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                                                          АНОТАЦІЯ 

 

Кульчицький В.В. Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії у хворих з 

цукровим діабетом 2 типу з урахуванням функціонального стану печінки. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби» (222 – Медицина). – 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 

2019. 

Незважаючи на сучасні досягнення медичної науки, цукровий діабет 2 типу 

залишається однією із найскладніших проблем через високу поширеність, значну 

смертність, високу інвалідизацію населення. Крім того, для діабету характерною є 

наявність великої кількості коморбідних ускладнень.  

Дисертаційна робота присвячена питанням підвищення ефективності 

лікування артеріальної гіпертензії (АГ) у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу. 

Поставлені завдання вирішуються шляхом підбору антигіпертензивних та 

гіпоглікемічних препаратів, які не конкурують між собою в печінці, та урахуванням 

стану антитоксичної функції печінки при лікуванні. 

При виконанні дисертаційного дослідження використовували біохімічні тести: 

визначення рівнів аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної 

фосфатази, загального білірубіну, загального холестерину, тригліцеридів, 

ліпопротеїнів низької щільності, ліпопротеїнів високої щільності, коефіцієнт Де 

Рітіса, протромбіновий час, протромбіновий індекс; інструментальні методи 

дослідження:  ультразвукове дослідження (УЗД) печінки та інших органів черевної 

порожнини, 13С-метацетиновий дихальний тест (13С-МДТ), цілодобове 

моніторування артеріального тиску (ДМАТ). 

Для виконання поставлених завдань обстежено  148 хворих з артеріальною 

гіпертензією у поєднанні з ЦД 2 типу, які проходили комплексне клініко-

діагностичне обстеження. Набір пацієнтів відбувався впродовж 2012-2016 років. 
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У основній групі було 65  чоловіків, 83 жінки. Контрольна група - 66 пацієнтів 

(29 чоловіків, 37 жінок) з АГ без  ЦД, була співставна основній за гендерним і 

віковим складом, а також за супутніми захворюваннями.  

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. Встановлено, що ефективність 

монотерапії АГ при ЦД 2 типу становить  41 % , а  комбінованої  – 48,5 %, що 

свідчить за необхідність оптимізації  терапії.  У  76,92 %  пацієнтів за допомогою 

13С-МДТ та УЗД виявлено порушення функціонального стану печінки різного 

ступеня та відсутність достовірних змін біохімічних параметрів, окрім достовірно 

збільшених протромбінового часу і протромбінового індексу. При збереженій 

функції печінки цільового АТ досягнуто у 75 % пацієнтів,  зі стеатозом  -  у 70% , зі 

стеатогепатитом – у 55% (p<0,05). При виборі медикаментів з урахуванням їх 

метаболізму в системі цитохрому P-450 кількість хворих з досягнутим цільовим АТ 

становила 74%, без урахування – 45%. 

Наукова новизна дослідження підтверджена двома державними патентами 

України на корисну модель:  

1. 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 

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. 

2. 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 
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цитохрому P-450. Патент України на корисну модель 123794, A61K 31/00. –  

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

Дисертація складається із вступу, у якому коротко окреслена актуальність 

вибраної теми дослідження, зв'язок дисертаційної роботи із загальною програмою 

наукової роботи кафедри, на якій вона виконувалася.  

Цукровий діабет є одним із найпоширеніших хронічних захворювань, яке є 

важливою проблемою системи охорони здоров'я усіх держав світу.  

Артеріальна гіпертензія  – поширене захворювання системи кровообігу. 

Артеріальна гіпертензія часто виникає на тлі ожиріння та асоціюється з 

неалкогольною жировою хворобою печінки, дисліпідемією, порушенням 

толерантності до глюкози, цукровим діабетом. Тому складність лікування АГ при 

ЦД є актуальною і потребує поглибленого вивчення. 

У зв’язку із високою поширеністю у світі цукрового діабету та супутньої 

артеріальної гіпертензії питання адекватної корекції артеріального тиску у пацієнтів 

із цим діагнозом має значну актуальність. Особливої уваги заслуговує урахування 

функціонального стану печінки, оскільки від цього може залежати ефективність 

лікування, що пов’язується із системою мікросомального окислення у печінці, 

зокрема цитохромом P-450. Недостатня вивченість цього питання і стала причиною 

виконання дисертаційної роботи.  

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри терапії 

№ 1 та медичної діагностики ФПДО 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, де дисертант був 

відповідальним виконавцем розділу. 

У огляді літератури викладені сучасні погляди на проблему теми 

дисертаційної роботи та різноманітність поглядів на вирішення завдань, 

поставлених у дослідженні. 

У розділі матеріали і методи перелічуються методи дослідження, використані 

в ході написання дисертаційної роботи, дається їх коротка характеристика. Також у 
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цьому розділі дана характеристика основній та контрольній групі пацієнтів, 

перелічуються критерії, за якими включали у дослідження, і критерії виключення. 

Також перераховуються методи статистичної обробки отриманих даних і 

відповідність проведених дослідів загальноприйнятим етичним стандартам.  

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. Діагноз АГ 

встановлювали згідно стандартів діагностики та лікування відповідно до 

рекомендацій Української асоціації кардіологів (2012 р.). 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». 

Базисне лікування пацієнтів узгоджувалося з існуючими на той час 

уніфікованими протоколами МОЗ України. 

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. 
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Дизайн дослідження складався із трьох етапів, кожен із яких описаний у 

окремому розділі. 

У першому розділі вивчається ефективність лікування артеріальної гіпертензії 

у хворих на цукровий діабет, проведеного згідно стандартних протоколів, під час 

якого  не враховувалися ні стан детоксикаційної функції печінки у таких пацієнтів, 

ні конкурентна взаємодія ліків у печінці.  

Встановлено, що цільового артеріального тиску вдалося досягнути менше ніж 

у половини лікованих пацієнтів, що засвідчило потребу пошуку оптимізації 

лікування АГ. 

У другому розділі власних досліджень представлено результати лікування 

пацієнтів, які отримували медикаментозну терапію антигіпертензивними і 

цукрознижувальними препаратами, які не конкурують між собою в системі 

цитохрому P-450. Проведена порівняльна характеристика між ефективністю 

досягнення цільового АТ у пацієнтів, лікованих із урахуванням можливої 

конкурентної взаємодії ліків у печінці, та у пацієнтів, в лікуванні яких таку 

взаємодію не брали до уваги. Статистично доведено, що лікування, проведене 

шляхом виключення препаратів, що конкурують між собою у процесі метаболізму 

через систему цитохрому P-450, є ефективнішим, ніж лікування, яке таку взаємодію 

не враховує. 

У третьому розділі вивчався стан антитоксичної функції печінки у пацієнтів з 

ЦД 2 типу та АГ і ефективність лікування підвищеного АТ у залежності від 

функціонального стану печінки. Встановлено, що у пацієнтів із різними формами 

неалкогольної жирової хвороби печінки гірше досягається цільовий АТ.  

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» проводиться 

співставлення результатів у основній та контрольній групах пацієнтів та дається їх 

порівняння із результатами роботи інших вітчизняних і зарубіжних дослідників. 

У висновках викладені основні результати, отримані в ході дисертаційного 

дослідження. 

На підставі висновків у кінцевому розділі сформульовані практичні 

рекомендації, для впровадження їх у заклади охорони здоров’я. 
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Дисертаційна робота викладена на 163 сторінках друкованого тексту, з яких 

116 сторінок займає основний зміст. Також до складу дисертаційної роботи входять 

список використаних джерел літератури та додатки, які містять інформацію про 

публікації здобувача за темою дисертації, відомості про апробацію результатів 

дисертації та акти впровадження результатів дослідження в навчальний та 

лікувальний процес. 

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

захворюваність, конкуренція ліків, цитохром P-450. 

 

ABSTRACT 

                                                   

Kulchytsky V.V.  Treatment  optimization of arterial hypertension in patients with 

type 2 diabetes, taking into account the state function of the liver. – Qualifying scientific 

thesis as manuscript. 

The thesis for the degree of a candidate of medical sciences (Ph.D.), specialty 

14.01.02 «Internal diseases» (222 – Medicine). – Danylo Galytsky Lviv National 

Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

Despite the current advances in medical science, type 2 diabetes remains one of the 

most difficult problems due to high prevalence, significant mortality, high disability of the 

population. In addition, for diabetes, the presence of a large number of comorbid 

complications is characteristic. 

The dissertation is devoted to questions of increase of efficiency 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. 

Today, the relationship between the functional state of the liver, in particular its 

antitoxic function and , is discussed. A number of researchers believe that there may be an 

indirect link between progression of liver damage with type 2 diabetes and the 

pathogenesis of hypertension due to vascular changes induced by metabolic dysfunction of 
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the liver. Changes in metabolism and endothelial dysfunction may lead to vascular 

complications and thus have an indirect effect on the development of hypertension in 

patients with type 2 diabetes. Therefore, it is important to study the functional state of the 

liver in patients with type 2 diabetes and hypertension and treatment of such patients with 

regard to liver function. The problem of development and progression of  NAFLD is 

relevant as it contributes to the worsening of the course of the underlying disease and leads 

to a decrease in the quality of life of patients.  

NAFLD occupies one of the leading positions among liver diseases and is 17-33% 

in the general population . The combination of hypertension and liver disease requires the 

simultaneous use of several drugs. The main criterion for the functional state of the liver is 

traditionally the determination of levels of liver transaminases. 

However, these criteria are unreliable, since they do not allow differential diagnosis 

between different clinical forms of NSChP. More precisely, the functional state of the liver 

and the mass of functioning hepatocytes (IFG) allows the 13C-metacetinic respiratory test 

(13C-MDT), which has such advantages as high precision, sensitivity, non-invasiveness, 

and safety. 

While treatment for hypertension and diabetes has its own established standards 

approved by international organizations, treatment of NAFLD is still under discussion. 

According to the EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of 

non-alcoholic fatty liver disease from 2016 and 2018, the only drug with proven efficacy 

of NAFLD treatment is otiticholic acid, but this drug is neither registered in the US nor in 

Europe. Thus, a diet and a rational way of life are considered to be mandatory principles of 

therapy of fatty liver disease. 

The complexity of therapy for combined pathology makes it necessary to look for 

other principles of treatment, which would exclude the competition of drugs. The majority 

of patients with type 2 diabetes and concomitant diseases use a large number of drugs, 

each of which has its pharmacokinetics and pharmacodynamics.  

All these medications can interact with each other, accelerating or inhibiting each 

other's actions. Due to this deterioration of the patient's treatment. 
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Biotransformation of drugs in the liver is carried out using the cytochrome P-450 

system. These enzymes can be induced or inhibited, which leads to accelerating or slowing 

down the metabolism of drugs. The study of the processes of biotransformation of drugs in 

the liver and their intermediative interaction allows us to select those medications, the 

combination of which will be as effective as possible for the patient.  

Therefore, the issue of the competitive interaction of drugs in the liver is relevant 

and requires in-depth study and implementation of research results in clinical practice to 

optimize 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 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. 

The third 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 



11 

 

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. 

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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                                                              ВСТУП 

 

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

хронічних захворювань у світі, яке є дуже важливою проблемою системи охорони 

здоров'я усіх держав світу, не виключаючи високорозвинених країн з передовою 

медициною. 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 [29]. Особливе місце у структурі захворюваності 

займає ЦД 2 типу, на який припадає 80-85% серед усіх хворих на ЦД.  

Величезна небезпека ЦД полягає ще й у тому, що при ньому спостерігається 

численні ускладнення, які вкорочують тривалість і погіршують якість життя людей.  

Одним із найпоширеніших захворювань, що ускладнюють перебіг ЦД, є 

артеріальна гіпертензія (АГ). Майже у 80 % людей з ЦД 2 типу є АГ. Крім того, АГ 

може служити причиною погіршення прогнозу у пацієнтів з ЦД, зокрема 

підвищенням рівня інвалідизації, зменшенням тривалості життя, підвищення 

летальності. Тому питання лікування АГ при ЦД є дуже актуальним і потребує 

поглибленого вивчення. 

 Сьогодні дискутується питання взаємозв’язку функціонального стану печінки, 

зокрема антитоксичної функції печінки, та АГ. Ряд дослідників дотримується думки, 

що між прогресуванням ураження печінки при ЦД 2 типу та патогенезом АГ може 

існувати непрямий взаємозв'язок, який пояснюється судинними змінами, які 

провокуються метаболічною дисфункцією печінки. 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 проведення аналізу функціонального стану печінки у пацієнтів із ЦД 2 

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

Вельми актуальним є питання конкуренції медичних препаратів, які 

застосовуються у комплексній терапії хворого. Більшість пацієнтів з ЦД 2 типу та 

супутніми захворюваннями для лікування застосовують велику кількість препаратів, 

кожен з яких має свої фармакокінетику та фармакодинаміку. Усі ці ліки можуть 
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взаємодіяти між собою, прискорюючи або гальмуючи дію один одного. За рахунок 

цього змінюється ефективність дії лікарської речовини. Безумовно, це може мати 

наслідки, в тому числі і негативні, для стану здоров'я пацієнта.  

 Біотрансформація ліків у печінці здійснюється за допомогою системи 

цитохрому P-450. У печінці відбуваються дві фази біотрансформації. У першій фазі 

відбувається окиснення, опосередковане системою ізоферментів комплексу P450. Ці 

ферменти можуть індукуватися чи гальмуватися, що веде до прискорення чи 

уповільнення метаболізму лікарських речовин. Зокрема ізофермент CYP 3А4  

метаболізує близько 60% усіх лікарських речовин. Це дуже важливий ізофермент 

печінки і кишечника (від загальної кількості ізоферментів він складає 60%). 

Вивчення процесів біотрансформації ліків у печінці та їх міжмедикаментозної 

взаємодії дозволяє обрати ті лікарські препарати, комбінація яких буде максимально 

ефективною для пацієнта. Тому питання конкурентної взаємодії ліків у печінці є 

дуже 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 кафедри терапії 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 0111U 

000131, в якій дисертант був відповідальним виконавцем розділу зазначеної роботи.  

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. 

Відповідно з поставленою метою були визначені наступні завдання 
дослідження: 

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

врахування стану антитоксичної функції печінки та  можливої міжмедикаментозної 

взаємодії. 
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 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 

(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 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 за системою цитохрому P-450.  
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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 

індапамід+інгібітор АПФ. Пацієнтам, що лікуються інгібіторами DPP-4, доцільно 

призначати комбінацію антагоніста кальцію та сартан, а пацієнтам, що приймають 

бігуаніди – сартани або інгібітори АПФ та антагоніст 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% вибірки, у хворих зі стеатогепатитом – у 55%. 

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

контрольною групою, цільового АТ було досягнуто у 75 % вибірки 

Найбільш чутливим неінвазивним методом для віддиференціювання клінічних 

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

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

можна за допомогою показників 13 С-МДТ, а саме значень ШМ/13СО2 40хв/13СО2 

120 хв, а також обчислення математичного показника ШМ\ Cum 40/Cum 120. 

Доведено, що на підставі біохімічних тестів віддиференціювати клінічні форми 

НАЖХП достовірно неможливо. Лише рівень ТГ при стеатогепатиті буде 

достовірно нижчим.  

 Статистично доведено існування зворотнього зв'язку між показниками 

метацетинового тесту і протромбіновим індексом. При низьких показниках 
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метацетинового тесту, що свідчать про порушення антитоксичної функції печінки, 

зростають значення протромбінового індексу, і, навпаки, що дозволяє застосовувати 

значення протромбінового індексу для непрямої оцінки детоксикаційної функції 

печінки. 

Наукова новизна дослідження підтверджена двома державними патентами 

України на корисну модель:  

1. 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 

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. 

2. 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 

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

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

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 

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 
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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 
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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 

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.). 

Апробація дисертації відбулася 25 червня 2018 року на міжкафедральному 

засіданні кафедри терапії N 1 та медичної діагностики ФПДО, кафедри сімейної 

медицини, кафедри ендокринології медичного факультету Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані у 

13 наукових працях, серед яких 7 статей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК 

України, у тому числі одна – одноосібного авторства ( 5 статей надруковані у 

виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних ) , 5 – у 

матеріалах і тезах наукових конгресів, з’їздів, конференцій (з них 4 – у 

міжнародних), довідник для лікарів-інтерністів “Клінічні наслідки метаболічної 

конкуренції ліків”. Одержано два патенти на корисну модель: 

Обсяг і структура дисертації. Робота викладена українською мовою на 163 

сторінках друкованого тексту, з яких 116 сторінки займає основний зміст. 

Дисертація містить вступ, огляд літератури, опис матеріалів та методів дослідження, 

три розділи власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів дослідження, 

висновки, практичні рекомендації..  

Також до складу дисертаційної роботи входять список використаних джерел 

літератури  (94 – кирилицею, 106 – латиницею) та додатки, які містять інформацію 
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про публікації здобувача за темою дисертації, відомості про апробацію результатів 

дисертації та акти впровадження результатів дослідження в навчальний та 

лікувальний процес. 

 Робота ілюстрована 39 таблицями та 5 рисунками.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЛІКУВАННЯ АГ У ХВОРИХ НА ЦД 2 ТИПУ В 
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ ТА 

КОНКУРЕНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛІКІВ 

       

1.1 Проблема АГ  у хворих на ЦД 2 типу  

 

ЦД є одним  із найбільш поширених у світі хронічних захворювань і становить 

важливу проблему для системи охорони здоров'я через високу летальність, ранню 

інвалідизацію, зменшення тривалості життя хворих [1,2,3,4,5]. Ця хвороба становить 

небезпеку для населення практично усіх країн світу – як високорозвинених 

індустріальних країн з передовою медициною так і країн третього світу.  Через це 

ВООЗ визнала ЦД неінфекційною епідемією 21 століття [67,69,82]. 

У 2000 році за даними Міжнародного інституту діабету (Мельбурн) кількість 

хворих на ЦД становила 175 мільйонів чоловік, у 2010 – 240 мільйонів.   

За даними  IDF, у світі налічується 425 мільйонів хворих на ЦД, а при 

збереженні теперішніх темпів зростання захворюваності в світі, ця кількість 

становитиме більше 620 мільйонів [130]. 

За останні 25-30 років поширеність ЦД у світі збільшилася у 6 разів. До 2030 

року згідно прогнозів ВООЗ, кількість хворих із підтвердженим діагнозом ЦД 

становитиме близько 629 мільйонів, а рівень смертності, за відсутності 

кардинальних, революційних змін в технологіях лікування та профілактики 

сягатиме 24,2 мільйонів осіб на рік [29, 94]. Частота ЦД залежить від віку і 

становить 1-2% серед осіб віком до 50 років, понад 10% - серед людей після 60 років 

[22]. Хворі на ЦД вмирають на 5–10 років раніше через пізні судинні ускладнення 

діабету, такі, як мікроангіопатії (ретинопатія і нефропатія), макроангіопатії (інфаркт 

міокарду, інсульт, гангрена нижніх кінцівок), нейропатії [114, 130].  Що стосується 

частих ускладнень, то у хворих на ЦД вони зустрічаються у 70–80% випадків, а при 

тривалому перебігу хвороби — навіть у 100%  [18, 128, 130]. Кількість хворих на ЦД 
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подвоюється кожні 15 років, що відповідає масштабам епідемії. На думку 

дослідників, темпи розвитку ЦД і його ускладнень у найближчому майбутньому 

будуть випереджати можливості системи охорони здоров'я боротися з цією 

хворобою [10, 18].  

Причин такої складної ситуації з ЦД є дуже багато і вони є різноманітними. 

Сюди можна віднести спосіб життя (неправильне або надмірне харчування, 

шкідливі звички, відсутня або недостатня фізична активність, високий рівень 

стресу), спадкові фактори, відсутність якісної профілактики захворювання 

(особливо це стосується країн третього світу), а також цілу низку інших причин та 

факторів [2, 3 ,5].   

Одним із найбільш частих ускладнень ЦД 2 типу, яке погіршує перебіг 

захворювання, прогноз тривалості та якості життя, збільшує інвалідизацію, є АГ [18, 

19, 69, 78,]. Поєднання з ЦД 2 типу АГ, що має місце у 70-80% хворих, є причиною 

летальності у понад 50% таких хворих [2]. 

АГ, що визначається як стійкий рівень артеріального тиску ≥ 140/90 мм рт.ст., 

є поширеним супутнім захворюванням ЦД типу 1 і 2. Поширеність АГ залежить від 

типу діабету, віку, статі, індексу маси тіла і раси, етнічної приналежності. АГ 

виступає основним фактором ризику для атеросклеротичних та кардіоваскулярних 

захворювань, мікросудинних ускладнень. При ЦД 1 типу АГ часто є результатом 

діабетичної нефропатії, в той час як ЦД 2 типу, як правило, співіснує з іншими 

кардіометаболічними факторами ризику [ 88, 95]. 

Незважаючи на застосування різних комбінацій антигіпертензивних 

препаратів цільовий рівень АТ не вдається досягнути у великої кількості пацієнтів. 

Особливо це стосується резистентної АГ [22, 80].  

Згідно визначенням Американської Асоціації Серця, стан, при якому 

показники АТ залишаються вище цільового рівня, незважаючи на прийом комбінації 

трьох антигіпертензивних препаратів, позначається як резистентна артеріальна 

гіпертензія (РАГ)]. При цьому вказується, що один з гіпотензивних лікарських 

засобів повинен бути діуретиком і всі препарати повинні бути призначені в 

оптимальних дозуваннях [22]. 
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За даними Національного дослідження здоров'я і харчування тільки у 53% 

хворих на АГ АТ піддається лікуванню і відповідав цільовим рівнями (140/90 мм. 

рт. ст.). При аналізі даних Фремінгемского дослідження було відзначено, що тільки 

у 48% учасників значення АТ коливалося в межах 140/90 мм. рт. ст [80]. 

 За даними сьомого звіту Об'єднаного національного комітету з профілактики, 

виявлення, оцінки та лікування підвищеного АТ (JNC-7), в групах високого ризику, 

зокрема у пацієнтів з ЦД і хронічними захворюваннями нирок (ХХН), у яких рівень 

оптимального АТ повинен бути нижчим, хворих з неконтрольованим АТ значно 

більше. За даними провідних світових та вічизняних кардіологів пацієнтів, які 

страждають на АГ, що є резистентною до лікування кількома антигіпертензивними 

препаратами, у світі налічується до 17-18% [22, 24, 55, 74, 80, 97].  

Стандартні схеми зниження АТ при ЦД 2 типу передбачають застосування 

кількох груп антигіпертензивних препаратів, перевага надається все таки 

комбінованій терапії із застосуванням кількох (двох або більше) препаратів. Це 

пов'язано із низькою ефективністю монотерапії АГ у пацієнтів з важким перебігом 

ЦД 2 типу. У пацієнтів, які тривалий час хворіють на ЦД 2 типу, може розвиватися 

важка АГ, резистентна до лікування одним антигіпертензивним препаратом. Це 

може пояснюватися змінами судин при довготривалому діабеті, наявністю кардіо та 

гепатопатій, а також можливою конкуренцією в печінці препаратів, які 

застосовуються при лікуванні ЦД 2 типу та АГ. 

За даними досліджень, у пацієнтів, що мали резистентну до лікування АГ, із 

супутньої несерцевої патології найчастіше виявляли ЦД 2 типу – приблизно у 17,5% 

досліджуваної вибірки. Тому питання досягнення цільового рівня АТ при ЦД 2 типу 

є актуальним і має велике значення. 

АГ частіше виникає при  ЦД 1 типу, ніж при ЦД 2 типу, однак після поправки 

на вік виявляється, що частота її при 2 типі ЦД зростає в міру старіння. Близько 90% 

хворих на ЦД 2 типу також хворіють на АГ [28]. 

На щорічній сесії Американського коледжу кардіологів було повідомлено, що 

близько 80 % хворих на ЦД 2 типу помирають від серцево-судинної патології, а 75 

% перебувають у стаціонарі із загостреннями серцево-судинних захворювань (ССЗ). 
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Патогенетичні механізми впливу ЦД на розвиток кардіальної патології мають 

більшу значимість, ніж традиційні класичні фактори ризику [25, 26]. 

Центральну роль у патогенезі АГ при діабеті більшість дослідників віддають 

активізації ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС). Дослідження 

останніх 10-15 років довели провідну роль активації РААС у розвитку АГ і 

судинних ускладнень при ЦД - діабетичної нефропатії, ретинопатії, ішемічної 

хвороби серця  [4, 10, 18, 19].  

   Багатьма дослідженнями доведено, що жорсткий контроль за АТ у хворих 

ЦД 2 типу призводить до суттєвого зменшення ризику виникнення серцево-

судинних ускладнень.  

