваних ділянках 

мінеральна щільність кісткової тканини достовірно краща порівняно з 

жінками з надлишковою масою тіла. Якість кісткової тканини значно нижча 

у жінок з невертебральними переломами і підвищеною масою тіла або 

ожирінням. Встановлено вірогідну позитивну кореляцію між окружністю 

талії, рівнем триацилгліцеролів та мінеральною щільністю кісткової тканини 

поперекового відділу хребта й шийки стегнової кістки. Кореляція між рівнем 

ХС ЛПВЩ і мінеральною щільністю кісткової тканини на всіх рівнях є 

значною та негативною. Водночас рівень ХС ЛПВЩ позитивно корелює з 

індексом якості кісткової тканини. Немає достовірної різниці в частоті 

невертебральних переломів внаслідок низькоенергетичної травми в групах 

жінок, які мають підвищену масу тіла й ожиріння, тоді як частота 
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остеопоротичних невертебральних переломів є значно вищою в жінок з 

метаболічним синдромом у порівнянні з іншими пацієнтами. 
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Вступ. Застосування селективних інгібіторів натрій-глюкозного 

котранспортера 2-го типу у комплексній терапії цукрового діабету типу 2 дає 

можливість покращити її ефективність. Встановлено, що вони сприяють 

статистично значущому зниженню показників маси тіла та рівня 

глікозильованого гемоглобіну. Відомо, що у пацієнтів з гіперглікемією нирки 

продовжують реабсорбувати глюкозу з ультрафільтрату, що, в свою чергу, 

підтримує гіперглікемію. Тривала гіперглікемія призводить до 

глюкозотоксичності, збільшує інсулінорезистентність, знижує утилізацію 

глюкози і є одним із факторів формування неалкогольної жирової хвороби 

печінки (НАЖХП) у хворих на цукровий діабет, що, в свою чергу, 

призводить до ожиріння та гіперліпідемії. Ефективність застосування 

дапагліфлозину залежить від функції нирок і знижується при її порушенні. 

Мета дослідження – оцінити вплив селективного натрій-глюкозного 

інгібітора котранспортера 2 типу (дапагліфлозин) на функціональний стан 

нирок у хворих на цукровий діабет типу 2 та НАЖХП. 

Матеріал та методи дослідження. Для діагностики стеатозу печінки 

застосовували ультразвуковий метод дослідження в одно-двовимірному 

режимах за загальноприйнятими методиками. Досліджували рівень глікемії, 

глікозильованого гемоглобіну (HbA1c), функціональні проби печінки, рівень 

холестерину та тригліцеридів, загального білку крові. Функціональний стан 

нирок оцінювали за рівнем креатиніну та швидкості клубочкової фільтрації. 

Проаналізовано результати обстеження 20 пацієнтів з НАЖХП та цукровим 

діабетом, які впродовж шести місяців отримували дапагліфлозин (10 мг) в 

комбінації з метформіном. Усі обстежувані пацієнти мали діагностовану 

гепатомегалію. 

Результати дослідження показали що у пацієнтів,хворих на цукровий 

діабет,поєднаний з НАЖХП при ультразвуковому дослідженні печінки 

спостерігалось дистальне затихання сигналу (65%), її дифузна 

гіперехогенність (85%), гепатомегалія (100%). При об’єктивному 

дослідженні субіктеричність склер мала місце у 20% пацієнтів, болючість 
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при пальпації у правому підребір’ї у 70%, диспепсичні прояви у 90%. 

Середній показник глікозильованого гемоглобіну дорівнював 9,6%, індекс 

маси тіла – 34,6, рівень індикаторних ферментів був підвищений (АЛТ –      

58 од/л, АСТ – 42 од/л), білірубін – 22,6 мкм/л. 

Рівень креатиніну у крові до початку лікування дорівнював        

81,6±1,4 мкм/л, через 6 місяців – 78,9±1,3 мкм/л (p>0,05). Швидкість 

клубочкової фільтації – відповідно 74,6±0,9 та 77,8±1,2 мл/хв/1,73м2 (p>0,05). 

Висновок. Достовірних змін досліджуваних показників 

функціонального стану нирок у хворих з неалкогольною жировою хворобою 

печінки та цукровим діабетом, які отримували депагліфлозин у якості 

гіпоглікемізуючої терапії у поєднанні з метформіном, не отримано. 

Спостерігається тенденція до збільшення швидкості клубочкової фільтрації у 

цієї категорії пацієнтів. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПАТОЛОГІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО 

ТРАКТУ НА ФОНІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 
 

Піддубна А.А. 
 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

Метаболічний синдром (МС) – один з поширених патологічних станів у 

світі. Це важливий чинник, який зумовлює серцево-судинні і метаболічні 

ризики смертності [E.Giovannucci, D.Michaud, 2017]. При цьому МС 

здебільшого розглядається як кардіологічна чи ендокринологічна проблема, в 

той час як стан органів травлення та їх роль у розвитку МС маловивчені, хоча 

ці органи мають безпосереднє відношення до розвитку МС і нерідко самі 

стають органами-мішенями. 

Мета дослідження – вивчити на основі літературних даних 

особливості перебігу патології шлунково-кишкового тракту (ШКТ) на фоні 

МС.  

При МС найбільш часто зустрічаються захворювання органів 

травлення, представлені «метаболічною тріадою», а саме: захворювання 

стравоходу (72% випадків), захворювання печінки та біліарного тракту (64% 

випадків), захворювання товстої кишки (68% випадків) [Звягинцева Т.Д., 

2016].  

Клінічні зміни з боку органів травлення у хворих із МС можуть бути 

найрізноманітнішими, характерним є наявність «перехлестних синдромів», 

які обумовлені поліорганною патологією. Спільним для всіх компонентів МС 

є хронічний, часто безсимптомний перебіг. Відзначено, що хронічний 

генералізованний пародонтит того або іншого ступеня важкості трапляється 

у всіх хворих МС. Виявлена залежність між рівнем імунореактивного 

інсуліну та перебігом хронічного генералізованного пародонтиту    

[Симакова Т.Г., 2014].  
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Надлишкова маса тіла й ожиріння як прояви МС є факторами ризику 

розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) [Ткач С.М., 2015]. 

Особливостями ГЕРХ у хворих з ожирінням в рамках МС є атиповий перебіг 

захворювання з переважанням диспептичних розладів, відсутність 

паралелізму між клінічними, ендоскопічними, морфологічними змінами та 

наявністю високого відсотка ускладнень ГЕРХ, таких як стравохід Барретта. 

У більшості хворих індекс маси тіла (ІМТ) перевищував 30 кг/м2 [Wu J.,    

Mui L., 2017].  

Не викликає сумнівів, що виразкова хвороба (ВХ) не належить лише до 

місцевих уражень гастродуоденальної слизової оболонки, а є патологією 

цілісного організму. За даними В.Б.Гриневича та співавт., у 31% пацієнтів з 

виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (ВХДПК) виявляються 

розлади вуглеводного обміну у вигляді порушення толерантності до 

глюкози/гіперглікемії натще (у 21% випадків) і цукрового діабету типу 2 (у 

10% випадків). Встановлено чіткий взаємозв’язок порушень ліпідного та 

вуглеводного обміну, обумовлених інсулінорезистентністю, з розвитком ВХ, 

особливо рецидивуючим її протіканням та виразками, що тривало 

рубцюються [Гриневич В.Б., 2013]. Клінічно відзначається атиповість 

больового абдомінального синдрому у фазі рецидиву ВХ, що поєднується з 

порушеннями вуглеводного обміну, в порівнянні з ізольованою формою 

захворювання. Клінічні прояви патології шлунка та дванадцятипалої кишки 

ухворих із МС характеризувалися синдромом невиразкової диспепсії (НВД) у 

61% випадків [Егорова Е.Г., 2015].  

Наукові дослідження останніх років показали, що особи з надмірною 

масою тіла або ожирінням мають схильність до розвитку уражень 

підшлункової залози. При цьому, як один з етіологічних факторів часто 

розглядається панкреатит, в той же час стеатоз підшлункової залози (СПЗ) 

викликає останнім часом все більший інтерес вчених з позиції розвитку МС. 

На думку деяких клініцистів, СПЗ від хронічного панкреатиту відрізняють 

невиражений больовий синдром, гіперліпідемія, переважно за рахунок 

гіпертригліцеридемії, уробіліногенурія і невисокий рівень амілаземії, 

тенденція до гіперглікемії [Ивашкин В.Т., 2016]. Встановлено чіткий 

взаємозв’язок порушень ліпідного та вуглеводного обміну, обумовлених 

інсулінорезистентністю, з хронічним панкреатитом [Гриневич В.Б., 2013].  

Крім того, дослідження останніх років свідчать про взаємозв’язок 

ожиріння і цукрового діабету з раком ПЗ. Тривало існуючий цукровий діабет 

типу 2 підвищує ризик раку ПЗ приблизно на 50% [Swwetland S., 2013]. При 

дослідженні біліарного тракту у хворих із МС найбільш часто виявляються 

клінічні ознаки біліарної диспепсії (відрижка, гіркота в роті, нестійкість 

стільця, виражений метеоризм). Холестаз жовчного міхура є найбільш раннім 

клінічним маніфестом ліпідного дистрес-синдрому. У таких хворих 

концентрація інсуліну підвищена при різних стадіях захворювання, особливо 

в період формування жовчних конкрементів (ядроутворення). У зв’язку з цим 

вивчається роль інсуліну як чинника ризику ЖКХ [Мансуров Х.Х., 2015].  

Ураження товстого кишківника за даними різних авторів є у 68-74% 

хворих МС. [Звенигородская Л.А., 2007]. Зміни товстої кишки (ТК) у хворих 
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із МС характеризуються специфічними клінічними симптомами: 

метеоризмом, переймоподібними болями в животі, частими закрепами, що 

вимагають постійного прийому проносних засобів (74% обстежуваних). 

Мікрофлора кишківника відіграє велику роль на кінцевих етапах метаболізму 

холестерину і жовчних кислот. Перетворення холестерину в стерин та 

копростанол, які не всмоктуються, відбувається за участю бактерій 

кишківника. Вони також здатні здійснювати глибокий гідроліз молекули 

холестерину. У результаті анаеробної діяльності мікроорганізмів ТК 

утворюються летючі жирні кислоти (оцтова, пропіонова, масляна, 

ізомасляна), які є найважливішими регуляторами водного, електролітного, і 

кислотно-лужного балансів, а також вуглеводного, ліпідного метаболізму в 

печінці та інших тканинах [Успенский Ю.П., 2012].  

Численні дослідження останніх років свідчать про те, що ожиріння є 

одним з основних факторів ризику розвитку колоректального раку (КРР). У 

більшості проведених досліджень ожиріння у чоловіків асоціювалося з 

підвищенням відносного ризику КРР приблизно в 1,5-2 рази в порівнянні з 

особами із нормальним ІМТ [Giovannucci E., 2017]. Крім ожиріння по 

абдомінальному типу, факторами ризику для розвитку КРР визнані 

малорухливий спосіб життя, цукровий діабет, гіперглікемія і гіперінсулінемія 

[Graham D., 2015].  

У літературі представлені численні дані про патогенетичні механізми 

ушкодження печінки при МС, а також про роль самої печінки у виникненні 

та прогресуванні МС. Саме печінка внаслідок різноманіття виконуваних нею 

функцій визначає тяжкість патологічного процесу і сама є основним органом-

мішенню [Звягинцева Т.Д., 2009]. Вважається, що вірогідність наявності 

неалкогольного стеатогепатиту як основного чинника розвитку так званих 

криптогенних цирозів печінки становить до 70% випадків [Bellentani S., 

2011]. 

Висновок. Супутнє ураження шлунково-кишкового тракту у пацієнтів 

з метаболічним синдромом є складною багатогранною проблемою, яка 

потребує подальшого поглибленого вивчення та посиленої уваги як 

науковців, так і практичних лікарів. 
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ОЦІНКА АКТИВНОСТІ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У 

СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ПОРОЖНИНИ РОТА ЩУР ІВ З 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ, 

УСКЛАДНЕНИМ КАРОТИДНОЮ ІШЕМІЄЮ-РЕПЕРФУЗІЄЮ,  

ЗА ПОКАЗНИКАМИ ОКСИДАЦІЇ БІЛКІВ ТА МЕТАБОЛІЗМУ 

ОКСИДУ АЗОТУ 
 

Повар М.А., Галагдина А.А.*, Ткачук О.В.** 
 

Кафедра фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата, 

*Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

**Кафедра анестезіології та реаніматології 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

Вступ. Стан слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий 

діабет (ЦД) є індикатором тяжкості як основного захворювання, так й 

імунного статусу організму, загального рівня регенерації, а також ступеня 

судинних дисфункцій – основних ускладнень ЦД.  

Мета роботи – дослідити вміст продуктів окиснювальної модифікації 

білків та метаболітів оксиду азоту в слизовій оболонці ясен та щоки щурів із 

цукровим діабетом, ускладненим двобічною каротидною ішемією-

реперфузією. 

Матеріал та методи дослідження. Експериментальний ЦД 

відтворювали внутрішньочеревним уведенням стрептозотоцину (Sigma, 

США, 60 мг/кг) білим самцям щурів віком два міс. По досягненні 6-

місячного віку у тварин із ЦД та в контрольних щурів того ж віку 

моделювали каротидну ішемію-реперфузію кліпсуванням обох загальних 

сонних артерій протягом 20 хв. Ранні наслідки ішемії-реперфузії вивчали 

через одну год. від початку реперфузії, а відстрочені – на 12 добу. У 

гомогенатах слизової щоки і ясен досліджували вміст продуктів окисної 

модифікації білків (ОМБ) нейтрального та основного характеру і метаболітів 

оксиду азоту. Оперативні втручання та евтаназію здійснювали під 

каліпсоловим наркозом (70 мг/кг маси тіла)  

Результати. У контрольних щурів після каротидної ішемії з 

одногодинною реперфузією відбулося зниження вмісту продуктів ОМБ 

нейтрального та основного характеру в обох досліджених ділянках слизової 

ротової порожнини, яке на 12-ту добу змінюється їх накопиченням. Уміст 

метаболітів монооксиду нітрогену знижувався в обох відділах слизової в 

обидва терміни спостереження. 

