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Дисертація присвячена підвищенню ефективності базисної та противірусної 

терапії хворих на ХГС із супутнім ЦД 2 типу препаратами альфа-ліпоєвої кислоти 

і лактулози на підставі співставлення клінічних проявів з лабораторними 

показниками, показниками систем перекисного окислення ліпідів та 

антиоксидантного захисту, цитокінового профілю, функціонального стану генома 

нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові, дисбіотичними змінами 

кишечника і вірусним навантаженням.  

Вплив ЦД 2 типу на ХГС характеризувався підвищенням вірусного 

навантаження, зростанням частоти реєстрації високої активності гепатиту, 

абдомінальної-больового, диспепсичного синдромів, жовтяниці і гіперглікемії, що 

погіршувало можливість проведення противірусної терапії. Достовірно 

вираженими були цитоліз, мезенхімально-запальний і холестатичний синдроми. 

Вплив порушення вуглеводного обміну на реплікацію вірусу гепатиту С 

підтверджено прямим кореляційним зв'язком між рівнем вірусного навантаження і 

глюкози сироватки крові (r=+0,67; р<0,01). Активність гепатиту залежала від рівнів 

тригліцеридів сироватки крові (r=+0,35; р<0,05), дієнових кон'югатів (r=+0,48; 

р<0,05), активності супероксиддисмутази (r=-0,35; р<0,05). 

Встановлено, що пригнічення клітинної імунологічної відповіді при поєднаній 

патології впливає на реплікативную активність вірусу гепатиту  С: виявлена 

залежність між низьким рівнем IL-2 і вірусним навантаженням (r=-0,44; р <0,05). 
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Значення активності перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту в 

характері імунологічної відповіді у таких хворих відображалось у залежності рівнів 

IL-4 від вмісту малонового альдегіду (r=+0,63; р<0,01), дієнових кон'югатів 

(r=+0,72; р<0,01).  

Уперше виявлено, що наявність ЦД-2 у хворих на ХГС призводить до 

порушень функціонального стану геному нейтрофільних гранулоцитів 

периферійної крові: зниження індексу хроматизації та зростанні індексу 

патологічно змінених ядер у 1,2 раза відповідно. Виявлений обернений зв’язок між 

рівнями індексу хроматизації і IL-4 (r=-0,39; р<0,05), патологічно змінених ядер й 

IL-2 (r=-0,30; р<0,05) свідчить про участь порушень функціонального стану геному 

клітин у пригніченні клітинного противірусного захисту. 

Доведено важливість вивчення показників фізичного та психічного 

компонентів якості життя пацієнтів як додаткового маркера тяжкості перебігу 

поєднаної патології та ефективності лікування. Показано, що ЦД 2 типу у хворих 

на ХГС значно погіршує фізичну та психічну складові якості життя пацієнтів, 

особливо при використанні противірусної терапії.  

Патогенетично обґрунтовано доцільність доповнення терапії хворих на ХГС із 

супутнім ЦД 2 типу препаратами альфа-ліпоєвої кислоти і лактулози, що зменшує 

порушення функціональної здатності печінки, вуглеводного і ліпідного обмінів, 

перекисного окислення ліпідів, покращує антиоксидантний захист, 

функціональний стан геному клітин. Це сприяє швидкому регресу клініко-

лабораторних порушень, зменшенню частоти небажаних явищ противірусної 

терапії, підвищує частоту досягнення ранньої вірусологічної відповіді, поліпшує 

якість життя пацієнтів. 

Ключові слова: хронічний гепатит С, цукровий діабет 2 типу, противірусна 

терапія, альфа-ліпоєва кислота, лактулоза. 
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ANNOTATION 

Marynchak O.V. Features of the course of chronic hepatitis C in patients with 

concomitant diabetes mellitus and treatment correction. - Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of medical sciences 

(doctor of philosophy) in specialty 14.01.13 "Infectious diseases". - Ivano-Frankivsk 

National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2017.  

SHEI “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ministry of Health of 

Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2017.  

The dissertation is devoted to the increase of the effectiveness of basic and antiviral 

therapy of patients with HGC with concomitant DM type 2 with preparations of alpha-

lipoic acid and lactulose on the basis of comparison of clinical manifestations with 

laboratory parameters, systems indicators of lipid peroxidation and antioxidant defense, 

cytokine profile, functional state of the genome of neutrophilic granulocytes of the 

peripheral blood, dysbiosis of the intestines and viral load.  

