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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) є одним із найпоширеніших 

хронічних захворювань, яке є важливою проблемою системи охорони здоров'я усіх 

держав світу. За даними International Diabetes Federation (IDF), при теперішніх 

темпах поширення ЦД до 2025 року у світі буде понад 620 мільйонів людей, які 

страждатимуть на цю хворобу. Особливе місце у структурі захворюваності займає 

ЦД 2 типу, на який припадає 80-85% серед усіх хворих на ЦД (IDF Diabetes atlas, 

2017).  

Артеріальна гіпертензія (АГ) – поширене захворювання системи кровообігу 

(Сіренко Ю.М., 2016; Cameron A.C., 2016). АГ часто виникає на тлі ожиріння та 

асоціюється з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП), дисліпідемією, 

порушенням толерантності до глюкози, ЦД (Машура Г.Ю., Ганич Т.М., 2016; 

Скрипник І.М., 2017). Тому складність лікування АГ при ЦД є актуальною і 

потребує поглибленого вивчення (Hanus K.M., 2014). 

 Сьогодні дискутується  взаємозв’язок функціонального стану печінки, зокрема 

її антитоксичної функції та АГ. Ряд дослідників дотримується думки, що між 

прогресуванням ураження печінки при ЦД 2 типу та патогенезом АГ може існувати 

непрямий взаємозв'язок, що пояснюється судинними змінами, які провокуються 

метаболічною дисфункцією печінки (Byrne C.D., 2016). Можливо, зміни 

метаболізму та ендотеліальна дисфункція призводять до судинних ускладнень і, 

таким чином,  мають непрямий вплив на розвиток АГ у пацієнтів з ЦД 2 типу. Тому 

важливим видається вивчення функціонального стану печінки у пацієнтів із ЦД 2 

типу і АГ та лікування таких пацієнтів з урахуванням функції печінки. Проблема 

розвитку та прогресування НАЖХП є актуальною, оскільки вона сприяє 

погіршенню перебігу основного захворювання та призводить до зниження якості 

життя пацієнтів (Фадєєнко Г.Д., 2014). НАЖХП займає одну з провідних позицій 

серед захворювань печінки і становить 17-33 % у загальній популяції  (Міщук В.Г., 

2015; Вакалюк І.І., 2018). Поєднання АГ та захворювань печінки вимагає 

одночасного призначення кількох препаратів (Sharda М., 2015). Основним критерієм 

функціонального стану печінки традиційно виступає визначення рівнів печінкових 

трансаміназ (Ricottini Е., 2016). Однак ці критерії є ненадійними, оскільки не 

дозволяють здійснити диференційну діагностику між різними клінічними формами 

НАЖХП. Більш точно оцінити функціональний стан печінки та масу 

функціонуючих гепатоцитів (МФГ) дозволяє 13С-метацетиновий дихальний тест 

(13С-МДТ), який має такі переваги, як висока точність, чутливість, неінвазивність, 

безпечність виконання (Fierbinteanu-Braticevici С., D.-A., 2013;  Скляров Є.Я., 2016).  

В той час як лікування АГ та ЦД має свої встановлені стандарти, схвалені 

міжнародними організаціями, лікування НАЖХП дотепер дискутується. Згідно 

EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic 

fatty liver disease від 2016 та 2018 років єдиним препаратом з доведеною 

ефективністю лікування НАЖХП  є обетихолева кислота, однак цей препарат ні у 

США, ні в Європі не зареєстрований. Таким чином, дієта та раціональний спосіб 



4 

життя вважаються обов'язковими принципами терапії жирової хвороби печінки 

(Sonali P., 2018). 

 Складність терапії поєднаної патології змушує шукати інші принципи 

лікування, при яких виключалася б конкуренція ліків. Більшість пацієнтів з ЦД 2 

типу та супутніми захворюваннями для лікування застосовують велику кількість 

препаратів, кожен з яких має свої фармакокінетику та фармакодинаміку (Benetos A., 

Rossignol P., Cherubini A. et al., 2015). Усі ці ліки можуть взаємодіяти між собою, 

прискорюючи або гальмуючи дію один одного. За рахунок цього погіршується 

ефективність лікування пацієнта.  

Біотрансформація ліків у печінці здійснюється за допомогою системи 

цитохрому P-450. Ці ферменти можуть індукуватися чи гальмуватися, що веде до 

прискорення чи уповільнення метаболізму лікарських речовин. Вивчення процесів 

біотрансформації ліків у печінці та їх міжмедикаментозної взаємодії дозволяє 

обрати ті лікарські препарати, комбінація яких буде максимально ефективною для 

пацієнта (Михеева О.М., 2011). Тому питання конкурентної взаємодії ліків у печінці 

є актуальним і потребує поглибленого вивчення і впровадження результатів 

досліджень у клінічну практику для оптимізації лікування. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є частиною науково-дослідної роботи Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького «Особливості метаболічних та структурних  

порушень серцево-судинної системи та органів травлення у хворих на цукровий 

діабет», державний реєстраційний номер 0111U000131, відповідальним виконавцем 

розділу якої є дисертант.  

Мета дослідження: оптимізувати лікування АГ у хворих на ЦД 2 типу з 

урахуванням функціонального стану печінки та ризику міжмедикаментозної 

конкуренції ліків у системі цитохрому P-450.  

Завдання дослідження: 

1. Дослідити ефективність стандартного лікування АГ у хворих на ЦД 2 типу 

без врахування функції печінки та можливої міжмедикаментозної взаємодії. 

2.  Провести комплексне вивчення функціонального стану печінки у пацієнтів 

з ЦД 2 типу і АГ. 

3. Вивчити ефективність лікування  АГ у залежності від функціонального 

стану печінки. 

4. Дослідити ефективність лікування АГ з урахуванням  міжмедикаментозної 

взаємодії в системі цитохрому P 450. 

5. Розробити рекомендації по лікуванню АГ у пацієнтів з ЦД 2 типу з 

урахуванням метаболічної взаємодії ліків в системі цитохрому P-450 і 

функціонального стану печінки. 

Об'єкт дослідження: АГ в поєднанні з ЦД 2 типу. 

Предмет дослідження: ефективність медикаментозного лікування АГ у 

пацієнтів з ЦД 2 типу з урахуванням міжмедикаментозної конкуренції ліків у 

печінці та стану її антитоксичної функції.  

Методи дослідження: загальноклінічне обстеження; біохімічні тести: 

визначення рівнів аланінамінотрансферази  (АЛТ), аспартатамінотрансферази 
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(АСТ), лужної фосфатази (ЛФ), загального білірубіну, загального холестерину (ЗХ), 

тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїнів високої 

щільності (ЛПВЩ); коефіцієнт Де Рітіса; протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий 

індекс (ПІ); інструментальні методи дослідження: ультразвукове дослідження (УЗД) 

печінки та інших органів черевної порожнини, 13С-метацетиновий дихальний тест, 

цілодобове моніторування артеріального тиску (АТ). 

Наукова новизна одержаних результатів. На основі комплексного вивчення 

клініко-патогенетичних особливостей перебігу АГ з ЦД 2 типу із урахуванням  

результатів УЗД печінки, показників ліпідного спектру крові, рівня печінкових 

амінотрансфераз, результатів 13С-МДТ, цілодобового моніторування АТ вивчена 

ефективність лікування АГ у пацієнтів з ЦД 2 типу, яке проводилося з урахуванням 

міжмедикаментозної конкуренції ліків в системі цитохрому P 450, і зроблено 

порівняння з  ефективністю лікування АГ у пацієнтів, які лікувалися за стандартним 

протоколом, без урахування  функціонального стану печінки і метаболізму ліків. 

Вперше встановлено, що лікування АГ у хворих на ЦД 2 типу, проведене з 

урахуванням міжмедикаментозної конкуренції ліків у печінці, має вищу 

ефективність, ніж стандартне лікування АГ, яке взаємодію препаратів не враховує. 

Встановлено, що у 74 % пацієнтів основної групи, які лікувалися з урахуванням 

конкуренції препаратів у печінці, було досягнуто цільових рівнів АТ. Натомість у 

контрольній групі цільового АТ досягнуто лише у 44,6 %, p<0,05. Найбільш 

ефективними комбінаціями лікування АГ при ЦД 2 типу є препарати, що не 

конкурують в системі цитохрому P-450. Зокрема, пацієнтам, які отримують 

лікування препаратами сульфонілсечовини, слід призначати для зниження АТ 

комбінацію інгібітора АПФ та індапаміду. Пацієнтам, що лікуються інгібіторами 

DPP-4, доцільно призначати комбінацію антагоніста кальцію і сартану, а пацієнтам, 

що приймають бігуаніди – сартани або інгібітори АПФ з антагоністом кальцію.  

Вперше доведена необхідність корекції АТ у хворих на АГ та ЦД 2 типу з 

урахуванням  функціонального стану печінки. Встановлено, що у пацієнтів із  

порушеннями антитоксичної функції печінки гірші результати досягнення цільового 

АТ, ніж у пацієнтів із здоровою печінкою. Так, у пацієнтів зі стеатозом було 

досягнуто цільового рівня АТ у 70 %, у хворих зі стеатогепатитом – у 55 % (р<0,05). 

В той же час у осіб із збереженою антитоксичною функцією печінки, які були 

контрольною групою, цільового АТ було досягнуто у 75 %.  

Найбільш чутливим неінвазивним методом для виділення клінічних форм 

НАЖХП є 13С-метацетиновий дихальний тест. Встановлено, що провести 

диференційну діагностику між стеатозом і стеатогепатитом у пацієнтів із ЦД 2 типу 

можна за допомогою показників 13С-МДТ, а саме значень  ШМ \ Cum 40 / Cum 120. 

Доведено, що на підставі лише біохімічних тестів віддиференціювати клінічні 

форми НАЖХП неможливо. 

Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведених 

досліджень розроблені рекомендації по оптимізації лікування АГ у хворих на ЦД 2 

типу. У пацієнтів, хворих на ЦД 2 типу, доцільним є проведення УЗД печінки з 

метою виявлення ознак НАЖХП, а для встановлення її клінічної форми – 13С-

метацетинового дихального тесту. Застосування у лікуванні ЦД 2 типу з супутньою 
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АГ цукрознижуючих та антигіпертензивних препаратів і статинів, які не 

конкурують між собою в системі цитохрому P-450, призводить до ефективнішого 

досягнення цільового рівня АТ у пацієнтів.  

Результати проведених досліджень впроваджені у практику 1-го та 2-го 

терапевтичних відділень Комунального некомерційного підприємства «Лікарня 

швидкої медичної допомоги м. Львова» (КНПЛШМД), ендокринологічного та 

терапевтичного відділень Комунального некомерційного підприємства «4-а  міська 

клінічна лікарня м. Львова» (КНП4МКЛ). Теоретичні положення дисертаційного 

дослідження використовуються в навчальному процесі кафедри терапії № 1 та 

медичної діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, кафедри внутрішньої медицини ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною  

науковою працею здобувача. Автор особисто виконав планування роботи та 

інформаційно-патентний пошук, опанував методи обстеження, вивчив безпосередні 

та віддалені результати лікування, брав активну участь в обстеженні і лікуванні 

хворих на АГ, поєднану з ЦД 2 типу.  Дисертантом самостійно проаналізована 

наукова література та патентна інформація за темою дисертації, доведені 

пріоритетність, доцільність, необхідність здійснення роботи, визначено мету, 

завдання, обсяг і методи дослідження. Автор самостійно проводив формування груп 

хворих, клінічні спостереження, первинну обробку результатів клінічних, 

лабораторних, біохімічних та інструментальних досліджень. Дисертантом проведено 

статистичну обробку та аналіз отриманих результатів, написано всі розділи 

дисертаційної роботи, забезпечено їх впровадження в медичну практику та 

відображено у працях, опублікованих у фахових виданнях. Запозичень ідей та 

розробок співавторів у публікаціях не було. У працях, які опубліковані за 

результатами науково-дослідницької роботи, використано фактичний матеріал 

автора, а співавтори забезпечували консультативно-технічну допомогу, здійснювали 

участь у діагностично-лікувальному процесі та інтерпретації результатів 

лабораторних досліджень, формулюванні висновків.  

Права співавторів порушені не були, конфлікти інтересів відсутні. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання діагностики, 

лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці 

сімейного лікаря» (м. Тернопіль, 12-13.05.2016 р.); науково-практичній 

міждисциплінарній конференції з міжнародною участю «Структура судинних 

паттернів та їх клінічна маніфестація в хірургічній, педіатричній та терапевтичній 

практиці» (м. Ужгород, 21-23.09.2016 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Перспективні напрями розвитку сучасних медичних і фармацевтичних 

наук» (м. Дніпро, 10-11.02.2017 року); міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні проблеми діагностики та лікування ожиріння і його ускладнень та роль 

сімейного лікаря у їх профілактиці» (м. Ужгород, 26-27.04.2017 р.);  міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних 
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науках» (м. Київ, 1–2.12. 2017 р.); міжнародній науково-практичній конференції  

«Актуальні питання медичної теорії та практики» (м. Дніпро, 8–9.12.2017 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні погляди на актуальні 

питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини»  (м. Одеса, 15-

16.12. 2017 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані у 

15 наукових працях, серед яких 7 статей у фахових виданнях України, у тому числі 

одна одноосібного авторства, 5 статей у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних; 5 тез у матеріалах науково-практичних конференцій (з 

них 4 – за міжнародною участю); один розділ у довіднику для лікарів-інтерністів. 

Отримано два деклараційні патенти на корисну модель.  

Обсяг і структура дисертації. Робота викладена на 163 сторінках 

друкованого тексту, з яких 116 сторінок займає основний зміст. Дисертація 

складається з анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел літератури (94 – кирилицею, 106 – латиницею), додатків. 

Робота ілюстрована 39 таблицями та 5 рисунками.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

  

Матеріали і методи дослідження. Робота виконана на кафедрі терапії  №1 та 

медичної діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. Клінічна частина та набір 

матеріалу здійснювали на базі відділень терапії № 1 і 2 КНПЛШМД, відділень 

терапії та ендокринології КНП4МКЛ. Дослідження біохімічних показників 

виконувалися у лабораторіях КНПЛШМД і КНП4МКЛ. Інструментальні 

дослідження (13С-метацетиновий дихальний тест, ультразвукове дослідження 

печінки, цілодобове моніторування АТ) проводилися на базі КНПЛШМД. Усі 

пацієнти консультовані спеціалістом-ендокринологом. 

Під спостереженням були 148 хворих на ЦД 2 типу та АГ, які знаходилися на 

стаціонарному обстеженні і лікуванні у відділеннях терапії 1 та 2 КНПЛШМД, 

відділеннях терапії та ендокринології КНП4МКЛ або зверталися амбулаторно на 

кафедру терапії №1 та медичної діагностики факультету післядипломної освіти 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

впродовж 2012-2016 років. З них чоловіків було 65, жінок – 83. Середній вік 

учасників дослідження становив 58 + 2,7 років. Найбільшу частку по віковому складу 

становили пацієнти віком 51-60 і 61-70 років (32,43 % і 42,56 % відповідно). Хворих 

працездатного віку із основною патологією було 60 (40,54 %), серед них чоловіків 28 

(46,67 %), жінок 32 (53,33 %). Осіб віком 40-50 років було 13 (8,78 %). Групою 

контролю були 66 пацієнтів з АГ без ЦД (29 чоловіків, 37 жінок, середній вік 55 ± 1,9 

років). Контрольна група була співставна основній за гендерним і віковим складом, а 

також за супутніми захворюваннями. 
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Для дослідження відбирали хворих у стадії стійкої ремісії супутнього 

захворювання, що суттєво не відбивалося на клінічній картині основного 

захворювання і не вимагало додаткового призначення медикаментів. 

Базисне лікування пацієнтів узгоджувалося з існуючими на той час 

уніфікованими протоколами МОЗ України. 

Критеріями включення пацієнтів у дослідження були: 

1. Наявність у пацієнта стійкої АГ, підтвердженої на підставі скарг, даних 

анамнезу хвороби, клінічної картини захворювання, даних щоденного 

вимірювання АТ, даних цілодобового моніторингу АТ. 

2. Наявність у пацієнта верифікованого ЦД 2 типу на підставі скарг, даних 

анамнезу хвороби, клінічної картини, лабораторних та інструментальних 

даних дослідження, консультації ендокринолога. 

3. Згода пацієнта на участь у дослідженні. 

Пацієнти не вводились у дослідження, якщо вони мали вірусний або 

аутоімунний гепатит, медикаментозне ураження печінки, контакт з 

гепатотоксичними речовинам, вживали етанол  у гепатотоксичних дозах ( 30-40 г 

етанолу в день), хворіли на системні захворювання сполучної тканини, гострі 

запальні процеси, інфекційні захворювання, онкологічні хвороби. 

Особлива увага була приділена виключенню пацієнтів, які систематично 

вживали алкогольні напої. Це робилося з метою диференціації неалкогольної 

жирової хвороби печінки та уражень печінки, спричинених алкоголем. З цією метою 

використовували опитувальник CAGE. 

Діагноз АГ встановлювали згідно стандартів діагностики та лікування 

відповідно до рекомендацій Української асоціації кардіологів (2012). Також при 

виборі плану обстеження і тактики лікування керувалися наказом МОЗ України 

№384 від 24.05.2012 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» і 

наказом МОЗ України № 826 від 06.11.2014 р. «Уніфікований клінічний протокол 

первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги при неалкогольному 

стеатогепатиті». Діагноз АГ ґрунтувався на анамнезі захворювання (не менше 1 

року постійного підвищення АТ, зафіксованого записами в історії хвороби та 

амбулаторної карти), даних фізичного обстеження, сукупності клініко-лабораторних  

даних і результатів інструментальних досліджень. 

Діагностику та лікування ЦД 2 типу проводили згідно стандартів діагностики і 

лікування відповідно наказу МОЗ України № 118 від 21.12.2012 р. «Уніфікований 

клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги при 

цукровому діабеті 2 типу». Діагноз ЦД 2 типу ґрунтувався на комплексному аналізі 

скарг, даних фізичного обстеження, результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень, консультації спеціаліста-ендокринолога. Для пацієнтів з ЦД 2 типу 

визначалися такі критерії відбору як: спадковість, абдомінальне ожиріння, 

підвищений індекс маси тіла, епізодична гіперглікемія, поліурія, відчуття постійної 

спраги і сухості в роті, не пов’язаної з прийомами рідини. Для остаточного 

встановлення діагнозу використовувалися показники рівнів глікемії плазми венозної 

та капілярної  крові і значення рівня HbA1c. 
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При виконанні дисертаційної роботи використовувались такі методи 

дослідження: фізичне дослідження (опитування, пальпація, перкусія, аускультація, 

визначення антропометричних показників), лабораторні дослідження (загальний 

аналіз периферичної крові, біохімічний аналіз крові із визначенням рівня глюкози 

крові натще, проведення глюкозотолерантного тесту, визначення креатиніну, 

сечовини, HbA1c, ліпідного складу крові, АЛТ, АСТ, коагулограма, загальний аналіз 

сечі), інструментальні дослідження (ультразвукове дослідження органів черевної 

порожнини, електрокардіографія, цілодобове вимірювання АТ, 13С-метацетиновий 

дихальний тест). Пацієнтам шляхом опитування проводили ретельний збір скарг, 

анамнезу захворювання та життя, аналізували дані об'єктивного обстеження. 