У щурів із ЦД каротидна ішемія з одногодинною реперфузією 

підвищує вміст продуктів ОМБ основного характеру в слизовій щоки і 

знижує вміст метаболітів монооксиду нітрогену в яснах; на 12-ту добу 

виявлено зростання вмісту продуктів ОМБ нейтрального характеру в яснах та 

зниження вмісту метаболітів монооксиду нітрогену – в щоці, що свідчить про 

суттєве пригнічення реакції даних тканин порівняно з такою в контрольних 

тварин. Таким чином, за всіма дослідженими показниками в обидва терміни 
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спостереження реакція в щурів із діабетом є зниженою, порівняно з 

контролем. 

Висновок. Цукровий діабет обмежує реакцію показників 

окиснювальної модифікації білків і метаболітів оксиду азоту слизової 

оболонки щоки та ясен щурів на ішемічно-реперфузійне пошкодження.  

 

 

МІКРОВАСКУЛЯРНІ ПОРУШЕННЯ КОРОНАРНОГО КРОВООБІГУ 

У ЖІНОК З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА МЕНОПАУЗОЮ 
 

Прокопович О.А., Швед М.І., Мартинюк Л.П. 
 

Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги, 

Тернопільський національний медичний університет  

ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України 

 

Мета роботи – дослідити, які зміни розвиваються у коронарних 

судинах у жінок з метаболічним синдромом на тлі менопаузи, розробити 

способи підвищення ефективності лікування таких пацієнток та попередити 

розвиток ускладнень з боку серцево-судинної системи. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 24 жінки віком від 45 до 

67 років, ІМТ яких складав 31±1,2 кг/м2, що перебували на лікуванні у 

кардіологічному відділенні Тернопільської університетської лікарні з 

діагнозом гіпертонічна хвороба І-ІІ ступеня та наступними симптомами: 

кардіалгія (54,2%), серцева недостатність (45,9%), порушення ритму (25%). У 

65% жінок діагностовано діабет 2 типу.  

Усім пацієнткам проведено загальноклінічні обстеження, ЕКГ, ЕхоКС, 

визначення глікованого Hb, індексу інсулінорезистентності HOMА, а також 

діагностичну коронарографію. Статистичну обробку проводили із 

застосуванням програми Statistica та кореляційного методу Спірмена. 

Результати. У ході дослідження встановлено, що підвищений індекс 

НОМА ≥2,7 у.о. який виявили у 19 пацієнток (79,1%), асоціювався з більшим 

ступенем ожиріння у досліджуваних жінок, кардіалгіями та наявністю 

цукрового діабету 2 типу.  

5 жінок, індекс НОМА яких становив менше 2,7 у.о., мали менший 

ступінь ожиріння, рідше скаржились на загрудинний біль та цукровий діабет 

не був діагностований у жодної пацієнтки.  

Під час діагностичної коронарографії у жінок першої групи 

спостерігали наступні зміни у коронарних артеріях: у 5 жінок (26,3%) – 

атеросклеротичні нашарування із звуженням просвіту коронарних артерій 50-

70%, переважно це були жінки віком 60-67 років. 

У 9 жінок (47,4%) спостерігали звуження та звивистість коронарних 

артерій та сповільнення проходження контрастної речовини епікардіальними 

судинами. Ще у 3 пацієнток виявили спазм коронарних артерій, у 2 

досліджкуваних патології не виявили.  

Серед 5 жінок другої групи на діагностичній коронарографії у 1 

пацієнки (20%) виявлено атеросклеротичні бляшки, що звужували просвіт 



 

 

 

78 

судин на 45-50%, в решти жінок – змін у епікардіальних судинах не 

знайдено. 

Усім пацієнткам до комплексного антигіпертензивного лікування 

додавали комплексний препарат аргініну та карнітину впродовж 10 днів.  

У всіх пацієнток відмічали покращення загального самопочуття, 

зменшення ІМТ, рідше турбували болі в ділянці серця, зменшилась, задишка, 

набряки, перебої в роботі серця. 

Висновки. У жінок з метаболічним синдромом на фоні менопаузи в 

коронарних судинах розвиваються зміни, що клінічно вкладаються в 

симптоматику корнарного синдрому Х, У та атеросклеротичного 

коронаростенозу, тому для попередження серцево-судинних ускладнень у 

жінок з метаболічним синдромом в менопаузі слід проводити діагностичну 

коронарографію, а в комплексне лікування включати препарати, що 

індукують продукцію вазодилатуючого фактору NO.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЛЯЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ПІДВИЩЕННОЇ МАСИ 
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За сучасними даними літератури, кількість і варіабельність 

нейроендокринних порушень у жінок має пряму залежність від змін 

ліпідного обміну, а ожиріння зокрема. За даними ВООЗ, ожиріння набуває 

стану епідемії, якою уражені мільйони людей на землі. Якщо наприкінці 90-х 

років минулого століття кількість зареєстрованих хворих була близько 250 

млн., то на теперішній час у США, більшості країн Європи кількість хворих 

становить близько 25%, стосовно України, за деякими даними, цією 

патологією (ІМТ >30 кг/м) страждають близько 30% населення. Частина 

досліджень наводять ще більш високі показники – близько 50% населення 

Європи мають надлишкову вагу. 

Жирова тканина, яка в нормі складає 20-30% від маси тіл у жінок (у 

чоловіків 15-20%), є метаболічною структурою, що безпосередньо 

контролюється нейроендокринною системою. Рівень гормонів гіпоталамуса 

регулює обмінні процеси і, як наслідок, масу тіла. Надмірна вага не є 

особливістю конституції або спадковою рисою.  

За останні 20 років велика кількість досліджень підтверджує 

«омолодження» метаболічних змін при ожирінні. У дівчат-підлітків 

негативний вплив підвищеної маси тіла проявляється в майбутньому 

порушеннями оваріально-менструального цикла, репродукції, розвитком 

гіпоменструального синдрому, вторинної аменореї, кровотеч різного генезу.  
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У репродуктивному віці надмірна вага спричиняє нерегулярний цикл у 

зв’язку із тим, що надмірна кількість жирової тканини призводить до 

зменшення кількості й активності естрогенів. Також у 35-60% жінок 

формуються полікістозні яєчники як наслідок дисфункції гіпоталамо-

гіпофізарної системи. 

Першопричиною порушення репродуктивної функції у жінок достатньо 

часто є надлишкова маса тіла. За статистикою у жінок з ожирінням в шість 

разів частіше виникає порушення менструальної функції, і майже вдвічі 

частіше – первинне непліддя. Існує пряма кореляційна залежність між 

зміною ваги і ступенем порушення функції яєчників. Надмірна вага 

супроводжується ановуляцією, порушенням менструального циклу, 

безпліддям, самовільним перериванням вагітності, ускладненням вагітності і 

пологів. Також у жінок з такою патологією частіше розвиваються 

різноманітні гіперпластичні процеси ендометрія, що відповідно збільшує 

ризик виникнення раку ендометрія, яєчників та молочних залоз.  

Таким чином, надмірна вага у жінок є надзвичайно несприятливим 

прогностичним моментом здоров’я у будь-якому віці. 

 

 

КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН У ХВОРИХ НА 

ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ ІЗ 

СУПРОВІДНИМ ГІПОТИРЕОЗОМ 
 

Рева Т.В. 
 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

Вступ. Гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) відносять до 

найбільш поширеної гастроентерологічної патології. Загальновідомим є факт 

значного впливу тиреоїдного гомеостазу на ліпідний обмін, зміни якого 

призводять до розвитку надлишкової маси тіла та ожиріння. У свою чергу 

розвиток ожиріння, особливо за абдомінальним типом призводить до 

підвищення внутрішньочеревного тиску та створює сприятливі передумови 

для розвитку ГЕРХ.  

Метою дослідження було вивчити вплив альгінатів на клінічні та 

патогенетичні особливості перебігу ГЕРХ на тлі супровідного гіпотиреозу. 

Матеріал та методи дослідження. Було обстежено 65 хворих на ГЕРХ 

із супровідним гіпотиреозом (основна група), які отримували наступне 

лікування: застосування прокінетика – домперидону, альгінату – Гавіскон 

Форте, препарат урсодезоксихолевої кислоти – Урсохол та замісну терапію 

корекції функції щитоподібної залози левотироксином. В контрольній групі 

(36 хворих на ГЕРХ із гіпотиреозом) альгінат замінено на антацидний 

препарат – Mаалокс.  

Результат. Серед хворих основної групи співвідношення жінок і 

чоловіків склало 4,9:1. Середній вік складав 49,2 ± 10,05 років. Серед причин 
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зниження функції щитоподібної залози у пацієнтів основної групи значну 

частку склали хворі на ідіопатичний гіпотиреоз – 30 пацієнтів (46,2%). 

Післяопераційний гіпотиреоз був діагностований у 26 хворих (40,0%). 

Автоімунний тиреоїдит із гіпотиреозом діагностували у 9 хворих (13,8%). 

Гіпотиреоз середнього ступеня важкості діагностували у 29 хворих (44,6%), 

важкого ступеня – у 36 хворих (55,4%). У всіх хворих відмічали 

субкомпенсований гіпотиреоз. 

При застосуванні запропонованої методики лікування ГЕРХ у хворих 

основної групи за швидкістю полегшення симптомів печії альгінати значно 

перевершували традиційні антациди. Це пов’язане з тим, що рафт може 

залишатися в шлунку до 4 годин, створюючи умови фізіологічного спокою 

для слизової оболонки стравоходу. Доведено, що препарат Гавіскон форте 

полегшував симптоми у 37 (56,9%) пацієнтів протягом 10 хв. після прийому 

та у 60 (92,3%) протягом 20 хв. Проте, якщо за швидкістю початку дії 

альгінати порівнянні з традиційними антацидами, то за швидкістю 

полегшення симптомів печії значно перевершують їх.  

Аналіз отриманих нами даних показав, що у хворих основної групи 

спостерігається підвищення рівня загальних ліпідів крові в середньому у 1,36 

рази (р<0,05) у порівнянні з ПЗО. У хворих контрольної групи було 

зареєстровано вірогідне зростання рівня загальних ліпідів у 1,38 рази у 

порівнянні з ПЗО. Виявлено достовірну гіперхолестеринемію натще в обох 

групах порівняння (р<0,05), яка у основної групі перевищувала рівень ПЗО у 

1,47 рази (р<0,05), а у хворих контрольної групи у 1,45 рази (р<0,05). 

Аналогічні зміни були зареєстровані у обох групах відносно показників 

вмісту в крові тригліцеридів, які перевищували показник норми у 1,73 рази та 

1,61 рази у хворих основної (р<0,05) та контрольної груп (р<0,05) відповідно. 

Така ж тенденція змін спостерігалася у відношенні вмісту ЛПНГ: у хворих 

основної групи їх вміст перевищував показник ПЗО у 1,64 рази (р<0,05), а у 

хворих контрольної групи – у 1,74 рази (р<0,05). Водночас рівень 

протиатерогенних ліпопротеїдів – ЛПВГ у хворих основної групи був 

вірогідно знижений у 1,66 (р<0,05), а у хворих контрольної групи – у 1,68 із 

наявністю вірогідної різниці між показниками в групах порівняння (р<0,05).  

Встановлено прямий кореляційний зв’язок між показниками вмісту 

ТТГ та ЗЛ (r=0,797, р<0,05), між вмістом у крові ТТГ та ІА (r=0,739, р<0,05), 

між вмістом у крові ТТГ та ЗХ (r=0,687, р<0,05), між вмістом ТТГ та ЛПНГ 

(r=0,587, р<0,05). Також встановлено зворотній кореляційний зв’язок між 

рівнем ТТГ та ЛПВГ (r=-0,691, р<0,05).  

Дослідження тиреоїдного гомеостазу проводили через 1 місяць від 

початку лікування. Аналіз даних, отриманих нами при дослідженні змін 

тиреоїдного гомеостазу, свідчить про більш виражені темпи нормалізації 

показників в основній групі, у порівнянні з контролем. Хоча дози L-

тироксину були більшими саме у пацієнтів контрольної групи. Покращання 

показників тиреоїдного гомеостазу в основній групі пов’язано із 

покращанням всмоктування L-тироксину в тонкій кишці. 

Ендоскопічно спостерігалася епітелізація незначних ерозій та виразок 

стравоходу, значно зменшилися прояви езофагіту у переважної більшості 
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хворих основної групи. Атрофічні гастрити виявлено у 24,3% хворих 

основної групи та у 47,2% хворих групи контролю. 

Висновки. Розвиток гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у 

пацієнтів із гіпотиреозом супроводжується суттєвими змінами ліпідного 

спектру крові із зростанням вмісту холестерину та проатерогенних 

ліпопротеїдів низької густини, вірогідним зниженням протиатерогенних 

ліпопротеїдів високої густини та зростанням індексу атерогенності. 