Зокрема, результати дослідження ADVANCE (Action in Diabetes and VAscular 

disease – preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation), яке вивчало вплив 

цукрознижувальної та антигіпертензивної терапії на ризик виникнення макро та 

мікросудинних ускладнень при ЦД 2 типу, показали, що інтенсивна 

антигіпертензивна лікування на 14% знижує загальну смертність і на 18% - ризик 

серцево- судинної смертності. Крім того, було відмічено зниження на 21% ризику  

ниркових ускладнень [82, 84]. 

Поширеність АГ у хворих на ЦД 2 типу на 50% вища, ніж у загальній 

популяції  [2]. Наявність АГ, безумовно, збільшує вже початково підвищений ризик 

розвитку серцево-судинних ускладнень при ЦД.  

У дослідженні MRFIT (Multiple Risk Factor. Intervention Trial) було показано, 

що АГ асоціюється з 23-кратним збільшенням абсолютного ризику серцево-

судинної смертності у хворих з ЦД 2 типу в порівнянні з пацієнтами без діабету. 

Повідомляється, що від 35% до 75% серцево-судинних і ниркових ускладнень при 

ЦД можуть бути пов'язані з підвищеним АТ [28].  

З цих даних випливає, що контроль за рівнем АТ у хворих на ЦД може мати 

вирішальне значення для поліпшення прогнозу.  

У людей, хворих на ЦД, підвищена судинна реактивність на різноманітні 

вазоконстриктори, і загальна кількість натрію в організмі більше норми. Це означає, 

що у них посилена реакція у вигляді спазму судин у відповідь на певне 
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навантаження натрієм. У таких хворих поганий прогноз щодо важких проявів 

ССЗ[16]. Приблизно у половини хворих з вперше діагностованим ЦД 2 типу 

спостерігається також АГ. САТ 130-139 мм рт.ст. і ДАТ 85-89 мм рт.ст., хоча й 

класифікується як значення у верхній межі норми, у хворих на ЦД є показанням до 

негайного лікування. 

При ЦД 2 типу відбувається ураження судин як макро-, так і 

мікроциркуляторного русла. Найтяжчі прояви діабетичної мікроангіопатії — 

ретино- і нефропатія, частота виявлення яких становить близько 50–70 % [2, 3]. 

Діабетична нефропатія (ДН) перебуває на другому місці після ССЗ серед причин 

смертності хворих на ЦД 2-го типу [2], оскільки ускладнюється хронічною 

нирковою недостатністю (ХНН).  

ЦД 2-го типу — головна причина термінальної стадії ХНН [4], а ССЗ належать 

до найчастішої причини смерті у пацієнтів із ЦД та  ХХН.  

Гіперглікемія — основний ініціюючий метаболічний фактор розвитку ДН. Під 

впливом гіперглікемії активізуються процеси окисного стресу, стимулюється 

виділення біологічно активних речовин, цитокінів, ферментів, що, в кінці кінців, 

викликає пошкодження нефронів.  

На сьогодні визначення швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) вважається 

найточнішим методом оцінки фільтраційної функції нирок. ШКФ менше 60 

мл/хв/1,73 м2 є пороговою величиною, що відповідає втраті 50 % фільтраційної 

здатності нирок.  

За величиною ШКФ визначають стадію ХХН. Під терміном ХХН прийнято 

об’єднувати всі випадки ураження нирок незалежно від етіології та/або зниження 

ШКФ, що зберігаються протягом трьох і більше місяців.  

Усім пацієнтам із ЦД 2-го типу рекомендовано визначення ШКФ один раз на 

рік для виявлення ниркової дисфункції. Дуже високі концентрації креатиніну в 

поєднанні з низьким значенням ШКФ незалежно пов’язані зі смертністю від усіх 

причин, тоді як ізольоване зниження ШКФ асоційоване зі смертю від ССЗ.  

 

 



31 

 

1.2 Особливості лікування АГ у хворих на ЦД  2 типу  

 

Поширеність АГ у хворих на діабет 2 типу вища, ніж у загальній популяції 

більш ніж на 50%  [19]. Наявність АГ, безумовно, збільшує вже початково 

підвищений ризик розвитку серцево-судинних ускладнень при ЦД. 

У дослідженні MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial)  було показано, 

що АГ асоціюється з 23-кратним збільшенням абсолютного ризику серцево-

судинної смертності у хворих з  ЦД 2 типу в порівнянні з пацієнтами без діабету 

[32]. Повідомляється, що від 35% до 75% серцево-судинних і ниркових ускладнень 

при ЦД можуть бути пов'язані з підвищеним АТ [3]. З цих даних випливає, що 

контроль за рівнем АТ у хворих на ЦД може мати вирішальне значення для 

поліпшення прогнозу. Незаперечні докази, що підтверджують цю позицію, були 

отримані в декількох клінічних дослідженнях [4, 5, 140, 144], і особливо 

продемонстрована важливість більш ретельного контролю за рівнем АТ у хворих на 

ЦД і АГ [15]. 

У дослідженні UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), яке 

проводилося у Великобританії, вивчали вплив суворого контролю рівня АТ на 

розвиток ускладнень ЦД. Для зниження АТ у групі ретельного контролю 

використовувалися атенолол або каптоприл, при необхідності - в комбінації з 

іншими антигіпертензивними препаратами  [86].  

В ході більш ніж 8-річного спостереження, середнє значення АТ в групі 

більше ретельного контролю за рівнем тиску склало 144/82 проти 154/87 мм рт.ст. в 

менш контрольованій групі (р = 00001). В першій групі спостерігалася менша 

частота (на 24%) всіх ускладнень, пов'язаних з ЦД, було на 32% менше смертей від 

ЦД і на 44% від гострого порушення мозкового кровообігу (всі відмінності 

достовірні) у порівнянні з другою групою.   

Ці результати знайшли підтвердження і в дослідженні НОТ (Hypertension 

Optimal Treatment )   [14].  Виявилося,  що в підгрупі хворих на ЦД ризик серцево-

судинних ускладнень і серцево-судинна смертність були в 23 рази вище у хворих з 

цільовим рівнем діастолічного АТ (ДАТ)  90 мм рт.ст. в порівнянні з хворими, у 
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яких досягнутий рівень ДАТ був 80 мм рт.ст. [14]. Таким чином, ризик серцево-

судинних ускладнень у хворих на ЦД виявився мінімальним при найнижчому 

цільовому АТ.   

Медикаментозне лікування як гіпертензії, так і гіперглікемії у всіх цих 

дослідженнях призводило до клінічно значущого зменшення ризику смерті та 

частоти ускладнень, пов'язаних з діабетом. Однак у хворих ЦД 2 типу  та АГ 

інтенсивна лікарська терапія, спрямована на досягнення АТ <130/85 мм рт.ст., має 

ще більше значення для зменшення ризику серцево-судинних ускладнень ніж 

контроль глюкози в крові. Протидіабетичні препарати, за рахунок яких досягається 

рівень HbA1c приблизно 7%, значно слабше впливають на зниження ризику важкої 

серцево-судинної патології, ніж гіпотензивна терапія, яка підтримує ДАТ на 

позначці близько 85 мм рт.ст. [6, 8].  

Таким чином, активне лікування з контролю глюкози в крові при ЦД 2 типу 

зменшує частоту ускладнень, пов'язаних з мікроангіопатією (наприклад, 

ретинопатії, нефропатії), однак не було доведено, що воно призводить до зниження 

пов'язаних з ЦД смертності або частоти інфаркту міокарда [8]. 

Відповідно до результатів досліджень НОТ, UKPDS 36, UKPDS 38, цільовий 

рівень АТ в таких пацієнтів складав 130/85 мм рт.ст. [86,88]. Зниження АТ до більш 

низьких значень показане хворим із високим ризиком макроангіопатій, 

цереброваскулярних захворювань і патологією периферичних судин, оскільки при 

досягненні цільових значень спостерігалося зниження частоти мікроангіопатій на 37 

%, ураження головного мозку на 44 % і загальної смертності на 32 %. Ренопротекція 

при діабетичній нефропатії може бути досягнута, якщо АТ підтримувати на рівні не 

вище 125/75 мм рт.ст. (при протеїнурії > 1 г/добу — 125/75 мм рт.ст.).  

Результати дослідження UKPDS підтвердили важливість своєчасного й 

адекватного лікування гіперглікемії при ЦД, що призводить до зниження ризику 

розвитку мікроангіопатій на 25 % і ризику будь-якої клінічно важливої точки на 12 

% [86]. 

В червні 2007 року вийшли в світ «Європейські рекомендації по веденню 

артеріальної гіпертензії», сформовані Європейським товариством кардіологів [2, 11, 
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8, 48, 51, 77].  В поданих рекомендаціях зазначений цільовий АТ  для хворих на ЦД 

з встановленим серцево-судинним ризиком та ниркових ускладненнях - < 130/80 

мм.рт.ст, а при ЦД і дуже високому ризику - < 125/75 мм рт.ст. [48, 77]. Відносно 

лікування було вказано, що застосування тіазидних діуретиків та β-

адреноблокаторів призводить до порушень метаболізму та розвитку нових випадків 

ЦД. Однак негативні висновки щодо β-адреноблокаторів були зроблені 

дослідниками на підставі дослідження лише атенололу і тому не можуть мати 

значення у відношенні до інших препаратів даної групи. Водночас дослідники 

дійшли висновку, що найбільш рекомендованою групою препаратів при діабетичній 

нефропатії та метаболічному синдромі є інгібітори АПФ. Пацієнти з ЦД, 

захворюваннями нирок та високим ризиком серцево-судинних захворювань 

потребують комбінованої терапії з застосуванням кількох груп препаратів [48,51,77]. 

 За рекомендаціями Європейського товариства з артеріальної гіпертензії, 

опублікованих у грудні 2009 року для комбінованого лікування АГ запропоновано 

застосовувати лише 4 групи препаратів: інгібітори АПФ, БРА, антагоністи кальцію, 

діуретики. Принцип агресивного зниження АТ був визнаний невиправданим у 

пацієнтів з високим серцево-судинним ризиком. Окрім цього у пацієнтів високого 

ризику, в тому числі з ЦД, зниження ДАТ до значень нижче 80 мм.рт.ст може бути 

недоцільним. В розділі, що був присвячений лікуванню таких пацієнтів з”явилася 

ремарка, що рівень 140/90 мм рт.ст у таких хворих слід розцінювати у ряді випадків 

як найбільш оптимальний. Виключення становлять хворі з ДН, для яких діє принцип 

«Чим нижче, тим краще».  Застосування комбінованої терапії визнане головною 

умовою ефективного контролю за АТ [2, 3]. 

У травні 2012 року вийшла нова редакція Європейських рекомендацій із 

профілактики серцево-судинних захворювань [15].  Згідно з цими рекомендаціями 

цільовий рівень HbA1c для профілактики серцево-судинних захворювань становить 

< 7,0 % (< 53 ммоль/мл), а цільовий АТ < 140/80 мм рт.ст.  Цільовий рівень ліпідів 

крові при дуже високому ризику -  ЛПНЩ < 1,8 ммоль/л  (70 мг/дл); високому 

ризику - ЛПНЩ < 2,5 ммоль/л (100 мг/дл); помірному ризику - ЛПНЩ < 3 ммоль/л  

(115 мг/дл) [9, 15].  
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Особи з ЦД без наявності факторів ризику ССЗ відразу віднесені до групи 

високого ризику, а при наявності ознак ураження органів-мішеней – дуже високого 

ризику.  Інтенсивне лікування, скероване на зниження АТ у пацієнтів із ЦД, знижує 

ризик макро¬ і мікросудинних ускладнень. Рекомендований рівень АТ при ЦД 

становить < 140/80 мм рт.ст [15]. 

Ю.М. Сіренко у 2012 році висловив думку, що європейські рекомендації 

відносно цільових рівнів АТ є недоцільними [75]. Проаналізувавши дані таких 

відомих наукових досліджень як HOT, ADVANCE, ACCORD, ONTARGET, автор 

вважає, що оптимальним рівнем АТ для запобігання серцево-судинних ускладнень у 

хворих на ЦД є: САТ — 130–135 мм рт.ст. та ДАТ — < 80 мм рт.ст., а не < 140/80 

мм рт.ст., як указано в Європейських рекомендаціях із профілактики серцево-

¬судинних захворювань 2012 року.  

Так у дослідженні з оптимального лікування гіпертонії HOT вивчався ефект 

інтенсивного зниження АТ у хворих з АГ, у яких ДАТ коливався між 100 і 115 мм 

рт.ст.  Хворих розподіляли на 3 групи, що розрізнялися за цільовим рівнем ДАТ : 

<90 мм рт.ст., <85 мм рт.ст. и <80 мм рт.ст. Близько 8% (1501) из 19193 пацієнтів 

хворіли на ЦД. Зниження ДАТ не вплинуло на ризик важких проявів серцево-

судинної патології в популяції хворих в цілому. У той же час частота таких проявів 

зменшилася на 51% у пацієнтів з ЦД, яким було призначено досягти  цільовий ДАТ 

80 мм рт.ст.  

Дані з дослідження НОТ, що показують відповідність досягнутого рівня САТ 

на прийомі у лікаря у пацієнтів різним цільовим рівням ДАТ, дали такий результат: 

у групі хворих із цільовим рівнем ДАТ < 80 мм рт.ст. рівень офісного САТ становив 

133,6 мм рт.ст., тобто був нижчим за 135 мм рт.ст. При домашньому моніторуванні у 

цій групі хворих рівень САТ становив 134 мм рт.ст., що дещо менше за 135 мм рт.ст. 

В жовтні 2012 року опубліковані дані Шведського національного регістру 

хворих на ЦД, у який було включено 18 512 хворих на ЦД 2-го типу віком 30–75 

років. Термін спостереження — 6 років. Це дослідження було зосереджене перш за 

все на лікуванні пацієнтів, які не мали ускладнень, серцевої або ниркової 

недостатності, і показало, що при рівні АТ близько 130–135/75–79 мм рт.ст. 
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спостерігався значно менший ризик ускладнень ішемічної хвороби серця, інсульту 

та інших серцево-судинних захворювань (ССЗ). 

Спираючись на дані цих досліджень Ю. М. Сіренко дає рекомендацію вважати 

цільовим рівнем АТ при ЦД рівень < 130/80 мм рт.ст. [75] 

В травні 2012 року на підставі Рекомендацій Асоціації кардіологів України 

робочою групою МОЗ України були розроблені і затверджені наказом МОЗ від 

24.05.2012 року настанова та уніфікований протокол «Артеріальна гіпертензія» [84].  

В  цьому документі були включені наступні положення щодо лікування АГ у хворих 

на ЦД 2-го типу: хворих із ЦД слід лікувати для досягнення САТ ≤ 130 мм рт.ст. і 

ДАТ < 80 мм рт.ст. Групами препаратів, рекомендованих для лікування АГ при  ЦД 

стали: діуретики, β-адреноблокатори, інгібітори АПФ, антагоністи кальцію та БРА. 

Також усі пацієнти з ЦД 2-го типу повинні отримувати терапію статинами, 

спрямовану на зниження рівню ЗХ та ЛПНЩ до <4.5 ммоль/л і < 2,5 ммоль/л 

відповідно [84]. 

В 2013 році вийшли в світ нові Європейські клінічні рекомендації з 

артеріальної гіпертензії [110]. Були сформовані наступні рекомендації щодо 

стратегії лікування хворих на ЦД: у пацієнтів з ЦД рекомендований цільовий 

САТ<140 мм рт. ст. , а ДАТ < 85 мм рт.ст. У пацієнтів з ЦД рекомендуються і 

можуть бути використані всі класи антигіпертензивних препаратів. Блокатори 

РААС можуть бути препаратами вибору, особливо за наявності протеїнурії або 

мікроальбумінурії. Хоча комбінація двох блокаторів РААС ефективно зменшує 

протеїнурію, застосування таких комбінацій не рекомендується,  натомість  

доцільно призначати комбінацію блокатора РААС та інших груп 

антигіпертензивних засобів. Зменшення протеїнурії (як мікроальбумінурії, так і 

явної протеїнурії) широко розглядається як терапевтична мета. Наполегливо 

рекомендується починати лікування АГ при рівні САТ ≥ 140 мм рт.ст. При рівні 

САТ ≥ 160 мм рт.ст.  антигіпертензивна терапія є обов'язковою. Обов'язковою 

рекомендацією є зміна способу життя у пацієнтів з метаболічним синдромом.  При 

наявності протеїнурії доцільним може бути зниження САТ до рівня менше 130 мм 

рт.ст за умови регулярного контролю ШКФ [22, 29]. 
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У вересні 2013 року Конгрес Європейського кардіологічного товариства 

представив оновлені рекомендації по діагностиці та лікуванню ЦД в поєднанні з 

кардіоваскулярною патологією. В основу діагностики глікемії на конгресі 

поставлені визначення рівня глюкози крові натще та HbA1c. Була акцентована увага 

на менш жорсткому контролі рівня глікемії у пацієнтів похилого віку та пацієнтів з 

тривалим ЦД. При цьому цільовим рівнем HbA1c  вважають значення < 7 %.   

У січні 2014 року американськими вченими, членами Восьмого національного 

об’єднаного комітету (JNC 8) були представлені нові рекомендації, засновані на 

доказах, відносно лікування високого АТ у дорослих осіб [73,74]. Для хворих на ЦД 

рекомендували у популяції пацієнтів віком ≥ 18 років медикаментозне лікування з 

метою зниження АТ слід розпочинати у випадках, коли рівень САТ становить ≥ 140 

мм рт.ст. або рівень ДАТ становить ≥ 90 мм рт.ст., при цьому терапевтичною метою 

є досягнення рівня САТ < 140 мм рт.ст. і досягнення рівня ДАТ < 90 мм рт.ст. В 

медикаментозному лікуванні рекомендовано застосування тіазидоподібних 

діуретиків, інгібіторів АПФ, БРА або антагоністів кальцію. 

 У численних дослідженнях було показано, що адекватне зниження АТ 

забезпечується за допомогою монотерапії в 40–50 % хворих, після додавання 

другого препарату – у 70 %, третього – у 90 %.  

Отже, для досягнення успіху в лікуванні хворих на ЦД 2-го типу і 

попередження гострих і віддалених серцево-судинних ускладнень необхідні 

досягнення оптимального глікемічного контролю, нормалізація ліпідного обміну, 

досягнення жорсткого цільового рівня АТ, проведення освітніх програм і 

профілактичних заходів із метою раннього виявлення ЦД й ризику розвитку мікро- 

й макросудинних ускладнень та тісна співпраця ендокринологів і кардіологів. 

На даний час є переконливі докази того, що гіпотензивні препарати 

зменшують ризик як цереброваскулярних (більшою мірою), так і кардіоваскулярних 

(меншою мірою) ускладнень у хворих на ЦД. 

Перебіг АГ при ЦД, ускладненому нефропатією, нерідко набуває 

важкоконтрольованого характеру. У 20–60 % хворих монотерапія навіть 

найсильнішими препаратами не здатна стабілізувати АТ на необхідному рівні 
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(130/85 мм рт.ст.). У цьому випадку для досягнення поставленої мети показане 

призначення комбінації декількох антигіпертензивних препаратів різних груп. У 

хворих із вираженою нирковою недостатністю (при рівні креатиніну сироватки > 

500 мкмоль/л) необхідно призначати комбінацію понад 4 антигіпертензивних 

препаратів. 

Комбінована терапія має певні переваги перед монотерапією: 

— досягається посилення антигіпертензивного й органопротективного 

ефектів; 

— нейтралізуються побічні ефекти засобів, що застосовуються 

— зменшується доза препаратів, які призначаються в лікуванні. 

До найбільш ефективних комбінацій препаратів при лікуванні АГ при ЦД 

відносять поєднання інгібітора АПФ і діуретика, інгібітора АПФ й антагоніста 

кальцію. 

Антигіпертензивні препарати потрібно підбирати з урахуванням їхньої 

ефективності і переносимості для організму. На основі проведених досліджень 

можна зробити висновок, що застосовувати можна усі класи антигіпертензивних 

препаратів, однак вибір препарата повинен враховувати індивідуальні особливості 

організму пацієнта і всі його супутні захворювання.  Зараз вчені схиляються до 

думки, що комбінована терапія АГ при ЦД 2 типу є найбільш раціонально 

обґрунтованою. При цьому найбільш доцільним є включати в комбінацію або 

інгібітор АПФ або БРА. Це пов’язане з тим, що дані препарати блокують РАС, і 

найбільше впливають на протеїнурію. Тому за наявності у пацієнта протеїнурії або 

мікроальбумінурії ці препарати є найбільш бажаними для корекції АТ [123, 125]. 

Разом з тим призначення одночасно двох препаратів, які відносяться до 

інгібіторів РАС, не рекомендується, тому що це погіршує прогноз [74,123,125]. 

Практично всім пацієнтам з ЦД, а тим більше хворим на ІХС, показана 

гіполіпідемічна терапія. Ефективність статинів щодо зниження кардіоваскулярного 

ризику в осіб з ЦД 2-го типу продемонстрована в численних контрольованих 

дослідженнях. Перспективною групою гіполіпідемічних засобів є фібрати. Також 

усім особам з ЦД 2-го типу старшим 40 років або за наявності хоча б одного 
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фактора серцево-судинного ризику слід призначати аспірин (75–100 мг/добу), при 

неефективності або несприйнятності — клопідогрель [127, 131]. 

Для лікування дисліпідемій у хворих на ЦД показані поліненасичені жирні 

кислоти, які знижують не тільки рівень триглицеридів, але й активність тромбоксану 

А2, фактора, що активує тромбоцити, згортання крові, і потенціюють 

антиагрегаційну дію інших препаратів. Зниженню рівня тригліцеридів, ЛПНЩ і 

підвищенню вмісту ЛПВЩ сприяє також застосування ліпостабілу, що знижує 

в'язкість крові, агрегацію тромбоцитів, продукцію перекисного окислення ліпідів. 

Інші групи гіполіпідемичних препаратів — статини, фібрати тощо – можуть бути 

рекомендовані для застосування після попереднього проведення вказаних вище 

заходів [127, 131,132].  

Лікування статинами проводять усім особам старшим 40 років або за 

наявності серцево-судинної патології, особам старшим 20 років за наявності 

мікроальбумінурії. Фенофібрати додають до статинів у випадках, коли рівень 

тригліцеридів сироватки крові понад 2,3 ммоль/л, при оптимальному контролі ХС 

ЛПНЩ. Цільові рівні ліпідів для хворих ЦД становлять: ХС ЛПНЩ < 2,5 ммоль/л (< 

95 мг/100 мл), тригліцеридів < 2,3 ммоль/л (< 200 мг/100 мл) і ХС ЛПВЩ >1,0 

ммоль/л (> 39 мг/100 мл) [127, 129, 131]. 

Для лікування мікроангіопатій, особливо тяжких форм діабетичної нефропатії, 

показане застосування препаратів, що впливають на систему гемостазу. Такими 

препаратами є низькомолекулярні гепарини, що не тільки мають протизгортуючу 

дію, але й підсилюють фібриноліз. 

Обов'язковими заходами при діабетичних ХХН і ХНН є блокування РААС. З 

цією метою застосовуються іАПФ та БРА, що дозволяє знизити ризик 

появи/прогресування мікроальбумінурії та протеїнурії, явного гломерулосклерозу, 

прогресування ХНН. З метою блокування симпатичної нервової системи, що також 

є найважливішим методом ренопротекції, призначають БРА з симпатолітичним 

ефектом (епросартан) і симпатолітики центральної дії (моксонідин). У цієї категорії 

хворих необхідно строго контролювати АТ, рівень гемоглобіну (підвищений ризик 



39 

 

анемії), уникати приймання тіазидних діуретиків і нестероїдних протизапальних 

препаратів. 

У 2015 році Європейська Асоціація з вивчення цукрового діабету (EASD) та 

Американська діабетична асоціація (ADA) видали оновлений консенсус по ЦД. 

Найбільш суттєвим в цьому документі стала поява нових гіпоглікемічних препаратів 

– інгібіторів натрій-глюкозного котранспортера 2 класу (SGLT2), механізм дії яких 

полягає у підвищенні екскреції глюкози з сечею за рахунок пригнічення натрій-

глюкозного котранспортера в проксимальних канальцях нефронів. Додатковими 

ефектами застосування даних препаратів є зниження маси тіла і незначне але стійке 

пониження САТ  і ДАТ (2-4/1-2 мм рт.ст) [74].  