Антропометричні дослідження передбачали визначення маси тіла, зросту, 

індексу маси тіла (ІМТ). ІМТ вираховували за формулою Кетле: маса тіла у 

кілограмах, розділена на квадрат зросту у метрах. Значення ІМТ від 18,5 до 24,99 

кг/м2 інтерпретується як нормальна маса тіла, від 25 до 29,99 – зайва маса тіла. ІМТ 

30 і вище розцінюється як ожиріння (згідно критеріїв ВООЗ, 1997). ІМТ коливався в 

межах від 28,2 до 41,8 кг/м2, у середньому становив 32,4±0,49 кг/м2. Надмірну масу 

тіла виявлено у 9 (6 %) пацієнтів. Ожиріння І ступеня діагностовано у 79 (53,38 %) 

хворих, ІІ ступеня – у 29 (19,59 %), ІІІ ступеня – у 9 (6 %). У 22 (14,86 %) пацієнтів 

маса тіла не перевищувала нормальні показники. 

Загальний аналіз крові проводили у загальному обсязі. Рівень гемоглобіну 

визначали гемоглобінціанідним методом, кількість еритроцитів, лейкоцитів та 

лейкоцитарну формулу підраховували мікроскоповим методом у камерах Горяєва, 

гематокрит – методом Л. Гейльмеєра. 

У загальному аналізі сечі визначали її кількість, колір, густину, рН, вміст 

білка, а також проводили мікроскопічне дослідження осаду.  

Проводилося дослідження добових глікемічних профілів з визначенням 

глюкози натще і через 120 хвилин після прийняття їжі. Нормальним показником 

вважали значення глюкози від 3,3 до 6 ммоль/л. Визначення глюкози здійснювалося 

глюкозооксидазним методом. 

Вивчалися біохімічні показники крові, зокрема рівень у крові загального 

білірубіну за методом Єндрассіка, АЛТ і АСТ за методом Райтмана-Френеля, 

коефіціцієнт де Рітіса ( співвідношення АСТ до АЛТ).  

Для інформативної діагностики ЦД 2 типу та глікемічного контролю був 

використаний метод визначення рівня HbA1c за допомогою набору Реагент за 

реакцією з тіобарбітуровою кислотою та загального гемоглобіну за допомогою 

однопроменевого спектрофотометра Specol 11. 

Вивчався вміст ліпідів у крові, зокрема рівень ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, ЛПВЩ, 

ЛПДНЩ ферментативним методом на біохімічному аналізаторі Humalayzer з 

використанням реактивів фірми Human.  

Вміст фібриногену обчислювали за методом Р.А. Рутберг шляхом визначення 

часу зсідання цитратної плазми, розчиненої тромбіном. Кількість тромбоцитів 

підраховували за методом G. Brecher у камері Горяєва, використовуючи фазово-

контрастну мікроскопію, також визначали протромбіновий час за методом Квіка та 
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протромбіновий індекс за пропорцією: активність за Квіком 15" – 100%; активність 

досліджуваної плазми – 17" - х. 

Креатинін сироватки крові визначали методом Поппера-Менделя-Мейера за 

кольоровою реакцією Яффе, сечовину – кольоровою реакцією з діацетилмонооксином. 

З метою визначення функціонального стану печінки проводили 13С-МДТ. 

Результати тесту аналізували за допомогою інфрачервоного спектрометра IRIS 

WAGNER. Функцію печінки оцінювали на підставі сумарної концентрації міченого 

13С СО2 на 120 хвилині. Результат більше 35 % розцінювали, як наслідок 

стимульованої детоксикаційної функції печінки, 20-35 % – нормальної 

детоксикаційної функції, 10-20 % – помірного порушення детоксикаційної функції 

печінки без циротичних змін при масі функціонуючих гепатоцитів 50-100 %, 2-10 % 

– вираженого порушення детоксикаційної функції печінки з циротичними змінами 

при масі функціонуючих гепатоцитів 20-50 %, менше 2% – важкого порушення 

детоксикаційної функції печінки з циротичними змінами при масі функціонуючих 

гепатоцитів менше 20 %. Окрім показників, отриманих на апараті Wagner IRIS, 

рівень порушення функції печінки додатково оцінювали за допомогою визначення 

математичного коефіцієнту. Його значення становить при нормальній 

детоксикаційній функції печінки від 0,80 до 1,20, при помірному зниженні 

детоксикаційної функції печінки (нециротичні зміни з рівнем функціонуючих 

гепатоцитів 50-100 %) - 0,50-0,80, а при вираженому порушенні детоксикаційної 

функції печінки (маса функціонуючих гепатоцитів 20-50 %) - 0,25-0,50. При 

важкому порушенні детоксикаційної функції печінки (циротичні зміни з масою 

функціонуючих гепатоцитів менше 20 %) значення математичного коефіцієнта 

становлять 0,15-0,25.  

Ультразвукове дослідження печінки проводилося на апараті Aloka SSD 630, за 

допомогою якого враховували розміри, ехогенність та рівномірність структури 

паренхіми печінки, положення і товщину стінок жовчного міхура тощо. Вивчалися 

розміри, форма, контури, структура печінки, стан судинної системи і 

внутрішньопечінкових протоків. Обстеження пацієнтів проводили натще. Особливу 

увагу звертали на розміри часток печінки, щільність її паренхіми, ступінь фіброзу та 

жирової інфільтрації. Жирову інфільтрацію печінки оцінювали за наявності певних 

критеріїв, а саме: збільшення її розмірів, дифузного однорідного підвищення 

ехогенності тканин, присутності ефекту дистального згасання сигналу. Окрім того, 

оцінювали форму та визначали розміри жовчного міхура, підшлункової залози, 

селезінки, нирок. Визначали наявність чи відсутність вільної рідини у черевній 

порожнині. 

Клінічна форма НАЖХП попередньо діагностувалася за допомогою УЗД. У 

проведеному  дослідженні використовувалися діагностичні критерії, запропоновані 

О.М. Балтарович. Критеріями стеатозу печінки є гепатомегалія, дифузна жирова 

інфільтрація, що дає УЗД-картину гіперехогенної паренхіми (так звана «біла 

печінка»), дрібно- чи середньозернисте ущільнення, гіпоехогенність портальних 

судин, розширення селезінкової та ворітної вен, відмічається погана візуалізація 

центральних судин внаслідок їх компресії паренхімою, яка перевантажена жиром. 

УЗД-ознаками  стеатогепатиту є: гіперехогенність (так звана «яскравість» тканини 
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печінки), розширення портальної вени, неоднорідність паренхіми насамперед за 

рахунок дистального загасання ультразвуку (100% випадків) на тлі підвищення її 

акустичної щільності та збільшення розмірів печінки. 

Добове моніторування АТ проводилося за допомогою добового реєстратора 

АТ та пульсу фірми HEACO, модель ABMP50. 

Для підбору антигіпертензивних та цукрознижувальних препаратів, які не 

конкурують між собою за ізоферменти цитохрому, була використана таблиця 

Флокхарта «P450 Drug Interactions Abbreviated Clinically Relevant Table», розроблена 

вченими університету Індіани.  

Для основних ізоферментів цитохрому P-450 наведені  препарати, що 

метаболізуються даним ізоферментом (є його субстратами), а також препарати, які 

гальмують метаболізм у вибраному ізоферменті (інгібітори) та, навпаки, здатні його 

пришвидшувати (індуктори). У пацієнта, який приймає велику кількість 

медикаментозних препаратів, які метаболізують через один і той самий ізофермент 

цитохрому P-450, може спостерігатися недостатня, або ж, навпаки, надмірна дія 

лікарського засобу через конкурентну взаємодію в системі цитохрому P-450.  

На підставі цієї таблиці здійснювався вибір антигіпертензивних та 

протидіабетичних препаратів, що взаємодіють через різні ізоферменти цитохрому P-

450 і, таким чином не конкурують між собою у печінці. 

Усі пацієнти в обов'язковому порядку інформувалися про цілі і методи 

проведених досліджень і підписували  інформовану згоду на добровільну участь в 

дослідженні. Дослідження пацієнтів проведені відповідно до положень Гельсінської 

декларації 1975 р., переглянутої та доповненої у 2002 р., директив Національного 

Комітету з етики наукових досліджень. Від усіх учасників одержано інформаційну 

згоду і вжиті всі заходи для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Статистичний аналіз матеріалів проводився на персональному компютері 

методом варіаційної статистики за допомогою програм Microsoft Office Exel 2010 та 

STATISTICA 6.0. Всі досліджувані показники об’єднувалися у варіаційні ряди. Для 

кожного ряду перевірялася нормальність розподілу за критерієм Уілка. 

Ряд описували середнім арифметичним (M) і стандартною похибкою 

середнього арифметичного (m). Дані вважалися достовірними при значенні довірчої 

імовірності p=0,05 (95 %). Для перевірки гіпотези про відмінність між 

досліджуваними ознаками використовували критерій Стьюдента. 

Якісні ознаки описували абсолютними і відносними частотами. Для перевірки 

гіпотези про відмінність між досліджуваними ознаками використовували критерій 

Пірсона (χ 2).    

При виконанні статистичної обробки були застосовано наступні методи: 

- варіаційна статистика (обрахування середніх показників та %); 

- оцінка вірогідності різниці між групами, що порівнювалися (якщо 

показникам був притаманний гаусівський розподіл, то використовували t-критерій 

Стьюдента, якщо негаусівський – Манна-Уітні); статистично достовірною різницю 

вважали при р<0,05; 

- аналіз взаємозв’язку між аналізованими параметрами шляхом розрахунку 

коефіцієнта кореляції Пірсона – r. 
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Результати дослідження та їх обговорення. На першому етапі  наукового 

дослідження у 74 пацієнтів основної групи вивчалася ефективність лікування АГ за 

стандартним протоколом без урахування конкурентної взаємодії протидіабетичних 

та антигіпертензивних препаратів у печінці.  

Найбільш частими скаргами були головний біль ( 93,24 %) і загальна слабкість 

(94,59 %). У 89,19 % хворих спостерігалася підвищена втомлюваність, у 78,38 % - 

запаморочення. 74,32 % пацієнтів скаржилися на порушення сну. 