Спостерігається прямий кореляційний зв’язок між рівнем ТТГ та рівнем 

загальних ліпідів (r=0,797, р<0,05), ліпопротеїдів низької густини (r=0,587, 

р<0,05) та індексом атерогенності (r=0,739, р<0,05). Застосування у 

комплексному лікуванні хворих на ГЕРХ зі зниженою функцією 

щитоподібної залози альгінатів призводить до покращання метаболічних 

змін, функціонального стану нижнього стравохідного сфінктеру та пілоруса, 

нормалізації або значного покращання скоротливої здатності шлунка, 

прискоренню шлункової евакуації, що призводить до зменшення 

внутрішньошлункового тиску, ліквідації чи зменшенню проявів 

дуоденогастрального та гастроезофагеального рефлюксу.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ПСИХІЧНОЇ ТА ЕНДОКРИННОЇ 

ПАТОЛОГІЙ 
 

Русіна С.М., Нікоряк Р.А.*, Ткачук Н.В.* 
 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, 

*Чернівецька обласна психіатрична лікарня, Україна, 

**КНП «Міська дитяча поліклініка» Чернівецької міської ради, Україна 

 

Вступ. За данними експертів ВООЗ, майже 50% стаціонарних 

лікарняних ліжок у світі займають хворі із психосоматичною патологією. За 

даними українських дослідників (Напрєєнко О.К.), майже у 70% соматичних 

хворих (включаючи ендокринні) виявляють психічні порушення різного 

регістру та ступеня тяжкості. Ожиріння – багатофакторне, гетерогенне 

захворювання Соціальна значущість проблеми ожиріння визначається 

загрозою інвалідності пацієнтів молодого віку і зменшенням загальної 

тривалості життя у зв'язку з частим розвитком важких супутніх захворювань. 

До них можна віднести цукровий діабет 2 типу, артеріальну гіпертензію, 

дисліпідемію, атеросклероз і пов'язані з ним захворювання, синдром нічного 

апное, тощо. Зниження маси тіла сприяє зменшенню ризику розвитку 

ішемічної хвороби серця, мозкових інфарктів.  

До факторів, які визначають розвиток ожиріння, належать серед 

генетичних також демографічні (вік, стать, етнічна приналежність); 

соціально-економічні (освіта, професія, сімейний стан) та психологічні і 

поведінкові (харчування, фізична активність, алкоголь, паління, стреси). 
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Визначальними серед цих чинників вважають переїдання, надмірне 

споживання жирної їжі в поєднанні з низькою фізичною активністю в осіб зі 

спадковою схильністю до розвитку ожиріння на тлі психічної патології. 

Ожиріння може бути первинним (самостійним захворюванням) та 

вторинним (симптом основного захворювання). Причина його – абсолютне 

або відносне надлишкове харчування. Розвитку ожиріння сприяють багато 

факторів: I. Надмірний апетит, зумовлений: а) звичкою; б) психогенними 

факторами; в) розладами гіпоталамічних структур; г) порушенням 

вуглеводного обміну. II. Зниження витрати енергії у зв’язку з: а) 

малорухомим способом життя; б) конституціональними загальними 

низькими витратами енергії; в) тривалим ліжковим режимом під час хвороби 

тощо.  

Визначальним є те, що майже всі соматичні хвороби перебігають на тлі 

тривоги за своє життя і здоров'я. Особливо ця тенденція тривожності зростає 

серед осіб, які страждають на психічні розлади. 

Психічні захворювання не є станом, який люди можуть вибирати. Вони 

також не є результатом умисної зухвалої поведінки. Багато факторів 

сприяють виникненню проблем психічного здоров'я, в тому числі гени, 

фізичні та психічні травми, біохімічні процеси в мозку, ендокринні розлади.  

Мета роботи – дослідити порушення психіки на тлі ендокринних 

захворювань та порушень ендокринної системи у пацієнтів, які страждають 

на психічні розлади. 

Методи дослідження – клініко-психопатологічний, експериментально-

психологічний, статистичний. 

Результи. Провели дослідження 10 жінок у яких спостерігалася 

підвищена вага.  

Жінки, які перебували у клімактеричному періоді склали 70%, а 30% 

склали жінки різних термінів вагітності. У трьох пацієнток віком від 21 до 29 

років, які перебували на лікуванні, діагностовано тривожний розлад 

невротичного регістру. У даної групи жінок суб’єктивно підсилювалося 

відчуття голоду. вони скаржилися на порушений сон, тривожні очікування 

народження здорової дитини, оскільки у них були проблеми з жіночим 

здоров’ям.  Двоє з них раніше лікувалися у психіатра з панічними атаками і 

побоювалися народження завідома психічно хворої дитини. Дані пацієнтки 

палили цигарки, одна з них і під час вагітності, помилково шукаючи 

заспокоєння в цигарках. Статистично відомо, що 19% українок курять, що є 

негативним чинником, особливо для осіб дітородного віку.Згідно методу 

клінічного інтерв’ю встановлено, що дані пацієнтки епізодично (суб’єктивно) 

вживали алкоголь. Однак відомо, якщо жінка п’є під час вагітності, то 

можуть виникати вади розвитку чи алкогольний синдром плода, прощо жінок 

попереджали і психіатри, і гінекологи. Однак, не дивлячись на засторогу, 

вагітні продовжували палити.  

Серед хворих, які перебували у клімактеричному періоді в п’яти 

спостерігалися психотичного рівня тривожно-депресивні і у двох – 

тривожно-фобічні розлади. У даних хворих спостерігалася підвищена 

дратівливість, був порушений сон (поверхневий, нетривалий, пізне 
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занинання). За наявності гіперестезій, тривоги та страху смерті 

підсилювалося відчуття голоду. У них спостерігалося порушення харчової 

поведінки з відмовою від їжі чи переїдання, зсуву раціону в бік солодкого, 

швидкоїжі та неконтрольованого переїдання, заїдання стресу. У хворих із 

заниженою самооцінкою, порушеним настроєм спостерігалася нервова 

булімія (напади переїдання, після яких від їжі в шлунку чи ваги вони рішуче 

намагалися позбутися). Малорухомий спосіб життя, пов’язаний з 

перебуванням вагітних та хворих клімактеричного віку в лікарні, призводили 

до збільшення ваги.  

Таким чином, зайва вага та ожиріння є результатом тривалого 

порушення енергетичного балансу, коли надходження енергії в організм 

перевищує його енергетичні витрати. Отже,часто наша вага є наслідком 

сукупного впливу генетики, культури харчування в родині, вимушеного 

способу життя, психічного стану та гормональних порушень. Тому так важко 

її нормалізувати, але варто цього прагнути. 

Висновок. Фізіологічний гіпогонадизм, а саме – вагітність, годування 

груддю, клімакс – є факторами ризику коморбідної психічної та ендокринної 

патологій, а в окремих випадках – ожиріння у поєднанні з психічною 

патологією, що погіршує якість життя, призводить до виникнення серйозних 

ускладнень та передчасної смерті.  
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Вступ. Частіше всього ожиріння виникає внаслідок споживання їжі з 

високою енергетичною цінністю (калорійністю) у поєднанні з недостатньою 

фізичною активністю і фактором генетичної сприйнятливості, рідше – на тлі 

генетичних, ендокринних порушень, прийому медикаментів або психічних 

розладів. 

Ожиріння є порушенням обміну речовин та серйозною соціальною 

проблемою в економічно розвинутих країнах. На ожиріння страждають 20-

30% чоловіків та 30-40% жінок. ВООЗ розглядає ожиріння як епідемію: в 

2008 році у світі зареєстровано 260 млн. хворих на ожиріння. У теперешній 

час в більшості країн західної Європи та США на ожиріння страждають 20-

25% населення (ІМТ >30). Надлишкову масу тіла (ІМТ >25) в індустріально 

розвинених країнах, окрім Японії та Китаю, має біля половини населення. В 

багатьох країнах світу захворюваність на ожиріння в середньому збільшилася 

у 2 рази. Експерти ВООЗ мають думку, що до 2025 року кількість хворих на 

ожиріння в світі складе 300 млн. осіб. Відзначається збільшення кількості 
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хворих на ожиріння серед дітей, що є вкрай небезпечно для майбутнього 

людства. 

Мета роботи – дослідити, при яких психічних розладах спостерігається 

збільшена маса тіла. 

Методи дослідження – клініко-психопатологічний, експериментально-

психологічний. 

Результати. Серед пацієнтів психіатричних клінік зайва вага 

спостерігається у переважної більшості. Причини цьому є як конституційні 

так і прояви тих чи інших порушень непсихотичного та психотичного 

регістрів, деменції, а також обумовлені прийомом медикаментів. 

Хворобливі розлади харчового потягу (інстинкту) з його посиленням до 

булімії (надмірне поїдання їжі без відчуття ситості) чи навіть копрофагії 

(поїдання неїстивного) частіше спостерігаються при різних видах деменції: 

судинній, посттравматичній, пресенільній, а частіше при сенільній (старечій) 

деменції. У нас в клініці спостерігався випадок пресенільної деменції у 

молодої жінки 44 років, коли у неї, в минулому вчителя, протягом 2 років 

розвинулося тотальне прогресуюче недоумство на ґрунті церебрально-

атрофічного процесу (хвороби Альцгеймера). Хвору після стаціонарного 

лікування доглядав старий батько, який тільки те і робив, що давав їсти, не 

заставляв до роботи. Хвора протягом року набрала 20 кілограмів ваги, стала 

малорухомою і байдужою до всього, що раніше було в її житті – до чоловіка 

та трьох дітей. Рухи стали повільними спочатку в межах кімнати, а потім і в 

межах ліжка. Розвинулася нездатність до автоматизованих дій. Хвора 

втратила здатність вставати, сидіти, ходити. Останні 2 місяці лежала не 

змінюючи пози. Також при сенільній деменції розгальмовується харчовий 

інстинкт, непомірно збільшується апетит, відповідно і вага.  

Збільшення ваги і ожиріння спостерігається  у осіб з тяжкою і 

глибокою розумовою відсталістю. У них спостерігається малорухомий спосіб 

життя, нерозбірливість у поїданні їжі (кисле, солодке, солоне) і у 

необмеженій кількості (скільки дають). 

Багато споживають їжі хворі на шизофренію з нігілістичним 

синдромом Котара (заперечення наявності наприклад шлунку) тому і 

заявляють, що вони голодні. 

Особливо велику групу посідають тривожні, тривожно-депресивні, 

тривожно-фобічні розлади при невротичних порушеннях, неврозах 

нав’язливих станів, психогенних психічних розладах. Всі тривожні стани 

стимулюють неспокій, який пацієнти «заїдають» поде кілька раз на день, що 

можна спостерігати у відділенні, де розташований курс психіатрії. 

Прикладом підсилення харчового інстинкту є і маніакальний стан при 

«сонячній» і гнівливій манії. На фоні підсилення сексуального 

(гіперсексуальність), самозахисного (агресивність) підсилюється і харчовий 

інстинкт.  

Ожиріння нерідко розвивається в імпульсивних людей, які погано 

розплановують своє життя і яким важко зробити правильний вибір. Вони 

можуть імпульсивно підходити до вибору продуктів харчування (переважно 
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висококалорійних) і більше проводити часу перед екраном комп'ютера 

(малорухомий спосіб). 

Також збільшення ваги спостерігається у пацієнтів у клімактеричному 

періоді, з судинною патологією, у хворих, які зловживають алкоголем, 

нікотином. 

Важливе місце у збільшені ваги серед багатьох психічно хворих 

відводиться і прийому психофармакологічних препаратів із заспокійливою, 

транквілізуючою дією і снодійним ефектом. 

Антипсихотичні (нейролептичні) засоби зменшують емоційне 

напруження, психомоторне збудження та вираженість психотичних проявів 

як седатики і антипсихотики, що покращує загальний стан і апетит. Пацієнти, 

які знаходяться певний час на транквілізаторах, помітно набирають у вазі 

через їх заспокійливий ефект з приємним відчуттям розслаблення та 

покращення загального самопочуття.  

Атарактичні засоби усувають чи пом’якшують негативні емоції, такі як 

напруження, страх, тривогу, нормалізують психічний стан, зменшують 

вегетативні прояви при невротичних, неврозоподібних станах та 

психосоматичних розладах. Вони мають гальмівний, заспокійливий ефект, 

особливо при депресіях і ажитованих станів, що дозволяє відновити апетит і, 

навіть, його покращити. Хворі, які протягом 1-2 місяців приймають 

протирецедивне лікування суттєво набирають у вазі. 

Надчутливе сприйняття оточення при дії негативного стресу 

(дистресу), постійне застрягання на можливих неприємностях, невдачах, які 

очікують їх у майбутньому, спонукають до «якихось» змін, і головне, до змін 

позитивних, а саме – приймання смачної їжі.  

Висновок. Серед психічно хворих надлишкова вага і ожиріння 

спостерігаються досить часто. Причини цього явища різноманітні – від 

аліментарних (переїдання) до проявів психічної патології в рамках як 

ендогенних, так і екзогенних розладів непсихотичного і психотичного 

регістрів. 
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Вступ. Поширення психічної патології у світі і, зокрема, в Україні 

обумовлені соціально-економічними, медико-психологічними проблемами 

людства. Серед психічних розладів екзогенні чинники посідають важливе 

місце через інтеграційні властивості і надзвичайну чутливість психіки 

людини до змін соціального середовища. Тому важливу роль відіграють 

причинно-наслідкові зв’язки багатьох чинників, які впливають на психічну 
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діяльність людини. Відомо, що розвиток захворювання залежить від 

сукупності чинників: конституційно-типологічних, соматогенних (набуті 

особливості обмінних процесів, які обумовлені станом органів і систем 

організму), психосоціальних, а саме – своєрідності міжособових взаємин 

людини з мікро і макрооточенням. Тому важливу роль у цьому процесі 

відіграють індивідуально-компенсаторні можливості організму.  

Безсоння, мігрень, передменструальне дисфоричне порушення не є 

психічними розладами, але варто згадати і про них. Дуже часто ці стани 

лишаються без уваги як пацієнтів, так і лікарів, або люди, що на них 

страждають, вдаються до самолікування та надмірно вдаються до 

споживання знеболювальних, снодійних чи кави. Насправді, за такою 

поведінкою і відчуттями можуть стояти панічні атаки, депресія чи 

тривожний розлад. Однак ці стани піддаються певному медикаментозному 

лікуванню і значною мірою залежать від нашого способу життя. Хронічний 

брак сну призводить і до «нічного дожору», і до порушення роботи 

гормональної системи, що контролює ситість та відкладення жирових 

покладів. Крім цього, брак сну збільшує тривожність, і налаштовує багатьох 

на заїдання стресу, переїдання чи вибір солодощів як основи раціону. 