Також у консенсусі підкреслюється, що застосування глітазонів може 

призводити до збільшення маси тіла пацієнтів, підвищення частоти серцево-

судинних ускладнень. В результаті двох масштабних контрольованих досліджень по 

вивченню саксагліптина та алогліптина було виявлено, що препарати з групи 

інгібіторів дипептидилпептидази-4 не підвищують і не знижують загальний ризик 

виникнення серцево-судинних ускладнень при ЦД. Метформін і надалі залишився 

стартовим базовим препаратом у лікуванні ЦД 2 типу. 

 Статини рекомендовані для призначення всім пацієнтам із ЦД за винятком 

осіб віком молодших за 40 років без інших серцево-судинних факторів ризику і 

кардіоваскулярних захворювань. При необхідності проводиться моніторинг рівня 

ліпідів для оцінки прихильності до лікування. Показаний щорічний моніторинг 

рівня ліпідів у пацієнтів у віці молодших 40 років, які ще не почали прийом 

статинів. Цільовий рівень ДАТ був підвищений з 80 до 90 мм.рт.ст. 

Згідно рекомендацій Американської Діабетичної Асоціації 2017 року цільовим 

рівнем HbA1c є значення < 7 % (53 ммоль/моль). Більшість пацієнтів з ЦД і АГ слід 

лікувати до досягнення цільового САТ <140 мм рт.ст. і цільового ДАТ <90 мм рт.ст. 

Більш низькі значення АТ можуть бути запропоновані для пацієнтів із підвищеним 

кардіоваскулярним ризиком. Пацієнтам з підтвердженим АТ> 140/90 мм рт.ст. на 

додаток до зміни способу життя слід негайно починати фармакологічну терапію для 

досягнення цільового АТ.  
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Інгібітори АПФ або блокатори рецепторів ангіотензину в максимальній 

переносимій дозі, показаній для лікування АТ, є препаратами першої лінії терапії 

АГ у хворих на ЦД. 

Тому на сьогодні рекомендовано всім пацієнтам з ЦД та АГ знижувати АТ до 

рівня <140/90 мм рт. ст. (В європейських рекомендаціях ESC / ESH 2013 року 

вказується рівень <140/85 мм рт. ст.). Можливе досягнення більш низького рівня 

САТ <130 мм рт. ст. і ДАТ <80 мм рт. ст. у молодих пацієнтів, які добре його 

переносять і за умови, що воно може бути досягнуто без надмірного посилення 

терапії (тобто призначення великої кількості антигіпертензивних препаратів).  

При рівні АТ > 140/90 мм рт. ст. обов'язково повинна проводитися 

антигіпертензивна терапія. Основою антигіпертензивної терапії повинні бути 

блокатори РААС) – інгібітори АПФ або БРА. В більшості випадків для контролю 

АТ потрібно призначення двох і більше препаратів. Також рекомендовано 

призначення одного або більше антигіпертензивного препарату у вечірній час [129]. 

Цільовими рівнями АТ залишаються значення САТ < 140 мм рт.ст. і ДАТ < 90 

мм рт.ст. У пацієнтів із високим ризиком ССЗ можливі і менші цифри, такі як < 

130/80 мм рт ст, за умови досягнення цих значень без надмірного лікування. 

Пацієнти з рівнем АТ ≥ 140/90 мм рт ст повинні отримувати медикаментозне 

лікування АГ. Якщо АТ  ≥ 160/100 мм рт.ст., рекомендовано застосовувати 

комбінацію із 2 антигіпертензивних препаратів.  

До класів препаратів, рекомендованих для лікування АГ при ЦД 2 типу 

належать інгібітори АПФ, БРА, тіазидоподібні діуретики, антагоністи кальцію.  

Таким чином, вченими США, Європи та України постійно проводиться 

активна дослідницька робота для покращення результатів лікування ЦД 2 типу з 

супутньою АГ.  

 

1.3 Ураження печінки при АГ у хворих на  ЦД 2 типу 

 

Проблеми із жировим обміном є наслідком дефіциту інсуліну та порушення 

обміну вуглеводів, а також дії контрінсулярних гормонів. Гальмування процесів 
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ліпогенезу призводить до гіперліпідемії та дисліпідемії. Підвищення вмісту 

неестерифікованих жирних кислот у крові хворих на ЦД є компенсаторною 

реакцією на порушення вуглеводного обміну. Гіперліпідемія є одним з факторів 

жирової інфільтрації печінки [69]. Надходження жиру в печінку, збіднену на 

глікоген, є проявом адаптації її в енергетичному обміні: внаслідок виснаження як 

джерела енергії глікогену в ній утворюється з жиру інший легко утилізований 

субстрат – кетонові тіла. Таким чином, жирова інфільтрація печінки і подальший 

кетоз є наслідком дефіциту інсуліну [20,21]. Розвитку жирової інфільтрації сприяє, 

окрім збіднення печінки на глікоген, багата на жири дієта і недостатність 

ліпотропних харчових чинників, надмірна продукція СТГ та інші фактори [20,21]. 

Проявом декомпенсації жирового обміну є кетоз, безпосередньою причиною 

якого є інсулінова недостатність, посилений розпад неестерифікованих жирних 

кислот  у печінці, порушення ресинтезу ацетооцтової кислоти та окислення її в 

циклі Кребса. Внаслідок гіперкетонемії і кетонурії виникає порушення водно-

сольового обміну, пригнічуються ферментні системи головного мозку з подальшим 

розвитком коми. Порушення жирового обміну проявляється також 

гіперхолестеринемією – наслідок посиленого утворення холестерину у печінці і 

зменшенням його розпаду. Ступінь її залежить від стану компенсації ЦД і при 

вираженій декомпенсації рівень холестерину може зростати до 40 ммоль/л. Одним з 

проявів дисліпідемії є підвищення кількості ЛПНЩ і ЛПДНЩ, які є 

високоатерогенними. Це створює умови для розвитку у хворих на ЦД 

атеросклерозу. Активну роль у цьому грає також і посилення перекисного 

окислення ліпідів, яке призводить до порушення структури і функції клітинних 

мембран [66, 69]. 

Тривала декомпенсація ЦД призводить до ураження гепатобіліарної системи з 

порушенням функціонального стану паренхіматозних клітин, жовчоутворювальної і 

жовчовидільної функцій. Декомпенсація або постійна субкомпенсація стану 

вуглеводного обміну сприяє: зниженню запасів глікогену в гепатоцитах; 

накопиченню в клітинах печінки ліпідів, що веде до жировомго гепатозу [23,66,69]. 



42 

 

Захворюваннями печінки, що найбільш часто зустрічаються у пацієнтів з ЦД є 

неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) у формі стеатозу, стеатогепатиту, 

фіброзу, гостра печінкова недостатність, цироз печінки тощо, тобто практично весь 

спектр важкості ураження печінки. У пацієнтів з ЦД є не тільки більш високий 

рівень цукру в крові, а й велика і триваліша інсулінорезистентність  (ІР) та жирове 

навантаження на печінку, що, в кінцевому підсумку, впливає на цілісність клітин 

печінки.  

Таким чином, лікарі обов’язково повинні здійснювати скринінг пацієнтів з 

цукровим діабетом на наявність захворювань печінки для вибору оптимальної 

подальшої тактики ведення пацієнтів. Жирова хвороба печінки – це етіологічно і 

патогенетично неоднорідне ураження печінки, для якого типове значне накопичення 

жиру в гепатоцитах. При цьому, за даними морфологічного дослідження, не менше 

половини гепатоцитів заповнено жиром. В МКХ-10 це захворювання знаходиться 

під кодом К 76.0 [15, 66]. 

Поняття «неалкогольний стеатогепатит» (вперше сформулювали Н. Ludvig та 

співавт. у 1980 р.) розглядають як хронічне ураження печінки в осіб, що не 

зловживають алкоголем і для якого характерна наявність у тканині печінки жирової 

інфільтрації і запально-некротичних змін. Поширеність неалкогольного 

стеатогепатиту достовірно не відома, але його випадки описані в усьому світі, їх 

виявлять у 1,2–9% хворих, яким проводили біопсію печінки [15, 23, 26]. 

Сучасна термінологія застосовує назву «неалкогольна жирова хвороба 

печінки», що має послідовно такі стадії, як стеатоз, стеатогепатит, фіброз та цироз 

печінки. Встановлено, що неалкогольні стеатогепатити зустрічаються у 60–80% 

людей з надмірною вагою, а також у жінок з патологічним ожирінням та цукровим 

діабетом. Чинниками ризику щодо формування жирової дистрофії печінки є 

тривалість хвороби, висока потреба в інсуліні, поліорганний характер ускладнень і 

тяжкий перебіг цукрового діабету [8, 40, 41]. 

Відомо, що НАЖХП є найбільш поширеним захворюванням печінки в 

популяції у всьому світі. Однак вже проведено багато досліджень, які свідчать, що 

НАЖХП не завжди перебігає доброякісно і може бути пов'язана не тільки з 
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підвищеним ризиком розвитку цирозу печінки і гепатоцелюлярної карциноми, а й зі 

значним ризиком виникнення ССЗ, особливо серед пацієнтів з ЦД 2 типу [40,41]. 

НАЖХП є групою захворювань печінки, які розвиваються у пацієнтів, які не 

вживають алкоголь в гепатотоксичних дозах. Поняття НАЖХП включає як простий 

стеатоз без пошкодження гепатоцитів, так і неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) з 

можливим розвитком фіброзу, цирозу печінки, а також гепатоцелюлярної 

карциноми. НАЖХП може мати прогресуючий перебіг - від стеатозу (накопичення 

тригліцеридів більш ніж в 5% гепатоцитів) до НАСГ (стеатоз + запалення) і цирозу 

печінки. 

Таким чином, в останні роки проблема НАЖХП привертає інтерес не тільки 

гастроентерологів та гепатологів, але і ендокринологів та кардіологів, оскільки 

НАЖХП значно частіше виявляється у пацієнтів з ожирінням та порушеннями 

вуглеводного і жирового обміну. Практично у всіх хворих з метаболічним 

синдромом виявляється жирова дистрофія гепатоцитів, а у половини - 

стеатогепатит, що дозволяє вважати НАЖХП печінковим компонентом 

метаболічного синдрому. Патологічне ураження печінки при ЦД 2 типу є ще одним 

частим ускладненням цієї хвороби. При цьому відбувається порушення всіх функцій 

печінки за рахунок жирової дистрофії гепатоцитів. ЦД 2 типу часто поєднується з 

НАЖХП, що має кілька клініко-морфологічних форм і розвивається в пацієнтів, які 

не зловживають алкоголем. Походження НАЖХП при ЦД є до цього часу не відоме 

до кінця, однак більшість дослідників вважають, що ІР відіграє значну роль у 

розвитку НАЖХП у хворих на ЦД [72, 88].  

За різними даними НАЖХП зустрічається у 60-80 % пацієнтів з ЦД 2 типу і 

призводить до зростання ризику виникнення серцево-судинних захворювань [72, 74, 

88]. Оскільки НАЖХП в більшості випадків поєднується з інсулінорезистентністю, 

ожирінням та порушеннями ліпідного обміну, її прийнято вважати печінковим 

проявом метаболічного синдрому [49].  

ІР присутня у 66-83% пацієнтів з НАЖХП, тому в клінічній практиці дуже 

часто зустрічається поєднання ЦД 2 типу і НАЖХП. Частота НАЖХП серед 

пацієнтів з ЦД 2 типу, за даними різних досліджень, становить 50-80% [129,132]. 
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При цьому пацієнти з ЦД 2 типу мають більш високий ризик розвитку важкого 

захворювання печінки в порівнянні з пацієнтами без діабету. У пацієнтів з ЦД 2 

типу і НАЖХП частіше розвивається НАСГ. Поширеність НАСГ серед хворих на 

ЦД становить 12,2% в порівнянні з 4,7% серед пацієнтів без діабету, а серед 

пацієнтів з ЦД 2 типу та ожирінням частота НАСГ досягає 21-40% [128, 

129,132,135,136].  

Поєднання ЦД 2 типу і ожиріння збільшує ризик розвитку НАЖХП: при 

проведенні біопсії пункції пацієнтам, які раніше не спостерігався з приводу 

захворювання печінки, серед осіб з ожирінням і ЦД 2 типу стеатоз печінки був 

виявлений в 100% випадків, в 50% - стеатогепатит, в 19% - цироз печінки [78,98]. 

Ризик смерті від захворювання печінки для пацієнтів з ЦД 2-го типу і НАЖХП в 22 

рази вище в порівнянні з 2-3-кратним збільшенням ризику смерті для пацієнтів з 

НАЖХП без ЦД [69,75,78]. 

Пацієнти з ЦД 2 типу і НАЖХП в порівнянні з пацієнтами з ЦД 2 типу, але без 

ознак ураження печінки мають більш виражені метаболічні порушення, включаючи 

більший обсяг вісцеральної жирової тканини і вираженість ІР, важчу дислипидемию 

і більш високий рівень маркерів запалення - інтерлейкіну-6 та фактора некрозу 

пухлини а (ФНП-а). 

Крім цього, НАЖХП тісно пов'язана з ризиком розвитку ССЗ – основної 

причини смерті хворих на ЦД 2 типу. У дослідженнях було продемонстровано, що у 

пацієнтів з ЦД 2 типу НАЖХП асоціюється зі збільшенням товщини інтими-медіа, 

підвищенням ризику утворення атеросклеротичних бляшок в сонних артеріях, а 

також більшою поширеністю серцево-судинних та цереброваскулярних 

захворювань.  

Дослідження показали, що НАЖХП у пацієнтів з ЦД 2 типу збільшує ризик 

ССЗ на 53% незалежно від інших факторів ризику [26]. Точний механізм такого 

впливу НАЖХП на серцево-судинний ризик невідомий. Можливі механізми можуть 

бути обумовлені збільшенням концентрації проатерогенних цитокінів, таких як 

ФНП, і С-реактивного білка і / або атерогенним ліпідним профілем з низьким рівнем 

ЛПВЩ і високим рівнем ЛПНЩ. Крім цього, НАЖХП у пацієнтів з ЦД 2 типу 
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пов'язана зі специфічною ІР кардіоміоцитів і зниженням резерву коронарного 

кровотоку, що, в свою чергу, зменшує поріг розвитку гіпоксії і пошкодження 

міокарда. 

В рамках дослідження, проведеного на базі Харківської обласної лікарні, було 

доведено, що у хворих на ЦД жирова дистрофія печінки негативно впливає на 

перебіг хвороби, викликає порушення вуглеводного обміну і супроводжується 

диспепсичним, больовим, астенічним, гепатомегалічним та вегетативно-

дистонічним синдромами. Формування НАЖХП у хворих на ЦД 1 та 2 типів 

супроводжувалося змінами білково-синтетичної, ферментної, пігментної функцій 

печінки, розвитком синдромів білково-енергетичної недостатності, цитолізу, 

холестазу та імунного запалення, пов'язаних з прогресуючими порушеннями 

структурно-функціонального стану печінки а також супроводжувалися порушенням 

стану ПОЛ, які переважали при супутньому ожирінні та негативно впливали на 

метаболічний стан і перебіг захворювань. Встановлено, що розвиток 

гіпергомоцистеїнемії в усіх групах обстежених хворих викликало пряму 

пошкоджуючу дію на ендотелій судин, посилював перекисне окислення ЛПНЩ, 

супроводжувався збільшенням утворення вільних радикалів, пошкодженням 

ендотелію, активацією проліферації гладеньком'язових клітин та накопиченням 

колагену в стінці судин. Гіпергомоцистеїнемія спричиняла значний вплив на 

розвиток метаболічних, нейротропних процесів, розвиток інтоксикації, що давало 

підстави розглядати цей показник як маркер пізніх ускладнень ЦД. У хворих на ЦД, 

НАЖХП та за їхнього поєднання при морфологічному дослідженні виявлені ознаки 

структурно-морфологічних порушень гепатоцитів, наявність великокраплинного, 

дрібнокраплинного та змішаного накопичення жиру в печінці, вираженість різного 

ступеня стеатогепатиту [74, 76]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ЦД 2 типу є фактором ризику 

розвитку  уражень печінки, впливає на його вид, чинить негативний вплив на 

вираженість фіброзу,  біохімічні показники (рівень АЛТ, ЛФ), а також на 

ефективність лікування [12]. 
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Дискутабельним є питання про залежність функціонального стану печінки при 

ЦД 2 типу і рівнем АТ у таках пацієнтів.  

Фундаментальні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених свідчать про 

тісний зв'язок між функціональним станом печінки та різноманітними судинними 

ускладненнями, що провокують підвищення АТ. Зокрема вченими В.М. 

Хворостінкою та А.В. Власенком було доведено, що ураження печінки при ЦД 

супроводжується значним підвищенням рівня гомоцистеїну у сироватці крові, що, в 

свою чергу, призводить до ендотеліальної дисфункції, посилення процесів 

перекисного окислення ліпідів [112]. Внаслідок даних процесів у пацієнтів 

розвивається гіперліпідемія, підвищується рівень загального холестерину, 

тригліцеридів, зростає коефіцієнт атерогенності. Зміни метаболізму та 

ендотеліальна дисфункція призводять до судинних ускладнень і таким чином  мають 

непрямий вплив на розвиток АГ у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу. Тому 

відомі українські вчені Л.В. Журавльова та О.І. Цівенко у своїй роботі «Сучасні 

уявлення про діагностику та лікування діабетичної гепатопатії» рекомендують 

проведення досліджень функціонального стану печінки у всіх хворих на ЦД, і, у 

випадку наявності порушень, залучати до протидіабетичної терапії 

гепатопротектори та антиоксиданти [40]. 

Таким чином, проведення аналізу функціонального стану печінки у пацієнтів 

із ЦД 2 типу і АГ є дуже важливим, і лікування таких пацієнтів слід проводити з 

урахуванням функції печінки. 

 

1.4 Ризики конкуренції ліків при терапії АГ у хворих на ЦД 2 типу 

 

Метаболізм ліків переважно проходить  в печінці, де при участі оксигеназної 

системи цитохрому Р450 відбувається перетворення в більш чи менш активні 

гідрофільні метаболіти, що визначають фармакодинаміку препарату і сприяють 

виведенню їх з сечею [155].  

Комплекс  цитохрому P450 приймає участь в окисленні численних ендогенних 

та екзогенних сполук. Ферменти цієї системи відіграють важливу роль в обміні 
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стероїдів, жовчних кислот, ненасичених жирних кислот, фенольних метаболітів, а 

також в нейтралізації ксенобіотиків. Цитохром Р450-залежні монооксигенази 

каталізують розщеплення різних речовин за участі донатора електрона НАДФН і 

молекулярного кисню. У цій реакції один атом кисню приєднується до субстрату, а 

другий – відновлюється до води. Ферменти сімейства цитохрому P450, на відміну 

від решти гемопротеїнів, достатньо різноманітні за функціями, типами 

ферментативної активності, часто відзначаються малою субстратною 

специфічністю. P450 можуть виявляти як монооксигеназну, так і оксигеназну 

активність, тому деколи відносяться до оксидаз із змішаною функцією [155]. 

В останній час все більше уваги приділяється проблемі взаємодії медика-

ментів, пов’язаної з метаболізмом ліків у печінці, за умови їх одночасного або 

послідовного прийому хворим. Комплексне лікування захворювання сьогодні є 

вимушеною стратегією, оскільки монотерапія більшості відомих захворювань 

виявляється неефективною. Сумісне призначення кількох ліків неминуче у пацієнтів 

старшого віку. Кожний четвертий дорослий хворий в США має 2 і більше 

страждань, а 14% з числа застрахованих одночасно хворіють на 6 і більше 

захворювань [5]. Наявність кожного додаткового захворювання тягне за собою 

відповідне призначення ліків. Так, за наявності 5 хвороб призначають в середньому 

11 препаратів [12]. У зв’язку з цим розглядається питання про необхідність 

відповідних наукових досліджень з вироблення соціально-організаційних, 

індивідуальних для кожного пацієнта, загальноклінічних рекомендацій та 

стажування медичного персоналу для лікування пацієнтів з коморбідною патологією 

[6]. 

На сьогоднішнй день встановлено, що серед майже 140-150 ізоферментів 

комплексу Р450, зосередженого у гладкому ендоплазматичному ретикулу 

гепатоцитів, в метаболізмі медикаментів приймають участь головним чином 

наступні шість: CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, які 

забезпечують біотрансформацію ліків через окислення [99]. 

На біотрансформацію ліків у печінці впливають численні фактори. Так, 

індуктори ферментів, взаємодіючи з деякими субстратами (певні медикаменти і 
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промислові полютанти), прискорюють їх біотрансформацію, в той же час прийняті 

ліки не метаболізуються. Багато медикаментів втрачають свою ефективність через 

пришвидшений метаболізм, але ліки з активними метаболітами можуть навпаки 

проявляти високий терапевтичний або токсичний ефект через індукцію ферментів.  

Гальмування ферменту відбувається, коли 2 медикаменти одночасно 

метаболізуються через той самий ізофермент, конкурентно зв’язуючись з його 

рецептором. При цьому більш потужний інгібітор буде домінувати, пригнічуючи 

метаболізм конкурентного медикаменту. Для більшості медикаментів така ситуація 

призводить до зростання в плазмі неметаболізованих субстратів з вираженим 

токсичним потенціалом. Для ліків, фармакологічна активність яких вимагає 

біотрансформації їх премедикаментних форм,  гальмування зменшує їх 

терапевтичну цінність [7].  

Медикаментозне лікування ЦД 2 типу включає в себе прийом пероральних 

протидіабетичних засобів та інсулінотерапію.  

Для лікування ЦД 2 типу на сьогоднішній день існує кілька основних груп 

пероральних цукрознижуючих препаратів. До них відносяться: похідні 

сульфонілсечовини, бігуаніди, інгібітори  α  – глюкозидаз,  тіозолідиндіони, 

інгібітори DPP-4, інгібітори SGLT-2.  

Розглянемо основні групи цукрознижуючих препаратів та їх механізм дії. 

1) Похідні сульфонілсечовини 

 Механізм дії цих препаратів полягає у стимуляції секреції інсуліну 

підшлунковою залозою з одного боку, і підвищенні  чутливості рецепторів 

периферичних тканин до інсуліну – з іншого. До цієї групи відносяться такі 

препарати як  глібенкламід, гліпізид , гліклазид, глімепірид. 

Метаболізм похідних сульфонілсечовини відбувається з участю системи 

цитохрому P-450. Глібенкламід та споріднені препарати є субстратами ізоферменту 

CYP2C9 . Відповідно, препарати, які індукують даний ізофермент, 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 
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з організму. Це забезпечує посилення лікувального ефекту препарата. Препарати, 

що є субстратами ізоферменту цитохрому P-450, можуть конкурувати між собою 

при одночасному призначенні. За рахунок цього також може пригнічуватися 

метаболізм препаратів і підвищуватися їх лікувальна дія.  

2) Інгібітори дипептилпептидази-4 (ДПП-4).  

Механізм дії даної групи препаратів полягає у пригніченні активності 

фермента ДПП-4, що призводить до зниження концентрації глюкагону в крові, 

стимуляції бета-клітин підшлункової залози і посиленню виділення інсуліну та С-

пептиду. Це, в свою чергу, призводить до зменшення глікемії натще і 

постпрандіальної глікемії. Метаболізм інгібіторів ДПП-4,  у печінці відбувається за 

участю ізофермента CYP3A4  

3) Бігуаніди.  

Характерним представником виступає метформін.  Метформін, зв'язуючись з 

фосфоліпідами клітинних мембран (можливо, активуючи 

аденозинмонофосфатпротеїнкіназу), призводить до багатьох ефектів, головними з 

яких є зниження продукції глюкози печінкою і збільшення поглинання глюкози 

периферичними тканинами (насамперед, кістяковими м'язами). У зв'язку з цим дію 

метформіну можна охарактеризувати не як гіпоглікемічну, а як 

антигіперглікемічну. Внаслідок цього під дією метформіну відбувається зменшення 

інсулінорезистентності. Крім цього, важливим ефектом метформіну є зниження 

концентрації вільних жирних кислот у плазмі крові і поліпшення інших показників 

ліпідного спектру (зокрема, зниження рівня тригліцеридів). Метформін не 

метаболізується в печінці, тому екскреція здійснюється з сечею в незміненому 

вигляді. 

Тому лікування пацієнтів, які приймають декілька лікарських препаратів, 

повинне проводитися з урахуванням міжмедикаментозної конкуренції за системою 

цитохрома P-450, що дозволить покращити ефективність медикаментозної терапії у 

таких пацієнтів. 
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РОЗДІЛ 2 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Загальна характеристика обстежених хворих 

 

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

стаціонарному обстеженні і лікуванні у відділеннях терапії N1 та  N2 КЗ “ 

Львівської комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги  (КМК 

ЛШМД), відділеннях терапії та ендокринології Комунальної 4-ої міської клінічної 

лікарні міста Львова або зверталися амбулаторно на кафедру терапії N 1 та медичної 

діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького  у період з 2012 по 2016 роки. 