Терапія ЦД 2 типу проводилася пероральними цукрознижувальними засобами 

з групи бігуанідів, похідних сульфонілсечовини, інгібіторів DPP-4. У дослідженні 

приймали участь пацієнти, які отримували як комбіновану антигіпертензивну 

терапію (35 осіб), так і монотерапію (39 чоловік). Монотерапія призначалася 

пацієнтам, у яких був 1 ступінь АГ, усім іншим призначалася комбінована 

антигіпертензивна терапія. Усім хворим проводилася антигіпертензивна, 

цукрознижувальна та гіполіпідемічна терапія.  Зі статинів призначали аторвастатин 

40 мг на добу. Пацієнти, які приймали участь у дослідженні, не отримували 

медикаментозного лікування з приводу супутніх захворювань. Ефективність 

лікування оцінювалася на підставі досягнутого цільового АТ. Цільовим рівнем 

вважалося значення  САТ < 130 мм рт. ст. і досягнення рівня ДАТ < 80 мм рт. ст.  

Середній показник САТ достовірно (p<0,05) зменшився з 145 ± 2,87 мм рт. ст. 

на початку лікування до 136,34 ± 2,11 мм рт. ст. при виписці, середній показник 

ДАТ – з 85,79 ± 2,29 мм рт. ст. до 81,5 ± 1,81 мм рт. ст. при виписці через 10 днів 

стаціонарного лікування. Із 74 пацієнтів, що лікували АГ при ЦД, 39 осіб 

отримували монотерапію одним антигіпертензивним засобом. Пацієнти приймали 

раміприл 10 мг, валсартан 160 мг, верапаміл 480 мг. Цільових значень АТ досягнуто 

у 16 (41,03 %) з них за 10 днів стаціонарного лікування. Найбільш ефективними 

препаратами для монотерапії АГ при ЦД 2 типу виявилися валсартан 160 мг та 

раміприл 10 мг (80 % та 38,5 % досягнутого цільового АТ у пацієнтів, що приймали 

ці препарати). У 23 пацієнтів, що отримували один препарат для зниження АТ, 

цільових значень досягнуто не було. Таким пацієнтам при виписці в рекомендаціях, 

додавався діуретик індапамід 2,5 мг один раз на добу вранці. Пацієнти в 

подальшому спостерігалися амбулаторно. В результаті амбулаторного прийому 

подвійної антигіпертензивної терапії на протязі 3 місяців у 13 пацієнтів із 23  

(56,52 %) були досягнуто цільового АТ. 

У пацієнтів, які отримували комбіновану антигіпертензивну терапію, за 10-

денний період перебування у стаціонарі було досягнуто цільового АТ у 17 (48,57 %) 

осіб. У  групі пацієнтів, які перебували на  комбінованій антигіпертензивній терапії, 20 

хворих отримували для зниження АТ комбінацію раміприлу 10 мг з індапамідом  

2,5 мг. В цій підгрупі цільових значень АТ досягнуто у 9 осіб  (45 %). У пацієнтів, що 

приймали комбінацію раміприлу (10 мг) та верапамілу (480 мг), цільового АТ 

досягнуто у 5 з 12 хворих (41,6 %). У пацієнтів, що лікувалися комбінацією валсартану, 

160 мг та індапаміду, 2,5 мг, цільових значень досягнуто в усіх хворих досліджуваної 

вибірки. Пацієнтам, у яких подвійною антигіпертензивною терапією не вдавалося 

досягнути цільових значень АТ, амбулаторно додавався третій препарат для зниження 

АТ. Зокрема, пацієнтам, що приймали раміприл, 10 мг та верапаміл, 480 мг, додавався 
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індапамід, 2,5 мг один раз на день. Пацієнти, що отримували валсартан, 160 мг та 

індапамід, 2,5 мг, приймали додатково верапаміл, 480 мг 1 раз на добу. Із 18 пацієнтів, 

які у подальшому приймали потрійну антигіпертензивну терапію в амбулаторних 

умовах протягом 3 місяців, цільових значень АТ досягнуто у 10 пацієнтів (55,56 %). У 

8 пацієнтів із 18 (44,44 %) навіть трьома препаратами впродовж 3 місяців 

амбулаторного лікування не вдалося досягнути цільового АТ, що дозволяє вважати  

резистентною АГ у цих пацієнтів. У пацієнтів контрольної групи, які лікували ГХ без 

ЦД, цільових значень АТ досягнуто у 17 осіб. У хворих контрольної групи з 28 

пацієнтів, що отримували монотерапію, цільового АТ досягнуто у 19, із них 8 пацієнтів 

приймало раміприл, 10 мг, 5 пацієнтів отримувало валсартан, 160 мг, 6 – верапаміл,  

480 мг. У пацієнтів контрольної групи, що приймали два антигіпертензивних 

препарати, цільового АТ досягнуто у 25 із 38 пацієнтів, з них 10 отримувало 

комбінацію раміприлу, 10 мг та індапаміду, 2,5 мг, 7 – валсартан, 160 мг з індапамідом,  

2,5 мг,  8 – раміприл, 10 мг та верапаміл, 480 мг. 

Таким чином, ефективність монотерапії АГ при ЦД 2 типу склала лише 41 % 

від загального числа пацієнтів, а подвійної антигіпертензивної терапії – 48,5 %. У 8 

пацієнтів із 74 (10,81%) навіть застосування потрійної антигіпертензивної терапії не 

дозволило досягнути цільових значень АТ, що дає підставу встановити діагноз 

резистентної артеріальної гіпертензії (РАГ). 

Такі низькі результати можуть бути пов’язані з тим, що під час 

антигіпертензивної терапії хворих на ЦД 2 типу, яка проводиться за стандартними 

протоколами, не враховується міжмедикаментозна конкуренція антигіпертензивних 

та гіпоглікемічних препаратів в системі цитохрому P-450. Найкращі результати з 

лікування ГХ, поєднаної з ЦД 2 типу, дало застосування інгібіторів АПФ або 

блокаторів рецепторів ангіотензину як у якості монотерапії, так і в комбінації з 

іншими антигіпертензивними засобами. Найбільшу ефективність у досягненні 

цільового АТ у хворих на ГХ і супутній ЦД 2 типу мають комбінації різних 

антигіпертензивних засобів у комплексі з адекватною корекцією глікемії. 

  Метаболізм медикаментів відбувається з участю системи цитохрому P-450. На 

сьогоднішній день встановлено, що серед майже 140-150 ізоферментів комплексу  

Р-450, зосередженого у гладкому ендоплазматичному ретикулумі гепатоцитів, в 

метаболізмі медикаментів приймають участь головним чином наступні шість: 

CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, які забезпечують 

біотрансформацію ліків через окислення. Відповідно, препарати, які індукують 

ізоферменти цитохрому P-450, прискорюють метаболізм препаратів, які є його 

субстратами, і, таким чином, зменшують ефективність дії даних препаратів. В той 

же час інгібітори ізоферменту збільшують концентрацію препаратів-субстратів у 

плазмі крові та подовжують час їх виведення з організму. Це забезпечує посилення 

лікувального ефекту препарату. Ліки, що є субстратами ізоферменту цитохрому P-

450, можуть конкурувати між собою при одночасному їх призначенні. За рахунок 

цього також може пригнічуватися метаболізм препаратів і посилюватися їх 

лікувальна дія. Міжмедикаментозна конкуренція в системі цитохрому P-450 може 

бути причиною неефективності корекції АТ у хворих на ЦД 2 типу.  
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З метою вивчення ефективності лікування поєднаної патології АГ і ЦД з 

урахуванням міжмедикаментозної конкуренції ліків було відібрано групу із 35 

пацієнтів віком від 40 до 70 років, середній вік становив 63,3±3,7 роки, хворих на  

АГ та ЦД 2 типу, які отримували лікування в 1 та 2 терапевтичному відділеннях 

КНПЛШМД м. Львова у період з 2015 по 2016 роки. Чоловіків в основній групі було 

16 (45,71 %), а жінок – 19 (54,29 %). Середня тривалість ЦД 2 типу у пацієнтів 

основної групи становила 8,6 ± 2,1 років. Найбільше було осіб із тривалістю ЦД 2 

типу 5-10 і 10-20 років (36,49 % і 47,30 % відповідно). Пацієнтів з тривалістю ЦД 2 

типу до 5 років було12 (16,2 %). Контрольну групу становили 74 особи з ЦД 2 типу і 

АГ, які лікувалися без урахування міжмедикаментозної конкуренції в системі 

цитохром P-450. Основна і контрольна дослідні групи були співставимі за віковим 

та гендерним складом. В усіх пацієнтів основної та контрольної групи 

верифікований ЦД 2 типу на підставі скарг, даних анамнезу хвороби, клінічної 

картини, лабораторних та інструментальних даних дослідження, консультації 

ендокринолога. Також в усіх пацієнтів, що приймали участь у дослідженні, була 

стійка АГ, підтверджена на підставі скарг, даних анамнезу хвороби, записів 

амбулаторної картки, клінічної картини захворювання, даних щоденного 

вимірювання АТ. Основними скаргами пацієнтів були головний біль (82,86 %), 

загальна слабкість (94,29 %), мигтіння мушок перед очима (51,43 %), запаморочення 

(77,14 %), втомлюваність (68,57 %), безсоння (37,14 %). Усі пацієнти, які приймали 

участь у дослідженні, не отримували додаткового медикаментозного лікування із 

приводу супутньої патології. 

З метою вивчення добових коливань АТ у пацієнтів проводилося добове 

моніторування артеріального тиску (ДМАТ). Групою порівняння були 20 пацієнтів з 

АГ без ЦД. Нормальними вважали середньодобовий рівень АТ < 130/80 мм рт. ст., 

середній рівень АТ вдень < 130/80 мм рт. ст., вночі — < 120/75 мм рт. ст. Тривалість 

дослідження становила 24–26 год. У пацієнтів обох дослідних груп було виявлене 

перевищення рівня показників середньодобового САТ (150,26 ± 3,8 мм рт. ст. в 

основній групі і 145,18 ± 4,2 мм рт. ст. – групі порівняння), денного (151,89±1,7 мм рт. 