Реалістичним є те, що психічне захворювання не є чиєюсь особистою 

помилкою більше, ніж нею є хвороба серця або діабет. Звіт урядового 

видання США Surgeon General показує: «Психічні розлади є станами 

здоров'я, які характеризуються змінами в мисленні, настрої або поведінці (чи 

їх комбінації), пов'язаними з дистресом і/або порушенням функціонування». 

Мета дослідження – дослідити вплив тривожних станів, обумовлених 

психотравмівною ситуацією на підсилення харчового інстинкту у хворих, які 

перебувають під впливом хронічно діючого негативного стресу (дистресу). 

Методи дослідження – клініко-психопатологічний, експериментально-

психологічний, статистичний. 

Результати. Серед 12 пацієнтів жіночої статті спостерігалася тривога, 

яка була викликана перенесеною психотравмою, а саме через смерть близької 

людини тривога виявлена у двох осіб, що склало 16,7%; через розлучення – у 

трьох (33,3%) осіб; проживання в родині, де чоловік зловживає алкоголем – у 

4 (25%) жінок; через сімейне насильство – у двох осіб, що склало 16,7% та 

через проблеми з дітьми –у  однієї особи, що склало 8,3%. 

Зі слів пацієнток тривога їх супроводжувала майже завжди через їхню 

власну емоційність. Чутливими вони були до життя і здоров’я дітей, батьків, 

стосунків вдома з рідними і на роботі. Зі слів підвищена сенситивність у них 

була з дитинства. Серед двох осіб, які «важко» перенесли смерть близьких 

певний час до року спостерігався  знижений настрій, туга, тривога за сім’ю, 

дітей, тощо. Двічі дані пацієнтки лікувалися стаціонарно. Через проблеми із 

власним здоров’ям вони переймалися тим, чи  не станеться у них інсульт 

через що померли і їхні рідні. Не дивлячись на те, що пацієнтки переживали з 

приводу «негараздів» навчилися втихомирювати їх «заїдаючи горе» при ІМТ 

>25.  

Три особи віком 28-39 років, що склало 25%, перебуваючи перші два 

роки у розлученні, страждали від одинокості, проблем з дітьми, економічних 

http://bit.ly/2KzNXqr
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негараздів, що створювало тривогу. Не дивлячись на проблеми, вага хворих 

не знижувалася, а навпаки зростала і була надлишковою при ІМТ >25.  

Чотири пацієнтки потерпали від тривалої алкоголізації чоловіків. 

Спочатку вони намагалися допомогти їм покинути пристрасть до спиртного, 

однак, побачивши власну неспроможність «горілка перемогла», втратили цю 

надію. Такі стреси відбилися на їхньому психічному здоров’ї через що двічі 

лікувалися з тривожними станами, однак маса тіла була надлишковою. 

Дві жінки, які потерпали від домашнього насильства через побиття і 

періодично лікувалися з приводу тривожно-депресивного стану, також мали 

збільшену вагу тіла при ІМТ >30. 

Одна пацієнтка, яка часто проходила лікування з тривожно-фобічним 

розладом, який був спровокований переживаннями з приводу вживання 

сином наркотиичнох речовини, продовжувала утримувати надлишкову вагу 

тіла при ІМТ >25. 

Висновки. Дистрес у досліджуваних пацієнтів провокував тривожні 

стани, які «незначно» послаблювалися при прийомі їжї. Таким чином, 

перебуваючи під впливом дії заспокійливих, транквілізуючих та снодійних 

засобів пацієнти задовольняли свої фізіологічні потреби у їжі і сні, що 

спонукало до збільшення ваги тіла. Тому, збалансованість раціону відіграє у 

даному випадку важливу роль. Міністерство охорони здоров’я України та всі 

ланки медицини мають працювати в напрямку превентивної медицини і 

пояснювати, як запобігти хворобам, як їх розпізнати, до яких профілактичних 

заходів треба вдаватися, і створювати мапу орієнтирів: що можна, і що уже 

ні, і лікувати хворих. Треба брати відповідальність за своє життя. 
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ПАЦІЄНТІВ З РЕКУРЕНТНИМ ДЕПРЕСИВНИМ РОЗЛАДОМ 
 

Савка С.Д. 
 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

Вступ. Депресивні розлади є одними з найбільш поширених психічних 

порушень. За даними, Всесвітньої організації охорони здоров`я, депресивні 

розлади до 2030 р. можуть зайняти перше місце серед всіх медичних причин 

інвалідності та смертності. Частота виникнення депресій складає 6% серед 

чоловіків і до 15% серед жінок. За літературними даними спостерігається 

зростання частоти виникнення ожиріння, а саме кожен четвертий житель 

планети має надлишкову масу тіла. Одним з частих випадків поєднаної 

патології є депресивний розлад (ДР) та ожиріння. Часті рецидиви 

депресивних розладів і коморбідна патологія у даних хворих суттєво знижує 

якість життя.  

Метою нашого дослідження було виявити зв'язок між депресією та 

ожирінням і провести аналіз впливу коморбідної патології на якість життя 

даних пацієнтів. 
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 Матеріал та методи дослідження. При обстеженні пацієнтив ми 

використовували шкалу Гамільтона для оцінки депресії (HDRS, Hamilton М., 

1967) і методику оцінки якості життя (Mezzich, Cohen, Ruiperez, 1999, в 

адаптації Марути Н.О., 2004). 

 Нами були обстежені 30 хворих у яких за даними клініко-

психопатологічного обстеження було діагностовано рекурентний 

депресивний розлад. Пацієнти були поділені на дві підгрупи: 16 – виявлено 

ДР і 14 – ДР асоційований з ожирінням. Критерії включення хворих у процес 

дослідження були наступними: наявність рекурентного депресивного розладу 

за Міжнародною класифікацією хвороб МКХ-10 і верифікованого діагнозу 

ожиріння. 

 Результати. Взаємозв'язок між депресивними розладами і ожирінням 

виявлено у негативному ставленні до власного «Я», соціальній ізоляції, 

зниження міжособистісних стосунків, зменшення фізичної активності. У 

пацієнтів із ДР порушується регуляція гормонів гіпоталамусу, гіпофізу та 

наднирників, вивільняється кортизол, який призводить до накопичення 

жирової тканини. Пацієнти також ведуть малорухомий спосіб життя, що 

призводить до виникнення ожиріння. Тоді як, ожиріння сприяє виникненню 

негативної самооцінки, підвищує ризик виникнення серцево-судинних та 

інших соматичних захворювань, які в свою чергу, призводять до рецидивів 

депресії та більш тривалих декомпенсацій ДР.  

 Загальний показник рівня депресії в пацієнтів з ДР становив 

(17,14±0,19) балів, а у пацієнтів з ДР і ожирінням – (19,64±0,71) балів, що 

відповідає помірному депресивному розладу. Підвищення вираженості 

симптомів депресії прямо пропорційно пов’язане зі зростанням індексу маси 

тіла. 

 Дослідження якості життя показало, що хворі з коморбідною 

патологією, мали значне зниження оцінок якості життя за всіма показниками. 

Загальна оцінка якості життя в обстежуваних першої групи становила 

(54,10±1,73) балів, обстежувані другої групи – (47,00±1,21) балів. Пацієнти 

мали значні обмеження у виконанні повсякденної діяльності, що були 

обумовлені змінами фізичного та психічного благополуччя, зниженням 

працездатності та низьким рівнем громадської та службової підтримки. 

Висновок. Коморбідність депресивного розладу та ожиріння 

призводить до взаємного впливу захворювань та суттєво знижує оцінку 

якості життя пацієнтів.  
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ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОЄДНАННЯ МС ТА НИРКОВОЇ 

ПАТОЛОГІЇ 
 

Слободян К.В. 
 

Кафедра патологічної фізіології 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

Метаболічний синдром -це сукупність генетичних, фізіологічних, 

біохімічних та клінічних чинників, проявом яких є розвиток 

інсулінорезистентності, дисліпідемії, вісцерального ожиріння, артеріальної 

гіпертензії, гіперкоагуляційного стану, ендотеліальної дисфункції, 

гиперурикемии. Висока актуальність вивчення даного синдрому обумовлена 

його значною поширеністю в усьому світі. Приблизно у кожного четвертого 

або п 'ятого дорослого (залежно від країни та етнічної групи) є  метаболічний 

синдром. З віком тільки відмічається зростання даної захворюваності.  

Метаболічний синдром асоціюється із субклінічним ураженням 

життєво важливих органів. Це проявляється у зниженні фільтраційної 

здатності нирок, мікроальбумінурії, підвищенні твердості артерій, 

гіпертрофії міокарда лівого шлуночка, стовщення стінки сонної артерії. 

Дослідження гістологічних мікропрепаратів автопсій нирок людини 

показало, що зміни їхньої структури при метаболічному синдромі мають 

гетерогенний характер, тобто відповідають таким при артеріальній 

гіпертензії, цукровому діабеті, ожирінні й порушенні ліпідного обміну. Крім 

того, патологічні зміни виявили майже в усіх структурних елементах нирки.  

Патоморфологічні зміни структурних компонентів нирки в умовах 

метаболічного синдрому мають гетерогенний характер, що підтверджується 

наявністю морфологічних ознак, зумовлених артеріальною гіпертензією, 

тривалою гіперглікемією та дисліпідемією.  Патофізіологічні  зміни нирок в 

умовах даного синдрому  характерні як для судинного, так і для тубуло-

інтерстиціального компонентів нирки. Ураження структурних компонентів 

нирок при метаболічному синдромі залежить від його тривалості й полягає в 

гетерохронному послідовному пошкодженні складових нефрона: спочатку 

приносної артеріоли, далі фільтраційного бар’єра, мезангію, тубуло-

інтерстицію. У раження нирок при цьому синдромі проявляється явищами 

дистрофії у гладком’язових клітинах артеріол, потовщенням базальної 

мембрани, проліферацією мезангію, гіалінозом, фокально-сегментарним 

склерозом. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ 
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Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

Матеріал та методи дослідження. З урахуванням скарг, анамнезу, 

об'єктивного статусу, даних загальноклінічних та інструментальних методів 

обстеження були виділені наступні клінічні групи динамічного 

спостереження: І група – 26 хворих на остеоартроз (ОА); ІІ група – 21 хворий 

на ОА у поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ); ІІІ група – 41 хворий на 

ОА із супутньою АГ та абдомінальним ожирінням (АО); ІV група – 28 

хворих на ОА у поєднанні з АГ, АО та цукровим діабетом (ЦД) типу 2; V 

група – 25 практично здорових осіб, у яких на момент обcтеження не було 

загоcтрень хронiчних захворювань органiв дихання чи шлунково-кишкового 

тракту, cерцево-cудинної cиcтеми, що мали б клiнiчнi прояви, а також, якi не 

мали гоcтрих інфекційних захворювань, включаючи реcпiраторнi, за оcтаннi 

3 мicяцi. Оcоби, що ввiйшли до групи контролю, були зicтавними з 

пацiєнтами iнших груп за вiком та cтаттю. 

Доcлiдження цитокінів у cироватцi кровi: інтерлейкіну (ІЛ) 10 та 18 – 

виконано з викориcтанням вiдповiдних наборiв фiрми Bender MedSystems 

GmbH (Авcтрiя) твердофазовим iмуноферментним методом Platinum ELISA, 

згiдно з iнcтрукцiєю виробника до кожного з наборiв зазначених цитокiнiв у 

cертифiкованiй лабораторiї iмуноферментних доcлiджень Чернiвецької 

облаcної дитячої лiкарнi №2 на iмуноферментному аналiзаторi «StatFax 303» 

(CША). 

Результати. Згідно з отриманими результатами показники ІЛ-18 

підвищувалися в усіх групах хворих, однак вірогідним зростанням було у 

осіб ІІІ та IV у 1,31 та 1,16 раза (у ІІІ групі, у тому числі і за міжгруповою 

різницею). Можливо, це пов’язано з активністю низькоінтенсивного 

запалення не тільки у суглобах, але й у жировій тканині за абдомінального 

ожиріння, та завдяки такій біля самих суглобів, а, можливо, зумовлюється 

генетично.  

Стосовно IV групи, то показники були достовірно підвищеними тільки 

у порівнянні з практично здоровими. Міжгрупова різниця з показниками ІІІ 

групи не мала достовірності, абсолютні показники були нижчими ніж у 

хворих ІІІ групи. Тобто, у ІІІ групі спостерігалося зростання показників ІЛ-

18, у той час, як у пацієнтів IV відбувалося зниження ІЛ-18 порівняно із 

показниками в ІІІ групі, залишаючись високими відносно практично 

здорових.  

Оскільки прозапальні та протизапальні цитокіни повинні 

врівноважувати імунний баланс, інтерес викликало порівняння показників 

ІЛ-10 (протизапальний інтерлейкін) у всіх групах пацієнтів. 
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Аналіз результатів показав, що у пацієнтів І і ІІ груп знижувалися 

показники ІЛ-10 відносно таких у практично здорових (у І групі у 1,66 раза, у 

ІІ – у 1,88 раза, у ІІІ – у 1,44 раза. У ІІІ групі відмічена тенденція до 

достовірного підвищення цих показників відносно таких у пацієнтів І та ІІ 

груп (р1>0,05; р2>0,05 відповідно). В IV групі показники протизапального ІЛ-

10 значно підвищувалися навіть порівняно із такими в І, ІІ та ІІІ групі (у 1,46; 

1,65 та 1,27 раза відповідно).  

Висновок. Аналіз результатів засвідчив, що для IV групи хворих 

характерним є значне порушення процесів імунного хронічного запалення з 

напруженням компенсаторних можливостей та активацією дегенеративних 

змін хрящової, кісткової тканини й міжклітинної матриці в суглобах. 
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ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ  
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Вступ. Хронічна гіперглікемія спричиняє мультисистемні наслідки, 

серед яких шосте місце за частотою зустрічання посідають порушення 

морфофункціонального стану тканин ротової порожнини. Клінічно цукровий 

діабет (ЦД) пов'язаний із несприятливими наслідками гострих судинних 

оклюзій, які погіршують перебіг основного захворювання та сприяють 

збільшенню смертності порівняно з ішемічними епізодами без цього 

фонового захворювання.  