The influence of type 2 diabetes on HCG was characterized by an increase in viral 

load, increase in the frequency of registration of hepatitis high activity, abdominal pain, 

dyspepsia syndromes, jaundice and hyperglycemia, which aggravated the possibility of 

antiviral therapy. Сytolysis, mesenchymal-inflammatory and cholestatic syndromes were 

highly expressed. The effect of the carbohydrate metabolism disturbance on the 

replication of the hepatitis C virus was confirmed by a direct correlation between the level 

of viral load and blood glucose (r = + 0.67; p <0.01). The activity of hepatitis depended 

on levels of serum triglycerides (r = + 0.35; p <0.05), diene conjugates (r = + 0.48; p 

<0.05), superoxide dismutase activity (r = -0, 35; p <0.05). 

It has been established that suppression of the cellular immunological response in 

combined pathology affects the replicative activity of the hepatitis C virus: the 

relationship between low level of IL-2 and viral load (r = -0.44; p <0.05). The value of 

the activity of lipid peroxidation and antioxidant defense in the character of the 

immunological response in such patients was reflected depending on the levels of IL-4 

on the content of malonic aldehyde (r = + 0.63; p <0.01), diene conjugates (r = + 0 , 72; 
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p <0.01). For the first time it was found that the presence of CD-2 in patients with HCG 

leads to violations of the functional state of the genome of neutrophilic granulocytes of 

peripheral blood: a decrease in the chromaticity index and an increase in the index of 

pathologically modified nuclei by 1,2 times, respectively. The revealed inverse 

relationship between the levels of chromatization index and IL-4 (r = -0.39; p <0.05), 

pathologically modified nuclei and IL-2 (r = -0.30; p <0.05) states about the involvement 

of the functional violations state of the genome of cells in suppressing cellular antiviral 

defense. 

The importance of studying the indicators of the physical and mental components of  

life quality of patients as an additional marker of the severity of the course of combined 

pathology and the effectiveness of treatment is proved. It was shown that type 2 diabetes 

in patients with HGC significantly impairs the physical and mental components of life 

quality of patients, especially when using antiviral therapy.  

Pathogenetically justified expediency of treatment of patients with HGC with 

concomitant DM type 2 preparations of alpha-lipoic acid and lactulose, which reduces 

the violation of the functional capacity of the liver, carbohydrate and lipid metabolism, 

lipid peroxidation, improves antioxidant defense, functional state of the cell genome. This 

contributes to the rapid regress of clinical and laboratory disorders, the reduction of the 

frequency of adverse events of antiviral therapy, increases the frequency of achieving the 

early virological response, improves the life quality of patients. 

Key words: chronic hepatitis C, type 2 diabetes, antiviral therapy, alpha-lipoic acid, 

lactulose. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АлК -альфа-ліпоєва кислота 