ст. в основній групі, 149,42 ± 2,9 мм рт. ст. – групі порівняння) і нічного (145,75 ± 2,8 

мм рт. ст. в основній групі, 140,42 ± 4,43 мм рт. ст. – в групі порівняння) САТ. У групі 

пацієнтів без ЦД середньодобовий ДАТ (90 ± 2,8 мм рт. ст) і денний (93 ± 1,15 мм рт. 

ст) ДАТ перевищували норму, в той час як нічний ДАТ залишався на пороговому рівні. 

У пацієнтів із АГ та ЦД 2 типу було зафіксоване підвищення усіх показників ДМАТ 

порівняно з пацієнтами без ЦД. Також вивчалися типи циркадних ритмів учасників 

дослідження. Відповідно до результатів дослідження встановлено, що у пацієнтів з ЦД 

2 типу та АГ переважали циркадні ритми типу non dipper. У 72 % пацієнтів основної 

групи та 61% контрольної, які брали участь у дослідженні, зафіксовані несприятливі у 

прогностичному значенні циркадні ритми non dipper, які асоціюються із підвищеним 

ризиком виникнення гострого порушення мозкового кровообігу, інфаркту міокарда. 

Усі пацієнти приймали препарати для лікування ЦД 2 типу. Препарати 

сульфонілсечовини приймали 10 (28,57 %) пацієнтів основної групи і 18 (24,32%) 

контрольної, бігуаніди – 13 (37,14 %) основної і 12 (16,22 %) контрольної групи. 

Інгібітори ДПП-4 застосовувалися у 12 (34,29 %) основної і 24 (59,46 %) групи 
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контролю. Усі пацієнти отримували статинотерапію. Пацієнти контрольної групи 

отримували аторвастатин, 40 мг на добу. Хворим основної групи призначався 

розувастатин 20 мг на добу, який не метаболізує у системі цитохрому P-450. Таким 

чином, в основній групі виключалася можливість міжмедикаментозної конкуренції 

між статинами та іншими препаратами у системі цитохрому P-450. В дослідженні 

приймали участь пацієнти, яким призначалася тільки комбінована 

антигіпертензивна терапія. Хворим призначали антигіпертензивні препарати, які не 

конкурували з препаратами для корекції глікемії. Критерієм призначення препаратів 

була відсутність їх взаємодії через ізоферменти цитохрому P-450. У нашому 

дослідженні розглядалися 4 основні ізоферменти, які здійснюють метаболізм 

антигіпертензивних та гіпоглікемічних препаратів, а саме CYP 3A4,5,7, CYP2C9, 

CYP1A2, CYP2D6. Відсутність взаємодії препаратів у системі цитохрому P-450 в 

основній групі звірялася з P450 Drug Interaction Table Flockhart Table. Зокрема 

пацієнти, ліковані похідними сульфонілсечовини (метаболізм через CYP 2C9) 

приймали інгібітори АПФ (метаболізм через CYP 2 D6). Оскільки бігуаніди  не 

метаболізують у печінці, їх призначали із сартанами або інгібіторами АПФ 

незалежно від метаболізму останніх. 

Пацієнти, які приймали участь у 2 етапі дослідження, були розділені на три 

підгрупи, в залежності від цукрознижувальних препаратів, які вони приймали. 

Пацієнтам основної групи призначали антигіпертензивні препарати, які не 

конкурували з препаратами для корекції глікемії. 

 Пацієнтам, які лікувалися похідним сульфонілсечовини глібенкламідом, 10 мг  

(метаболізм через CYP 2C9) та метформіном, 1000 мг (не метаболізується в печінці) 

на фоні застосування діуретика індапаміду (метаболізм через CYP 3A4) в дозі 2,5 мг 

та розувастатину ( не метаболізується в печінці) в дозі 20 мг призначено раміприл у 

дозі 5 мг (метаболізм через CYP3A4). Контрольну групу становили 23 особи з ЦД 2 

типу і АГ, які приймали валсартан (метаболізм через CYP 2C9) 80 мг та індапамід 

(метаболізм через CYP 3A4) 2,5 мг 1 раз на добу. В якості статинотерапії приймався 

аторвастатин 40 мг на добу (метаболізм через CYP 3A4). Цільових значень АТ 

досягнуто у 7 із 10 (70 %) осіб першої підгрупи. У пацієнтів, що служили в якості 

групи контролю, цільових показників досягнуто у 9 із 23 ( 39,13 % групи контролю). 

Оскільки бігуаніди не метаболізують  через систему цитохрому P-450 у 

печінці, їх призначали із сартанами або інгібіторами АПФ незалежно від 

метаболізму останніх. Пацієнтам, лікованим метформіном, 100 мг (метаболізм через 

нирки) на фоні розувастатину (не метаболізується в системі CYP-450)  в дозі 10 мг 

призначено валсартан у дозі 80 мг (метаболізм через CYP 2C9) та лерканідипін 

(метаболізм через CYP3A4), 10 мг. Контрольну групу становили 28 осіб з ЦД 2 типу 

і АГ, які приймали раміприл 10 мг (метаболізм через CYP3A4) та індапамід 

(метаболізм через CYP 3A4) 2,5 мг 1 раз на добу.  Цільових значень АТ досягнуто у 

10 із 13 (76,9 %) основної групи. У пацієнтів групи контролю цільових показників 

досягнуто у 11 із 28 (39,29 %). 

З метою дослідження ефективності лікування АГ у пацієнтів, що приймали 

інгібітори DPP-4, була відібрана дослідна група із 12 пацієнтів. В якості групи 

контролю виступали 24 пацієнти з цукровим діабетом та АГ, які лікувалися без 



16 

урахування можливої конкурентної взаємодії в системі цитохрому P-450. Пацієнтам, 

лікованим ситагліптином, 100 мг (метаболізм через CYP 3A4) та метформіном, 1000 

мг на фоні застосування верапамілу (метаболізм через CYP 1A2) в дозі 480 мг та 

розувастатину ( не метаболізує в системі CYP-450) в дозі 10 мг призначено валсартан 

у дозі 80 мг (метаболізм через CYP 2C9). Контрольна група приймала індапамід 

(метаболізм через CYP 3A4), 2,5 мг та раміприл (метаболізм через CYP 3A4), 10 мг на 

фоні застосування аторвастатину (метаболізм через CYP 3A4), 40 мг. В результаті 

проведеного лікування цільових значень АТ досягнуто у 9 із 12 (75 %) осіб основної 

групи. У пацієнтів групи контролю цільових показників досягнуто у 13 з 24 (56,52 %). 

Встановлено, що у 26 із 35 пацієнтів основної групи (74 %) було досягнуто 

цільових рівнів АТ. У контрольній групі цільового АТ досягнуто у 33 із 74 (44,6 %).  

Таким чином, у даному дослідженні було доведено, що лікування АГ при ЦД 

2 типу, проведене з урахуванням конкурентної взаємодії медичних препаратів у 

печінці за системою цитохрому P-450 є ефективнішим, ніж стандартне лікування АГ 

без урахування цієї взаємодії.   

На третьому етапі наукової роботи для дослідження стану антитоксичної 

функції печінки була сформована група із 52 пацієнтів із верифікованим ЦД 2 типу та 

стійкою АГ, які лікувалися в умовах КНПЛШМД м. Львова, а також амбулаторно 

консультувалися в умовах кафедри терапії № 1 та медичної діагностики ФПДО. 

Обов’язковою умовою участі у дослідженні було виключення у пацієнтів алкогольної 

хвороби печінки, хвороби Вільсона-Коновалова, токсичних уражень печінки, 

вірусних гепатитів. Метою дослідження було вивчення залежності зниження АТ у 

пацієнтів із ЦД 2 типу від стану антитоксичної функції печінки. Усі пацієнти були 

обстежені за єдиною схемою, яка передбачала фізикальне обстеження, біохімічні 

аналізи (АЛТ, АСТ, ЗХ), ліпідограму, коагулограму, а також ультразвукове 

дослідження печінки та інших органів черевної порожнини. Для уточнення стану 

детоксикаційної функції печінки всім пацієнтам був проведений 13С-метацетиновий 

дихальний тест. У дослідженні 13С-МДТ використовувався для підтвердження 

діагнозу НАЖХП та диференційної діагностики між різними клінічними формами 

НАЖХП. Основними скаргами у обстеженої групи пацієнтів були головний біль, шум 

у вухах, виражена загальна слабкість, миготіння мушок перед очима, порушення сну. 

З боку травної системи, зокрема печінки, пацієнти скаржилися на важкість у правому 

підребер’ї, здуття живота, порушення апетиту, епізодичну нудоту. При фізичному 

обстеженні у пацієнтів пальпаторно виявляли збільшення печінки, болючість її 

нижнього краю, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Ознак гострої патології ШКТ у 

хворих виявлено не було. 

При УЗД печінки виявляли наступні порушення: гепатомегалія діагностована 

у 37 (71,15 %), гіперехогенність  печінки – у 29 (55,77 %), неоднорідність структури 

печінки виявлена у 80,77 %, а застійні явища у жовчному міхурі – у 40,38 % 

пацієнтів. У 40 (76,92 %) обстежуваних пацієнтів з ЦД 2 типу і супутньою АГ за 

результатами УЗД печінки було попередньо встановлено діагноз НАЖХП.  Зокрема, 

у 20 хворих (38,5 %) запідозрено стеатоз печінки, у 20 (38,5%) – стеатогепатит. У 12 

пацієнтів (23 %) не було виявлено патології печінки, вони виступали в якості групи 

порівняння.  
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В ході дослідження розглядалися статистичні взаємозв’язки показників 

амінотрансфераз, ліпідограми, коагулограми у пацієнтів із різними формами 

попередньо діагностованої з допомогою УЗД НАЖХП. Статистичний аналіз показав 

відсутність достовірної різниці між рівнями амінотрансфераз при різних клінічних 

варіантах НАЖХП у вигляді стеатозу, стеатогепатиту та в пацієнтів без ознак 

ураження печінки. Достовірна різниця (p<0,05) була виявлена тільки для 

коефіцієнту де Рітіса між підгрупою пацієнтів зі стеатозом (0,75 ± 0,04) та 

стеатогепатитом (1,05 ± 0,14). Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок 

про низьку інформативність рівня амінотрансфераз для оцінки стану антитоксичної 

функції печінки.  