Мета дослідження – з’ясувати функціональний стан 

прооксидантно/антиоксидантної системи різних відділів слизової оболонки 

ротової порожнини щурів із цукровим діабетом, ускладненим каротидною 

ішемією з реперфузією різної тривалості.  

Матеріал та методи дослідження. ЦД моделювали 

внутрішньочеревним уведенням стрептозотоцину (Sigma, США, 60 мг/кг 

маси) білим самцям щурів віком два міс. Через чотири міс. у частини тварин 

із ЦД та в шестимісячних контрольних щурів моделювали каротидну 

ішемію-реперфузію кліпсуванням обох загальних сонних артерій протягом 

20 хв. Ранні наслідки ішемії-реперфузії вивчали через одну год. від початку 

реперфузії, а відстрочені – на 12 добу. У гомогенатах слизової оболонки 

визначали вміст дієнових кон’югатів малонового альдегіду, активність 

супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази. Оперативні 
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втручання та евтаназію здійснювали під каліпсоловим наркозом (70 мг/кг 

маси тіла). 

Результати. Каротидна ішемія з одногодинною реперфузією підвищує 

функціональний рівень системи ліпопероксидація-антиоксидантний захист у 

слизовій ясен та знижує його – у слизовій щоки щурів без ЦД. На 12-ту добу 

ішемічно-реперфузійного періоду рівень функціонування даної системи 

суттєво пригнічується в обох відділах слизової, однак у слизовій ясен – за 

рахунок паралельного зниження інтенсивності ліпопероксидації та 

активності антиоксидантних ферментів, у тканинах щоки – за рахунок 

депресії останніх. 

У щурів із ЦД каротидна ішемія з одногодинною реперфузією 

спричиняє обмежене за кількістю змінених показників зниження 

функціональної активності системи ліпопероксидація-антиоксидантний 

захист у слизовій ясен та підвищення антиоксидантної активності – в 

слизовій щоки. На 12-ту добу ішемічно-реперфузійного періоду в обох 

відділах слизової має місце лише зниження активності супероксиддисмутази. 

Висновок. Цукровий діабет модифікує реакцію системи 

ліпопероксидація/антиоксидантний захист слизової оболонки ясен та щоки 

щурів на ішемію-реперфузію. 
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КОМОРБІДНОСТІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ 

ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ 
 

Хухліна О.С., Гринюк О.Є. 
 

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології  

та професійних хвороб 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

Вступ. Істотне зростання захворюваності на неалкогольний 

стеатогепатит (НАСГ) у хворих на ожиріння та хронічне обструктивне 

захворювання легень (ХОЗЛ) у світі зумовлює потребу в проведенні 

досліджень механізмів їх взаємообтяження. 

Метою дослідження було визначення стану ліпідного спектру крові, 

глікемії, ступеня інсулінорезистентності та їх регуляції гормонами жирової 

тканини у хворих на НАСГ на тлі ожиріння залежно від коморбідності з 

ХОЗЛ. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 130 хворих, з яких 35 

хворих на НАСГ із ожирінням І ст. (1 група), 60 хворих на НАСГ із 

ожирінням І ст. та ХОЗЛ 2-3 D (2 група) та 35 хворих на ХОЗЛ 2-3 D (3 

група). Середній вік пацієнтів склав (55,7±3,22) років. Групу контролю 

склали 30 практично здорових осіб (ПЗО).  

Гормональну регуляцію ліпідного обміну оцінювали за вмістом у крові 

лептину, адипонектину (DRG System) методом ІФА. 



 

 

 

93 

Результати. За показниками концентрації у крові загальних ліпідів у 

пацієнтів 1-ї та 2-ї груп перевищували норму відповідно на 29,5% та 39,8% 

(р<0,05), а в 3-й групі – на 14,9% (р<0,05). Вміст у крові загального 

холестеролу вказує також на його вірогідне зростання на 36,3% , 45,7% та 

14,9% (р<0,05) у порівнянні з ПЗО у хворих 1-ї, 2-ї та 3-ї груп. Вірогідне 

зростання концентрації в крові триацилгліцеролів (ТГ) (відповідно у 1,9 та 

2,2 рази (р<0,05)) зареєстровані нами у 1-й та 2-й групах хворих, у той час, як 

у пацієнтів 3-ї групи теж зміни були досить значимі (підвищення 1,6 рази, 

р<0,05). Встановлено істотне зростання індексу атерогенності (ІА) у хворих 

1-ї та 3-ї груп спостереження: 1-ї групи – у 2,5 рази, 3-ї групи – у 1,5 рази 

(р<0,05) порівняно зі зниження його у хворих 2-ї групи – у 1,2 рази. 

Вміст лептину у крові у хворих 1 групи перевищував показник у ПЗО у 

4,7 рази, а у хворих 2 групи – у 5,4 рази із наявністю міжгрупової різниці 

(р<0,05). Вміст у крові адипонектину у хворих 1 групи був нижчим від 

показника у ПЗО у 1,7 рази, а у хворих 2 групи – у 2,4 рази із наявністю 

міжгрупової різниці (р<0,05). У хворих 3 групи змін даних показників 

встановлено не було.  

У хворих 1-ї та 2-ї груп встановлено незначне вірогідне підвищення 

рівня натщесерцевої глікемії відповідно на 11,4% та 14,7 % (р<0,05) у 

порівнянні з групою контролю, у той час, як у хворих 3-ї групи зміни 

показників глікемії були невірогідні. Аналіз показників постпрандіальної 

глікемії отриманих під час проведення глюкозо-толерантного тесту у хворих 

1-ї та 2-ї груп показав також зростання вмісту глюкози на 18,8% та 34,6% 

(р<0,05) у порівнянні з показниками у групі ПЗО, у той час як у 3-й групі 

зміни були невірогідні (р>0,05). 

Висновки. Коморбідне хронічне обструктивне захворювання легень у 

хворих на ожиріння та неалкогольний стеатогепатит є додатковим, потужним 

індукуючим фактором ліпідного дистрес-синдрому із вірогідно вищим 

зростанням (у порівнянні з неалкогольним стеатогепатитом без патології 

легень) у крові триацилгліцеролів (у 2,2 проти 1,9 рази), які складають основу 

стеатозу печінки, загального холестеролу (у 1,5 проти 1,4 рази), холестеролу 

лапопротеїнів низької щільності (у 1,8 рази проти 1,7), індексу атерогенності 

(у 1,2 зменшився проти підвищення у 2,5 рази при неалкогольному 

стеатогепатиті без легеневої патології) (р<0,05), які супроводжуються 

гіперлептинемією (у 5,4 рази проти 4,7), дефіцитом адипонектину (у 2,4 рази 

проти 1,7). 
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Швед М.І., Ястремська І.О. 
 

Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги 

Тернопільський національний медичний університет  
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Вступ. Ішемічна хвороба серця (ІХС) продовжує займати головне місце 

в структурі захворюваності і є однією з провідних причин смертності та 

інвалідизації населення. Встановлено, що основними факторами ризику 

розвитку ішемічної хвороби серця та її життєвозагрозливого прояву інфаркту 

міокарда (ІМ) є ожиріння, артеріальна гіпертензія (АГ), дисліпопротеїнемія, 

інсулінорезистентність, цукровий діабет, які в сукупності можуть бути 

складовими частинами метаболічного синдрому (МС). Останній 

діагностують у 28-35% хворих на інфаркт міокарда. 

Метою дослідження було вивчити особливості скоротливої функції 

міокарду у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним 

синдромом та встановити можливі патогенетичні механізми 

взаємообтяжуючого впливу даних патологічних процесів.  

Матеріал та методи дослідження. В дослідження включено 87 хворих 

на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, з них у 59 пацієнтів 

діагностовано МС, які склали дослідну групу. Групу контролю становили 28 

хворих на ІМ без МС. Діагноз гострого ІМ верифікували згідно рекомендацій 

ESC. Скоротливу функцію досліджували за допомогою ехокардіоскопії 

(ЕхоКС) на апараті Рhilips HD11ХЕ, датчиком S 4-2 в доплерівському 

режимі. Порушення систолічної функції лівого шлуночку (ЛШ) 

діагностували при зниженні фракції викиду <50%. Діагностику МС проводили 

згідно рекомендацій Міжнародної діабетологічної федерації (ІDF, 2016).  

Результати. Аналізуючи результати ехокардіографії відзначено, що 

фракція викиду лівого шлуночка у пацієнтів дослідної групи була достовірно 

нижчою в порівнянні з пацієнтами групи контролю (48,65±1,1%, проти 

53,3±1,05% при p=0,05) і це супроводжувалося збільшенням ІПЛСМ (індекс 

порушення локальної скоротливості міокарда) в дослідній групі, який склав 

0,92±0,05, проти 0,64±0,07 в групі контролю (p=0,002). Отриманий результат 

свідчить про більший об'єм та глибину(вираженість) ішемічного ураження 

міокарда і, отже, про більший розмір інфаркту міокарда (зони некрозу) у 

хворих з МС. Також відзначимо, що у дослідній групі достовірно частіше 

спостерігається ремоделювання серця у вигляді збільшення МШП і КДР ЛШ, 

що може бути повязано з активацією симпатоадреналової і ренін-

ангіотензин-альдостеронової систем, які можуть викликати гіпертрофію 

кардіоміоцитів і гладеньких м'язів судин, підвищення резорбції натрію і води 

нирками, накопичення в клітинах гладеньких м'язів іонів натрію та кальцію і 

підвищення чутливості до пресорної дію катехоламінів і ангіотензину II з 

розвитком АГ. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT_cH6tPnRAhXhHJoKHcrTCO0QFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.escardio.org%2F&usg=AFQjCNHrETq59juHeWp7rI1t9km1_MDEiw&sig2=dc5trwtO98aBeWEVPN-_xg&bvm=bv.146094739,d.bGs
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Слід також відмітити, що у дослідній групі достовірно частіше 

спостерігався більший діаметр аорти в порівнянні з групою контролю, що на 

нашу думку може бути пов’язано з більш вираженою дисліпідемією і 

атеросклеротичним ураженням аорти у хворих з МС, що в подальшому може 

спричиняти дифузне ослаблення судинної  стінки з наступним розширенням 

судини і формуванням аневризми.  

Висновки. В групі хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з 

метаболічним синдромом спостерігається кумуляція прогностично 

несприятливих характеристик – порушення процесів ремоделювання серця, 

більш низькі значення фракції викиду лівого шлуночка, збільшення індексу 

порушення локальної скоротливості міокарда, атерогенна дисліпідемія, що 

сприяє схильності даної категорії хворих до розвитку систолічної дисфункції 

серця в гострому періоді захворювання. 

Отримані результати підтверджують актуальність та важливість 

проблеми метаболічного синдрому при гострому інфаркті міокарда і 

необхідності проведення досліджень, спрямованих на оптимізацію лікування 

та профілактики даної коморбідної патології. 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЖИРІННЯ 
 

Юрценюк О.С. 
 

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці 

 

Перші емпіричні дослідження психологічних аспектів проблеми 

ожиріння були націлені на вивчення зв'язку депресії й ожиріння. 

Передбачалося, що люди з ожирінням мають більш високий рівень 

психопатології, так як надмірна маса тіла є наслідком захисту від 

психологічного дистресу. Також дослідники прагнули виявити 

уніфікованість або спільність у психологічних профілях людей з ожирінням. 

Але порівняння людей з надмірною та нормальною вагою дало суперечливі і 

несумісні результати, які залежали від характеристик випробовуваних. Таким 

чином, було показано, що загального особистісного профілю у людей з 

ожирінням не існує [Fabricatore, Wadden, 2004]. 

Останнім часом фокус досліджень перемістився з питання про те, чи 

пов'язано ожиріння з психологічним дистресом, на питання, які люди з 

ожирінням мають підвищений ризик психопатології. У рамках цього підходу 

J.Istvan з співробітниками [Istvan et al., 1992] розглянули взаємозв'язок між 

індексом маси тіла і депресією на репрезентативної сукупності у дорослих 

25-74 років. Вони не виявили взаємозв'язку між індексом маси тіла і 

депресією серед чоловіків, але виявили, що жінки з індексом маси тіла 

більше 28,96 кг/м2 у 38% випадків мали клінічно значущі депресивні 

симптоми в порівнянні з жінками з меншим індексом маси тіла. Результати 

лонгітюдних досліджень показали, що депресія передує ожирінню у 

дівчаток-підлітків, але не у хлопчиків, і що ожиріння передує депресії у 
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дорослих [Richardson et al., 2003; Roberts et al., 2003]. Надмірне, 

безконтрольне переїдання (binge eating) і морбідне ожиріння (індекс маси 

тіла незначно менше ніж 40 кг/м2) є надійними маркерами психопатології 

серед людей з ожирінням [Specker et al., 1994; Wadden, et al., 2001]. 

Дослідження ролі особистісних особливостей у розвитку і підтримці 

порушень харчової поведінки у людей з ожирінням проводилися в рамках 

моделі екстернальності, а в дослідженнях клієнтів, які страждають на 

нервову анорексію, булімію і надмірне неконтрольоване переїдання, такі 

змінні як «перфекціонізм» і «імпульсивність» використовуються для 

пояснення виникнення і хроніфікації клінічних форм порушення харчування 

(eating disorders). 

Згідно моделі екстернальності люди з ожирінням розвивають більшу 

реактивність на їжу. Для них запах, вигляд і присутність їжі веде до 

безпосередньої реакції, яка викликає поїдання, внутрішнє відчуття ситості. 

Вони могли б бути охарактеризовані як особистості з екстернальністю, як 

особистісної особливістю [Rodin, 1981]. Подібне дослідження 70-х років – 

експеримент зі 107 дівчатами у віці від 9 до 15 років. У літньому таборі було 

достатньо їжі протягом 8 тижнів. Дітям було дозволено їсти без обмежень 

«що душі завгодно». Дівчата, високим рівнем екстернальності, згодом явно 

більше додали у вазі, ніж інші. 