Дослідження біохімічних показників виконувалися у лабораторіях 

Комунальної міської клінічної лікарні швидкої допомоги і 4-ої клінічної лікарні а 

також у приватних лабораторіях міста. Інструментальні дослідження ( 13 С 

метацетиновий дихальний тест, ультразвукове дослідження печінки, цілодобове 

моніторування АТ) проводилися в Комунальній міській клінічній лікарні швидкої 

допомоги. Усі пацієнти консультовані спеціалістом-ендокринологом . 

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» [84] і 

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

первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги при неалкогольному 

стеатогепатиті» [67]. Діагноз АГ ґрунтувався на анамнезі захворювання ( не менше 1 

року постійного підвищення АТ, зафіксованого записами історії хвороби та 

амбулаторної книжки), даних фізичного обстеження, сукупності клініко-

лабораторних  даних і результатів інструментальних досліджень. 
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Діагностику та лікування ЦД  2 типу проводили згідно стандартів діагностики 

і лікування відповідно наказу МОЗ України № 118 від 21.12.2012 року 

«Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги при цукровому діабеті 2 типу» [9 ]. 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. 

Критеріями включення пацієнтів у дослідження були: 

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

анамнезу хвороби, клінічної картини, лабораторних та інструментальних 

даних дослідження, консультації ендокринолога. 

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

анамнезу хвороби, клінічної картини захворювання, даних щоденного 

вимірювання АТ, даних цілодобового моніторингу АТ. 

3. Згоди пацієнта на участь у дослідженні. 

Пацієнти не ввійшли у дослідження, якщо вони мали наступні критерії виключення 

1. Діабетична нефропатія 4-5 стадії (ШКФ <60 мл/хв) 

2. Вірусний гепатит В або С 

3. Автоімунний гепатит 

4. Вживання етанолу у гепатотоксичних дозах ( 30-40 грам етанолу в день) 

5. Медикаментозне ураження печінки 

6. Хвороба Вільсона-Коновалова 

7. Контакт з гепатотоксичними речовинами 

8. Вживання в минулому наркотичних препаратів. 

9. Серцева недостатністю (СН) IIБ-III за Стражеско-Василенком 

10.  Інфекційні захворювання. 
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11.  Гострі або загострення хронічних запальних захворювань  

12.  Системні хвороби сполучної тканини  

13.  Гіпотиреоз. 

14.  Психічні захворювання 

15. Злоякісні новоутворення 

16.  Нездатність пацієнта виконувати рекомендації лікаря. 

17.  Вік менше 40 та більше 70 років 

18.  Відмова від обстеження. 

Контрольна група, яку склали 66 пацієнтів з АГ без встановленого діагнозу ЦД, 

була співставна основній за гендерним і віковим складом, а також за супутніми 

захворюваннями, p<0,05   

Пацієнти основної та контрольної групи  були обстежені за єдиним планом, який 

передбачав: 

1. Фізичне дослідження: опитування, пальпація, перкусія, аускультація, 

визначення антропометричних показників. 

2. Лабораторні дослідження: загальний аналіз периферичної крові, біохімічний 

аналіз крові із визначенням рівня глюкози крові натще, проведення 

глюкозотолерантного тесту, креатиніну, сечовини, HbA1c , ліпідного складу 

крові, АЛТ, АСТ,  коагулограма, загальний аналіз сечі. 

3. Інструментальні дослідження: ультразвукове дослідження внутрішніх органів, 

електрокардіографія, цілодобове вимірювання АТ. 

4. 13 С метацетиновий дихальний тест. 

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. Опитувальник був розроблений доктором 

Джоном Едвінгом і вперше опублікований у 1984 році . 

Складається із 4 запитань, відповіді на які дозволяють визначити хронічну 

алкогольну інтоксикацію у 9 із 10 опитаних: 

1) Чи виникала у Вас думка, що слід обмежити вживання алкоголю? 
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2) Чи викликали у Вас почуття роздратування люди, які критикують кількість  

випитого Вами алкоголю? 

3) Чи виникало у Вас почуття провини, пов’язане із вживанням спиртних 

напоїв? 

4) Чи виникало у Вас бажання прийняти спиртне наступного ранку після 

вживання алкоголю з метою усунення відчуття похмілля? 

Тест «CAGE» оцінюють наступним чином: 

1) Позитивна відповідь на одне з чотирьох питань  не дає підстав для конкретних 

висновків; 

2) Позитивні відповіді на два питання свідчать про вживання спиртних напоїв; 

3) Позитивні відповіді на три питання дозволяють припускати систематичне 

вживання алкоголю; 

4) Позитивні відповіді на всі чотири питання майже напевно вказують на 

систематичне вживання алкоголю, що наближається до стану залежності 

(алкоголізму). 

Негативні відповіді на всі чотири питання або припускають дійсно 

тверезницький спосіб життя, або небажання пацієнта дати щирі відповіді. 

GAGE являється міжнародно визнаним інструментом. 

В цілому серед обстежених хворих переважали особи жіночої статі, що не 

суперечить літературним даним про гендерний розподіл хворих на ЦД 2 типу. 

Чоловіків в основній групі було 65  осіб, у контрольній – 29. Жінок було 83 у 

основній групі і 37 групи контролю.   

  По віковому складу пацієнти були розподілені згідно таблиці 2.1 

          Таблиця 2.1 - Віковий розподіл пацієнтів 

 

    Діапазон віку (роки) Основна група (%) Контрольна група (%) 

         40-50 17 (8,78%) 18 (27,3%) 

         51-60 68 (45,95%) 30 (45,4%) 

         61-70  63 (42,57%) 18 (27,3%) 
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Серед обстежених пацієнтів основної групи  було 148 осіб віком від 40 до 70 

років. Середній вік становив 58 ± 2,7років. З них чоловіків було 65, жінок – 83. 

Середній вік учасників дослідження становив 58 + 2,7 років.  

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. 

Відповідно до ступеня і стадії АГ  пацієнтів розподілили наступним чином 

(див. табл. 2.3) 

 

Таблиця 2.2 -  Розподіл пацієнтів основної групи за стадією та ступенем 
АГ 

Стадія АГ Число і відсоток 

пацієнтів 

Ступінь АГ Число і відсоток 

пацієнтів 

I 43 (29%) 1 ступінь 69 (46,6%) 

II 85 (57.43%) 2 ступінь 48 (32,4%) 

III 20 (13,51 %) 3 ступінь 31 (20,9%) 

Разом 148 (100%)  148 (100%) 

 

Із 148 пацієнтів у 69 осіб, що становить 46,6% від загальної кількості вибірки, 

був 1 ступінь АГ, 48 (32,4%) мали 2 ступінь, а 31 (20,9%) – 3 ступінь АГ.  

Відповідно до стадії: 43 (29 %) мали I стадію АГ, 85 (57,43%) – II, а 20 (13,51%) – III 

стадію.  III стадію АГ встановлювали на підставі перенесених у минулому інфарктів 

міокарду або інсультів. 

Пацієнти також були розподілені за ступенями серцевої недостатності (СН) 

згідно класифікації Стражеско-Василенка. Критеріями для встановлення діагнозу 

служили наявність задишки, тахікардії при навантаженні і у стані спокою, набряків. 

СН І ступеня спостерігалася у 42 (38,18%) пацієнтів, СН ІІ А  – у 50 (45,46%), 

а у 18 (16,36%) обстежених пацієнтів не було діагностовано СН (табл. 2.3).  
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Таблиця 2.3 – Розподіл пацієнтів за стадією СН 

Показники 
Кількість пацієнтів 

(n=148)  

% 

Без СН 18 12,16 

СН І 52  35,14 

СН ІІ А 78 52,7 

Разом 148 100 

 

ІМТ коливався в межах від 28,2 до 41,8 кг/м2, у середньому становив 32,4±0,49 

кг/м2
. (табл. 2.4). 

 

               Таблиця 2.4 – Антропометричні показники 

Показники Кількість пацієнтів (n=148)  

Зріст (м) 1,72±0,01 

Маса тіла (кг) 95,16±1,05 

ІМТ (кг/м2
) 32,4±0,49 

 

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. 

У пацієнтів виявлено низку супутніх захворювань: ІХС, стабільну 

стенокардію, функціональний клас І-ІІ констатовано у 42 (28,38 %) осіб, хронічне 

обструктивне захворювання легень – у 15 (10,1 %), патологію верхніх відділів 

шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразкову хворобу шлунка чи 

дванадцятипалої кишки) – у 28 ( 18, 9 %), патологію біліарної системи (жовчно-

кам’яну хворобу, хронічний холецистит) – у 18 (12,2%), хронічний панкреатит – у 

13 (8,7 %), сечокам’яну хворобу – у  17 (11,5 %), поліартрити – у 15 (10,1%) 

(табл.2.6). 
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Таблиця 2.5 – Розподіл пацієнтів відповідно до супутньої патології 

Патологія 
Кількість хворих  

(n=148) 
% 

ІХС. Стабільна стенокардія, ФК І-ІІ  42 28,3 

Хронічне обструктивне захворювання легень 15 10,1 

Патологія верхніх відділів ШКТ (гастрит, 

виразкова хворобашлунка чи дванадцятипалої 

кишки) 

28 18,9 

Патологія біліарної системи (жовчно-кам’яна 

хвороба, хронічний холецистит) 
18 12,2 

Хронічний панкреатит 13 8,7 

Сечокам’яна хвороба 17 11,5 

Поліартрити 15 10,1 

 

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. 

Пацієнти основної групи, які приймали участь у дослідженні, також були 

розподілені згідно тривалості ЦД 2 типу (див.таблиця 2.6.). 

Таблиця 2.6 - Розподіл учасників дослідження відповідно до тривалості 
ЦД 2 типу 

Тривалість ЦД  2 типу          Кількість хворих                % 

До 5 років 45     30,41 

6-10 років 103 69,59 

Разом 148 100 

 

Розподіл пацієнтів основної групи проводився також за стадією компенсації 

ЦД 2 типу.  
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Компенсація ЦД встановлювалася за рівнем HbA1c, рівнем глікемії натще і 

через лві години після прийняття їжі.  

Згідно міжнародних критеріїв, при компенсованому ЦД Hba1c <7%, глікемія 

натще  5-6 ммоль/л, глікемія через 2 години – 7,5-8 ммоль/л. Про субкомпенсований 

перебіг свідчать значення Hba1c в межах 7,1-7,5%, цукор натще – 6,1-6,5 ммоль/л, 

рівень глюкози через 2 години – 8,1-9 ммоль/л. Відповідно, при Hba1c>7,5%, 

глікемії натще >6,5 ммоль/л, і через 2 години >9 ммоль/л ЦД є декомпенсованим. 

В дослідженні виключалися пацієнти з декомпенсацією ЦД 2 типу, через те, 

що у них, як правило, наявна важка діабетична нефропатія, яка може впливати на 

рівень АТ. 

 

Таблиця 2.7 - Розподіл учасників дослідження відповідно до стадії ЦД 2 
типу 

Стадія ЦД 2 типу     Кількість пацієнтів                       % 

Компенсована 60 40,54 

Субкомпенсована 88 59,46 

Разом 148 100 

 

Відповідно до таблиці 2.5 типу з компенсованим ЦД було 60 осіб (40,54 %), 

субкомпенсованим – 88 (59,46 %).  

 

2.2  Методи дослідження 

 

Пацієнтам із АГ на фоні ЦД 2 типу шляхом опитування проводили ретельний 

збір скарг, анамнезу захворювання та життя, аналізували дані об'єктивного 

обстеження. Також проводили загальноприйняті фізикальні та лабораторні 

дослідження, УЗД внутрішніх органів, 13С-МДТ. 

Антропометричні дослідження передбачали визначення маси тіла, зросту, 

індексу маси тіла (ІМТ). ІМТ вираховували за формулою Кетле: маса тіла у 
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кілограмах, розділена на квадрат зросту у метрах. Значення ІМТ від 18,5 до 24,99 

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

30 і вище розцінюється як ожиріння (згідно критеріїв ВООЗ, 1997). При 

антропометричному дослідженні визначали обвід талії і обвід стегон. Талію 

вимірювали на рівні пупка, обвід стегон визначали нижче великих вертлюгів 

стегнових кісток.  

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, 

коефіцієнт де Рітіса ( співвідношення АСТ до АЛТ).  

Усі біохімічні дослідження проводили на автоматичному біохімічному 

аналізаторі BioChem FC-360 (High Technology Inc., США) із застосуванням наборів 

реактивів фірми Human (Німеччина) 

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.  
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Рівень ЗХ визначали колориметричним ферментативним методом на довжині 

хвилі 500 нм після його ферментативного гідролізу та окиснення. Рівень 

тригліцеридів визначали колориметричним ферментативним методом на довжині 

хвилі 500 нм, рівень ЛПВЩ – колориметричним ферментативним методом на 

довжині хвилі 578 нм. Рівень ЛПНЩ розраховували за формулою W.T. Freedewald: 

45 ЛПНЩ = ЗХ – ЛПВЩ – ТГ/2,2).  

Активність АЛТ та АСТ сироватки крові визначали кінетичним методом на 

довжині хвилі 365 нм згідно рекомендацій експертів Міжнародного товариства 

клінічної хімії (IFCC) із застосуванням наборів реактивів фірми Human (Німеччина) 

(набори для колориметричного визначення аспартатамінотрансферази КФ 2.6.1.1 та 

аланінамінотрансферази КФ 2.6.1.2). 

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 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. 

Визначення швидкості клубочкової фільтрації проводилося за формулою 

Кокрофта-Голта: ШКФ = 1,23 х (140-(вік (роки) х масу тіла (кг)) ÷ креатинін крові 

(мкмоль/л)) 

 Для чоловіків норма становить 90-150 мл/хвилину, для жінок – 90-130 

мл/хвилину.  

Характеристика  рівня ШКФ за  DOQI: 

1)В межах норми   ≥ 90 мл/хвилину      

2)Незначно знижена 60-89 мл/хвилину 

3)Помірно знижена 30-59  мл/хвилину 

        4) Значно знижена    15-29  мл/хвилину     
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Дослідження антитоксичної функції печінки проводили із використанням  13 

С метацетинового дихального тесту (13 С-МДТ). Дане дослідження відноситься до 

неінвазивних методів оцінки функціонального стану печінки і є дієвим динамічним 

кількісним тестом для ідентифікації розвитку жирової інфільтрації печінки. 

Метацетиновий дихальний тест використовують для оцінки мікросомальної функції 

печінки та ступеню зменшення об’єму функціонуючих гепатоцитів [52]. 

Даний тест  використовують для оцінки функціонального стану печінки, він 

дає змогу виявити патологічні зрушення в гепатобі  ліарній системі, навіть якщо 

немає клінічних виявів хвороби. За результатами метацетинового дихального тесту 

можна зробити висновок не тільки щодо наявності чи відсутності печінково-

клітинної недостатності, а й класифікувати її за стадіями, оці нити ступінь тяжкості 

патологічного процесу. Цей тест виявляє відсоток функціонуючих гепатоцитів, що 

неможливо в разі використання інших методів (біохімічний аналіз крові, УЗД) 

Діагностична чутливість (95 %) та специфічність (76 %) метацетинового 

дихального тесту значно пе ревищує можливості біохімічного дослідження крові, 

які становлять значну частину функціональних проб печінки. Особливого значення 

цей тест набуває у випадках безсимптомного перебігу хво роби, за стертої клінічної 

картини, коли немає патологічних зрушень чи в разі сумнівних результатів 

біохімічних показників 

Метацетиновий дихальний тест можна застосовувати також для ранньої 

діагностики фукціональних порушень печінки, прогнозування перебігу хвороби та 

оцінення ефек тивності призначеного лікування. 

 Принцип цього методу полягає у тому, що 13С метацетин у печінці зазнає 

ферментативного деметилювання та декарбоксилювання з участю мікросомальних 

ферментів системи цитохрому Р-450. Кінцевим продуктом метаболізму метацетину 

є CO2, за інтенсивністю виведення якого з організму можна судити про 

функціональний стан гепатоцитів. 13 С-МДТ є одним із найкращих неінвазивних 

методик оцінки функції печінки, оскільки він є високочутливим і специфічність 

його становить більше 90% [1,10, 55]. 
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Дослідження проводиться наступним чином: пацієнт натще приймає 75 мг 

реактиву метацетину, розчиненого із фруктовим чаєм. В ході тесту отримують 

десять дихальних проб: перша-до прийому реактива, потім шість проб впродовж 

першої години дослідження (кожні 10 хвилин), останні три проби - впродовж другої 

години (кожні 20 хвилин).  

Для досліджень використовувався інфрачервоний спектрометр виробництва 

фірми Iris Wagner.  

Аналіз отриманих дихальних проб проводився за допомогою інфрачервоного 

спектрометру Iris Wagner. Дані аналізу представлялися у графічній формі. Дані 

антитоксичної функції оцінювали на підставі сумарної концентрації міченого 13С 

СО2 на 120 хвилині.  

Результат більше 35% розцінювали, як результат стимульованої 

детоксикаційної функції печінки, 20-35% - нормальної детоксикаційної функції, 10-

20% – вираженого 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%. 

 

Таблиця 2.8 -  Інтерпретація результатів 13 С-МДТ 

Сумарна концентрація 

13 СО2 на 120-ій 

хвилині, % 

Маса функціонуючих 

гепатоцитів, % 

Стан антитоксичної функції 

печінки 

         20-35               100 Нормальна функція 

         10-20              50-100 Помірно знижена 

         2-10                20-50  Виражене зниження 

         <2                менше 20 Важке порушення 
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Оцінка результатів 13СМДТ проводилася не лише шляхом обробки даних на 

апараті IRIS, але й після відповідних математичних розрахунків, що дало змогу 

оцінити ступінь порушення функціонального стану печінки.  

При цьому, у колонці Dose/h, в якій відображається швидкість метаболізму, 

обиралося найвище значення від 0 до 40 хвилини, яке ділилося на 27. Отриманий 

результат показував швидкість метаболізму, переведену в одиниці, необхідні для її 

оцінки за шкалою, зображеною у табл.2.4. У колонці КД40 відображалася 

кумулятивна доза на 40 хвилині, яка вираховувалася шляхом поділу цієї величини 

на 12. Кумулятивна доза на 120 хвилині відтворювалася у цій же колонці і 

визначалась шляхом поділу її на 28. 

Стимульованій функції печінки відповідають значення ШМБ/CUM40/CUM120   

1,20 та більше.  

При непорушеній детоксикаційній функції печінки математичний коефіцієнт 

становить 0,80-1,20. Помірному зниженню детоксикаційної функції печінки 

(нециротичні зміни з рівнем функціонуючих гепатоцитів 50-100%) відповідають 

значення 0,50-0,80.   

При НАЖХП, зокрема стеатозі печінки, може спостерігатися виражене 

зниження детоксикаційної функції печінки (маса функціонуючих гепатоцитів 20-

50%). При цьому значення математичного коефіцієнту становлять 0,25-0,50. 

Значному зниженню детоксикаційної функції печінки (циротичні зміни з масою 

функціонуючих гепатоцитів менше 20%) відповідають значення 0,15-0,25. 

 

На рисунку 1 зображена крива даних метацетинового дихального тесту у 

пацієнта без порушення детоксикаційної функції печінки.   
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Рисунок 1 – Результати 13 С-МДТ у пацієнтів без порушення стану антитоксичної 

функції печінки 

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 проток. Обстеження пацієнтів проводили натще. Особливу 
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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 нами дослідженні використовувалися діагностичні критерії, 

запропоновані О.М.Балтарович (2010 рік).  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 (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - УЗД-картина стеатозу печінки 

  

УЗД-ознаками  стеатогепатиту є: гіперехогенність (так звана "яскравість" 

тканини печінки), розширення портальної вени, неоднорідність паренхіми 
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насамперед за рахунок дистального загасання ультразвуку (100% випадків) на тлі 

підвищення її акустичної щільності та збільшення розмірів печінки (див.рисунок 3) 

 

 

        Рисунок 3 -  УЗД-ознаки стеатогепатиту 

 

Ознаки фіброзу печінки: перипортальний фіброз, ознаки портальної 

гіпертензії, груба структура печінки, неоднорідність її структури за рахунок 

нерівномірного чергування ділянок з різної акустичною щільністю, зміна контуру 

печінки, бугристість (див.рисунок 4). 

 

 

 Рисунок 4 -  УЗД-ознаки фіброзу печінки 
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АТ визначали за допомогою сфігмоманометра (Microlife), у відповідності до 

рекомендацій Українського товариства кардіологів  та вимог ВООЗ.  

Добове моніторування АТ (ДМАТ) проводилося за допомогою добового 

реєстратора АТ та пульсу фірми HEACO модель ABMP50 ( див. фото 1). 

ДМАТ – інструментальне дослідження, при якому здійснюється контроль АТ 

протягом доби. 

 

 

Добовий реєстратор АТ  ABMP50 (Виробник фірма HEACO) 

 

ДМАТ дозволяє виключити ізольовану клінічну гіпертензію, визначити 

добовий ритм АТ, нічну гіпотензію або гіпертензію, динаміку АТ за добу, коливання 

АТ під час сну і після прийому медикаментозних препаратів. Також метод ДМАТ 

дозволяє розраховувати середньодобові показники артеріального тиску і пульсу, 

середні значення АТ в денний і нічний період, визначати ступінь нічного зниження і 

ранкового підвищення АТ, реакцію АТ на фізичні навантаження і психоемоційні 

стреси, ступінь і тривалість гіпертонічної навантаження на органи-мішені, 

варіабельність АТ і пульсу в протягом доби, виявляти епізоди гіпотонії. За 

допомогою цього методу можна оцінити резистентність до призначеного лікування 

та підібрати оптимальну схему медикаментозної терапії.  
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Методика проведення ДМАТ полягає у тому, що на руку пацієнта надівають 

манжету для вимірювання АТ. За допомогою спеціальної трубочки манжета 

приєднується до реєстратора, який через певні проміжки часу нагнітає повітря в 

манжету, а потім зіштовхує його. Вдень вимірювання проводяться зазвичай через 15 

хвилин, вночі – через 30 хвилин. Чутливий датчик визначає час появи і затухання 

пульсових хвиль (як при звичайному вимірюванні тиску по Короткову). Результати 

записуються в пам’ять приладу. Після їх зчитування з допомогою комп’ютерної 

програми лікар функціональної діагностики аналізує результати і дає висновок. 

При аналізі даних цілодобового моніторування розраховують середні 

показники САТ і ДАТ. 

 

Таблиця 2.9 -  Нормативи середніх величин  АТ за даними добового 

моніторування 

Період доби Верхня межа норми Нижня межа норми 

День >140/90 100/60 

Ніч >125-130/80 86/47 

 

Зазначені нормативи можуть служити і цільовими значеннями при оцінці 

ефективності антигіпертензивної терапії.  

Пацієнтів з добовим індексом 10-20% називають діппери (dippers). У них 

реєструється профіль артеріального тиску із зниженням в нічні години. Рідше 

зустрічаються хворі, у яких артеріальний тиск вночі знижується менше або не 

знижується зовсім. Вони відносяться до категорії «нон-діппери» (non-dippers). 

Добовий індекс при цьому менше 10% і зовнішня форма профілю без нічного 

поглиблення. Виділяють також групу пацієнтів з надмірним падінням артеріального 

тиску в нічний час, або «over-dippers». Добовий індекс у них вище 20%. При цьому 

відбувається гипоперфузія головного мозку, міокарда, особливо у хворих зі 

зниженим коронарним запасом при гіпертрофії лівого шлуночка. Існує і група зі 

стійким підвищенням нічного АТ ( «night-peakers»), де реєструється нічний підйом 

артеріального тиску і добовий індекс має негативне значення. 
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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 у 2007 році.  

Алгоритмічна електронна онлайн система P450 Drug Interaction Table Flockhart 

Table™ представлена у вигляді довідкових таблиць взаємодії препаратів щодо 

метаболізму цитохрому P450. Розроблена як тестування гіпотез, навчальний та 

довідковий інструмент для лікарів та дослідників, зацікавлених у вивченні взаємодії 

лікарських засобів, результатів конкуренції або впливу на систему цитохрома P450 

людини [8, 15].  

Для клініцистів та фармацевтів існує скорочена клінічна таблиця, призначена 

для практичного використання під час призначення препаратів та створення схем 

лікування; містить списки препаратів у колонках під позначенням специфічних 

ізоформ цитохрому Р450. Препарат з'являється в колонці, якщо є опубліковані дані 

про те, що він метаболізується, принаймні частково, через цю ізоформу in vivo або 

що зміни рівня метаболічної реакції, що каталізуються за цією ізоформою, матимуть 

значний вплив на фармакокінетику [15]. 