АлАТ - аланінамінотрансфераза 

АсАТ - аспартатамінотрансфераза 

АОС - антиоксидантна система 

АОЗ - антиоксидантний захист 

anti-HCV - сумарні антитіла до вірусу гепатиту С 

anti-HAV IgM - антитіла до вірусу гепатиту А класу IgM 

ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров’я 

ВГ 

ВГВ 

ВГС 

ВЖК 

-  вірусні гепатити 

- вірусний гепатит В 

- вірусний гепатит С 

- вільні жирні кислоти 

ГЦК 

ДЗБК 

ДК 

ЖДП 

ЗХ 

ІНЦД 

Ід 

ІР 

ІХ 

- гепатоцелюлярна карцинома 

-дисбактеріоз кишечника 

-дієнові кон’югати 

- жирова дистрофія печінки 

-загальний холестерин 

-інсуліннезалежний цукровий діабет 

- індекс дисбактеріозу 

-інсулінорезистентність 

-індекс хроматизації 

ЛФ 

МА 

МС 

МЯ 

НАЖХП 

НГПК 

ПВТ 

 -лужна фосфатаза 

-малоновий альдегід 

-метаболічний синдром 

-мікроядра 

-неалкогольна жирова хвороба печінки 

-нейтрофільні гранулоцити периферійної крові 

-противірусна терапія 
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ПЗ 

ПЗЯ 

Пег-ІФН 

ПКЗ 

ПОЛ 

ПІ 

РВВ 

СВВ 

СОД 

СП 

СХ 

ТБ 

ТГ 

ТП 

ФСГ 

ФКЗ 

ФП 

ХВГ 

ХГВ 

ХГС 

ЦД 

ЦД-2 

ЦП 

ШВВ 

ЯЖ 

ЯІ 

BP 

GH 

HBV 

-підшлункова залоза 

-патологічно змінені ядра 

-пегільований інтерферон 

-психічний компонент здоров’я 

-перекисне окислення ліпідів 

-протромбіновий індекс 

-рання вірусологічна відповідь 

-стійка вірусологічна відповідь 

-супероксиддисмутаза 

-стеатоз печінки 

-статевий хроматин 

-туберкульоз легень 

-тригліцериди 

-тимолова проба 

-функціональний стан геному 

-фізичний компонент здоров’я 

-фіброз печінки 

-хронічні вірусні гепатити 

-хронічний гепатит В 

-хронічний гепатит С 

-цукровий діабет 

-цукровий діабет 2 типу 

-цироз печінки 

-швидка вірусологічна відповідь 

-якість життя 

-ядерцевий індекс 

- тілесний біль 

- загальне здоровˈя 

-вірус гепатиту В 
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HCV 

IL-2 

IL-4 

MH 

PF 

RE 

RP 

SF 

Th 

TNF α 

VT 

-вірус гепатиту С 

-інтерлейкін 2 

-інтерлейкін 4 

- психічне здоровˈя 

- фізичне функціонування 

-рольове функціонування 

- рольова діяльність 

- соціальне функціонування 

-Т-хелпери 

-туморнекротичний фактор  

- життєздатність 
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В С Т У П 

Проблема вірусних гепатитів (ВГ) є однією з найбільш актуальних і 

невирішених проблем сучасної медицини й охорони здоров’я. Про це свідчить їх 

швидке поширення, частіша реєстрація даної патології в осіб молодого віку, 

високий ризик формування цирозу печінки (ЦП) та гепатоцелюлярної карциноми 

(ГЦК) [39,51,58,92,248,255,274]. Незважаючи на значні досягнення у лікуванні 

хворих на ХГС за останні роки, вірус гепатиту С (HCV) залишається однією з 

основних причин хронічного ураження печінки. За даними ВООЗ, у світі кількість 

людей, інфікованих гепатотропними вірусами, становить понад 2 млрд. осіб, 

кількість хронічно інфікованих HCV-інфекцією – 130-170 мільйонів та 2–3 

мільйони щорічно виявляються новоінфікованими, а поширеність цієї інфекції 

спричиняє вірусну епідемію, що в 4-5 разів перевищує поширеність ВІЛ-інфекції 

[6,77102,108,109,179]. Внаслідок ХГС у світі щорічно помирає близько 345 тис.осіб 

[2,4,7,10,11,12,14]. Україна, за результатами епідеміологічних досліджень, 

належить до регіонів із високим рівнем інфікування вірусами гепатитів В, С 

[1,33,39,70]. За матеріалами ВООЗ, на даний час в Україні кількість хворих на 

хронічні вірусні гепатити (ХВГ) становить 254 тис. осіб, з яких 178 тис. – це 

хронічно інфіковані HCV. 

Одним із важливих завдань сучасної гепатології є вивчення факторів, які 

впливають на перебіг ХГС, прискорюючи формування фіброзу/цирозу печінки, та 

зменшують ефективність ПВТ, знижуючи частоту досягнення стійкої 

вірусологічної відповіді (СВВ) [2,3,6,17,32,35,41,51,72,165,169,256]. У більшості 

випадків ХГС реєструється у людей на фоні супутніх і тривалих соматичних 

захворювань. Особливості ХГС у поєднанні з іншими захворюваннями вивчені 

недостатньо. У науковій літературі результати досліджень із даної проблеми 

нечисленні і стосуються перебігу ХГС у ВІЛ-інфікованих, хворих із супутніми 

захворюваннями щитоподібної залози, виразковою хворобою дванадцятипалої 

кишки, холециститом, панкреатитом, хронічною алкогольною хворобою печінки 

[19,20,36,37,57,75,82]. 
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Ще однією епідемією, правда, неінфекційною, на сьогодні вважають цукровий 

діабет 2 типу (ЦД-2) – одне з найпоширеніших ендокринних захворювань, яке є 

значною медико-соціальною проблемою у зв’язку з розвитком важких 

поліорганних ускладнень, інвалідизації і смерті. В Україні також спостерігається 

збільшення кількості хворих на ЦД-2, яка на даний час перевищила 1 млн. осіб і 

має тенденцію до невпинного росту [5,8,9,22,44,49]. За останні 10 років кількість 

хворих на ЦД-2 в Україні зросла більше, ніж в 1,5 раза. ВООЗ констатує, що ЦД-2 

підвищує смертність у 2-3 рази, скорочує тривалість життя на 20-30 % [69,192]. 