Гіпотеза екстернальності була предметом серйозної критики, так як 

щодо ожиріння вона недостатньо пояснює універсальність або причинний 

зв'язок. Хоча люди з ожирінням в насправді виявляють більш екстернальний 

стиль харчової поведінки, досі відкрите для обговорення питання про те, чи 

впливає екстернальний стиль на ожиріння або обумовлюється ним. Слід 

зазначити, що хоча екстернальність ще не пояснена за допомогою прийнятної 

теорії, терапевтичні техніки, сфокусовані на зменшення екстернальної 

реактивності на харчові подразники, були дуже ефективними [Braet, 2005]. 

У рамках когнітивної теорії порушень харчування було висунуто 

припущення про те, що перфекціонізм (у формі прагнення володіти 

ідеальною фігурою) і дихотомічне мислення (поляризоване судження про 

власне тіло – «потворно товстий – ідеально стрункий») можуть породжувати 

занепокоєння формою тіла і вагою, змушувати клієнтів дотримуватися 

занадто жорстких дієтичних обмежень і запускати харчові зриви і набір 

зайвої ваги [Гаранян, 2006]. 

Також у людей з розладами харчування виявляється така риса, як 

імпульсивність, і вони часто зловживають наркотиками та алкоголем. У 

пацієнтів з нервовою булімією було виявлено значущий зв'язок між 

імпульсивністю і дитячим травматичним досвідом переживання насильства і 

приниження, і відсутність такого зв'язку відзначено у пацієнтів, які 

страждають на нервову анорексію [Corstorphine, at al., 2007]. 

Деякі автори підкреслюють важливу роль сім'ї в розвитку і підтримці 

порушень харчування і ожиріння. За даними L.Birch, їжа часто 

використовується батьками для зміцнення бажаної або небажаної поведінки 

дітей. Автор підкреслює, що навички затримки задоволення потреб, 

терпимість до голоду, подолання фрустрації, опірність умовлянням з'їсти що-
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небудь, є здібністю саморегуляції, які поступово набуваються через навчання 

і виховання. Всередині цього контексту перманентна їжа може бути 

розглянута як поведінковий дефіцит, який є не до кінця вивченою формою 

нормальної харчової звички [Birch L., 1987]. 

Дослідження у сфері сімейної психотерапії показали, що сім'ї людей з 

ожирінням характеризуються недостатнім зв'язком між підсистемами та 

малою автономією членів сім'ї. Інтеракції у сім'ях з дітьми, що мають 

ожиріння, більш конфліктні і ворожі, батьки часто відкрито «відкидають» 

своїх дітей [Kinston at al., 1988]. 

W.J.Doherty і J.Harkaway запропонували використовувати сімейну 

FIRO-модель для розуміння і оцінки того, як сім'я організовує себе у 

відповідь на ожиріння одного чи кількох її членів [Doherty W.J., Harkaway J., 

1990]. Дана модель є адаптацією FIRO-моделі Шутца до сімейних систем. У 

сімейній взаємодії виділяються три центральних (ядерних) процеси: 

включеність – описує сімейну організацію і сімейні зв'язки; контроль – 

взаємодії, пов'язані з владою і впливом, описує те, як члени сім'ї взаємодіють, 

коли мають різні потреби і цілі; інтимність – відноситься до глибоких 

емоційних зв'язків між членами сім'ї і характеризується ступенем емоційної 

відкритості. Автори сімейної FIRO-моделі на основі клінічного досвіду 

виділяють різні сімейні патерни ожиріння. Так, наприклад, ожиріння може 

бути маркером союзу або альянсу в сім'ї, захищати сімейні кордони, 

затримуючи вихід дитини у зовнішній світ, забезпечувати безпеку подружжя 

і т.п. 

У вітчизняній медичній психології та психіатрії були проведені 

дослідження різних аспектів психопатології при порушеннях харчування і 

ожирінні [Карвасарський, Простомолотов, 1988; Гумницька, 2001; Марков, 

2006; Приленская, 2009]. 

З допомогою Нідерландського опитувальника харчової поведінки 

досліджувалися такі розлади харчової поведінки при ожирінні, як 

обмежувальний стиль харчування, який характеризується навмисними 

зусиллями, спрямованими на досягнення або підтримання бажаної ваги за 

допомогою самообмеження в харчуванні, емоційний стиль, при якому 

бажання поїсти виникає у відповідь на негативні емоційні стани, і 

екстернальний стиль, при якому бажання поїсти стимулюється не реальним 

почуттям голоду, а зовнішнім виглядом їжі, її запахом, текстурою, виглядом 

інших людей, що приймають їжу [Вознесенська, 2007]. 

Були досліджені структура особистісних [Лобінов, 2006] та клініко-

психологічних характеристик у жінок з аліментарно-конституційним 

ожирінням [Вахмистров, Вознесенська, Посохов, 2001; Савчикова, 2005; 

Шипачьов, 2007; Салміна-Хвостова, 2009]; копінг-стратегії (способи 

справитись зі стресом) у жінок з надлишковою масою тіла [Савчикова, 2005] 

та у дітей з дискінезією жовчовивідних шляхів та ожирінням [Ейдеміллер, 

Білецька, 2007]. У цих дослідженнях особистісні та психологічні 

характеристики вивчалися за допомогою різних клінічних тестів і методик: 

Міннесотського багатоаспектного особистісного опитувальника (MMPI), 

Гессенського особистісного опитувальника (ГОО), шкали оцінки тривоги 
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Спілбергера, шкали оцінки депресії Бека, Торонтської алекситимічної шкали 

(TAS) та ін.  

Таким чином результати, отримані в цих дослідженнях, більшою мірою 

характеризують рівень і характер психопатологічних порушень у жінок з 

ожирінням, ніж специфічні для даної категорії пацієнтів особливості 

особистості. 
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Introduction. An important problem in internal medicine is the problem of 

the comorbidity of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) with obesity and 

chronic kidney disease (CKD), which has a significant overall medical and social 

significance. The comorbidity of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and CKD 

on the background of obesity is often recently drawn to the attention of both 

practitioners and researchers. Schematically, the development of NASH can be 

presented in several stages: fatty infiltration of the liver, oxidative stress, 

mitochondrial dysfunction, TNF/endotoxin-mediated injury, aseptic inflammation, 

diffused liver fibrosis, development of liver-cellular insufficiency (LCI). The first 

place among the causes of the development of NASH is insulin resistance 

syndrome. NASH most often occurs in obesity (20-81%). The prevalence of 

NASH in the world is 10% (600 million people). In the last 5 years in Ukraine, the 

incidence of steatohepatitis has increased by 76,6%. In the 12-40% of patients with 

liver steatosis during 8-13 years, NASH develops with early liver fibrosis (LF). 

CKD is an important problem in Ukraine and the world today, and the incidence 

rate has increased by 17% in recent years. 

The frequency of occurrence of NASH in patients with CKD is unknown. 

The mechanisms of their joint development are described in isolated works, which 

were conducted mainly in the experiments. Despite the fact that among various 

pathological processes in the internal organs that occur in the background of a 

metabolic syndrome – NASH is an extremely common disease, and quite often it 

occurs in patients with CKD, so far, this comorbidity remains a significant problem 

of the present and needs to be sufficiently studied. 

The aim of the research was to establish the features of changes 

fibrinolytic activity of blood in patients with non-alcoholic fatty liver disease with 

comorbid obesity and chronic kidney disease. 

Material and methods. 444 patients were examined: 84 of them were with 

NAFLD and obesity I degree (group 1), which contained 2 subgroups: 32 patients 

with non-alcoholic steatosis (NAS) and 52 patients with non-alcoholic 
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steatohepatitis (NASH); 270 patients with NAFLD with comorbid obesity of the I 

degree and CKD І-ІІІ stage (group 2), including 110 patients with NAS and 160 

patients with NASH. The control group consisted of 90 patients with CKD of І-ІІІ 

stage with normal body weight (group 3). To determine the dependence of the 

NAFLD course on the form and stage of the CKD, the group of patients was 

randomized according to age, sex, degree of obesity, and activity of NASH. 

Results. The study of fibrinolytic activity of blood showed that total 

fibrinolytic activity (TFA) of blood plasma in patients of all groups was 

significantly lower than the control indexes: in patients with NAS – by 7,1%, 

patients with NAS and CKD – by 14,9%, patients with NASH – by 17,2%, patients 

with NASH and CKD – by 18,9%, patients with CKD – by 10,6% (p<0,05) with 

the presence of a probable intergroup difference between groups with comorbidity 

and isolated course of CKD (p<0,05). The suppression of TFA occurred at the 

expense of the decrease of EF: in patients with NAS the index is significantly 

lower than the control by 1,2 times, in patients with NAS and CKD – by 1,4 times, 

in patients with NASH – by 1,7 times, in the group of patients with NASH and 

CKD – by 1,9 times, while in the group of patients with CKD, the suppression of 

EF was registered – by 1,3 times (p<0,05). At the same time, the NEF in patients 

of all groups increased in comparison with the PHP group: in patients with NAS, 

by 1,2 times, in patients with NAS and CKD – by 1,3 times, in patients with 

NASH – by 1,4 times, in the group of patients with NASH and CKD – by 1,5 

times, while in the group of patients with CKD the activation of NEF was 

registered 1,2 times increased (p<0,05), with the presence of a probable difference 

between the groups with comorbidity and isolated course of CKD (p<0,05). 

Conclusion. Analysis of hemostasis and fibrinolysis indices in examined 

patients with non-alcoholic steatohepatitis, depending on the stage of chronic 

kidney disease showed that with the growth of the chronic kidney disease stage, 

the activity of the cohort increases, with the exception of the fibrinogen content 

(most likely due to coagulopathy consumption), the activity of the anti-coagulants 

decreases, the total and enzymatic activity of fibrinolysis is reduced, and non-

enzymatic compensator increases. Thus, metabolic intoxication, oxidative stress, 

which accompany the course of non-alcoholic fatty liver disease with obesity and 

chronic kidney disease, promote the activation of the kallikrein-kinin system, the 

formation of plasma and thrombin, with subsequent disturbance of equilibrium 

between them, the development of stasis, slag phenomenon, the formation of 

platelet and erythrocyte aggregates in blood circulation system. The consequence 

of significant activation of hemocoagulation against the suppression of total 

fibrinolytic activity is the local clotting of blood in the arteries. 
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Introduction. Total hip arthroplasty (THA) is one of the most common 

surgeries that is performed for various range of hip pathologies including femoral 

neck fractures, avascular necrosis of femoral heard and osteoarthritis. There are 

more than 1 million surgeries performed worldwide annually and most of these 

patients are overweighted, as the increased weight is one of the main predisposing 

factors for development of osteoarthritis. Continuous and prolonged overload of 

the articular cartilage cause development of degenerative changes, and for axial 

deformities that are common for advance stages of osteoarthritis the load is 

increased in times. Performing THA in overweighted patients facing with a 

number of challenges related with a surgery, early and late postoperative period. 

Biomechanical aspects are also very important, as more intensive stress is applied 

to components of hip prosthesis, so higher demands for implant strength are 

required.  

Objectives. To analyze research data about risk factors and rate of 

complications and treatment modalities for overweighted patients that are 

undergoing total hip arthroplasty; to calculate stress distribution in the hip 

prosthesis of various size and design for patients with different body weight.  

Material and methods. Mathematical modelling of stress distribution in the 

body of the hip prosthesis was calculated for patients with various weight and 

prosthesis design. The rate of complications after THA and its relation with Body 

Mass Index (BMI) was estimated with the review of case reports and research 

papers on the relevant topic. 

Results. According to literature data increased BMI of patients after THA 

was associated with higher rates of revision surgeries (42-60%), aseptic loosening 

(28-43%), infection (up to 60%), dislocations and fracture of prosthetic 

components (72-138%), 10-year mortality (32-38%). The failure of prosthetic 

components depends a lot from biomechanics of hip prosthesis and force 

distribution, so the stress distribution under various types of physical load was 

studied. 

Physical load on hip prosthesis was calculated for patients body weight of 

60, 70, 80, 90 kg, with the force applied to the heard of prosthesis and directed 

along the axis of the body. The stress distribution was calculated for three sizes of 

femoral component with valgus and varus angles between femoral neck and stem. 

Mechanical properties of stainless steel 12Х18Н9Т were considered as implant 

material with mechanical strength 360-580 MPa.  
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The maximum stress was revealed in the place of junction between femoral 

stem and neck, but for patients with the body weight in range from 60 kg to 80 kg 

the stress was not exceeding mechanical strength of stainless steel. For these 

patients the prosthesis of smallest size and varus neck can be used, as tensile forces 

for 60 kg patient were 70,7% of stainless steel mechanical strength, and for 80 kg 

patient – 94,2%, the compression forces for these patients were 47,6% of stainless 

steel mechanical strength and 63,4% respectively. 

For patients with weight of 90 kg tensile and compression forces were on the 

lower border of stainless steel mechanical strength, so for these cases either larger 

size of femoral stem or valgus stem should be used. For patients with the body 

weight higher then 90 kg only the largest size of femoral stem with valgus angle 

can decrease the stress in hip prosthesis to acceptable values that will prevent the 

risk of its fracture.  

Conclusions. The reduction of complication rate for patients with high body 

mass index can be achieved by means of optimisation of biomechanical conditions 

and stress distribution in hip prosthesis. The study of tensile and compression 

stress distribution in prosthetic components showed that forces are increased in 

varus stems of smaller size. To prevent failure of hip prosthetic components these 

stems can be used only for patients with body weight within 60-80 kg, but only the 

largest size of femoral stem with valgus angle can be used for overweight patients. 
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Introduction. Psoriatic arthritis (PsA) is most commonly a seronegative 

oligoarthritis found in patients with psoriasis, with less common, but characteristic, 

differentiating features of distal joint involvement and arthritis mutilans. 