Була виявлена вірогідна різниця (p<0,05) між рівнем ЛПНЩ в групі пацієнтів 

без НАЖХП (1,84 ± 0,14 ммоль/л) та групі стеатозу (3,27 ± 0,15 ммоль/л). Вірогідна 

різниця між рівнем ЛПНЩ встановлена між пацієнтами без патології печінки (1,84 ± 

0,14) та хворими зі стеатогепатитом (3,1 ± 0,2 ммоль/л). У пацієнтів зі стеатозом та 

стеатогепатитом виявлена  вірогідність між рівнем тригліцеридів (ТГ) (2,96 ± 0,19 та 

2,39 ± 0,19 ммоль/л відповідно). Вірогідна різниця спостерігалася також між рівнем 

ЗХ у пацієнтів без ознак ураження печінки (4,8 ± 0,22 ммоль/л) та зі стеатозом (5,64 

± 0,3 ммоль/л). Між рештою показників ліпідограми у досліджуваних групах 

вірогідної різниці не було виявлено.  

Проаналізувавши показники коагулограми у пацієнтів з ЦД 2 типу та АГ 

відповідно до виявлених на УЗД клінічних форм НАЖХП, встановлено, що існує 

вірогідна різниця показників ПЧ між групою порівняння (14,75 ± 0,25 с) та групою 

стеатозу (18,85 ± 0,35 с), а також між групою порівняння і групою стеатогепатиту 

(19,35 ± 0,44 с). Також виявлена вірогідна різниця ПІ між групою без порушення 

функції печінки (66 ± 5,31 %) і групою стеатозу (84,55 ± 5,25 %). Між показниками 

фібриногену вірогідної різниці виявлено не було.  

Таким чином, можна зробити висновок, що, у цілому, дані лабораторних 

показників є малоінформативні для оцінки стану детоксикаційної функції печінки, 

окрім показників ЗХ, ЛПНЩ, ПІ, ПЧ. Однак вищезгадані показники не несуть 

достатньої інформативності для диференціації різних форм НАЖХП.  

Був проведений аналіз результатів 13С-МДТ і даних УЗД обстеження 

пацієнтів з метою встановлення ступеня порушень функціонального стану печінки у 

хворих на АГ та ЦД 2 типу. При проведенні 13С-МДТ були визначені середні 

значення показників метацетинового тесту для кожної із підгруп. Група стеатозу 

вірогідно (p<0,05) відрізнялася від групи стеатогепатиту і групи без патології 

печінки. Також вірогідність різниці була між групою стеатогепатиту і групою без 

порушення функції печінки. Середні значення швидкості метаболізму (ШМ) / CUM 

40 / CUM 120  становили для пацієнтів зі стеатозом відповідно 12,95 ± 0,50 

%13С/год. / 9,26 ± 0,47 %13С / 14,40 ± 0,54 %13С, що відповідає помірному 

порушенню детоксикаційної функції печінки. У пацієнтів зі стеатогепатитом дані 

показники були нижчими, становили відповідно 7,82 ± 0,65 %13С/год. / 5,64 ± 0,42 

%13С \ 8,18 ± 0,49 %13С і відповідали вираженому порушенню стану антитоксичної 

функції печінки. Відповідно у пацієнтів групи контролю, у яких за даними УЗД не 

було виявлено ознак НАЖХП, результати метацетинового дихального тесту були 



18 

20,55 ± 0,69 %13С/год. / 12,36 ± 0,89 %13С \ 21,40 ± 0,69 %13С, що відповідає 

нормальній функції печінки. Також був проведений математичний обрахунок  

коефіцієнта ШМ \ Cum 40 / Cum 120.  У групі стеатозу математичний коефіцієнт 

ШМ \ Cum 40 / Cum 120 становив 0,58, що відповідає помірному порушенню 

детоксикаційної функції печінки з рівнем функціонуючих гепатоцитів 50-100 %, в 

групі стеатогепатиту – 0,35, що є свідченням вираженого порушення 

детоксикаційної функції печінки (маса функціонуючих гепатоцитів – 20-50 %). У 

пацієнтів групи порівняння даний показник становив 0,84, що відповідає нормальній 

детоксикаційній функції печінки.  

У групі із непорушеною функцією печінки виявлені достовірні прямі 

кореляційні зв’язки між ШМ та БЛП (0,77), ШМ і ЛПВЩ (0,64), ШМ і КА (0,76), 

CUM 40 і ЛПДНЩ (0,73). Достовірна зворотна кореляція виявлена між CUM 40-ПЧ 

(-0,6), CUM 40-тромбоцити (-0,62), CUM 120-ЛПДНЩ (-0,62). Також достовірна 

зворотна кореляція виявлена між ПІ-ГГТП (-0,60). У групі пацієнтів зі стеатозом 

печінки виявлені достовірні прямі зв'язки між CUM 120 і КА (0,58), АЛТ і ГГТП 

(0,55),  ЛПВЩ і ГГТП (0,45). Зворотні зв’язки виявлені між ШМ та ПІ (-0,58), 

ЛПНЩ і ПІ (-0,4774), АЛТ-КДР (-0,62), р<0,05. На основі отриманих даних можна 

підсумувати ряд клінічних ознак, які дозволять запідозрити у пацієнта стеатоз 

печінки. Сюди відносяться дані УЗД (гепатомегалія, гіперехогенність тканини 

печінки); середні значення ШМ / Cum 40 / Cum 120 хв  у межах 12,95  ±  0,50 

%13С/год. / 9,26 ± 0,47 %13С / 14,40  ±  0,54 %13С,  що відповідає помірному 

порушенню детоксикаційної функції печінки; підвищення рівня ЛПНЩ, ПІ, ПЧ; 

значення математичного показника ШМ \ Cum 40/ Cum 120 в межах 0,25-0,5, що 

відповідає помірно зниженій детоксикаційній функції печінки з рівнем 

функціонуючих гепатоцитів 50-100 %. У пацієнтів зі стеатогепатитом виявлені 

достовірні прямі кореляційні зв’язки між ШМ і ЛПДНЩ (0,4453), Cum 40 і Cum120 

(0,47), ЗХ і ЛПНЩ (0,86), ЗХ та ПІ (0,62), АЛТ і АСТ (0,49), АЛТ і КДР (0,49). 

Зворотні достовірні зв’язки виявлені між ШМ та ПІ (-0,47), ШМ і БЛП (-0,48) АЛТ і 

ЛПДНЩ (-0,4767). Це вказує на зв’язок показників печінкового обміну та ліпідного 

спектру із функціональним станом печінки. До ознак, які дозволяють встановити у 

пацієнта стеатогепатит, можна віднести: дані УЗД (гіперехогенність тканини 

печінки, неоднорідність паренхіми насамперед за рахунок дистального загасання 

ультразвуку на тлі підвищення її акустичної щільності та збільшення розмірів 

печінки), підвищення рівнів ЛПНЩ, ПІ, зменшення показників 13С-МДТ. Значення 

ШМ / 13СО2 40 хв / 13СО2 120 хв становили для пацієнтів зі стеатозом відповідно 

12,95 ± 0,50 %13С/год. / 9,26 ± 0,47 %13С / 14,40 ± 0,54 %13С, що відповідає 

помірному порушенню детоксикаційної функції печінки. У пацієнтів зі 

стеатогепатитом дані показники були нижчими, становили 7,82 ± 0,65 %13С/год. / 

5,64 ± 0,42 %13С \ 8,18 ± 0,49 %13С і відповідали вираженому порушенню стану 

антитоксичної функції печінки); математичний показник ШМ \ Cum 40 / Cum 120 

становив у групі стеатогепатиту 0,35, що є свідченням вираженого порушення 

детоксикаційної функції печінки (маса функціонуючих гепатоцитів – 20-50%). 

Результати дослідження показали, що провести чітку диференційну діагностику між 

стеатозом і стеатогепатитом на основі аналізу лабораторних показників не можна. 
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Однак відрізнити стеатоз і стеатогепатит можна за допомогою показників 13С-МДТ. 

Також при стеатогепатиті більш знижений рівень ТГ і вищий показник коефіцієнта 

Де Рітіса, ніж при стеатозі. Таким чином, можна зробити висновок, що 13С-МДТ є 

інформативним неінвазивним методом діагностики функціонального стану печінки і 

може використовуватися для уточнення диференційної діагностики різних клінічних 

форм НАЖХП.  

В усіх пацієнтів третього етапу дослідження рівень АТ при поступленні на 

лікування зафіксований на рівні 160/100 мм рт. ст. і вище, у зв’язку із чим вони 

отримували комбіновану антигіпертензивну терапію. Вивчалося досягнення 

цільового АТ у пацієнтів у відповідності до стану антитоксичної функції печінки за 

результатами УЗД і 13С-МДТ на тлі однакової гіпотензивної терапії. Пацієнти 

отримували валсартан 160 мг та індапамід 2,5 мг. Для цукрознижуючої терапії 

застосовували метформін 1000 мг. Також усі пацієнти отримували розувастатин 

один раз на день у дозі 10 мг. При проведенні антигіпертензивної терапії у пацієнтів 

враховувалася можлива взаємодія між цукрознижувальними і антигіпертензивними 

препаратами в ході печінкового метаболізму. Для лікування вибиралися препарати, 

які не взаємодіють між собою у системі цитохрому P-450. З 52 пацієнтів із ЦД 2 

типу та АГ, у яких проводилося дослідження антитоксичної функції печінки, 

цільових рівнів АТ було досягнуто у 34 осіб, що становить 65,38 % усіх хворих. У 

пацієнтів зі стеатозом було досягнуто цільових рівнів АТ у 14 осіб, що становить 

70%, у хворих зі стеатогепатитом – у 11 осіб з 20 (55 %). В той же час у осіб із 

збереженою антитоксичною функцією печінки, які були контрольною групою, 

цільового АТ досягнуто у 9 осіб із 12  - 75 %. Із отриманих результатів можна 

зробити висновок, що стан антитоксичної функції печінки має прямий вплив на 

лікування АГ у пацієнтів з ЦД 2 типу. Доведено, що наявність стеатогепатиту у 

пацієнтів з ЦД 2 типу та АГ погіршує ефективність досягнення цільового рівня АТ. 