Економічні та соціальні збитки, зумовлені цим захворюванням в силу його 

поширеності й інвалідизуючих наслідків, величезні. Цим можна пояснити той факт, 

що цукровий діабет став серйозною медико-соціальною проблемою і визнаний 

пріорітетним національними програмами охорони здоров'я всіх країн світу [60,61]. 

Між печінкою та підшлунковою залозою існують тісні функцональні 

взаємозв'язки [57,82,228,101]. Печінка бере участь в регуляції активності інсуліну, 

у ній відбувається основний процес, що забезпечує гомеостаз глюкози – синтез та 

розпад ендогенного полімеру глюкози глікогену. Наявність HСV (зокрема 

генотипів 3а та 1b) в організмі спричиняє або підвищує резистентність клітин до 

інсуліну, впливає на виникнення ЦД [6,52,63]. У 90 % хворих на ЦД-2 

діагностується надлишкова маса тіла [151]. Надлишкова вага та абдомінальний тип 

ожиріння є проявом розвитку комплексу метаболічних порушень з розвитком 

інсулінорезистентності (ІР), дисліпідемії, що відіграють важливу роль не лише в 

розвитку ЦД-2, але в ураженні печінки в таких хворих [115,172]. Встановлено, що 

в 24 – 88 % пацієнтів із ЦД-2 спостерігається розвиток діабетичної гепатопатії, яка 

містить гепатомегалію та різного ступеня вираження жирову інфільтрацію печінки 

[32,80]. Даний стан є результатом порушення ліпідного обміну і, як наслідок, 

активації перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) [56,80,93,103,245]. Жирова 

дистрофія печінки (ЖДП) при ЦД-2 супроводжується не лише накопиченням 

тригліцеридів (ТГ) у гепатоцитах, а й істотними розладами обміну жирів та 

вуглеводів: зростає вміст вільних жирних кислот (ВЖК) у плазмі крові, що на фоні 

периферичної інсулінорезистентності (ІР) призводить до гіперглікемії і, як 
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наслідок, до викиду в кров нових порцій інсуліну. Крім того, відомий інгібуючий 

вплив HCV на інсуліновий каскад через прямі вірусозалежні механізми і 

опосередковані внаслідок активації запальної імунної відповіді з посиленням 

продукції прозапальних цитокінів та ПОЛ в печінці [11,18,42]. При 

інсулінозалежних формах ЦД захворюваність на ВГ у 8-10 раз вища, ніж серед 

здорового населення [16,18,49]. Хворі на ЦД-2 належать до групи високого ризику 

інфікування збудниками ВГ, які передаються парентеральним шляхом 

[62,63,65,69,86]. Наявні в літературі дані про поєднання ВГ і ЦД-2 стосуються 

патогенетичних аспектів ураження печінки у хворих на ХГС, порушення ліпідного 

обміну, ПОЛ, ЖДП, стану системи гомеостазу [59,60,103,133,184,189]. Проте 

майже не вивчені особливості порушень імунної системи при поєднаній патології, 

вплив дисбіотичних змін в кишечнику на перебіг поєднаної патології. Через зміни 

в ендокринному статусі, порушенні імунної системи, обміні речовин, розвитку 

дисбіозу кишечника (ДЗБК) такі пацієнти гірше піддаються лікуванню, інфекційні 

процеси у них мають тяжкий, ускладнений перебіг. 