More than 30% of patients with skin psoriasis may develop psoriatic arthritis 

over the course of their life. Both psoriasis and PsA strongly associated with 

obesity, particularly excess visceral adiposity, which leads to metabolic 

abnormalities such as insulin resistance, hyperglycemia, dyslipidemia, and 

hypertension. 

PsA is more strongly linked to metabolic comorbidities, including obesity, 

non-alcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes mellitus.  

Obesity is more commonly seen in psoriatic patients than in the general 

population, but it is unclear whether obesity antedates or occurs after the 

development of skin psoriasis. Obesity is known as a risk factor for incident 

psoriasis and can even aggravate the existing disease. In addition, weight reduction 

improved psoriasis in some overweight patients.  

Nowadays, the hypothesis of an endocrine function of the visceral adipose 

tissue is strongly supported by the finding that fat producing many molecules 
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(adipokines) with proinflammatory effect and involved in the regulation of some 

metabolic processes, such as lipid metabolism, glucose homeostasis, angiogenesis, 

blood pressure.  

These mediators mainly include adiponectin, leptin, plasminogen activator 

inhibitor-1 (PAI-1), IL-6 and TNF-a. Of interest, although higher expression of IL-

6 was found in visceral fat as compared with subcutaneous fat, no significant 

regional variation in TNF-a production has been reported. In addition, although 

increased cytokine production seems to be a major determinant of obesity-related 

inflammatory status, the impact of impaired cytokine catabolism should also be 

taken into account [6]. 

Objectives and methods. We have investigated the occurrence of some 

components of the metabolic syndrome including visceral obesity and obesity and 

its association with clinical parameters in patients with psoriatic arthritis (PsA). 

We used the recommendations of the International Federation of Diabetes (IDF, 

2007) to determining of metabolic syndrome in this contingent of patients. 

23 patients with PA were examined (12 men and 11 women), median age – 

28-65 years. The diagnosis was established on the basis of the CASPAR criteria. 

Clinical examination of each patient included general-clinical and special 

rheumatologic studies. Ten age and sex-matched controls were investigated. 

Abdominal obesity was defined by determining of the waist circumference 

(WC) more than 94 cm in men and 80 cm in women and the Body Mass Index 

(BMI), plus the presence of any two risk factors from the following four: 

hypertriglyceridemia >1,7 mmol/l, or special hypolipidemic therapy; arterial 

hypertension (systolic pressure >140 mmHg, diastolic >90 mmHg), or 

antihypertensive therapy; elevated fasting plasma glucose level >5,6 mmol/l or 

previously diagnosed diabetes mellitus 2 type. The statistical processing of the 

obtained research results was carried out on a personal computer using the program 

Statistica 6.0. 

Results. In general, manifestations of metabolic syndrome in a different 

combination were observed in 17 (74%) patients with psoriatic arthritis and in 2/10 

(20%) controls.   

Between patient with PsA with metabolic syndrome, men dominated at the 

percentage level (58,8%). Both the BMI and WC were higher in PsA patients than 

healthy controls. It was observed an increase of BMI and WC in 71,4% of women 

and 70,0% of men respectively, 2nd type diabetes has 13,1% of the total, increased 

blood glucose level >5,6 mmol/L – 45%; an increase of blood pressure      

(>140/90 mmHg) and/or hypotensive therapy was found in 73,9%; increase of total 

cholesterol and/or triglycerides in 56,5%.  

In groups with high blood pressure, high level of lipids and glucose, patients 

with duration of PsA from 8 to 12 years were dominated. By comparing 

anamnestic data and information obtained from outpatient cards in six patients 

manifestations of metabolic syndrome appeared before the clinical symptoms of 

psoriatic arthritis, in two cases earlier, than skin’s manifestations of psoriasis. But 

in most patients, the metabolic syndrome manifested in different periods of life-

time after establishment of psoriatic arthritis diagnosis. The manifestations of 

metabolic syndrome most likely to be due not only to the inflammatory activity of 
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PsA and the prevalence and activity of psoriatic changes on the skin, but can be as 

a certain trigger for the development of psoriasis in some number of patients. 

When stratifying patients with and without metabolic syndrome according to 

disease activity, the former had stronger predictors of cardiovascular risk than the 

latter, regardless of disease activity.  

In obesity, the distribution and function of adipose tissue, and the adipokine 

profile are altered. The unbalanced production of pro- and anti-inflammatory 

adipokines in obesity, contributes to the development of a chronic low-grade 

inflammation state, which seems to favour worsening of psoriasis lesion and a 

poorer response to treatment. Obesity also has a significant impact on the treatment 

of psoriasis, increasing the risk of adverse effects of systemic drugs, reducing the 

efficacy of biological agents which dose should be adjusted to the weight of the 

patient. It is a factor responsible for the increased volume of distribution and it 

causes low titter of drug concentration.  

Conclusions. The presence of obesity and/or some other components of 

metabolic syndrome caused a more severe and torpid course of psoriatic arthritis, 

required an individual and differentiated approach to these patients and 

coordination of the medicines’ compatibility. 
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Introduction. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is in a cohort of 

the most common liver pathologies worldwide, covering such a range of diseases 

as liver steatosis, non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver cirrhosis and 

hepatocellular carcinoma. Some studies have found an association between 

NAFLD and pulmonary dysfunction, including chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD). It is known that metabolic syndrome is common in patients with 

pulmonary pathology, including COPD. 

Objectives. To determine the metabolism characteristics of hydrocarbon-

protein components of the extracellular matrix and their role in the progression of 

non-alcoholic steatohepatitis and chronic obstructive pulmonary disease in their 

comorbidity. 

Material and methods. 100 patients with NASH and obesity of the 1st stage 

have been examined, including 49 with with COPD (GOLD 2-3 C-D) (2 group). 

The average age of patients was (47,3±3,1) years. There were 20 apparently 

healthy persons (AHP) of the corresponding age and sex in the control group. 
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Results. The analysis of the intensity of fibrous reactions in patients with 

NASH, depending on the presence of comorbid COPD, indicates a probable 

increase in the content of PBOP in the blood of patients of all groups: in the 1st 

group – 1,7 times in comparison with the AHP (p<0,05), in patients of group 2 – 

2,8 times (p<0,05). At the same time, the index of FOP content in the blood, which 

is the biochemical marker of collagen catabolism, in patients of group 1 was 1,2 

times higher (p<0,05) than that in AHP, indicating a parallel increase in collagen 

degradation against the background of its high synthesis. The activity of collagen 

degradation was even more intense in comorbidity with COPD: in patients of 

group 2 - 1.7 times (p<0.05) respectively. 

Conclusions. The received data confirm that patients with non-alcoholic 

steatohepatitis secondary to chronic obstructive pulmonary disease, which 

developed against the background of obesity, suffer from a significant increase in 

the synthesis of collagen and glycoproteins, accompanied by an ineffective 

resorption of newly formed collagen due to insufficient activation of 

collagenolysis, a significant imbalance in the connective tissue metabolism system, 

which leads to progressive fibrosis of the lungs and liver and disturbances of their 

functions. 
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Introduction. As is well known, in chronic liver diseases there are no 

significant changes in the indicators of the acid-base state of the blood. However, 

the acidity of blood and tissues, including the liver, may increase, which may be 

important in the pathogenesis of the disease, since the optimal level of metabolism 

is possible only when the concentration of hydrogen ions in the tissues does not 

undergo significant changes. The leading role in the regulation of acid-base 

balance belongs to the function of the kidneys. In the presence of obesity, 

prerequisites are created for the violation of acid-base balance. On the other hand, 

pathological conditions associated with metabolic syndrome and obesity lead to 

damage to other organs, which leads to chronic kidney disease, as well as the 

development of non-alcoholic steatohepatitis (NASH). It should be noted that 

impaired renal function significantly impairs the quality of life and the prognosis 

of the disease. 

Objectives. To study the acid excretory function of the kidneys in patients 

with NASH depending on body mass index (BMI). 

Material and methods. 13 patients with NASH and overweight (BMI=24,9-

30 kg/m2), and 15 patients with grade I obesity (30-34,9kg/m2) with a disease 

duration of 5 to 9 years were examined. Visceral obesity was also evaluated around 

the waist: more >102 cm in men, 88 in women. The diagnosis of NASH was 
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established by sonography. The activity of the enzymes ALAT and ASAT was 

increased by 1,5-2 times. 

The functional state of the kidneys was studied under conditions of 12-hour 

spontaneous diuresis and when conducting a water load in the amount of 0,5% of 

body weight. The control group consisted of 20 healthy persons of the 

corresponding age. 

Results. Under the conditions of spontaneous diuresis, the excretion of 

titrated acids and ammonia increased 2-2,3 times in patients of two groups both as 

a whole and with the existing nephrons in terms of 100 ml of glomerular filtration 

(GF) (p<0,05). In parallel, the urine pH decreases (p<0,05), which is associated 

with an increase in urine concentration and the excretion of active forms of 

hydrogen both by functioning nephrons and in general. 

Conducting water load allowed identification of more significant changes. 

So, if you count the indicators of acid excretion for one hour and compare with the 

characteristics of the kidney function in spontaneous diuresis, it can be noted that 

in water diuresis, the excretion of acids by the kidneys in healthy individuals is 

activated. In patients, the reaction is quite the opposite: in patients in both groups, 

kidney excretion of titrated acids and ammonia decreases almost 2 times (p<0,05), 

and their excretion in terms of 100 ml/GF has a tendency to increase, that evidence 

of GF violation.  

It should be noted that more significant changes in acid excretory function 

kidneys were detected in patients with obesity both in conditions of spontaneous 

diuresis and during water load (p>0,05). 

Conclusions. Thus, in patients with non-alcoholic steatohepatitis with 

overweight and grade I obesity, changes in acid excretory function of the kidneys 

are noted: with spontaneous diuresis, this function is sharply activated, and with 

water load it decreases, which is associated with a decrease in glomerular filtration. 

At the same time, there was no significant difference in the change in the acid 

excretory function of the kidneys in both groups. This must be considered when 

treating this pathology. 
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Introduction.One of the reasons for the disability of patients with diabetes 

mellitus type 2 is the development and progression of atherosclerosis of the lower 

extremities and peripheral neuropathy. The above listed complications are caused 

by a complex of metabolic disorders based on insulin resistance of peripheral 

tissues. Despite the achievements of pharmacology in the correction of metabolic 

processes, it is often impossible to achieve stable positive results. 
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The aim of our study was to evaluate the effectiveness of the use in the 

treatment of diabetes mellitus type 2 complicated by macro and microangiopathy 

of the lower extremities, traditional allopathic drugs in combination with 

homeopathic remedies. 

Material and methods. 19 patients with an appropriate pathology and a 

disease duration of 7-10 years were examined. The first group of patients (10 

people) was prescribed metformin in a daily dose of 1 g, ramipril in a daily dose of 

5 mg, B vitamins, thioctic acid infusions at a dose of 600 IU per day, followed by 

transition to tablet forms, actovegin 5 ml, rheosorbylact 200 ml. 

Patients of the second group (9 people) were additionally prescribed 

Lymphomyosot N 1,1 ml intramuscularly once every three days 10 injections per 

course, and Placent compositum 2,2 ml in the same mode of administration. 

Results. Treatment results were evaluated on day 16 of treatment. Patients 

of the second group noted clinical improvement already on the 9th day: a decrease 

in the numbness of the lower extremities, the appearance of a sensation of warmth 

in the feet, which gradually increased during treatment. 

The significant and most significant difference in the results of complex 

therapy compared with standard regimens was clearly observed at the end of 

treatment in patients of the second group, a decrease in general weakness, 

dizziness, increased performance and exercise tolerance was noted, peripheral 

arterial pulsation improved, and longer-term effectiveness of antihypertensive 

drugs was observed. 

The appointment of antihomotoxic drugs in this category of patients in the 

regimen of 1 ampoule per week for 6 months led to a decrease in the frequency of 

hospitalizations throughout the year and an increase in the quality of life. 

Conclusions. Thus, the additional inclusion of these antihomotoxic drugs in 

the treatment regimen of diabetes mellitus type 2 positively affects peripheral 

blood circulation and improves the quality of life of patients. 
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Diabetes mellitus (DM) is a leading cause of Chronic kidney disease (CKD), 

accounting for 30–50% of incident end-stage renal disease (ESRD) in the western 

world. Diabetic kidney disease (DKD) is one of the most severe complications of 

DM, which dramatically decreases the quality and duration of life of diabetic 

patients. 8% of newly diagnosed patients with diabetes already had prevalence or 

evidence of DKD that demonstrate the need to appropriately screen for DKD upon 

diagnosis of diabetes. The myth that DKD is not inevitable is dispelled nowadays – 

use of angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, angiotensin receptor 

blockers (ARBs), and good glycemic control have been shown to delay the 
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progression of kidney disease. Thus, the contemporary rethinking of Current 

Approaches to Diabetes Treatment (especially concerning DM 2, accompanied by 

numerous cardiovascular complications) is targeted on the simultaneous pancreatic 

and renal preservation or improvement.  

Studies with Sodium-glucose Cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitors showed 

that these agents were able not only to provide adequate glycemic control in case 

of DM, but to slow the progression of CKD as well. Several lines of evidence 

directly support a nephroprotective role of these agents. Animal studies showed 

that SGLT-2 inhibitors can slow down the progression of DKD and ameliorate the 

associated histological features (mesangial matrix accumulation, glomerular 

enlargement and interstitial fibrosis). 

The unique nephroprotective properties of SGLT-2 inhibitors can be largely 

attributed to their direct ability to decrease glomerular hyperfiltration. 

Hyperfiltration and glomerular hypertension are common features of early DKD 

stages and are known factors promoting initiation and progression of all 

proteinuric nephropathies, through increased filtration of many molecules, 

including albumin.  