 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. 
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Таблиця 2.10 - Конкурентна взаємодія антигіпертензивних препаратів 
через ізоферменти цитохрому P-450 

Ізофермент 

цитохрому  

Антигіпертензивний  

препарат  

Цукрознижувальний 

препарат 

2C9 Сартани Похідні сульфонілсечовини 

2D6 Інгібітори АПФ  

 1A2 Антагоністи кальцію Інсулін 

3A4,5,7,8 Інгібітори АПФ, індапамід Інгібітори DPP-4 

 

Вибір цукрознижувальних препаратів здійснювався виключно на основі 

рекомендацій спеціаліста-ендокринолога К4МКЛ або КМКЛШМД міста Львова. 

Призначення антигіпертензивних препаратів виконувалося шляхом вибору 

препаратів першої лінії антигіпертензивної терапії на основі рекомендацій 

національного і міжнародних консенсусів з урахуванням їх метаболізму у печінці 

згідно “ P450 Drug Interactions Abbreviated Clinically Relevant Table”. 

 

Відповідність етичним стандартам 

 

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

проведених досліджень і підписували  інформовану згоду на добровільну участь в 

дослідженні. Від усіх учасників одержано інформаційну згоду і вжиті всі заходи для 

забезпечення анонімності пацієнтів. 

 

3.3 Статистичні методи обробки отриманих даних 

 

Статистичний аналіз матеріалів проводився на персональному комп’ютері 

методом варіаційної статистики за допомогою програм Microsoft Office Excel 2010 
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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.  

Використовували   t-критерій Стьюдента. Статистично достовірною різницю 

вважали при р<0,05; 

- аналіз взаємозв’язку між аналізованими параметрами шляхом розрахунку 

коефіцієнта кореляції Пірсона – r; 

- багатофакторний лінійний регресійний аналіз. Отримані дані перевірено за 

допомогою критерію ксі-квадрат. 

  3.4 Дизайн проведеного дослідження 

Відповідно до завдань дисертаційної роботи було обстежено 148 пацієнтів з 

ЦД 2 типу і АГ. Також у дослідженні брали участь 66 пацієнтів контрольної групи з 

АГ без ЦД. Основна і контрольна групи були статистично співставними. 

 Дизайн дослідження складався з кількох етапів.  

На першому етапі вивчалася ефективність стандартної антигіпертензивної 

терапії у хворих на ЦД 2 типу, проведеної згідно уніфікованого клінічного 

протоколу. Для цього була відібрана група із 74 пацієнтів з ЦД 2 типу і АГ. Їм 

виконувалися загальноклінічні обстеження, зокрема вивчалися скарги , проводився 

детальний збір анамнезу, фізичне обстеження, лабораторні дослідження: ЗАК, ЗАС, 

сечовина, креатинін, ЗХ, загальний білірубін. Всі пацієнти отримували  

антигіпертензивну, цукрознижуючу  та гіполіпідемічну  терапію, яка не враховувала 
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можливої конкуренції препаратів у системі цитохрома P-450. Пацієнти здійснювали 

лікування АГ препаратами першої лінії антигіпертензивних засобів (інгібітори 

АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину, діуретики, блокатори кальцієвих каналів) 

у вигляді монотерапії та комбінованої антигіпертензивної терапії. Згідно протоколів 

усі учасники дослідження отримували статинотерапію. Вони приймали 

аторвастатин 40 мг на добу. 

Завданням другого етапу дослідження було дослідити ефективність лікування 

АГ у пацієнтів із ЦД 2 типу, проведеного із урахуванням можливості конкуренції 

антигіпертензивних та цукрознижуючих препаратів в системі цитохрому P-450. З 

цією метою була відібрана дослідна група із 35 пацієнтів. Основним принципом 

лікування було застосування у лікуванні пацієнтів препаратів, які метаболізують 

через різні ізоферменти цитохрому P-450. Метаболізм препаратів у системі 

цитохрому P-450 визначався на основі P-450 Drug Interaction Table. Групою 

порівняння виступали 74 пацієнта  з ЦД 2 типу і АГ, які лікувалися без урахування 

ризику можливої міжмедикаментозної конкуренції ліків у печінці. 

Завданням третього етапу дослідження було встановлення поширеності 

НАЖХП та її клінічних форм ( стеатозу, стеатогепатиту) у хворих на ЦД 2 типу і 

супутню АГ з уточненням стану детоксикаційної функції печінки шляхом 

виконання 13 С метацетинового дихального тесту та ефективність лікування АГ у 

таких пацієнтів. На цьому етапі була відібрана дослідна група із 52 пацієнтів, яким 

були проведені загальноклінічні обстеження, зроблена ліпідограма, коагулограма, 

УЗД печінки та внутрішніх органів, 13 С-МДТ. У цих пацієнтів аналізували 

результат лікування АГ у залежності від функціонального стану печінки. Пацієнти 

отримували лікування АГ і ЦД, яке враховувало ризик міжмедикаментозної 

конкуренції ліків. 

На четвертому, заключному етапі дослідження проводилася статистична 

обробка, аналіз та узагальнення отриманих у ході дослідження результатів, 

формулювалися висновки та практичні рекомендації. 

 



72 

 

РОЗДІЛ 3 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ АГ У ХВОРИХ НА ЦД 2 ТИПУ, 
ПРОВЕДЕНОГО ЗГІДНО СТАНДАРТНИХ ПРОТОКОЛІВ 

 

 У цьому розділі представлені результати лікування АГ у пацієнтів з ЦД 2 

типу, проведеного без урахування можливої міжмедикаментозної конкуренції ліків 

та функціонального стану печінки.  

Лікування АГ при ЦД має велике значення для покращення прогнозу життя та 

профілактики ускладнень діабету. Навіть помірне зниження АТ дає достовірне 

зниження серцево-судинного ризику та смертності. Численні дослідження цієї 

проблеми з боку зарубіжних та вітчизняних вчених показують, що найбільш 

ефективною стратегією боротьби з АГ при ЦД 2 типу є поєднання медикаментозної 

терапії кількома групами препаратів для зниження АТ і модифікація способу життя. 

Однак і досі невирішеними залишаються проблеми вибору препаратів, які найбільш 

оптимально знижують АТ у пацієнтів з ЦД 2 типу та ГХ.  

 У лікуванні АГ застосовують наступні групи препаратів: інгібітори АПФ, 

БРА, антагоністи кальцієвих каналів, діуретики. Дані препарати є препаратами 

першої лінії для лікування АГ. Найбільшу доказову ефективність у зниженні АТ у 

пацієнтів, хворих на ЦД 2 типу, мають інгібітори АПФ і БРА.  

Згідно даних національного та зарубіжних консенсусів із лікування АГ, 

цільовим АТ при ЦД 2 типу є  значення САТ < 130 мм рт ст і ДАТ < 80 мм рт ст.  

З метою аналізу ефективності стандартного лікування АГ у пацієнтів з ЦД 2 

типу спостерігалися 74 пацієнта з ЦД 2 типу та АГ, які  перебували на 

стаціонарному лікуванні в ендокринологічному та терапевтичному відділеннях 4 

міської комунальної клінічної лікарні міста Львова у період з 2014 по 2015 роки. З 

них чоловіків – 30 жінок – 44 особи (див. табл.3.1). Як видно з таблиці 3.1, в 

основній групі за статтю переважали жінки - 59,46%, чоловіків було 40,54%., що не 

суперечить міжнародним даним поширеності ЦД 2 типу. 
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Таблиця 3.1 - Гендерний розподіл пацієнтів 

Група Чоловіки Жінки 

Основна 30 (40,54%) 44 (59,46%) 

Контрольна  29(43,94%) 37(56%) 

 

 

Рисунок. 3.1. Гендерний склад основної групи 

 

Контрольна група - 66 пацієнтів ( 29 чоловіків, 37 жінок, середній вік 55 ± 

1,9років ) з АГ без  ЦД, була співставна основній за гендерним і віковим складом, а 

також за супутніми захворюваннями.. 

Усі пацієнти мали верифікований ЦД 2 типу на підставі скарг, даних анамнезу 

хвороби, клінічної картини, лабораторних та інструментальних даних дослідження, 

консультації спеціаліста-ендокринолога. В усіх пацієнтів була наявна стійка АГ, 

підтверджена на підставі скарг, даних анамнезу хвороби, клінічної картини 

захворювання.  

Тривалість захворювання на АГ коливалася від 2 до 20 років (у середньому 

6,5±0,89 років). 

За тривалістю ЦД  пацієнти були поділені наступним чином: 

 з тривалістю ЦД до 5 років – 12 осіб;  
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5-10 років – 62 осіб (див. табл.3.2).   

                                

Таблиця 3.2 - Розподіл пацієнтів за тривалістю ЦД 2 типу  

Тривалість ЦД 2 типу у роках Кількість осіб (%) 

До 5 років 12 (16,22%) 

5-10 років 62 (83,78%) 

Разом 74 (100 %) 

 

Основні скарги у пацієнтів, що приймали участь у дослідженні представлені у 

таблиці 3.3. 

               Таблиця 3.3 – Частота скарг в обстежених пацієнтів 

Скарги Кількість пацієнтів (n-74) % пацієнтів 

Біль голови 69 93,24 

Загальна слабкість 70 94,59 

Мигтіння мушок 42 56,76 

Запаморочення 58 78,38 

Втомлюваність 66 89,19 

Безсоння 55 74,32 

 

Як видно із таблиці 3.3, найбільш частими скаргами була головна біль ( 93,24 

%) і загальна слабкість (94,59 %). У 89,19 % пацієнтів спостерігалася підвищена 

втомлюваність, у 78,38% - запаморочення. 74, 32% пацієнтів основної групи 

скаржилися на порушення сну. 

АТ фіксувався два рази на день (зранку і ввечері) за допомогою стандартного 

сфігмоманометра. Ефективність лікування оцінювалася на підставі досягнутого 

цільового АТ.                  

Згідно Європейських рекомендацій із профілактики серцево-судинних 

захворювань ВООЗ терапевтичною метою було досягнення рівня САТ < 130 мм 

рт.ст. і ДАТ < 80 мм рт.ст.  
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Терапія ЦД 2 типу проводилася пероральними цукрознижуючими засобами з 

групи бігуанідів, похідних сульфонілсечовини, інгібіторів DPP-4. 

Усі пацієнти отримували гіполіпідемічну терапію згідно рекомендацій 

національної та міжнародних настанов.  Для цього всім пацієнтам призначався 

аторвастатин у дозі 40 мг  на добу. 

Пацієнти, які приймали участь у дослідженні, не отримували 

медикаментозного лікування з приводу супутніх захворювань. Усім їм проводилася 

лише антигіпертензивна, цукрознижувальна та гіполіпідемічна терапія. 

Тривалість стаціонарного лікування становила 10 днів. Пацієнти, у яких на 

протязі 10 днів перебування у стаціонарі не вдалося досягнути цільових значень АТ, 

перебували під амбулаторним спостереженням протягом 3 місяців. 

Динаміка середніх показників АТ на початку стаціонарного лікування та при 

виписці  на 11 день представлена на таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4 - Показники АТ на фоні стандартної антигіпертензивної 
терапії на початку і в кінці лікування 

Показник До лікування Після лікування Достовірність 

різниці 

САТ 145 ± 2,87 136,34 ± 2,11* p<0.05 

ДАТ 85,79 ± 2,29 81,5 ± 1,81* p<0.05 

 

         Як видно з таблиці 3.4. середній показник САТ достовірно 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.   

Вся вибірка пацієнтів була поділена на дві підгруп.и:хворі, шо приймали 

монотерапію одним антигіпертензивним препаратом, і ті, які приймали комбінацію 

препаратів для зниження АТ. 

 Пацієнти  з рівнем АТ ≥ 140/90 мм. рт. ст. отримували медикаментозне 

лікування АГ одним антигіпертензивним  препаратом. Таких пацієнтів було 39, з 
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них 25 чоловіків і 14 жінок. В якості монотерапії застосовувалися препарати групи 

інгібіторів АПФ, БРА, антагоністи Са.  

Цільових значень АТ за час 10 денного перебування у стаціонарі було 

досягнуто у 17 (41 %) з них ( див. таблиця 3.5). 

 

Таблиця 3.5 - Аналіз ефективності монотерапії антигіпертензивними 
засобами пацієнтів 1 групи 

Група препаратів 

(добова доза) 

Кількість 

пацієнтів, 

основна 

Кількість 

пацієнтів,

контроль 

 цільовий 

АТ 

основна 

цільовий 

АТ 

контроль 

% 

основ

на 

% 

контр

оль 

Раміприл (10 мг) 26 11 10 8 38,46 72,73 

Валсартан (80 мг) 5 7 5 5 100 71,43 

Верапаміл (480 мг) 8 10 2 6 25 60 

Разом 39 28 17 19 41* 67,9* 

Примітка: *p<0.05 

 

Як видно з таблиці найбільш ефективними препаратами для монотерапії АГ 

при ЦД 2 типу виявилися блокатори рецепторів ангіотензину (БРА) та інгібітори 

АПФ (100 % та 38,5% досягнутого цільового АТ у субвибірках пацієнтів, що 

приймали ці препарати). 

У 22 пацієнтів, що отримували один препарат для зниження АТ, цільових 

значень досягнуто не було. Таким пацієнтам, при виписці на амбулаторне 

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

В результаті амбулаторного прийому протягом 3 місяців подвійної 

антигіпертензивної терапії у 13 пацієнтів із 22 (56,52 %) були досягнуто цільового 

АТ. 

Як видно з таблиці 3.6, у підгрупі пацієнтів, що отримували раміприл в дозі 10 

мг, після призначення 2,5 мг індапаміду цільового АТ  було досягнуто у 10 пацієнтів 

із 16 (62,5 % досліджуваної субвибірки). З 6 пацієнтів, які отримували верапаміл 480 

мг та індапамід 2,5 мг на добу, цільових значень АТ вдалося досягнути у 3 (50%). 
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Таблиця 3.6 -  Ефективність лікування основної групи після додавання 
індапаміду 

Лікування Кількість хворих Цільовий АТ (%) 

Раміприл 10 мг + 

індапамід 2,5 мг 

16 10 (62,5%) 

Верапаміл 480 мг + індапамід 2,5 мг 6 3 (50%) 

Разом 22 13 (56,52%) 

 

Друга підгрупа включала пацієнтів, які мали рівень АТ  ≥ 160/100 мм рт ст. Їх 

було 35 осіб, з них чоловіків 17, жінок – 18. Усі вони приймали кілька 

антигіпертензивних препаратів від високого АТ. Цільових значень АТ за 10 денний 

період стаціонарного лікування досягнуто у 17 (48,57 %) чоловік (див. таблиця 3.6).  

 

Таблиця 3.7 - Аналіз ефективності комбінованої антигіпертензивної 
терапії пацієнтів  

Група препаратів Кількість 

пацієнтів, 

основна 

Кількість 

пацієнтів, 

контроль 

 цільовий 

АТ, 

основна 

цільовий 

АТ, 

контроль 

% 

основна 

% 

контро

ль 

Раміприл 10 мг 

+ індапамід 2,5 мг 

18 16 9 11 45 64,6 

Валсартан 160 мг 

+ індапамід 2,5 мг 

3  7 3 5 100 72 

Раміприл 10 мг +  

верапаміл 480 мг 

12  15 5 9 41.6 60 

Разом 35 38 17 25 48,57* 65,8* 

Примітка:*p<0.05 

 Як видно з таблиці 3.6, 20 пацієнтів отримували для зниження АТ комбінацію 

інгібітора АПФ із сечогінним. В цій підгрупі цільових значень АТ досягнуто у 9 

осіб, що становить 45 % . У пацієнтів, що приймали комбінацію інгібітора АПФ 

раміприлу  та антагоніста СА, верапамілу, цільового АТ досягнуто у 5 з 12 хворих – 
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41.6%. У пацієнтів, що лікувалися валсартаном в комбінації з індапамідом, цільових 

значень досягнуто в усіх хворих досліджуваної вибірки.  

Пацієнтам, у яких подвійною антигіпертензивною терапією не вдавалося 

досягнути цільових значень АТ, при виписці у рекомендаціях амбулаторно 

додавався третій препарат для зниження АТ. 

Зокрема, пацієнтам, що приймали раміприл 10 мг + верапаміл 480 мг, 

додавався індапамід 2,5 мг один раз на день. Пацієнтам, що отримували валсартан 

160 мг та індапамід 2,5 мг, додавався верапаміл 480 мг 1 раз на добу. Пацієнти 

отримували лікування трьома антигіпертензивними препаратами на протязі трьох 

місяців амбулаторно.  

Із 18 пацієнтів, які у подальшому приймали потрійну антигіпертензивну 

терапію в амбулаторних умовах, цільових значень АТ досягнуто у 10 пацієнтів  ( 

55,56%). У 8 пацієнтів із 18 (44,44%) навіть трьома препаратами на протязі трьох 

місяців амбулаторного лікування  не вдалося досягнути цільового АТ, що дозволяє 

встановити діагноз резистентної АГ у цих пацієнтів. 

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. 

У пацієнтів із досягнутим цільовим АТ зафіксовано зменшення проявів 

головного болю (57,4% вибірки), запаморочення (28,7%), шуму у вухах (18,2%). 

Нами стверджено, що найбільш ефективними комбінаціями препаратів для 

зниження АТ виявилися поєднання комбінації інгібіторів АПФ з сечогінними і 

антагоністами СА (45.0 % і 41.6 % досягнутого цільового АТ відповідно) а також 

БРА з сечогінними (100%), результати лікування у цих субвибірках наближені до 

результатів лікування у контрольній групі, що відповідає результатам міжнародних 

досліджень. 
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Резюме. Ефективність монотерапії АГ при ЦД 2 типу склала лише 41 % від 

загального числа пацієнтів, а подвійної антигіпертензивної терапії – 48,5 % за 10- 

денний період лікування у стаціонарі, що свідчить про потребу пошуку шляхів 

оптимізації зниження АТ при ГХ.  

При амбулаторному  прийомі антигіпертензивних засобів на протязі трьох 

місяців у пацієнтів, які приймали комбінацію інгібітора АПФ та індапаміду, було 

досягнуто цільового АТ у 62,5 % вибірки, у пацієнтів, що приймали антагоніст 

кальцію та індапамід цільового АТ досягнуто у 50 % вибірки. 

У 8 пацієнтів із 74 (10,81%) навіть застосуванням потрійної 

антигіпертензивної терапії не дозволило досягнути цільових значень АТ, що 

дозволяє  встановити діагноз РАГ.  

Такі  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 

цукрознижувальних препаратів в системі цитохрому P-450.  

Тому важливим і перспективним напрямком дослідження покращення 

ефективності лікування АГ  при ЦД 2 типу є призначення препаратів з урахуванням 

такої конкуренції. 

 Найкращі результати по лікуванні ГХ, поєднаної з ЦД 2 типу, дало 

застосування інгібіторів АПФ та БРА як у якості монотерапії так і в комбінації з 

іншими антигіпертензивними засобами.  Найбільшу ефективність у плані 

досягнення цільового АТ у хворих на ГХ і супутній ЦД 2 типу мають комбіновані 

препарати та комбінації різних антигіпертензивних засобів у комплексі з 

адекватною корекцією глікемії.  

Аналіз ефективності стандартної антигіпертензивної  медикаментозної терапії 

гіпертонічної хвороби при ЦД 2 типу, проведений на основі даних історій хвороби 

пацієнтів, показав, що оптимальними препаратами для монотерапії виявилися 

блокатори рецепторів ангіотензину (у 100 % пацієнтів досягнуто цільового АТ) та 

інгібітори АПФ (38.5 % досягнутого цільового АТ). 
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Положення розділу 3 висвітлені в наступних друкованих працях [21], 

апробовані на наукових конференціях [25, 27]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ АГ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦД 2 ТИПУ, 
ПРОВЕДЕНОГО З УРАХУВАННЯМ МІЖМЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

В СИСТЕМІ ЦИТОХРОМУ  P-450 

 

У цьому розділі представлені результати лікування АГ у пацієнтів з ЦД 2 

типу, яке було проведене з урахуванням конкурентної взаємодії препаратів у системі 

цитохрому P-450. 

При ЦД 2 типу для корекції глікемії широко застосовуються пероральні 

цукрознижувальні засоби, які можуть взаємодіяти з іншими лікарськими засобами . 

Від цієї взаємодії часто залежить ефективність дії препарата. Тому дуже важливо 

при підборі оптимальної гіпоглікемічної терапії враховувати механізм дії та 

лікарську взаємодію препаратів. 

Метаболізм медикаментів відбувається з участю системи цитохрому P-450. 

Препарати, що є субстратами ізоферменту цитохрому P-450, можуть конкурувати 

між собою при одночасному призначенні. За рахунок цього також може 

пригнічуватися метаболізм препаратів і підвищуватися їх лікувальна дія. 

Міжмедикаментозна конкуренція в системі цитохрома P-450 може бути 

причиною неефективності  корекції АТ у хворих на ЦД 2 типу.  

Тому було проведене дослідження, метою якого було вивчити ефективність 

лікування АГ у хворих на ЦД 2 типу, проведеного з урахуванням 

міжмедикаментозної конкуренції в системі цитохрома P 450. 

  У дослідженні приймало участь 35 пацієнтів з АГ та ЦД 2 типу, які 

отримували лікування в 1 та 2 терапевтичному відділеннях Комунальної клінічної 

лікарні швидкої допомоги міста Львова у період з 2016 по 2017 роки у віці від 40 до 

70 років.  

Пацієнти знаходилися на лікуванні у стаціонарі протягом 10 днів. 

Таблиця 4.1 представляє гендерний розподіл пацієнтів. 
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                   Таблиця 4.1 - Гендерний розподіл учасників дослідження 

 

Група Чоловіків, 

N 

Чоловіків, 

%  

Жінок, 

n 

Жінок, % 

Основна 16 45,71 19 54,29 

Контрольна 30 40,54 44 59,46 

 

Як видно із даних таблиці 4.1, чоловіків в основній групі було 16 (45,71%), а 

жінок – 19 (54,29%). Середній вік обстежуваних пацієнтів становив 63,3 + 1,8 років. 

Групу порівняння становили 74 особи з ЦД 2 типу і АГ, які лікувалися без 

урахування міжмедикаментозної конкуренції по системі цитохрома P-450. В групі 

контролю було 30 чоловіків (40,54%) і 44 жінки (59,46%). Віковий діапазон  

пацієнтів, що знаходилися під спостереженням, становив від 40 до 70 років, 

середній вік – 61+ 2,5 років.  

Основна і контрольна дослідні групи були співставимі за віковим та 

гендерним складом. 

 

Таблиця 4.2. Віковий та гендерний розподіл пацієнтів основної та 
контрольної групи 

Показник Основна Контрольна 

Чоловіків 16 30 

Жінок 19 44 

Середній вік 63,3+ 1,8 61+ 2,5 

 

Як видно із таблиці 4.3, в структурі скарг пацієнтів основної та контрольної 

групи переважали скарги на головний біль, запаморочення, загальну слабкість, 

втомлюваність.  

Усі пацієнти, які приймали участь у дослідженні, не отримували додаткового 

медикаментозного лікування із приводу супутньої патології. 
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Таблиця 4.3 - Основні скарги пацієнтів, що приймали участь у 
дослідженні 

Скарга Число пацієнтів основної 

групи (%) 

Число пацієнтів 

контрольної групи (%) 

Біль голови 29 (82,86%) 69 (93,24%) 

Загальна слабкість 33 (94,29%) 70 (94,59%) 

Мигтіння мушок 18 (51,43%) 42 (56,76%) 

Запаморочення 27 (77,14%) 58 (78,38%) 

Втомлюваність 24 (68,57%) 66 (89,19%) 

Безсоння 13 (37,14%) 55 (74,32) 

 

У таблиці  4.4. відображено розподіл пацієнтів основної групи за тривалістю 

ЦД  2 типу. 

Таблиця 4.4 - Розподіл пацієнтів основної групи згідно тривалості ЦД 2 
типу 

Тривалість ЦД 2 типу Кількість пацієнтів (%) 

До 5 років 9 (25,71%) 

5-10 років 26 (74,29%) 

Разом  35 (100 %) 

 

Як видно із таблиці 4.4. у досліджуваній групі найбільше було пацієнтів з 

тривалістю ЦД 5-10 років. Їх кількість становить 26 (74,29%). Осіб з тривалістю ЦД 

до 5 років було 9, що становить 25,71 % вибірки.   