На основі аналізу та узагальнення результатів виконаного клінічного 

дослідження можна сказати, що лікування АГ при ЦД 2 типу потребує урахування 

кількох факторів, зокрема фармакодинаміки і фармакокінетики препаратів, які 

застосовуються для зниження АТ, функціонального стану печінки, зокрема стану 

антитоксичної функції печінки, стадії НАЖХП у хворих на ЦД 2 типу. Лікування 

АГ доцільно проводити комбінацією антигіпертензивних препаратів, які не 

конкурують в системі цитохрому P-450. 

                                                        

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового 

завдання – покращення ефективності лікування АГ у пацієнтів з ЦД 2 типу з 

урахуванням стану антитоксичної функції печінки та можливої конкуренції 

лікарських препаратів у системі цитохрому P-450 на основі вивчення клінічно-

лабораторних та інструментальних характеристик поєднаної патології і призначення 

відповідного лікування. 

1) Ефективність монотерапії АГ при ЦД 2 типу склала лише 41 % від 

загального числа пацієнтів, а подвійної антигіпертензивної терапії – 48,5 % 
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протягом 10-деннного лікування в умовах стаціонару, що свідчить про потребу 

пошуку шляхів оптимізації зниження АТ при ГХ. Перевагу має застосування 

комбінації інгібіторів АПФ або БРА з сечогінними препаратами.  

2) У  76,92 %  обстежуваних пацієнтів з ЦД 2 типу і супутньою АГ за 

результатами УЗД  та 13 С-МДТ виявлено порушення функціонального стану 

печінки різного ступеня вираженості. Як показав аналіз результатів дослідження, 

чутливість біохімічних показників виявляється ненадійною у визначенні клінічних 

форм НАЖХП. Застосування УЗД печінки та 13С-метацетинового дихального тесту 

дозволяють виявити різні клінічні варіанти НАЖХП, такі як стеатоз, стеатогепатит. 

Середні значення ШМ/ CUM 40/ CUM 120 становили для пацієнтів зі стеатозом 

відповідно 12,95 ± 0,50 %13С/год. / 9,26 ± 0,47 %13С / 14,40 ± 0,54 %13С,  що 

відповідає помірному порушенню детоксикаційної функції печінки. У пацієнтів зі 

стеатогепатитом дані показники були нижчими, становили відповідно 7,82 ± 0,65 

%13С/год. / 5,64 ± 0,42 %13С \ 8,18 ± 0,49 %13С і відповідали вираженому 

порушенню стану антитоксичної функції печінки. Відповідно у пацієнтів групи 

контролю, у яких за даними УЗД не було виявлено ознак НАЖХП, результати 13С-

метацетинового дихального тесту відповідали нормальній функції печінки. 

Використання 13С-МДТ дозволяє з достовірністю провести диференційну 

діагностику між різними клінічними формами НАЖХП, (р<0,05). 

3) У пацієнтів з вираженими порушеннями антитоксичної функції печінки 

гірші результати досягнення цільового рівня АТ, ніж у пацієнтів з нормальним 

функціональним станом печінки. У пацієнтів зі стеатозом досягнуто цільового рівня 

АТ  у 70 % вибірки, у хворих зі стеатогепатитом – у 55 %, (р<0,05).  В той же час у 

осіб із збереженою антитоксичною функцією печінки, які були контрольною 

групою, цільового АТ досягнуто у 75 %. Наявність у пацієнтів стеатогепатиту 

погіршує ефективність досягнення цільового АТ при ЦД. 

4) Урахування ризику конкуренції призначених препаратів у ході метаболізму 

в системі цитохрому  P-450 дає кращий результат у досягненні цільового АТ, ніж 

лікування, проведене без такого урахування. У пацієнтів основної групи, які 

лікувалися препаратами, що не конкурують між собою у системі CYP-450, 

досягнуто достовірно (р<0,05) кращих показників цільового АТ, ніж у пацієнтів 

контрольної групи (74 % і 44,59 % відповідно).  

5) Ефективність лікування АГ при ЦД 2 типу залежить від клінічної форми 

НАЖХП, важкості порушення антитоксичної функції печінки та конкуренції ліків у 

ході метаболізму в системі цитохрому P-450. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

  

1. Для прогнозування ефективності лікування АГ у хворих на ЦД 2 типу слід 

враховувати клінічну стадію НАЖХП та можливість міжмедикаментозної 

конкуренції ліків у системі цитохрому P-450. 

2. Усім пацієнтам із ЦД 2 типу і АГ потрібно проводити обстеження печінки для 

уточнення її функціонального стану. Окрім стандартних методів обстеження  
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(печінкові тести, УЗД) для оптимальної оцінки стану детоксикаційної функції 

печінки доцільно проводити 13С-метацетиновий дихальний тест.  

3.  Найбільш ефективними комбінаціями лікування АГ при ЦД 2 типу є препарати, 

що не конкурують в системі цитохрому P-450: зокрема, пацієнтам, які отримують 

лікування препаратами сульфонілсечовини, слід призначати для зниження АТ 

комбінацію раміприлу та індапаміду. Пацієнтам, що лікуються інгібіторами DPP-4, 

доцільно призначати комбінацію валсартану та верапамілу, а пацієнтам, що 

приймають бігуаніди – валсартан в комбінації з верапамілом або лерканідипіном. 

                     

           СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1.  Вдовиченко ВI, Кульчицький ВВ. Гіпертонічна хвороба в поєднанні із цукровим 

діабетом 2 типу: суперечливість поглядів на тактику ведення. Український 

терапевтичний журнал. 2015;1:63-68. 

 Дисертант особисто зібрав матеріал та підготував текст статті. 

 2. Вдовиченко ВI, Кульчицький ВВ. Мiжмeдикaмeнтознa конкуренція як одна з 

причин неефективності та побiчноï дії ліків. Гепатологія. 2015;2:6-15.  

Дисертант брав участь у зборі та обробці матеріалу, підготовці тексту статті.  

3.Вдовиченко ВІ, Кульчицький ВВ, Макагонов ІО, Левус ОЯ. Ефективність 

стандартного лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу. 

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. 2017;5:674-679. 

Дисертант брав участь у зборі та обробці матеріалу, підготовці тексту статті. 

4. Вдовиченко ВІ, Кульчицький ВВ. Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих 

на цукровий діабет 2 типу з супутньою артеріальною гіпертензією. Гепатологія. 

2017;3:40-48. 

Дисертантом виконана обробка та аналіз матеріалу, написаний текст статті. 

5.  Вдовиченко ВІ, Кульчицький ВВ. Метацетиновий тест в оцінці антитоксичної 

функції печінки у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та артеріальною 

гіпертензією. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. 2016; 

Вип. 2:26-28. 

Дисертантом виконана обробка та аналіз матеріалу, написаний текст статті. 

6.  Вдовиченко В І, Кульчицький ВВ. Вплив конкуренції препаратів на лікування 

артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу. Вісник наукових 

досліджень. 2017;3:14-17. 

Дисертантом особисто зібрано та оброблено матеріал дослідження і 

підготовлено текст статті. 

7. Кульчицький ВВ. Ефективність лікування артеріальної гіпертензії у хворих на 

цукровий діабет 2-го типу, яке проведене з урахуванням конкуренції ліків у системі 

цитохрому P-450. Україна. Здоров'я нації. 2017;2:54-56. 

Дисертантом особисто виконана робота над статтею. 

8.  Довідник лікаря-інтерніста «Клінічні наслідки метаболічної конкуренції ліків»  / 

за редакцією професора В.І.Вдовиченка. Львів: СПОЛОМ; 2016. С.156-161. 

Дисертантом написаний розділ довідника під назвою «Інсуліни та пероральні 

цукрознижуючі засоби». 



22 

9. Вдовиченко ВІ, Кульчицький ВВ, Вергун АР, заявники та патентовласники  

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. Спосіб 

корекції артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, лікованих 

бігуанідами, з урахуванням метаболічної взаємодії ліків у системі цитохрома P-450. 

Патент України на корисну модель 123793, A61K 31/00; № u 2017 08998; 

заявл.11.09.17; опубл.12.03.18. 

Автору належить ідея дослідження, збір та обробка матеріалу, узагальнення 

отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку. 

10. Вдовиченко ВІ, Кульчицький ВВ, Вергун АР; заявники та патентовласники  

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Спосіб 

корекції артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, лікованих 

похідними сульфонілсечовини, з урахуванням метаболічної взаємодії ліків у системі 

цитохрома P-450. Патент України на корисну модель 123794, A61K 31/00. –  

№ u 2017 09000; заявл.11.09.17; опубл. 12.03.18.  

 Автору належить ідея дослідження, збір та обробка матеріалу, узагальнення 

отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку. 

 11. Вдовиченко ВІ, Кульчицький ВВ. Ефективність лікування артеріальної 

гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу. Здобутки клінічної i 

експериментальної медицини. 2016; 2:145-146.   Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної 

фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря» (м. 

Тернопіль, 12-13.05.2016 р.). 

Дисертант приймав участь в обробці матеріалу та написанні тексту. 

12. Вдовиченко ВІ, Кульчицький ВВ. Ефективність лікування артеріальної 

гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, проведеного згідно стандартних 

протоколів. 2017;47-51. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні  тенденції у медичних та фармацевтичних науках» (м. Київ, 1-2.12.2017 р.). 

Дисертант брав участь у зборі та обробці матеріалу, підготовці тексту. 

13. Вдовиченко ВІ, Кульчицький ВВ, Левус ОЯ. Результати метацетинового 

дихального тесту у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та артеріальною 

гіпертензією. 2017;51-54. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективні напрями розвитку сучасних медичних і фармацевтичних наук» (м. 

Дніпро, 10-11.02.2017 р.).  