At the same time, SGLT-2 is upregulated in diabetes, reducing sodium 

delivery to the macula densa, leading the juxtaglomerular apparatus to sense a 

reduction in effective circulating volume. This is posited to cause afferent 

arteriolar vasodilation with consequent glomerular hyperfiltration. Thus, SGLT-2 

inhibitors will reverse the process, increasing sodium delivery to the distal 

convoluted tubule. The energy-requiring sodium transport into the macula leads to 

afferent arteriolar vasoconstriction, which would cause an acute reduction in GFR 

followed, over time, by preservation of renal function, in a fashion potentially 

complementary to the effect of agents acting on the renin–angiotensin system. 

Thus, modest reduction in eGFR with SGLT-2 inhibitors may also be indicative of 

underlying renal benefit. 

These effects of SGLT-2 inhibitors on reduction of glomerular 

hyperfiltration and intraglomerular pressure are supported by the EMPA-REG 

OUTCOME and CANVAS trials, as well as several other studies, showing 

decrease in urine albumin excretion.  

Effects of SGLT-2 inhibitors on common risk factors, such as BP, fat mass 

or uric acid, could also promote nephroprotection. Other mechanisms involved 

could be the improvement of renal hypoxia observed in diabetic kidneys, due to 

reduction of activity and, thus, energy requirements of SGLT-2. Background data 

also suggest that SGLT-2 inhibitors have anti-inflammatory, anti-fibrotic and 

antioxidant effects, as they are able to suppress advanced glycation end products 

(AGEs) receptor axis, and nuclear factor kappa B activities and decrease the 

expression of inflammatory molecules, such as monocyte chemoattractant protein-

1 and vascular cell adhesion molecule 1.  

Although the pharmacological action of SGLT2 inhibitors in the kidneys at 

first appears straightforward, the consequences of this inhibition involve multiple 

mechanisms, including osmotic diuresis, which subsequently lead to reduced 

glomerular hydrostatic pressure, reduced blood volume, and clearance of 

interstitial fluid.  



 

 

 

108 

This combination of mechanisms may explain the unexpected benefits of 

SGLT2 inhibitors on renal function observed in recent trials and, probably, will be 

observed in a future. 
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Introduction. Diabetes mellitus (DM) at the present stage has acquired the 

signs of a non-infectious epidemic of global scale, which is officially diagnosed in 

almost every tenth inhabitant of our planet. 

Diabetic nephropathy is a common and dangerous chronic complication that 

develops in about 30% of patients with type 1 diabetes mellitus (T1DM) and 40% 

of patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). To date, it is the leading cause of 

chronic kidney disease (CKD) and accounts for almost half of its uremic stage. 

New epidemiological studies have identified the unique heterogeneity of this 

complication, thus prompting the use of the term «diabetic kidney disease» (DKD) 

to cover all types of kidney damage in diabetes. In particular, in addition to the 

classical albuminuric phenotype (AP), two new phenotypes have emerged: 

nonalbuminuric renal impairment (NRI) and progressive decrease in renal function 

(PDRF). 

Objectives. Find out the prevalence of phenotypes of diabetic kidney 

disease in different types of diabetes. 

Material and methods. A comprehensive examination of 96 patients with 

CKD and diabetes mellitus who were treated at the Chernivtsi Regional 

Endocrinology Center was conducted. The mean age of patients was 44,8 years; 

the percentage of women – 52%, men – 48%. Latent autoimmune diabetes in 

adults (LADA) was diagnosed in 40 patients, T1DM in 28 patients, and T2DM in 

28 patients. DM was diagnosed according to the recommendations of the American 

Diabetes Association (2020), CKD – KDIGO (2012). 

Evaluated complaints, history, objective examination, the results of general 

clinical laboratory tests, carbohydrate metabolism, blood plasma glucose, glycated 

hemoglobin, C-peptide, HOMA index, glomerular filtration rate (GFR) according 

to the CKD-EPI formula, albumin-creatinin ratio (ACR), data of ultrasound 

examination of the kidneys. 

Results. In all examined patients with DM, the main cause of CKD was 

DKD. 

According to the results, in T1DM stages of CKD on the level of GFR 

(KDIGO, 2012) were found with the following frequency: G1 – in 35,7% of 

patients, G2 – in 42,9%, G3a – in 14,3%, G3b – in 7, 1% respectively. The 

category of albuminuria A1 was registered in 14,3% of patients, A2 – in 78,6%, 

A3 – in 7,1%, respectively. 
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In T2DM, renal dysfunction in stage G1 was found in 3,6% of patients, G2 

in 50%, G3a in 35,7%, G3b in 7,1%, and G4 in 3,6% of patients respectively. 

Albuminuria in stage A1 was registered in 21,4% of patients, A2 – in 67,9%, A3 – 

in 10,7% respectively. 

In turn, in patients with LADA G1 stage CKD was registered in 25% of 

patients, G2 – in 55%, G3a – in 12,5%, G3b – in 5%, G4 – in 2,5%. Albuminuria 

in stage A1 was found in 37,5% of patients, A2 – in 50%, A3 – in 12,5%. 

In the analysis of the obtained results, the type of DKD running over AP was 

diagnosed in 7,1% of patients with T1DM, in 10.7% of patients with T2DM and in 

12,5% of patients with LADA, respectively. The proportion of patients with the 

NRI phenotype was 85,7% with T1DM, 53,6% with T1DM and 70% with LADA. 

In turn, PDRF was detected in 7,1% of cases of T1DM, 35,7% of cases of T2DM 

and 17,5% of cases of LADA. 

The difference in the development of a phenotype of DKD is primarily due 

to the specificity of morphofunctional changes. AP is a classic consequence of 

microvascular disorders. The emergence of NRI is directly related to the 

improvement of drug approaches and the emergence of new groups of antidiabetic 

drugs that allow not only to stop the development of proteinuria, but also to regress 

existing kidney damage. Both genetically determined kidney damage and directly 

the mechanisms of damage caused by diabetes, in particular progressive 

amyloidosis caused by increased secretion of the pancreatic hormone amylin, 

which is synthesized by β-cells together with insulin, play an important role in the 

pathogenesis of PDRF. 

The differences found depending on the type of diabetes are probably related 

to the difference in the mechanisms of kidney damage in different types of 

diabetes. In turn, DKD in LADA («diabetes 1,5»), which has the characteristics of 

both classical types of DM, according to the results takes an intermediate position, 

which requires a special approach to its management in this category of patients. 

Conclusions: 

1. In type 1 diabetes mellitus the initial stages of chronic kidney disease 

predominate, while in type 2 diabetes mellitus – later, due to the different time 

interval between the onset of the disease and its detection. 

2. Latent autoimmune diabetes in adults by the frequency of different 

stages of chronic kidney disease occupies an intermediate position between type 1 

and type 2 diabetes mellitus. 

3. In patients with chronic kidney disease in latent autoimmune diabetes, 

normoalbuminuria is registered almost 2 times more often than in other types of 

diabetes. Category A2 is the least numerous compared to the classic types of 

diabetes, while albuminuria of category A3 is diagnosed somewhat more often. 

4. Albuminuria and isolated decrease in glomerular filtration rate in 

diabetic kidney disease can occur both together and separately, determining the 

two main pathways of origin and progression: albuminuric and nonalbuminuric 

with the formation of specific phenotypes. The most common phenotype is 

nonalbuminuric. 
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5. Progressive decline in renal function in type 2 diabetes mellitus is 

observed 5 times more often than in type 1 diabetes mellitus and twice as often as 

in latent autoimmune diabetes in adults. 
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Introduction. Studying the action of hypoxia on the human body has 

constantly interested scientists around the world, because  physiological 

adaptogenic effect of environment (exogenous hypoxia) or functional condition of 

the body (hypoxia load) is mediated through absolute or relative lack of oxygen. 

The Covid-19 pandemic has posed a number of questions to scientists about the 

resistance of the human body to hypoxia, because in this pathology the 

mechanisms of oxygen delivery to tissues are disrupted at almost all stages: 

impaired lung ventilation, damage to the air barrier with reduced permeability 

oxygen capacity of the blood, which requires the body to strain compensatory 

capabilities. One of the risk factors for severe complications of Covid-19 is 

obesity. 

Hypoxia is one of the natural environmental factors that affect humans or 

animals throughout life. An important role in forming an individual strategy of 

systemic reactions to hypoxia is played by the parameters of hypoxic effects, the 

presence of trace effects from previous adaptation to this factor, the range of 

functional reserves of physiological systems, genetic sensitivity and resistance to 

hypoxia. Epigenetic changes that occur during the development of both 

physiological and pathological changes in the body are often nonspecific, and the 

consequences of such changes cause specific symptoms, depending on the type of 

tissue in which they dominate. Thus, it is known that a number of tissue reactions 

are realized through the hypoxic cascade with the involvement of transcription 

factors of the HIF group (hypoxia-inducible factors). A study of epigenetic 

changes associated with body mass index (BMI) found that increased BMI in 

adults of European descent is associated with high levels of methylation of certain 

regions of the HIF-3α gene in blood cells and adipose tissue, leading to decreased 

expression of genes, which are involved in regulating the response of tissues to 

hypoxia. However, it is known that inhibition of HIF-3α gene expression leads to 

increased physical endurance. 

Since hypoxia as an environmental factor causes both nonspecific stress 

reaction and acts as a specific adaptogen, a special place in the response to hypoxia 

is given to the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Changes in the functional 

activity of the endocrine system in the process of adaptation to hypoxia are 

biphasic: excitation of the hypothalamic-pituitary cascade and increased 



 

 

 

111 

production of glucocorticoids and catecholamines in the early period of adaptation, 

return of hormonal system activity to baseline at the 14th day of adaptation. During 

this time, there are new coordination relationships between hormones and 

secondary messenger systems, which depend on the intensity and duration of 

hypoxia. A typical manifestation of the organ response to hypobaric hypoxia is the 

structural adjustment and change in the functional activity of the adrenal glands as 

a key executive organ of the hypothalamic-pituitary-adrenal system, which is 

manifested by changes in the content of glucocorticoids in the serum. It is known 

that high levels of glucocorticoids in the blood, which persists for a long time, 

leads to a number of metabolic changes, including disorders of carbohydrate, fat 

metabolism, immunosuppression and the like. The level of glucocorticoid 

production and sensitivity of receptors to them are directly dependent on the ratio 

of gene activity of different HIF subunits. 

Diversity of existing experimental and clinical studies in type of exogenous 

hypoxia and duration of its action, make impossible to create a holistic picture of 

the correlation of the effects of hypoxia at the level of endocrine organs and the 

whole organism, especially in relation to the effect of hypoxia on the background 

of other natural factors, and to establish the primacy of changes in expression of 

HIFs group genes in the pathogenesis of obesity. 

Therefore, at this stage of the study, the aim of our research was to study 

the morpho-functional state of the adrenal glands of rats on background of the 

combined action of hypobaric hypoxia and altered duration of the photoperiod. 

Material and methods. The study was performed on 60 adult white 

laboratory male rats aged three months (mean body weight 0,203 kg). Hypobaric 

hypoxia, equivalent to an altitude of 4000 m above sea level, was used for 6 hours, 

for 7 days against the background of three lighting modes: natural lighting, 

constant round-the-clock lighting and constant round-the-clock darkness. Serum 

cortisol content, relative weight and size of adrenal glands, cellular structure of 

adrenal glands were determined. 

Results. It was found that moderate periodic hypobaric hypoxia increases 

the content of cortisol in the serum of rats and leads to a moderate increase in the 

relative weight of the adrenal glands and thickening of zona fasciculata of the 

adrenal cortex; constant lighting and constant darkness increased the 

glucocorticoid function of the adrenal glands more markedly than hypoxia under 

natural light, while the relative mass of the adrenal glands was almost no different 

from that in control animals. Thus, under constant lighting the cortisol content was 

98,7% higher than under natural light, and in the darkness – by 88,7%. At the same 

time, under constant lighting, the relative mass of the adrenal glands almost did not 

differ from that in control animals, and under constant darkness was reduced by 

6,7%. Such changes can be explained by the significant effect of pineal activity on 

the functional state of the hypothalamic-pituitary system, with constant lighting, 

suppressing melatonin production, acts as high-intensity stress, and constant 

darkness is likely to maintain adrenal function at high levels in rats. Under the 

simultanouse action of hypoxia and constant lighting, the increase in cortisol 

content compared to the control persists (by 46,9%), but becomes less pronounced 

(by 26,1%) than in the case of the relative weight of the adrenal glands was 8,6% 
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lower than under natural light, and 10,5% lower than in the isolated use of 

permanent lighting. Such changes may indicate a tendency to deplete the 

functional resources of the adrenal glands with the combined use of hypoxia and 

constant lighting as powerful stressors. 

The most significant activation of adrenal function was detected on 

background the combined action of constant darkness and hypoxia. Thus, under 

these conditions, the cortisol content was 2,4 times higher than in control animals 

and 28,6% higher compared to the use of only constant darkness, and there was a 

maximum enlightenment of the cytoplasm of cells of the zona fasciculate. The 

absence of significant difference in the relative mass of the adrenal glands in these 

conditions as compared with that in control animals may indicate large functional 

reserves of the adrenal gland. 

Conclusions. Thus, it can be argued that both hypobaric hypoxia and 

changes in the duration of the photoperiod of both directions, lead to significant 

morpho-functional rearrangement of the adrenal glands. At the same time, the 

experimental modelling hypo- and hyperfunction of the pineal gland significantly 

affect the dynamics of adaptive changes in the hormone-producing function of the 

adrenal glands. The combined effect of constant darkness and hypoxia causes 

significant activation of adrenal function, probably due to physiological regulatory 

effects of high levels of melatonin, the release of which by the pineal body in the 

dark increases. The combined effect of constant lighting and hypoxia creates the 

conditions for disrupting the adaptive capacity of the body by depleting the 

functional reserve of the adrenal glands. 

However, the limited duration of the experiment allows us to estimate only 

the initial stage of adaptive changes. The dynamics of glucocorticoid level during 

the formation of long-term adaptation to hypobaric hypoxia, including on 

background of altered photoperiods, as well as the role of epigenetic changes in the 

development of obesity and reduced tolerance to hypoxia in patients with increased 

BMI, requires further research. 
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