Таблиця 4.5 - Розподіл пацієнтів групи контролю за тривалістю ЦД 
2 типу  

Тривалість ЦД 2 типу у роках Кількість осіб (%) 

До 5 років 20 (27%) 

5-10 років 54 (72,97%) 

Разом 74 (100 %) 
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Усі пацієнти приймали препарати для лікування ЦД 2 типу (див. табл. 4.6).  

 

Таблиця 4.6 - Цукрознижувальні препарати, які приймали пацієнти 
основної та  групи контролю 

Група Препарати 

сульфонілсечовини 

(глібенкламід) 

Бігуаніди 

(метформін) 

Інгібітори 

DPP-4  

Основна 10  13 12 

Контрольна 18 12 44 

 

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 DPP-4 застосовувалися у 12 (34,29%) основної і 44 

(59,46%) групи контролю. 

Усі пацієнти отримували статинотерапію. Пацієнти контрольної групи 

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

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

чином, у пацієнтів основної групи виключалася можливість міжмедикаментозної 

конкуренції між статинами та іншими препаратами у систеиі цитохрому P-450. 

В дослідженні приймали участь пацієнти, яким призначалася тільки 

комбінована антигіпертензивна терапія. Пацієнтам призначали антигіпертензивні 

препарати, які не конкурували з препаратами для корекції глікемії. Критерієм 

призначення препаратів була відсутність їх взаємодії через ізоферменти цитохрому 

P 450. Метаболізм і конкуренція препаратів в системі цитохрому P-450 визначався 

згідно таблиці Флокхарта, розробленої вченими університету Індіани. 

З метою вивчення добових коливань АТ у  пацієнтів основної групи та  

контрольної проводилося  ДМАТ.  

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 
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дослідження становила 24–26 год. Для діагностики АГ пороговим рівнем для 

середньодобового САТ і ДАТ служили значення ≥ 125–130/85 мм рт.ст.  

Усім пацієнтам рекомендували дотримуватися режиму дня зі звичною фізичною 

активністю, реєструвати зміни самопочуття, психоемоційні навантаження, 

тривалість нічного сну і час ранкового підйому у щоденнику самоконтролю. 

 

Таблиця 4.7 - Показники ДМАТ у пацієнтів із ЦД 2 типу і АГ 

Показник Пацієнти з АГ без ЦД Пацієнти з АГ і ЦД 2 типу 

САТ добовий 145,18±4,2 150,26±3,8* 

САТ денний 149,42±2,9 154,89±1,7* 

САТ нічний 140,42±4,43 145,75±2,8* 

ДАТ добовий 90±2,8 93±1,28* 

ДАТ денний 93±1,15 95±2,1* 

ДАТ нічний 84±4,2 89±4,9* 

Примітка: *p<0,05  

Як видно із таблиці 4.7, у пацієнтів обох дослідних груп було виявлене 

перевищення рівня показників середньодобового САТ, денного і нічного САТ. У 

контрольній групі пацієнтів без ЦД середньодобовий ДАТ і денний ДАТ 

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

пацієнтів із АГ та ЦД 2 типу було зафіксоване достовірне підвищення усіх 

показників ДМАТ порівняно з пацієнтами без ЦД. 

Також нас цікавили типи циркадних ритмів учасників дослідження. 

Відповідно до результатів дослідження встановлено, що у пацієнтів з ЦД 2 типу та 

АГ переважали циркадні ритми типу нон діппер. У 72% пацієнтів основної групи та 

69% контрольної, які брали участь у дослідженні, зафіксовані несприятливі у 

прогностичному значенні циркадні ритми non dipper, які асоціюють із підвищеним 

ризиком виникнення ГПМК, інфаркту міокарда. 

Пацієнти основної групи були поділені на три підгрупи, в залежності від 

цукрознижуючих препаратів, що вони приймали.  Пацієнтам основної групи 

призначали антигіпертензивні препарати, які не конкурували з препаратами для 
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корекції глікемії. Критерієм призначення препаратів була відсутність їх взаємодії 

через ізоферменти цитохрому P 450. Пацієнтам призначали антигіпертензивні 

препарати, які не конкурували з препаратами для корекції глікемії.  Відсутність 

взаємодії препаратів у системі цитохрому P-450 в основній групі звірялася з P450 

Drug Interaction Table Flockhart Table, що розроблена як навчальний і довідковий 

інструмент для лікарів та дослідників, зацікавлених у взаємодії препаратів, яка є 

результатом конкуренції або впливу на систему цитохрома P450 людини та містить 

списки препаратів з індикацією ступеня їх впливу на специфічні ізоферменти 

цитохрому Р450. 

Пацієнтам, лікованих похідним сульфонілсечовини глібенкламідом 5 мг  

(метаболізм через CYP 2C9) та метформіном 1000 мг (не метаболізує в печінці) на 

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

вранці один раз на добу та розувастатину ( не метаболізує в печінці) в дозі 10 мг в 

обід один раз на добу призначено вранці раміприл у дозі 5 мг (метаболізм через 

CYP3A4) та лерканідипін  10 мг з урахуванням відсутності їх взаємодії шляхом 

порівняння з P450 Drug Interaction Table Flockhart Table™. 

 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 (метаболізм через CYP 

3A4) 40 мг на добу.   

Цільових значень АТ досягнуто у 7 із 10 (70%) першої підгрупи (див.табл.5.10). У 

пацієнтів, що служили в якості групи контролю, цільових показників досягнуто у 9 

із 23  (39,1 % групи контролю). 

 У основній групі пацієнтів виключалася можлива міжмедикаментозна 

конкуренція між цукрознижуючими та антигіпертензивними засобами ща рахунок 

того, шо вони метаболізуються через різні ізоферменти цитохрому P-450. Однак 

існувала можливість конкурентної взаємодії антигіпертензивних препаратів за 

ізофермент  CYP 3A4. Цим може пояснюватися, шо у 3 пацієнтів основної групи не 

були досягнуті цільові рівні АТ. 
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Друга підгрупа пацієнтів в якості цукрознижуючої терапії приймала 

бігуаніди.. 

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 1000 мг (метаболізм через нирки) на фоні 

розувастатину (не метаболізує в системі  в дозі 10 мг в обід один раз на добу 

призначено ввечері – 1 таблетку валсартану у дозі 80 мг (метаболізм через CYP 2C9) 

та лерканідипін (метаболізм через CYP3A4) 10 мг 1 раз на добу ввечері. Контрольну 

групу становили 18   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%). У пацієнтів групи 

контролю, цільових показників досягнуто у  11  із 28  ( 39,29 % групи контролю). 

 

Таблиця 4.8 - Досягнення цільового АТ у пацієнтів, лікованих бігуанідами 

Підгрупа Кількість пацієнтів Досягнутий цільовий 

АТ 

Основна  13 (100%) 76,9% 

Контрольна 28 (100%) 39,29% 

 

 У пацієнтів основної підгрупи виключалася конкуренція між 

антигіпертензивними, цукрознижуючими препаратами і статинами, в той час як у 

пацієнтів контролю була конкурентна взаємодія між раміприлом та індапамідом, які 

метаболізуються через CYP3A4. 

З метою дослідження ефективності лікування АГ у пацієнтів, що приймають 

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

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

урахування можливої конкурентної взаємодії в системі цитохрома P-450. 

  Пацієнтам, лікованим ситагліптином 100 мг (метаболізм через CYP 3A4) на 

фоні застосування  верапамілу (метаболізм через CYP 1A2) в дозі 480 мг вранці 
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один раз на добу та розувастатину ( не метаболізує в системі CYP-450) в дозі 20 мг в 

обід один раз на добу призначено ввечері – 1 таблетку валсартану у дозі 80 мг 

(метаболізм через CYP 2C9).  

Контрольна група  приймала індапамід (метаболізм через CYP 3A4)  2,5 мг 1 

раз на добу в обід  та раміприл (метаболізм через CYP 3A4) 10 мг 1 раз на добу 

зранку на фоні застосування аторвастатину (метаболізм через CYP 3A4) 40 мг один 

раз на добу в обід. 

В результаті проведеного лікування цільових значень АТ досягнуто у 9 із 12 

(75%) основної групи. У пацієнтів групи контролю, цільових показників досягнуто у 

13 з 23 (56,52%).  

Таблиця 4.9 - Досягнення цільового АТ у пацієнтів, лікованих 
інгібіторами DPP-4 

Підгрупа Кількість пацієнтів Досягнутий цільовий 

АТ 

Основна  12 (100%) 9 (75%) 

Контрольна 23 (100%) 13 (56.52%) 

 

Встановлено, що загалом у 26 з 35 пацієнтів основної групи (74% ) було 

досягнуто цільових рівнів АТ.  

В контрольній групі цільового АТ досягнуто у 33 із 74 (44.6% групи 

контролю). Отримані результати відображені у таблиці 4.4. 

Таблиця 4.10 - Досягнення цільових рівнів АТ у пацієнтів основної і 
контрольної групи 

 

Група 

пацієнтів 

Загальна 

кількість 

Кількість 

досягнутого 

цільового АТ 

% досягнутого 

цільового АТ 

Достовірність 

різниці показ- 

ників 

Основна 35 26 74  

p<0,05 Контрольна 74 33  44.6 



89 

 

Таблиця 4.11 – Показники глюкози крові у осіб основної та контрольної 
групи  
 

Стать Кількість, n Глюкоза 1 день Глюкоза виписка 

Основна 35 11.6±1,4 9.8±2,1 

Контрольна 74 10.9±0,9 9.7±1,6 

 

З таблиці 4.11. видно, що показники глюкози крові у осіб основної групи 

зменшилися з 11,6 ±1,4 при поступленні  до 9.8 ±2,1 ммоль\ л  при виписці  і з 

10,9±0,9 у контрольній групі при поступленні до 9.7±1,6 при виписці. Достовірної 

різниці між показниками глюкози крові у основній та контрольній групі виявлено не 

було. 

  

Таблиця 4.12 – Рівні печінкових трансаміназ у пацієнтів 

Показник Основна група 

при 

поступленні 

Основна група 

при виписці 

Контрольна 

група 

при поступленні 

Контрольна група 

при виписці 

АЛТ 0,48±0,07 0,047±0,10 0,46±0,09 0,46±0,02 

АСТ 0,34±0,02 0,33±0,04 0,31±0,07 0,30±0,05 

 

На фоні проведеної у стаціонарі терапії  рівень амінотрансфераз у пацієнтів не 

зазнав помітної динаміки. Достовірної різниці між показниками амінотрансфераз у 

основній та контрольній групах виявлено не було. 

Розглянемо  клінічні випадки, які ілюструють лікування, проведене з 

урахуванням конкуренції в системі цитохрома P-450 і без урахування. 

Клінічний випадок 1. 

 Пацієнтка Я. , 76 років. Лікувалася у терапевтичному відділенні КМКЛШМД з 

діагнозом: гіпертонічна хвороба II ступеня, 2 стадії. В анамнезі: цукровий діабет 2 

типу протягом 5 років . АГ хворіє протягом 15 років. Шкіливі звички заперечує,за 
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останні 5 років у ендемічних районах не перебувала.З токсичними речовинами 

контакту не було. 

  Амбулаторно приймала антигіпертензивний препарат дифорс 160 мг 1 раз на 

день. Для контролю рівня глюкози крові приймала глібенкламід 5 мг один раз на 

день. Ургентно госпіталізована  у ЛШМД з діагнозом гіпертонічний криз. При 

поступленні АТ становив 200\85 мм.рт.ст.  

Дані фізичного обстеження: Шкірні покриви чисті, без висипань. В легенях – 

везикулярне дихання з жорстким відтінком. ЧД 19/хв. АТ 200\85 мм рт ст. Пульс 

90\хвилину. Тони серця приглушені, акцент 2 тону над аортою. Живіт мякий, 

неболючий при пальпації. Печінка не виступає за край реберної дуги. Симптом 

Пастернацького відємний з обох сторін. 

Дані клінічних обстежень: ЗАК: еритроцити 4.8 лейкоцити 5.3 ШОЕ 10 

мм.год; ЗАС: питома вага 1017, лейкоцити 2-3 в п\з, еритроцити 2-4 в п\з, білок 

відсутній, цукор відсутній. БАК: АЛТ 18 Од\л, АСТ 16 Од\л, сечовина 4,31, 

загальний білірубін 10,43.  

Цукор крові: 7,3 ммоль\л при поступленні, 8,6 - на 5 день лікування, 5,5 – при 

виписці зі стаціонару.  Hba1c 7,2% 

Заключення УЗД ОЧП: Жовчнокамяна хвороба. Хронічний калькульозний 

холецистит в стадії нестійкої ремісії. Вторинно зморщена ліва нирка. 

Для зниження рівня АТ пацієнтка приймала індапамід та валсартан. Для 

зниження рівня глюкози крові приймався глібенкламід, який належить до похідних 

сульфонілсечовини. Метаболізм глібенкламіду у печінці проходить через 

ізофермент цитохрому CYP 2C9. Метаболізм сартанів у печінці теж здійснюється 

через даний ізофермент, в той час як індапамід свій метаболізм здійснюють через 

ізофермент CYP 3A4,5,7.  

У пацієнтки протягом стаціонарного лікування спостерігалися наступні 

значення АТ ( див. таблиця 4.13) 
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Таблиця 4.13 - Динаміка рівня АТ пацієнтки Я 

 

 

Як видно з даних таблиці, пацієнтка поступила з АТ 200/85 мм.рт.ст. Протягом 

10 днів стаціонарного лікування АТ вдалося знизити до 150\80 мм.рт.ст. Пацієнтка 

була виписана зі стаціонару у відносно задовільному стані під нагляд сімейного 

лікаря із АТ 150\80 мм.рт.ст. 

Як видно із результатів лікування, у даної хворої не вдалося добитися 

цільового рівня АТ. Це може пояснюватися взаємною конкуренцією 

антигіпертензивного препарату із групи сартанів та похідного сулфонілсечовини за 

ізофермент CYP 2C9. Внаслідок цього відбувається гальмування дії препарату для 

зниження АТ, через що і не вдалося досягнути цільового рівня АТ. 

Клінічний випадок 2.  

Пацієнт К., 60 років.  

Лікувався стаціонарно у терапевтичному відділенні КМКЛШМД. З анамнезу: 

АГ хворіє 8 років, приймає діокор. Тривалість ЦД 2 типу становить 5 років. 

Приймає ситагліптин 100 мг. Шкідливі звички заперечує, ендемічні райони не 

відвідував. При госпіталізації АТ становив 170\100 мм.рт.ст.  

Дані фізичного обстеження: В легенях – везикулярне дихання. ЧД 19/хв. АТ 

170\90 мм рт ст. Пульс 80\хвилину. Акцент 2 тону над аортою. Живіт мякий, 

неболючий при пальпації. Печінка по краю реберної дуги. Симптом Пастернацького 

відємний з обох сторін. 

Дані аналізів: ЗАК: еритроцити 3.9 лейкоцити 4.2 ШОЕ 10 мм.год гемоглобін 

130 г\л. ЗАС: питома вага 1011, лейкоцити 3-5 в п\з, еритроцити 2-3 в п\з, білок не 

виявлений, цукор не виявлений. БАК: АСТ 15 Од\л, АЛТ 9 Од\л, сечовина 6,84, 

загальний білірубін 18.25 ммоль\л.  

1 день 2день 3 день 4 день 5 день 6 день 10 день Виписка 

200\85 170\80 165\80 155\80 155\80 150\80 150\85 150\80 
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Глюкоза крові: 13,1 при поступленні , 8,6 на 5 день стаціонарного лікування, 

3,1 ммоль\л – при виписці на 10 день лікування. Hba1c 6,9. 

Заключення УЗД ОЧП:  ЖКХ. Хронічний калькульозний холецистит в стадії 

нестійкої ремісії. 

Зниження АТ у пацієнта здійснювалося препаратом Валсартан 80 мг (CYP 

2C9), який він приймав один раз на день ввечері та верапаміл (CYP 1A2) 480 мг 

вранці. Ситагліптин метаболізує через ізофермент CYP 3A4. Таким чином, в 

лікуванні даного пацієнта була відсутня конкуренція між антигіпертензивними і 

цукрознижувальними препаратами у печінці. 

Уже на 4 день терапії АТ досягнув цільового рівня 140\ 80 мм.рт.ст. Пацієнт 

виписаний із досягнутим рівнем АТ 135\80 мм.рт.ст, що відповідає цільовим 

значенням. 

 На прикладі вищевказаних клінічних випадків можна побачити, що лікування 

пацієнтів з однаковим діагнозом і приблизно одинаковими результатами 

загальноклінічного обстеження, однак проведене з урахуванням 

міжмедикаментозної конкуренції в системі цитохрома P-450 і без урахування такої 

взаємодії, може давати два зовсім різні результати. 

На основі проведених досліджень та аналізу отриманих результатів можна 

зробити висновок, що лікування АГ при ЦД 2 типу, проведене з урахуванням 

взаємодії препаратів в системі цитохрому P-450, є достовірно ефективнішим ніж 

терапія без урахування такої взаємодії. У 26 із 35 ( 74 %) пацієнтів, що лікувалися 

таким чином, достовірно досягнуто цільових значень АТ.  

Резюме. Лікуваня АГ при ЦД 2 типу, проведене з урахуванням можливої 

міжмедикаментозної конкуренції у системі цитохрому P-450, є достовірно 

ефективнішим ніж лікування, проведене без зважання на конкуренцію ліків. У 

пацієнтів основної групи, які лікувалися препаратами, що не конкурують між собою 

у системі CYP-450, досягнуто достовірно кращих показників цільового АТ, ніж у 

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

Для оптимізації корекції АТ у пацієнтів з ЦД 2 типу необхідно призначати 

антигіпертензивні препарати, які не конкурують з протидіабетичними препаратами 



93 

 

у печінці. Зокрема, пацієнтам, які отримують лікування препаратами 

сульфонілсечовини, слід призначати для зниження АТ комбінацію інгібітор АПФ та 

індапамід. Пацієнтам, що лікуються інгібіторами DPP-4, доцільно призначати 

комбінацію антагоніста кальцію та сартану, а пацієнтам, що приймають бігуаніди – 

сартани або інгібітори АПФ та антагоніст кальцію. 

 

Положення розділу 4 висвітлені в наступних друкованих працях [20,27], 

додатково висвітлені у патентах на корисну модель [24,54]. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                     

 

                                                       

 

 

 

 

                                                        

 



94 

 

РОЗДІЛ 5 

 

СТАН АНТИТОКСИЧНОЇ  ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ЛІКУВАННЯ АГ  У ХВОРИХ НА ЦД 2 ТИПУ 

 

У цьому розділі представлені результати дослідження функціонального стану 

печінки за допомогою біохімічних аналізів та 13 С-МДТ і ефективність досягнення 

цільового АТ у пацієнтів з врахуванням як міжмедикаментозної конкуренції 

препаратів, так і функціонального стану печінки. 

    За даними численних досліджень  існує тісний взаємозв’язок між ЦД 2 типу, 

ураженнями печінки у вигляді НАЖХП та судинними порушеннями, в тому числі 

АГ. Тому важливим видається вивчення функціонального стану печінки, особливо 

стану антитоксичної функції гепатоцитів у пацієнтів з ЦД і супутньою АГ. 

Діагностика порушень функцій печінки на ранніх стадіях є досить складною і 

потребує залучення інструментальних та лабораторних методів дослідження. 

Золотим стандартом діагностики НАЖХП залишається пункційна біопсія, за 

допомогою якої можна встановити точний діагноз ураження печінки і на основі 

гістологічних даних спрогнозувати подальший розвиток захворювання. Однак через 

високу вартість і технічну складність проведення даного дослідження широке 

застосування  цього методу в клінічній практиці є проблематичним. Тому на 

теперішній час все більш  популярними стають методи неінвазивної діагностики 

уражень печінки, зокрема такий метод, як метацетиновий тест [1,24]. 

 З метою вивчення стану антитоксичної функції печінки у пацієнтів з ЦД 2 

типу і АГ було обстежено 52 пацієнти Комунальної клінічної лікарні швидкої 

допомоги міста Львова, які лікувалися в 1 та 2 терапевтичному відділеннях лікарні 

або амбулаторно консультувалися на кафедрі у період з 2016 по 2017 роки.  

Вік пацієнтів, що приймали участь у дослідженні був у діапазоні від 40 до 70 

років. Середній вік становив 63,7 ± 1,38 років. 

З числа учасників дослідження жінок було 23 (44,23%) а чоловіків 29 (55,77%)  
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Всім пацієнтам був встановлений діагноз ЦД 2 типу і супутньої АГ. Усі 

пацієнти були обстежені за єдиною схемою, яка передбачала фізикальне 

обстеження, біохімічні аналізи, а саме визначення трансаміназ (АЛТ,АСТ), ЗБ, ЗХ, 

ліпідограма, коагулограма, а також УЗД органів черевної порожнини. Після 

проведення УЗД для уточнення стану детоксикаційної функції печінки всім 

пацієнтам був проведений 13 С-МДТ. 

 Перевага метацетинового тесту для оцінки стану антитоксичної функції 

печінки полягає у його неінвазивності, високій специфічності та відсутності 

протипоказань. Водночас доведено, що чутливісь і специфічність 
13С 

метацетинового тесту становить 90% [1,10]. 

 13 С-МДТ використовувався для уточнення стану антитоксичної функції 

печінки, підтвердження діагнозу НАЖХП, диференційної діагностики між різними 

клінічними формами НАЖХП. 

Статистична обробка проводилася на підставі кореляційного аналізу за 

критерієм Пірсона з метою виявлення існування взаємозв’язку між результатами 13С 

метацетинового тесту та біохімічними показниками печінками. 

Основними скаргами у обстеженої групи пацієнтів були біль голови, 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 нижнього краю печінки, позитивні симптоми Ортнера, Кера. 

Ознак гострої патології ШКТ у хворих виявлено не було. 

 

Таблиця 5.1 -  Розподіл скарг у пацієнтів 

Клінічний симптом Кількість пацієнтів % 

Загальна слабкість 42 80,77 

Біль голови 40 76,92 

Шум у вухах 31 59,62 
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Продовж. табл. 5.1. 

Мигтіння мушок в очах 12 23,08 

Порушення сну 24 46,15 

Порушення апетиту 19 36,54 

Важкість у правому 

підребер’ї 

12 23, 08 

Біль у правому підребер’ї 5 9,62 

Нудота 7 13,46 

Здуття живота 9 17,31 

 

З таблиці 4.1 видно, що у структурі скарг пацієнтів, що брали участь у 

дослідженні переважали скарги на головні болі (76,92%), загальну слабкість 

(80,77%), шум у вухах (59,62%). 12 пацієнтів (23,08%) скаржилися на важкість, а 5 

(9,62%) – на біль у правому підребер’ї. Нудота спостерігалася у 7 (13,46%), а здуття 

живота – у 9 (17,31%) пацієнтів. 

 

 

Таблиця 5.2 - Дані УЗД печінки 

УЗД-критерій Абсолютне число 

пацієнтів 

Відсоток пацієнтів 

Гепатомегалія 37 71,15 

Гіперехогенність 29 55,77 

Неоднорідність структури 42 80,77 

Застій у жовчному міхурі 21 40,38 

   

На УЗД печінки виявляли наступні порушення (див. таб. 4.2). Зокрема, 

гепатомегалія діагностована у 37 (71,15%), гіперехогенність  печінки – у 29 (55,77%) 

пацієнтів. Неоднорідність структури печінки виявлена у 80,77%, а застійні явища у 

жовчному міхурі – у 40,38% пацієнтів. 
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За результатами УЗД внутрішніх органів у пацієнтів виявлялися різні клінічні 

форми НАЖХП.  

Таблиця 5.3 - Клінічні форми НАЖХП за результатами УЗД печінки у 

пацієнтів з ЦД 2 типу та АГ 

Загальна кількість 

пацієнтів, n (%) 

Стеатоз  Стеатогепатит Без патології 

52 (100%) 20 (38,5%) 20 (38,5%) 12 (23%) 

 

Як видно з таблиці 5.3, 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%) виявлений стеатоз печінки, у 20 (38,5%) – ознаки 

стеатогепатиту. У 12 пацієнтів (23%)  не було виявлено патології печінки, вони 

виступали в якості групи порівняння. 

 Розподіл пацієнтів за віком, ІМТ представлений у таблиці 5.4 

 

Таблиця 5.4 - Розподіл пацієнтів із різними клінічними формами НАЖХП 
згідно віку, статі, індексу маси тіла 

Показник Без патології Стеатоз Стеатогепатит 

Вік 60,08±2,8 60,75±2,17 63,1±1,48 

ІМТ  31,51±0,88 30,4±0.82 31,73±1,23 

 

Середній вік пацієнтів без патології печінки становив 60,08±2,8 років, зі 

стеатозом - 60,75±2,17, зі стеатогепатитом - 63,1±1,48 років. Вірогідної різниці між 

віком та ІМТ пацієнтів з різними клінічними формами НАЖХП не виявлено. 