Дисертантом виконана обробка та аналіз матеріалу, написаний текст тез. 

14.   Вдовиченко ВІ,  Кульчицький ВВ.  Оцінка функції печінки та ступеню НАЖХП  

у пацієнтів з ЦД 2 типу та артеріальною гіпертензією за допомогою метацетинового 

тесту. 2017;50-53. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 

погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної 

медицини» (м. Одеса, 15-16.12. 2017 р.).  

Дисертантом виконана обробка та аналіз матеріалу, написаний текст тез. 

15.  Вдовиченко ВІ, Кульчицький ВВ. Урахування конкуренції ліків у печінці у 

лікуванні артеріальної гіпертензії. 2017;53-55. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні питання медичної теорії та практики» (м. 

Дніпро, 8-9.12. 2017 р.).  



23 

Дисертантом підготовлений текст тез доповіді. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Кульчицький В.В. Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії у 

пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу з урахуванням функціонального стану 

печінки. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена питанням підвищення ефективності 

лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу. На основі 

комплексного вивчення клініко-патогенетичних особливостей перебігу АГ з ЦД 2 

типу із урахуванням результатів УЗД печінки, показників ліпідного спектру крові, 

рівня печінкових амінотрансфераз, результатів 13С-МДТ, цілодобового 

моніторування артеріального тиску вивчена ефективність лікування АГ у пацієнтів з 

ЦД 2 типу, яке проводилося з урахуванням міжмедикаментозної конкуренції ліків в 

системі цитохрому P-450, і зроблено порівняння з  ефективністю лікування АГ у 

пацієнтів, які лікувалися за стандартним протоколом, без урахування антитоксичної 

функції печінки і метаболізму ліків в системі цитохрому P-450.  

Встановлено, що лікування АГ у хворих на ЦД 2 типу, проведене з 

урахуванням міжмедикаментозної конкуренції ліків у печінці, має вищу 

ефективність, ніж стандартне лікування АГ, яке взаємодію препаратів не враховує. 

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія, коморбідна 

захворюваність, конкуренція ліків, цитохром P-450. 

                                              

АННОТАЦИЯ 

 

Кульчицкий В.В. Оптимизация лечения артериальной гипертензии у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа с учетом функционального состояния 

печени. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности лечения 

артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом 2 типа. На основе 

комплексного изучения клинико-патогенетических особенностей течения АГ с СД 2 

типа с учетом результатов ультразвукового исследования печени, показателей 

липидного спектра крови, уровня печеночных аминотрансфераз, результатов 13С-

МДТ, круглосуточного мониторирования артериального давления изучена 

эффективность лечения артериальной гипертензии (АГ) у пациентов с сахарным 

диабетом (СД) 2 типа, которое проводилось с учетом межмедикаментозной 

конкуренции лекарств в системе цитохрома P-450, и сделано сравнение с 
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эффективностью лечения АГ у пациентов, лечившихся по стандартному протоколу, 

без учета функции печени и метаболизма лекарств в системе цитохрома P-450. 

Установлено, что лечение АГ у больных СД 2 типа, проведенное с учетом 

межмедикаментозной конкуренции лекарств в печени, имеет более высокую 

эффективность, чем стандартное лечение АГ, которое взаимодействие препаратов не 

учитывает. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, 

коморбидная заболеваемость, конкуренция лекарств, цитохром P-450. 

                                                                                             

SUMMARY 

 

Kulchytsky V.V. Optimization of treatment of arterial hypertension in patients 

with type 2 diabetes, taking into account the functional state of the liver. – The 

manuscript. 

The thesis for the degree of a candidate of medical sciences, specialty 14.01.02 – 

Internal Diseases. – Danylo Galytsky Lviv National Medical University, Ministry of 

Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to questions of increasing the effectiveness of treatment 

of arterial hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus. The tasks are solved by 

selecting antihypertensive and hypoglycemic drugs that do not compete with each other in 

the liver, and taking into account the state of the antitoxic function of the liver in the 

treatment.  

On the basis of the comprehensive study of clinical and pathogenetic features of the 

course of hypertension with type 2 diabetes, taking into account the results of ultrasound 

examination of the liver, blood lipid profile, liver aminotransferases, 13C-MDT results, 

24-hour blood pressure monitoring, the effectiveness of treatment of hypertension in 

patients with type 2 diabetes, which was conducted taking into account the intermedication 

competition of drugs in the system of cytochrome P 450 and comparison with the 

effectiveness of treatment of hypertension in patients treated by the standard protocol, 

without taking into account antitoxic function of the liver and drug metabolism in the 

cytochrome P-450 system. 

The dissertation consists of the introduction, which briefly outlines the relevance of 

the chosen topic of research, the connection of the dissertation work with the general 

program of scientific work of the department, on which it was performed. 

Due to the high prevalence of diabetes mellitus and concomitant arterial 

hypertension in the world, the issue of adequate correction of arterial pressure in patients 

with this diagnosis has a high relevance. Particular attention should be paid to the 

functional state of the liver, since the effectiveness of the treatment associated with the 

system of microsomal oxidation in the liver, in particular the cytochrome P-450, may 

depend on this. Insufficient research on this issue has led to the implementation of the 

dissertation. 

In the review of literature, modern views on the problems of the topic of dissertation 

work and a variety of views on solving the problems set in the study are outlined. 
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In the section materials and methods are listed all the research methods used during 

the writing of the dissertation, their short description is given. Also, this section describes 

the main and the control group of participants in the study, lists the criteria for inclusion in 

the study and the exclusion criteria. Also, the methods of statistical processing of the 

received data and the correspondence of the conducted experiments with generally 

accepted ethical standards are listed. 

The study design consisted of three stages, each of which is described in a separate 

section. 

Own studies are divided into 3 separate sections. The first section examines the 

effectiveness of treatment for arterial hypertension in patients with diabetes mellitus, 

conducted in accordance with standard protocols. This did not take into account the state 

of detoxification function of the liver in such patients, nor the competitive interaction of 

drugs in the liver. It has been established that target blood pressure has been achieved in 

less than half of the treated patients, which has shown the need for optimization of 

treatment for arterial hypertension. 

The second section examines the state of antitoxic function of the liver in patients 

with diabetes mellitus and arterial hypertension and the effectiveness of treatment for high 

blood pressure in such patients. For this purpose, such methods as the 13C metachetine 

breath test, ultrasonography of the abdominal cavity, lipidogram, coagulogram, general 

clinical methods are used. The effectiveness of achieving target blood pressure in patients 

with diabetes mellitus is analyzed, depending on the state of detoxification function of the 

liver. It has been established that in patients with impaired liver function in the form of 

various forms of NAFLD, the results of attaining the target blood pressure are worse. 

The third section of our own research presents the results of the treatment of patients 

receiving medication with antihypertensive and hypoglycaemic drugs that do not compete 

with each other in the cytochrome P-450 system. There is a comparative characteristic 

between the effectiveness of achieving target blood pressure in patients treated with a view 

to the possible competitive interaction of drugs in the liver, and without taking into 

account such interaction. It has been statistically proven that treatment based on drug 

competition is more effective than treatment, which does not take into account such 

interactions. 

In the section analyzing and summarizing the research results, a summary of the results of 

the obtained data, their analysis and comparison are made. 

In the section the conclusions summarize the main conclusions obtained during the 

dissertation work. 

Based on the conclusions in the final section formulate practical recommendations. 

For the first time, it was found that treatment of hypertension in patients with type 2 

diabetes, based on intermedication competition of drugs in the liver, has a higher 

efficiency than standard treatment of hypertension, which does not take into account the 

interaction of drugs. It has been established that 74% of patients in the main group treated 

with the competition of liver preparations achieved target blood pressure levels. Instead, in 

the control group of the target blood pressure reached only 44.6%, p <0.05. The most 

effective combination of treatment for hypertension with type 2 diabetes is drugs that do 

not compete in the cytochrome P-450 system. 
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Also included in the dissertation work are the annexes that comprise the list of used 

literature and implementation acts. 

Key words: type 2 diabetes, arterial hypertension, comorbidity, drug competition, 

cytochrome P-450. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АГ  – артеріальна гіпертензія 

АЛТ  – аланінамінотрансфераза 

АПФ  – ангіотензинперетворювальний фермент 

АСТ  – аспартатамінотрансфераза 

АТ  – артеріальний тиск 

АТ II  – ангіотензин II 

БАК  – біохімічний аналіз крові 

БКК  – блокатори калієвих каналів 

БРА  – блокатори рецепторів ангіотензину 2 

ДАТ  – діастолічний артеріальний тиск 

ДН  – діабетична нефропатія 

ЗХ  – загальний холестерин 

ІМТ  – індекс маси тіла 

ІР  – інсулінорезистентність 

ІХС  – ішемічна хвороба серця 

КНП4МКЛ – Комунальне некомерційне підприємство «4-а  міська клінічна  

    лікарня м. Львова» 

КНПЛШМД – Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня швидкої 

    медичної допомоги м. Львова» 

ЛПВЩ  – ліпопротеїни високої щільності 

ЛПДНЩ  – ліпопротеїни дуже низької щільності 

ЛПНЩ  – ліпопротеїни низької щільності 

ЛФ  – лужна фосфатаза 

МС  – метаболічний синдром 

НАЖХП  – неалкогольна жирова хвороба печінки 

НАСГ  – неалкогольний стеатогепатит 

ПІ  – протромбіновий індекс 

ПЧ  – протромбіновий час 

РААС  – ренін-ангіотензин-альдостеронова система 

САТ  – систолічний артеріальний тиск 

ССЗ  – серцево-судинні захворювання 

ТГ  – тригліцериди 

УЗД  – ультразвукова діагностика 

ЦД  – цукровий діабет 

ШКФ  – швидкість клубочкової фільтрації 

ШМБ  – швидкість метаболізму у печінці 

13С-МДТ  – 13C-метацетиновий дихальний тест 

CUM120  – кумулятивна доза на 120 хвилині 

CUM40  – кумулятивна доза на 40 хвилині 

HbA1c  – глікозильований гемоглобін 
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