 Розподіл пацієнтів згідно гендерних ознак представлений у таблиці 4.6.  

 Чоловіків без патології печінки було 7, зі стеатозом – 9, зі стеатогепатитом – 

13. Жінок: без патології – 5, зі стеатозом – 11, зі стеатогепатитом – 7. 

Не було встановлено достовірної різниці між рівнями амінотрансфераз при 

клінічних варіантах НАЖХП у вигляді стеатозу, стеатогепатиту та пацієнтами зі 
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здоровою печінкою. Достовірна різниця була виявлена тільки для коефіцієнту Де 

Рітіса між групою стеатозу та стеатогепатиту. Аналіз отриманих даних дозволяє 

зробити висновок про низьку інформативність рівня амінотрансфераз для оцінки 

стану антитоксичної функції печінки (див.табл.5.5) 

 

Таблиця 5.5 - Рівні амінотрансфераз та білірубіну у пацієнтів із ЦД 2 типу 
та АГ 

Показник Без патології Стеатоз Стеатогепатит 

АЛТ 0,45±0,06 0,45±0,07 0,36±0,04 

АСТ 0,31±0,04 0,30±0,04 0,33±0,02 

Коефіцієнт Де Рітіса 0,86±0,13 0,75±0,04* 1,05±0,14* 

Заг.білірубін 8,24±0,63 11,74±1,56 14,28±2,31 

Примітка.* p<0.05 

 

Не було встановлено достовірної різниці між рівнями амінотрансфераз при 

клінічних варіантах НАЖХП у вигляді стеатозу, стеатогепатиту та пацієнтами зі 

здоровою печінкою. Достовірна різниця була виявлена тільки для коефіцієнту Де 

Рітіса між групою стеатозу та стеатогепатиту. Аналіз отриманих даних дозволяє 

зробити висновок про низьку інформативність рівня амінотрансфераз для оцінки 

стану антитоксичної функції печінки. 

 

Таблиця 5.6 -  Показники ліпідограми у пацієнтів з різними клінічними 
формами НАЖХП 

Показник Норма Стеатоз Стеатогепатит Достовірність 

різниці 

ЛПНЩ 1,84±0,14* 3,27±0,15 3±0,2 p 1-2=0,0002* 

p 1-3=0,0002* 

p 2-3=0,38 
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Продовж.  табл.  5.6. 

 

ЛПДНЩ 067±0,11 0,97±0,24 1,38±0,36 p 1-2=0,46 

p 1-3=0,20 

p 2-3=0,34 

ЛПВЩ 2,25±0,4 2,5±0,2 2±0,24 p 1-2=0,54 

p 1-3=0,62 

p 2-3=0,14 

Бета ЛП 61,57±6,78 65,72±2,78 68,5±4,43 p 1-2=0,34 

p 1-3=0,70 

p 2-3=0,59 

ТГ 2,45±0,17 2,96±0,19 2,39±0,19 p 1-2=0,07 

p 1-3=0,84 

p 2-3=0,04* 

ЗХ 4,8±0,22  5,64±0,3 5±0,2 p 1-2=0,004* 

p 1-3=0,53 

p 2-3=0,08 

Примітка:* p<0.05 

 

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

без НАЖХП та групою стеатозу та групою без патології та стеатогепатиту.  

Також вірогідність виявлена між рівнем ТГ між групою стеатозу і 

стеатогепатиту. Вірогідна різниця спостерігалася також між рівнем ЗХ у групах 

пацієнтів зі здоровою печінкою та стеатозу.  

Між рештою показників ліпідограми у досліджуваних групах вірогідної 

різниці не було виявлено. 

 Отримані результати дозволяють зробити висновок про недостатню 

інформативність у плані оцінки стану детоксикаційної функції печінки та 

диференціальної діагностики різних форм НАДХП даних ліпідограми. 
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Таблиця 5.7 - Показники коагулограми у пацієнтів відповідно до клінічної 
форми НАЖХП 

Показник Норма Стеатоз Стеатогепатит Достовірність 

ПЧ 14,75±0,25 18,85±0,35 19,35±0,44 p 1-2 <0,05* 

p 1-3 <0,05* 

p 2-3 >0,05 

ПІ 66±5,31 84,55±5,25 80,13±4,28 p 1-2<0,05* 

p 1-3 >0,05 

p 2-3 >0,05 

Фібриноген 0,82±0,08 2,75±0,27 2,1±0,22 p 1-2>0,05 

p 1-3>0,05 

p 2-3>0,05 

Примітки:* p<0.05;   p 1-2 – достовірність різниці між групою з нормальною 

печінкою і групою стеатозу; p 2-3 - достовірність різниці між групою стеатозу і 

стеатогепатиту 

 

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 та групою стеатозу а 

також між групою порівняння і групою стеатогепатиту. Також виявлена вірогідна 

різниця ПІ між групою без порушення функції печінки і групою стеатозу. Між 

показниками фібриногену вірогідної різниці виявлено не було. 

Із отриманих даних аналізу коагулограми можна зробити висновок, що зміна 

показника ПЧ і ПІ буде інформативною у плані оцінки стану детоксикаційної 

функції печінки однак малоінформативною в плані дифдіагностики різних форм 

ураження печінки. 

  У таблиці 5.8. представлені результати проведеного 13 С-МДТ у пацієнтів з 

ЦД 2 типу та АГ. 
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Таблиця 5.8 - Середні показники 13 С-МДТ відповідно форми НАЖХП 

Показник\ Форма 

НАЖХП 

Стеатоз (n 20) Стеатогепатит (n 20)    Норма (n 12) 

Швидкість 

метаболізму 

12,95± 0,50* 

 

7,82±0,65*    20,55± 0,69*   

13 СО2 40 хвилина 9,26± 0,47* 5,64±0,42*    12,36± 0,89*   

13 СО2 120 хвилина 14,40± 0,54*   8,18±0,49*        21,40±0,69*   

Примітка:* p<0.05 

Були визначені середні значення 13 С-МДТ для кожної із підгруп. Група 

стеатозу вірогідно відрізнялася від групи стеатогепатиту і групи без патології 

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

порушення функції печінки.  

Середні значення ШМ/13СО2 40хв/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. Відповідно у пацієнтів групи контролю, у яких за 

даними УЗД не було виявлено ознак НАЖХП, результати метацетинового 

дихального тесту відповідали нормальній функції печінки. 

Також був проведений математичний обрахунок показника ШМ\ Cum 40/Cum 

120. 

 Таблиця 5. 9 - Показник ШМ\ Cum 40/Cum 120  

Показник\ Форма 

НАЖХП 

Стеатоз (n 20) Стеатогепатит (n 20) Норма (n 12) 

ШМ\ Cum 40/Cum 

120 

0,58 0,35  0,84  

 

З даних таблиці 5.10. видно, що у групі стеатозу математичний показник ШМ\ 

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

Таким чином, підсумувавши, можна зробити висновок, що 13-С МДТ є 

інформативним неінвазивним методом діагностики функціонального стану печінки і 

може використовуватися для уточнення диференційної діагностики різних клінічних 

форм НАЖХП. 

У пацієнтів усіх трьох груп був проведений кореляційний аналіз показників 

ліпідного спектру крові, рівня печінкових амінотрансфераз, показників 

коагулограми та показників 13 С МДТ.  

 

Таблиця 5.10 - Кореляційні взаємозв’язки між показниками ліпідного 
спектру крові, рівнями печінкових трансаміназ та результатами 13С-МДТ у 
пацієнтів без порушення функції печінки 

 

Назва показника Кореляційний зв'язок (r) 

ШМ-Бета ЛП 0,7778 

ШМ-ЛПВЩ 0,6430 

ШМ-КА 0,7621 

КД 40-ЛПДНЩ 0,7376 

КД 40-ПЧ -0,6030 

КД 40-Фібриноген -0,6343 

КД 40-Тромбоцити -0,6204 

КД120-ЛПДНЩ -0,6292 

БЛП-ЛПНЩ -0,7128 

БЛП-ЛПВЩ 0,8794 
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Продовж. табл. 5.10. 

ЛПНЩ-ЛПВЩ -0,6453 

КА-ПІ 0,6055 

ПІ-ГГТП -0,6055 

 

 Як видно із даних таблиці 5.10, достовірні прямі кореляційні зв’язки виявлені 

між ШМ та БЛП, ШМ і ЛПВЩ, ШМ і КА, CUM 40 і ЛПДНЩ. Достовірна зворотна 

кореляція виявлена між CUM  40-ПЧ, CUM 40-Тромбоцити, CUM 120-ЛПДНЩ. 

Також зворотня кореляція виявлена між ПІ-ГГТП. 

 

Таблиця 5.11 - Кореляційні взаємозв’язки між показниками ліпідного 
спектру крові, рівнями печінкових трансаміназ та результатами 13С-МДТ у 
пацієнтів зі стеатозом 

Назва показника Кореляційний зв'язок (r) 

ШМ-ПІ -0,5881 

ШМ-ТРОМ 0,5130 

120-КА 0,5800 

120-ФІБР 0,5535 

АЛТ-ГГТП 0,5577 

АЛТ-КДР -0,6259 

АЛТ-КА 0,6137 

ЛПНЩ-ПІ -0,4774 

ЛПВЩ-ГГТП  0,4517 

 

У  пацієнтів зі стеатозом печінки виявлений достовірні прямі звязки між CUM 

120 і КА, АЛТ і ГГТП, ЛПВЩ-ГГТП. Зворотні зв’язки виявлені між ШМ та ПІ, 

ЛПНЩ і ПІ, АЛТ-КДР. 

На основі отриманих аналізу даних можна підсумувати ряд клінічних ознак, 

які дозволять запідозрити у пацієнта стеатоз печінки. Сюди відносяться дані УЗД 
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(гепатомегалія, гіперехогенність тканини печінки); середні значення ШМ/13СО2 

40хв/13СО2 120 хв  у межах 12,95 ± 0,50/9,26 ± 0,47/ 14,40 ± 0,54,  що відповідає 

помірному порушенню детоксикаційної функції печінки; підвищення рівня АЛТ, 

ЗХ, 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 %. 

Такий же розрахунок був зроблений для пацієнтів зі стеатогепатитом (див. 

табл.5.12) 

 

Таблиця 5.12 - Кореляційні взаємозв’язки між показниками ліпідного 
спектру крові, рівнями печінкових трансаміназ та результатами 13С-МДТ у 
пацієнтів зі стеатогепатитом 

 

Назва показника Кореляційний зв'язок (r) 

ШМ-ЛПДНЩ 0,4453 

ШМ-БЛП -0,4881 

ШМ-ПІ -0,4700 

40-120 0,4781 

120-ЛПНЩ -0,6190 

120-Фібриноген 0,5057 

Білірубін-АЛТ 0,5938 

АЛТ-КДР 0,4972 

АЛТ-АСТ 0,4972 

АЛТ-ЛПДНЩ -0,4767 

ЗХ-ПІ 0,6273 

ЗХ-ЛПНЩ 0,8601 

ЛП-ЛПДНЩ -0,5079 

ЛПНЩ-КА -0,4442 
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У пацієнтів зі стеатогепатитом виявлені достовірні прямі кореляційні зв’язки 

між ШМ і ЛПДНЩ, Cum 40 і Cum120, ЗХ і ЛПНЩ, ЗХ та ПІ. Також прямий 

кореляційний зв'язок між АЛТ і АСТ, АЛТ та ЛПДНЩ, АЛТ і КДР. Зворотні зв’язки 

виявлені між ШМ та ПІ, ШМ і БЛП. 

До ознак, які дозволяють встановити у пацієнта стеатогепатит, можна 

віднести: дані УЗД (гіперехогенність тканини печінки, розширення портальної вени, 

неоднорідність паренхіми насамперед за рахунок дистального загасання ультразвуку  

на тлі підвищення її акустичної щільності та збільшення розмірів печінки), 

підвищення рівнів АЛТ та АСТ, ЗХ, ЛПНЩ, ПІ, зменшення показників 13 С-МДТ 

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

відповідно 12,95 ± 0,50/9,26 ± 0,47/ 14,40 ± 0,54,  що відповідає помірному 

порушенню детоксикаційної функції печінки. У пацієнтів зі стеатогепатитом дані 

показники були нижчими, становили 7,82±0,65 /5,64±0,42\ 8,18±0,49 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. Однак відрізнити стеатоз і стеатогепатит можна за допомогою 

показників 13 С-МДТ, а саме значень ШМ/13СО2 40хв/13СО2 120 хв, а також 

обчислення математичного показника ШМ\ Cum 40/Cum 120. Також при 

стеатогепатиті буде більш знижений рівень ТГ і вищий показник коефіцієнта Де 

Рітіса, ніж при стеатозі. 

Таким чином, пацієнтам з ЦД 2 типу та супутньою АГ потрібно проводити 

УЗД печінки для обстеження стану антитоксичної функції печінки, а отримані 

результати перевіряти за допомогою 13 С метацетинового тесту. 

Розглянемо кілька клінічних випадків, які ілюструють динаміку АТ у 

пацієнтів із ЦД 2 типу та різного ступеню вираженості порушеннями стану 

детоксикаційної функції печінки. 
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Клінічний випадок  1. 

 Пацієнт З, 59 років. Перебував на стаціонарному лікуванні у терапевтичному 

відділенні КМКЛШМД з 9 по 16 жовтня 2015 року.  

Діагноз: Гіпертонічна хворожба 2, ступінь 2, ризик високий. 

ЦД 2 типу хворіє  2 роки. HbA1c 7,4. 

Скарги при поступленні: головна біль, відчуття запаморочення при ходьбі та 

фізичному навантаженні, виражена загальна слабкість, мерехтіння “мешок” в очах. 

З анамнезу відомо, що пацієнт не вживає алкогольних напоїв, не контактує з 

токсичними речовинами. В ендемічних районах не перебував протягом останніх 5 

років. 

Дані фізичного обстеження при поступленні: Шкірні покриви чисті, без 

висипань. В легенях – везикулярне дихання з жорстким відтінком. ЧД 18/хв. АТ 

175/80 мм рт ст. Пульс 78/хвилину. Тони серця звучні, акцент 2 тону над аортою. 

Живіт м'який, неболючий при пальпації. Печінка не виступає за край реберної дуги. 

Симптом Пастернацького від'ємний з обох сторін. 

 Дані лабораторних обстежень: ЗАК гемоглобін 130 г/л, еритроцити 4,2, 

лейкоцити 5,4, ШОЕ 12 мм/год. ЗАС: питома вага 1015, лейкоцити 0-1 в п/з, 

еритроцити 1-2 в п/з, цукор не виявлений, білок не виявлений. БАК: АЛТ 89 Од/л 

АСТ 53 Од/л Загальний білок 65 г/л. Загальний білірубін 8,2 ммоль/л. Креатинін 

84/л. Сечовина 6,8. Глюкоза крові: 23,2 ммоль/л  у день поступлення, 11,4 ммоль/л – 

на 5 день лікування, 7,9 ммоль/л – при виписці на 10 день лікування.  

Заключення УЗД ОЧП: Жировий гепатоз. Хронічний калькульозний 

холецистит в стадії ремісії.  

Результати 13 С-МДТ: Dose h – 9,9 , CUM 40 – 8,6, CUM 120 – 18,5. 

Математичний коефіцієнт ШМ/КД40/ КД120 становить 0,58. Отримані показники 13 

С-МДТ свідчать про те, що у пацієнта помірне зниження детоксикаційної функції 

печінки (маса функціонуючих гепатоцитів 50-100%). 

Результатами УЗД та 13 С-МДТ підтверджена наявність у пацієнта помірне 

ураження печінки у вигляді стеатозу. 
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Для корекції АТ був призначений валсартан 80 мг 2 рази в день та індапамід 

2,5 мг. Для корекції глікемії приймав метформін 1000 мг. 

Пацієнту був встановлений прилад для цілодобового моніторингу АТ, який 

фіксував значення САТ о та ДАТ у хворого кожні 15 хвилин на протязі 24 годин. 

Апарат був встановлений 20.10.2015 року о 9 годині 45 хвилин. На протязі дня 

фіксувалися значення САТ у межах 130-140 мм рт.ст, ДАТ- у межах 65-85 мм рт.ст. 

Починаючи з 17 години вечора і до 20.00 було зафіксовано декілька епізодів різкого 

підвищення САТ в межах від 145 до 160 мм рт.ст.  

 Починаючи з 21.00 у пацієнта зафіксоване підвищення САТ до 155 мм рт.ст, 

яке прогресувало до рівня 170 мм рт.ст  о 22 годині 16 хвилин. ДАТ залишався на 

рівні 65-70 мм рт.ст. Починаючи з 22 год.31 хв. І до 4 години ночі фіксувався 

підвищений САТ в межах 150-165 мм рт.ст. ДАТ залишався в межах 65-70 мм рт.ст. 

При цьому загальний стан пацієнта  залишався відносно задовільним. Скарг на 

головні болі, запаморочення  тощо не було. Починаючи з 7 ранку рівень АТ 

поступово внормувався до 140/80 мм рт.ст. Після ранкового прийому 

антигіпертензивного засобу рівень АТ становив 135/60 мм рт.ст через 30 хвилин 

після прийому. 

В таблиці 4.5 представлена динаміка коливання АТ пацієнта. З даних таблиці 

видно, що цільовий рівень АТ був досягнутий на 4 день стаціонарного лікування. В 

подальшому відмічене зниження АТ до рівня 125/80 мм.рт.ст, що свідчить про 

задовільну динаміку перебігу захворювання. 

В результаті проведеного лікування пацієнт був виписаний зі стаціонару в 

задовільному стані. АТ при виписці 120\70 мм рт.ст. Глюкоза крові 7,9 ммоль/л. 

Клінічний випадок  2.    

Пацієнт Г., 56 років, перебував на стаціонарному лікуванні у КМКЛШМД  із 

22.09.15 по 02.10. 2015 року. Тривалість ЦД 2 типу 10 років. Тривалість ГХ 10 років. 

HbA1c 6,9. 

Скарги при поступленні: головна біль, відчуття запаморочення при фізичному 

навантаженні, виражена загальна слабкість. 
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З анамнезу відомо, що пацієнт не вживає алкогольних напоїв, не контактує з 

токсичними речовинами. В ендемічних районах не перебував протягом останніх 5 

років. 

Дані фізичного обстеження при поступленні: Шкірні покриви чисті, без 

висипань. В легенях – везикулярне дихання з жорстким відтінком. ЧД 17/хв. АТ 

160/90 мм рт ст. Пульс 70/хвилину. Тони серця звучні, акцент 2 тону над аортою. 

Живіт м'який, неболючий при пальпації. Печінка на 1см виступає за край реберної 

дуги. Симптом Пастернацького від'ємний з обох сторін. 

Дані лабораторних обстежень: 

ЗАК: гемоглобін 115 г/л, еритроцити 4,0, лейкоцити 4,4, ШОЕ 10 мм.год. ЗАС: 

питома вага 1011, лейкоцити 0-1 в п/з, еритроцити 1-2 в п/з, цукор не виявлений, 

білок не виявлений. 

Біохімічний аналіз крові: загальний білок 70 г/л, АСТ 0,38, АЛТ 0,38, сечовина 6, 

загальний білірубін 10,28 ммоль/л. 

УЗД ОЧП – Стеатогепатит, нефропатія, сечокислий діатез, холестаз. 

Результати 13 С-МДТ: Dose h – 5,4 , CUM 40 – 5,8, CUM 120 – 7,6. Математичний 

коефіцієнт ШМ/КД40/КД120 становить 0,31. Отримані показники 13 С-МДТ 

свідчать про те, що у пацієнта виражене зниження детоксикаційної функції печінки 

(маса функціонуючих гепатоцитів 20-50%). 

Таким чином, дані УЗД та результати 13 С-МДТ підтверджують наявність у 

пацієнта вираженого ураження паренхіми печінки із розвитком стеатогепатиту. 

Лікування: АГ - сартан 160 мг та індапамід 2,5 мг. ЦД 2 типу - метформін 1000 

мг 1 раз на день. 

Пацієнту виконаний цілодобовий моніторинг АТ. Протягом доби були 

зареєстровані епізодичні різкі підйоми АТ з 160/90 мм рт.ст. до 200/102 мм рт.ст. о 

13.00. Після прийому додатково 40 мг сартану АТ знизився до 110/67 мм рт.ст. о 16 

год 45 хв. Протягом вечора і ночі АТ залишався у межах 140/70 мм рт.ст. О 7 год 

ранку зареєстроване підвищення АТ до 200/150 мм рт.ст. Після прийому  

антигіпертензивного засобу АТ знизився до рівнів 140/80 мм рт.ст. 
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 Внаслідок проведеного лікування пацієнт був виписаний у задовільному стані 

з АТ 130/80 мм рт.ст і рівнем цукру крові 7,8 ммоль/л. 

 Порівнявши динаміку цілодобового вимірювання АТ  у обох пацієнтів, можна 

зробити висновок, що у пацієнта із важким порушенням антитоксичної функції 

печінки перебіг АГ ускладнювався кризовими коливаннями АТ (при однаковому 

лікуванні АГ). Це може пояснюватися взаємозв’язком між станом печінки і 

судинними порушеннями, що призводять до підвищення АТ у хворих на ЦД 2 типу. 

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. 

При проведенні антигіпертензивної терапії у пацієнтів враховувалася можлива 

взаємодія між цукрознижувальними і антигіпертензивними препаратами внаслідок 

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 % від загальної кількості досліджуваної вибірки. 

 У таблицІ 5.15. показано досягнення цільового АТ у пацієнтів з виявленими 

порушеннями антитоксичної функції печінки. 

 

 



110 

 

Таблиця 5.13 - Цільові рівні АТ у пацієнтів відповідно до антитоксичної 
функції печінки 

Форма ураження 

печінки 

Кількість пацієнтів Досягнутий 

цільовий АТ, n 

% досягнутого АТ 

Стеатоз 20 14 70 

Стеатогепатит 20 11 55 

Норма 12 9 75 

 

Загалом показників цільового АТ  у дослідній групі досягнуто у 65,38% 

пацієнтів.  

Як видно із даних таблиці 4.5, 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 % 

вибірки. Різниця показників між основною і контрольною групою є достовірною. 

Із отриманих результатів можна зробити висновок, що стан антитоксичної 

функції печінки має прямий вплив на лікування АГ у пацієнтів з ЦД 2 типу. У 

пацієнтів із вираженими порушеннями функціонального стану печінки гірші 

результати досягнення цільового рівня АТ ніж у пацієнтів із збереженою функцією 

печінки. 

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

результатами УЗД печінки та 13 С-МДТ було встановлено діагноз НАЖХП у 

вигляді стеатозу та стеатогепатиту.  

Результати 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.  

До ознак, які дозволяють встановити у пацієнта стеатогепатит, можна 

віднести: дані УЗД (гіперехогенність тканини печінки, розширення портальної вени, 
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неоднорідність паренхіми насамперед за рахунок дистального загасання ультразвуку  

на тлі підвищення її акустичної щільності та збільшення розмірів печінки), 

підвищення рівнів АЛТ та АСТ, ЗХ, ЛПНЩ, ПІ, зменшення показників 13 С-МДТ 

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

відповідно 12,95 ± 0,50/9,26 ± 0,47/ 14,40 ± 0,54,  що відповідає помірному 

порушенню детоксикаційної функції печінки. У пацієнтів зі стеатогепатитом дані 

показники були нижчими, становили 7,82±0,65 /5,64±0,42\ 8,18±0,49 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%. 

Таким чином, пацієнтам з ЦД 2 типу та супутньою АГ потрібно проводити 

УЗД печінки для обстеження стану антитоксичної функції печінки, а отримані 

результати перевіряти за допомогою 13 С метацетинового тесту. 

Результати дослідження показали, що провести чітку диференційну 

діагностику між стеатозом і стеатогепатитом на основі аналізу лабораторних 

показників не можна. 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.  

У пацієнтів із порушеннями антитоксичної функції печінки результати 

досягнення цільового АТ є гіршими, ніж у пацієнтів з нормальною функцією 

печінки, на фоні однакового лікування.  

Так, у пацієнтів зі стеатозом було досягнуто цільових рівнів АТ  у 70% 

вибірки, у хворих зі стеатогепатитом – у 55%. В той же час у осіб із збереженою 

антитоксичною функцією печінки, які були контрольною групою, цільового АТ 

досягнуто у 75 % вибірки.  
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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 

 

 

Положення розділу 5  висвітлені в наступних друкованих працях: [28, 29, 30]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 Згідно аналізу літературних джерел проблема захворюваності на  ЦД 2 типу є 

на теперішній час однією із найбільш важливих та актуальних проблем охорони 

здоров'я у світі. Це пов'язано з щорічним прогресивним зростанням числа хворих на 

ЦД , швидким прогресуванням хвороби, погіршенням якості життя, інвалідизацією і 

зростанням смертності [58]  

Для перебігу ЦД 2 типу характерні численні ускладнення з боку усіх систем 

організму. Одним із найчастіших і найнебезпечніших ускладнень виступає АГ, яка, 

за даними статистики, зустрічається у 80-90% хворих на ЦД 2 типу і є причиною 

летальності у 50% пацієнтів [67].  

 Для корекції рівня АТ у хворих на ЦД 2 типу застосовують велику кількість 

препаратів, які відносяться до різних груп. Переважна більшість пацієнтів змушена 

користуватися комбінаціями кількох антигіпертензивних препаратів, однак у 

багатьох так і не вдається здійснити ефективну корекцію АТ з досягненням цільових 

показників. За даними різних досліджень, цільового АТ у пацієнтів, що хворіють на 

ЦД 2 типу, вдається досягнути лише у половині випадків. Водночас, пацієнт, 

приймаючи велику кількість малоефективних для нього препаратів, завдає шкоди 

своєму здоров'ю [88]. 

Однією з причин, які можуть впливати на це, виступає міжмедикаментозна 

конкуренція ліків у печінці за ізоферменти цитохрому P-450. Цитохром P-450 

забезпечує метаболізм у печінці близько 90 % ліків, які надходять до організму. До 

його складу входить велика кількість ізоферментів, які і здійснюють метаболізм. 

Препарати, які індукують даний ізофермент, 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 препарата. Препарати, що є 

субстратами ізоферменту цитохрому P-450, можуть конкурувати між собою при 

одночасному призначенні. За рахунок цього також може пригнічуватися метаболізм 
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препаратів і підвищуватися їх лікувальна дія. Тому на конкуренцію ліків у системі 

цитохрома P-450 потрібно завжди зважати при призначенні пацієнтові комбінації 

кількох лікарських препаратів.  

Важливим аспектом, який потребує уважного вивчення, є функціональний 

стан печінки у пацієнтів з ЦД 2 типу. ЦД є фактором ризику розвитку лікарських 

уражень печінки, впливає на його вид, чинить негативний вплив на вираженість 

фіброзу, біохімічні показники (рівень АЛТ, ЛФ), а також на ефективність лікування. 

Дискутабельним є питання про залежність функціонального стану печінки при 

ЦД 2 типу і рівнем АТ у таких пацієнтів. Дослідження вітчизняних та зарубіжних 

вчених свідчать про тісний зв'язок між функціональним станом печінки та 

різноманітними судинними ускладненнями, що провокують підвищення 

артеріального тиску. 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 деякі вчені рекомендують проведення досліджень 

функціонального стану печінки у всіх хворих на ЦД, і у випадку наявності 

порушень, залучати до протидіабетичної терапії гепатопротектори та антиоксиданти 

[76]. 

Враховуючи високу розповсюдженість НАЖХП у пацієнтів із ЦД 2 типу, у 

всіх хворих на ЦД доцільно обстежувати на наявність проявів НАЖХП. Важливою 

проблемою у встановленні діагнозу НАЖХП є її малосимптомність, що значно 

утруднює діагностику на ранніх стадіях. 

Тому важливим є проведення аналізу функціонального стану печінки у 

пацієнтів із ЦД 2 типу і АГ і лікування таких пацієнтів проводити з урахуванням 

функції печінки. 

Таким чином, питання оптимізації лікування АГ у хворих на ЦД 2 типу з 

урахуванням функціонального стану печінки і міжмедикаментозної конкуренції 

ліків у печінці є недостатньо вивченим, що і послужило причиною проведення 

дослідження. 

В групу дослідження увійшло 148 пацієнтів з ЦД 2 типу і АГ які 

обстежувалися і лікувалися в умовах 1 і 2-го терапевтичного відділення 
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Комунальної міської клінічної лікарні швидкої допомоги, терапевтичного та 

ендокринологічного відділень Комунальної 4-ої міської клінічної лікарні, кафедри 

терапії та медичної діагностики N 1 ФПДО Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького в період з 2012 по 2017 роки. В групу 

контролю увійшли 66 пацієнтів з АГ без ЦД 2 типу. 

На першому етапі  наукового дослідження у 74 пацієнтів основної групи 

вивчалося лікування АГ без урахування конкурентної взаємодії протидіабетичних та 

антигіпертензивних препаратів у печінці. Основними скаргами у пацієнтів були 

головні болі, загальна слабкість, запаморочення при ходьбі, мигтіння мушок перед 

очима, безсоння.  

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.  

Cередній показник САТ достовірно 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 – група порівняння. Цільових значень АТ 

досягнуто у 16 (41,03 %) з них за 10 днів стаціонарного лікування. У пацієнтів, які 

отримували комбіновану антигіпертензивну терапію, за 10-денний період 

перебування у стаціонарі було досягнуто цільового АТ у  17 (48,57 %) чоловік. 
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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 субвибірках 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 

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  групі комбінованої антигіпертензивної терапії  20 пацієнтів отримували для 

зниження АТ комбінацію раміприл та  індапамід. В цій підгрупі цільових значень 

АТ досягнуто у 9 осіб, що становить 45 % субвибірки. У пацієнтів, що приймали 

комбінацію раміприл  та верапаміл, цільового АТ досягнуто у 5 з 12 хворих (41.6%). 

У пацієнтів, що лікувалися комбінацією валсартан та  індапамід, 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+верапаміл, додавався 

індапамід 2,5 мг один раз на день. Пацієнтам, що отримували валсартан+індапамід, 

додавався 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 на 

протязі 3 місяців амбулаторного лікування не вдалося досягнути цільового АТ, що 

дозволяє встановити діагноз резистентної АГ у цих пацієнтів. 

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 
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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. 

У пацієнтів із досягнутим цільовим АТ зафіксовано зменшення проявів 

головного болю (57,4% вибірки), запаморочення (28,7%), шуму у вухах (18,2%). 

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

числа пацієнтів, а подвійної антигіпертензивної терапії – 48,5 %, що свідчить про 

потребу пошуку шляхів оптимізації зниження АТ при ГХ.  

При аналізі даних Фремінгемского дослідження було відзначено, що тільки у 

48% учасників значення АТ  було досягнуто цільового рівня АТ. Таким чином, 

отримані в ході дисертаційного дослідження результати відповідають міжнародним 

дослідженням. 

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 гіпоглікемізуючих препаратів в системі цитохрому P-450.  

 Найкращі результати по лікуванні 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 плані досягнення цільового АТ у хворих на ГХ і супутній ЦД 2 типу 

мають комбіновані препарати та 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 

Р450, 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 
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плазмі крові та подовжують час їх виведення з організму. Це забезпечує посилення 

лікувального ефекту препарата. Препарати, що є субстратами ізоферменту 

цитохрому P-450, можуть конкурувати між собою при одночасному призначенні. За 

рахунок цього також може пригнічуватися метаболізм препаратів і підвищуватися їх 

лікувальна дія. 

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) 

Міжмедикаментозна конкуренція в системі цитохрома P-450 може бути 

причиною неефективності  корекції АТ у хворих на ЦД 2 типу. Тому було проведене 

дослідження з метою вивчення цього питання. 

У дослідженні приймало участь 35 пацієнтів з АГ та ЦД 2 типу, які 

отримували лікування в 1 та 2 терапевтичному відділеннях Комунальної клінічної 

лікарні швидкої допомоги міста Львова у період з 2016 по 2017 роки у віці від 44 до 

80 років. Чоловіків в основній групі було 16 (45,71%), а жінок – 19 (54,29%). 

Середній вік обстежуваних пацієнтів становив 63.3 років. 

Контрольну групу становили 74 особи з ЦД 2 типу і АГ, які лікувалися без 

урахування міжмедикаментозної конкуренції по системі цитохрома 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 біль голови (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 
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дослідженні, не отримували додаткового медикаментозного лікування із приводу 

супутньої патології. 

З метою вивчення добових коливань АТ у пацієнтів основної групи та 

пацієнтів  з АГ без ЦД проводився ДМАТ. 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, денного і нічного САТ. У групі пацієнтів без ЦД 

середньодобовий ДАТ і денний ДАТ перевищували норму, в той час як нічний ДАТ 

залишався на пороговому рівні. У пацієнтів із АГ та ЦД 2 типу було зафіксоване 

достовірне 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 нон діппер. У 72% пацієнтів основної групи та 

69% контрольної, які брали участь у дослідженні, зафіксовані несприятливі у 

прогностичному значенні циркадні ритми non dipper, які асоціюють із підвищеним 

ризиком виникнення ГПМК, інфаркту міокарда. 

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% 

вибірки). 

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 

контролю. 

Усі пацієнти отримували статинотерапію. Пацієнти контрольної групи 

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

розувастатин 20 мг на добу, який не метаболізує у системі цитохрому P-450. Таким 
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чином, у  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, з рівнем АТ 160/100 мм.рт.ст і вище. 

Пацієнтам призначали антигіпертензивні препарати, які не конкурували з 

препаратами для корекції глікемії.  

Критерієм призначення препаратів була відсутність їх взаємодії через 

ізоферменти цитохрому P 450. Метаболізм і конкуренція препаратів в системі 

цитохрому P-450 визначався згідно таблиці Флокхарта, розробленої вченими 

університету Індіани. У нашому дослідженні розглядалися 4 основні ізоферменти, 

які здійснюють метаболізм антигіпертензивних та гіпоглікемічних препаратів, а 

саме CYP 3A4,5,7, CYP2C9, CYP1A2, CYP2D6. 

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.  Відсутність взаємодії препаратів у 

системі цитохрому P-450 в основній групі звірялася з P450 Drug Interaction Table 

Flockhart Table, що розроблена як навчальний і довідковий інструмент для лікарів та 

дослідників, зацікавлених у взаємодії препаратів, яка є результатом конкуренції або 

впливу на систему цитохрома P450 людини та містить списки препаратів з 

індикацією ступеня їх впливу на специфічні ізоферменти цитохрому Р450. 

Пацієнтам, лікованих похідним сульфонілсечовини глібенкламідом 10 мг  

(метаболізм через CYP 2C9) та метформіном 1000 мг (не метаболізує в печінці) на 

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

вранці один раз на добу та розувастатину ( не метаболізує в печінці) в дозі 20 мг в 

обід один раз на добу призначено вранці раміприл у дозі 5 мг (метаболізм через 
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CYP3A4) з урахуванням відсутності їх взаємодії шляхом порівняння з P450 Drug 

Interaction Table Flockhart Table™. 

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%) 

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, лікованих метформіном 100 мг (метаболізм через 

нирки) на фоні розувастатину (не метаболізує в системі  в дозі 20 мг в обід один раз 

на добу призначено ввечері – 1 таблетку валсартану у дозі 80 мг (метаболізм через 

CYP 2C9) та лерканідипін (метаболізм через CYP3A4) 10 мг 1 раз на добу ввечері. 

Контрольну групу становили 18  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%). У пацієнтів групи 

контролю, цільових показників досягнуто у  11  із 28  ( 39,29 % групи контролю). 

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 пацієнта з цукровим діабетом та АГ і лікувалися без 

урахування можливої конкурентної взаємодії в системі цитохрома P-450. 

 Пацієнтам, лікованих ситагліптином 100 мг (метаболізм через CYP 3A4) та 

метформіном 1000мг на фоні застосування  верапамілу (метаболізм через CYP 1A2) 

в дозі 480 мг вранці один раз на добу та розувастатину ( не метаболізує в системі 

CYP-450) в дозі 10 мг в обід один раз на добу призначено ввечері – 1 таблетку 

валсартану у дозі 80 мг (метаболізм через CYP 2C9).  

Контрольна група  приймала індапамід (метаболізм через CYP 3A4)  2,5 мг 1 

раз на добу в обід  та раміприл (метаболізм через CYP 3A4) 10 мг 1 раз на добу 
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зранку на фоні застосування аторвастатину (метаболізм через CYP 3A4) 40 мг один 

раз на добу в обід. 

В результаті проведеного лікування цільових значень АТ досягнуто у 9 із 12 

(75%) основної групи. У пацієнтів групи контролю, цільових показників досягнуто у 

13 з 23 (56,52%). 

В результаті проведеного лікування цільових значень АТ досягнуто у 9 із 12 

(75%) основної групи. У пацієнтів групи контролю, цільових показників досягнуто у 

13 з 23 (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 %,).  

Показники глюкози крові у осіб основної групи зменшилися з 11,6 ±1,4 до 9.8 

±2,1 ммоль\ л  і з 10,9±0,9 у контрольній групі до 9.7±1,6. Достовірної різниці між 

показниками глюкози крові у основній та контрольній групі виявлено не було.  

Рівень АЛТ в основній групі при поступленні 0,48±0,07, при виписці - 

0,047±0,10, рівень АСТ - 0,34±0,02 при поступленні і 0,33±0,04 при виписці. У 

контрольній групі ці показники становили відповідно: АЛТ - 0,46±0,09 ( 

поступлення) і 0,46±0,02 (виписка), АСТ - 0,31±0,07 (поступлення) і 0,30±0,05 

(виписка). На фоні проведеної у стаціонарі терапії  рівень амінотрансфераз у 

пацієнтів не зазнав помітної динаміки. Достовірної різниці між показниками 

амінотрансфераз у основній та контрольній групах виявлено не було. 

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

2 типу, проведене з урахуванням конкурентної взаємодії медичних препаратів у 

печінці по системі цитохрому P-450 з достовірністю є ефективнішим, ніж 

стандартне лікування АГ без урахування цієї взаємодії.   

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. Основним критерієм функціонального стану печінки традиційно 

виступає визначення рівнів печінкових трансаміназ (Ricottini Е., 2016). Однак ці 
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критерії є ненадійними, оскільки не дозволяють здійснити диференційну 

діагностику між різними клінічними формами НАЖХП. 

На третьому етапі наукової роботи для дослідження стану антитоксичної 

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

стійкою АГ, які лікувалися в умовах КМКЛШМД міста Львова а також амбулаторно 

консультувалися в умовах кафедри терапії та медичної діагностики N 1ФПДО. 

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, а саме визначення трансаміназ (АЛТ,АСТ), ЗБ, ЗХ, 

ліпідограма, коагулограма, а також ультразвукове дослідження печінки та інших 

органів черевної порожнини.  

Після проведення УЗД для уточнення стану детоксикаційної функції печінки 

всім пацієнтам був проведений  метацетиновий дихальний  тест, який дозволяє 

більш точно оцінити функціональний стан печінки та масу функціонуючих 

гепатоцитів і має такі переваги, як висока точність, чутливість, неінвазивність, 

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

У дослідженні 13 С-МДТ використовувався для уточнення стану 

антитоксичної функції печінки, підтвердження діагнозу НАЖХП, диференційної 

діагностики між різними клінічними формами НАЖХП. 

Статистична обробка проводилася на підставі кореляційного аналізу за 

критерієм Пірсона з метою виявлення існування взаємозв’язку між результатами 13С 

метацетинового тесту та біохімічними показниками печінками. 

Основними скаргами у обстеженої групи пацієнтів були біль голови, 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, 
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болючість нижнього краю печінки, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Ознак 

гострої патології ШКТ у хворих виявлено не було. 

На УЗД печінки виявляли наступні порушення. Зокрема, гепатомегалія 

діагностована у 37 (71,15%), гіперехогенність  печінки – у 29 (55,77%) пацієнтів. 

Неоднорідність структури печінки виявлена у 80,77%, а застійні явища у жовчному 

міхурі – у 40,38% пацієнтів. 

За результатами УЗД внутрішніх органів у пацієнтів виявлялися різні клінічні 

форми НАЖХП.  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%) виявлений стеатоз печінки, у 20 (38,5%) – ознаки 

стеатогепатиту. У 12 пацієнтів (23%)  не було виявлено патології печінки, вони 

виступали в якості групи порівняння. 

Отримані результати відповідають статистичним даним поширеності  

НАЖХП у пацієнтів з ЦД 2 типу [49]. 

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 

життя вважаються обов'язковими принципами терапії жирової хвороби печінки 

(Sonali P., 2018). 

В ході дослідження розглядалися статистичні взаємозв’язки  показників 

амінотрансфераз, ліпідограми, коагулограми у пацієнтів із різними формами 

попередньо діагностованої на УЗД НАЖХП. Статистичний аналіз показав 

відсутність достовірної різниці між рівнями амінотрансфераз при різних клінічних 

варіантах НАЖХП у вигляді стеатозу, стеатогепатиту та пацієнтами без ознак 

ураження печінки. Достовірна різниця була виявлена тільки для коефіцієнту Де 

Рітіса між підгрупою пацієнтів зі стеатозом та стеатогепатитом. Аналіз отриманих 
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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 та групою стеатозу та групою без патології та стеатогепатиту. Також 

вірогідність виявлена між показниками ТГ між групою стеатозу і стеатогепатиту. 

Вірогідна різниця спостерігалася також між рівнем ЗХ у групах пацієнтів без ознак 

ураження печінки та зі стеатозом. 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 та групою стеатозу а 

також між групою порівняння і групою стеатогепатиту. Також виявлена вірогідна 

різниця ПІ між групою без порушення функції печінки і групою стеатозу. Між 

показниками фібриногену вірогідної різниці виявлено не було. Можна зробити 

висновок, що зміна показника ПЧ і ПІ буде інформативною у плані оцінки стану 

детоксикаційної функції печінки однак малоінформативною в плані дифдіагностики 

різних форм ураження печінки. 

Підсумувавши отримані дані, 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. 

 Отримані в процесі дослідження результати відповідають даним міжнародних 

досліджень: згідно даних літератури, виразність синдрому цитолізу не корелює зі 

ступенем гістологічних змін у печінці, що і було продемонстровано в дослідженні 

пацієнтів з нормальною активністю трансаміназ і ознаками стеатозу: за даними УЗД, 

в 59% випадків при проведенні біопсії пункції був виявлений НАСГ  [49]. 

Як відомо, поєднання ЦД 2 типу і ожиріння збільшує ризик розвитку 

НАЖХП: за повідомленнями літератури при проведенні біопсії пункції пацієнтам, 

які раніше не спостерігався з приводу захворювання печінки, серед осіб з ожирінням 
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і ЦД 2 типу стеатоз печінки був виявлений в 100% випадків, в 50% - стеатогепатит, в 

19% - цироз печінки. Ризик смерті від захворювання печінки для пацієнтів з ЦД 2-го 

типу і НАЖХП в 22 рази вище в порівнянні з 2-3-кратним збільшенням ризику 

смерті для пацієнтів з НАЖХП без ЦД. 

Таким чином, отримані  дані не суперечать літературним джерелам. 

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

пацієнтів з метою встановлення ступеню порушень функціонального стану печінки 

у хворих на АГ та ЦД 2 типу. 

При проведенні 13 С-МДТ були визначені середні значення показників 

метацетинового тесту для кожної із підгруп. Група стеатозу вірогідно відрізнялася 

від групи стеатогепатиту і групи без патології печінки. Також вірогідність різниці 

була між групою стеатогепатиту і групою без порушення функції печінки.  

Середні значення ШМ/13СО2 40хв/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 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 відповідали нормальній функції печінки. 

Також був проведений математичний обрахунок показника ШМ\ Cum 40/Cum 

120.  У групі стеатозу математичний показник 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 в між ШМ та БЛП, ШМ і ЛПВЩ, ШМ і КА, CUM 40 і ЛПДНЩ. 
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Достовірна зворотна кореляція виявлена між CUM  40-ПЧ, CUM 40-Тромбоцити, 

CUM 120-ЛПДНЩ. Також зворотня кореляція виявдена між ПІ-ГГТП. 

У групі пацієнтів зі стеатозом печінки виявлені достовірні прямі зв'язки між 

CUM 120 і КА (0,58), АЛТ і ГГТП (0,55),  ЛПВЩ-ГГТП (0,45). Зворотні зв’язки 

виявлені між ШМ та ПІ (-0,58), ЛПНЩ і ПІ (-0,4774), АЛТ-КДР (-0,62). 

На основі  аналізу 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/13СО2 

40хв/13СО2 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 АЛТ, ЗХ, 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). Також прямий кореляційний зв'язок між АЛТ і АСТ (0,49), АЛТ і КДР (0,49). 

Зворотні 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, розширення портальної вени, 

неоднорідність паренхіми насамперед за рахунок дистального загасання ультразвуку  

на тлі підвищення її акустичної щільності та збільшення розмірів печінки), 

підвищення рівнів АЛТ та АСТ, ЗХ, ЛПНЩ, ПІ, зменшення показників 13 С-МДТ 

(значення ШМ/13СО2 40хв/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±0,4 %13С \ 8,18±0,49 %13С  і відповідали вираженому порушенню стану 

антитоксичної функції печінки), математичний показник ШМ\ Cum 40/Cum 120 
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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. Однак відрізнити стеатоз і стеатогепатит можна за допомогою 

показників 13 С-МДТ, а саме значень ШМ/13СО2 40хв/13СО2 120 хв, а також 

обчислення математичного показника ШМ Cum 40/Cum 120. Також при 

стеатогепатиті буде більш знижений рівень ТГ і вищий показник коефіцієнта Де 

Рітіса, ніж при стеатозі. 

Таким чином, підсумувавши, можна зробити висновок, що 13-С МДТ є 

інформативним неінвазивним методом діагностики функціонального стану печінки і 

може використовуватися для уточнення диференційної діагностики різних клінічних 

форм НАЖХП, що не суперечить даним інших авторів (Скляров Є.Я., Карпишин 

Н.В.).  

Тому, на основі аналізу отриманих даних, можна зробити висновок, що 

пацієнтам з ЦД 2 типу та супутньою АГ потрібно проводити обстеження стану 

антитоксичної функції печінки за допомогою УЗД печінки, а отримані результати 

перевіряти 13С-МДТ для оцінки стану детоксикаційної функції печінки та 

диференційної діагностики між різними формами НАЖХП.  

В усіх пацієнтів рівень АТ при поступленні на лікування зафіксований на рівні 

160/100 мм.рт.ст і вище, у звязку із чим вони отримували комбіновану 

антигіпертензивну терапію.  Вивчалося досягнення цільового АТ у пацієнтів у 

відповідності до стану антитоксичної функції печінки у них за результатами УЗД і 

13 С-МДТ на тлі одинакової 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 20 мг. 

При проведенні антигіпертензивної терапії у пацієнтів враховувалася можлива 

взаємодія між цукрознижувальними і антигіпертензивними препаратами внаслідок 

печінкового метаболізму. Для лікування вибиралися препарати, які не взаємодіють 

між собою у системі цитохрому P-450. 



129 

 

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 % від загальної кількості досліджуваної вибірки. 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 % вибірки. Різниця показників між основною і 

контрольною групою є достовірною. 

Із отриманих результатів можна зробити висновок, що стан антитоксичної 

функції печінки має прямий вплив на лікування АГ у пацієнтів з ЦД 2 типу. У 

пацієнтів із вираженими порушеннями функціонального стану печінки гірші 

результати досягнення цільового рівня АТ ніж у пацієнтів із збереженою функцією 

печінки. 

На основі аналізу та узагальнення результатів виконаного нами 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 цитохрома P-450. Застосування медикаментів, яеі 

меаболізуються через різні ізоферменти системи цитохрому P-450 дозволяє більш 

ефективно знижувати АТ у хворих з ЦД 2 типу та АГ. 
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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 % 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 
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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. 
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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  

(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. 
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конференції «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної 

фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря» - 

публікація тез. 

2. 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.) – 

публікація тез. 

3. 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.). – публікація тез. 

4. 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.) – публікація тез. 

 5. 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.) – публікація тез. 
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Додаток Д 

Наукові праці, опубліковані за темою дисертації 
 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 
1. 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. 

 2. 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. 

3. Вдовиченко ВІ, 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  підготовано 

текст статті. 

4. 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. 

5. 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 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 
6. 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 



162 

 

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. 

7. 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 статті. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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.).  

 Дисертантом підготовлений текст тез доповіді. 

 

Наукові праці, в яких додатково відображені наукові результати дисертації 
11. Вдовиченко ВІ, Кульчицький ВВ, Вергун АР, заявники та патентовласники  

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. Спосіб 
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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. 

Дисертанту належить ідея дослідження, збір та обробка матеріалу, узагальнення 

отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку. 

12. 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.  

Дисертанту належить ідея дослідження, збір та обробка матеріалу, узагальнення 

отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку. 

13. 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». 

14. 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 

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

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

Дисертант особисто зібрав матеріал та підготував текст статті 

 

 