 Крім того, можливість несприятливих наслідків та віддалених ускладнень у 

хворих на ХГС із ЦД-2, більш тяжкий перебіг та зниження стійкої вірусологічної 

відповіді на проведення противірусної терапії (ПВТ) викликають необхідність 

корекції загальноприйнятих підходів до терапії цієї групи хворих. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 

фрагментом науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини №1, 

клінічної імунології та алергології імені академіка Є. М. Нейка ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» на тему: «Клініко-

імунологічні аспекти перебігу основних захворювань внутрішніх органів та їх 

корекція» (0114U002040) та кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» на тему: «Перебіг та 

лікування захворювань шлунково-кишкового тракту в умовах впливу 

модифікуючих чинників та поєднаної патології» (0108U003987). 
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Мета дослідження: підвищити ефективність лікування хворих на ХГС із 

супутнім цукровим діабетом 2 типу шляхом залучення до комплексної терапії 

препаратів альфа-ліпоєвої кислоти та лактулози на підставі вивчення 

патогенетичних особливостей перебігу поєднаної патології.  

Основні завдання дослідження: 

1. З’ясувати клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту С на 

тлі цукрового діабету 2 типу.  

2. Оцінити взаємозалежність стану цитокінів, перекисного окислення ліпідів, 

антиоксидантного захисту з вірусним навантаженням у хворих на хронічний 

гепатит С у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу.  

3. Виявити глибину дисбіотичних змін кишечника у хворих на хронічний гепатит 

С із супутнім цукровим діабетом 2 типу та їх взаємозв'язок з патологічними 

зрушеннями цитокінового профілю, системи перекисного окислення ліпідів і 

антиоксидантного захисту. 

4. Дослідити інформативність цитогенетичних показників функціонального 

стану геному нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові у хворих на 

хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом 2 типу, як додаткових критеріїв 

активності процесу та ефективності лікування. 

5. Проаналізувати ефективність доповнення лікування хворих на хронічний 

гепатит С із супутнім цукровим діабетом 2 типу препаратами альфа-ліпоєвої 

кислоти та лактулози. 

6. Оцінити динаміку фізичних та психічних складових якості життя у хворих на 

хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом 2 типу під впливом лікування. 

Об’єкт дослідження: хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом 2 

типу. 

Предмет дослідження: клініко-лабораторні особливості перебігу ХГС у 

хворих із супутнім ЦД-2, показники активності систем ПОЛ/АОЗ, вмісту цитокінів 

в сироватці крові (IL-4, IL-2), стан мікробіоценозу кишечника, функціонального 

стану геному нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові, ефективність 
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медикаментозних методів корекції даних патологічних змін при поєднаній 

патології та ефективність ПВТ на тлі їх застосування. 

Наукова новизна. Отримано нові дані про клініко-патогенетичні особливості 

перебігу ХГС у хворих із супутнім ЦД-2 на підставі співставлення клінічних 

проявів з лабораторними показниками цитокінового профілю, функціонального 

стану системи ПОЛ та антиоксидантного захисту (АОЗ), дисбіотичних змін 

кишечника та функціонального стану геному (ФСГ) нейтрофільних гранулоцитів 

периферійної крові (НГПК). 

Наявність ЦД-2 у хворих на ХГС сприяла зростанню високої активності 

гепатиту (в 1,5 раза) та рівня вірусного навантаження (ВН) (в 1,6 раза), посиленню 

абдомінально-больового, диспепсичного синдромів, синдрому жовтяниці та появі 

симптомів гіперглікемії, що може ускладнювати можливість проведення ПВТ.  

Виявлена залежність активності ХГС на тлі ЦД-2 за показником АлАТ від 

зростання рівнів тригліцеридів (ТГ) сироватки крові (r=+0,35; р<0,05), активації 

ПОЛ та зниження АОЗ, що відображено в прямому кореляційному зв’язку між 

активністю АлАТ і рівнями дієнових кон’югатів (ДК) (r=+0,48; р<0,05) та 

зворотному з активністю супероксиддисмутази (СОД) (r=-0,58; р<0,05). 

Доведено, що у хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 відбувається пригнічення 

клітинної імунологічної відповіді за рахунок зниження рівня IL-2, встановлено 

залежність між зниженням IL-2 і зростанням ВН (r=-0,44; р<0,05). 

Уперше виявлено, що наявність ЦД-2 у хворих на ХГС призводить до 

порушень ФСГ НГПК: зниження індексу хроматизації (ІХ) в 1,2 раза, зростання 

індексу патологічно змінених ядер (ПЗЯ). Виявлений обернений зв’язок між 

рівнями ІХ і IL-4 (r=-0,39; р<0,05), ПЗЯ й IL-2 (r=-0,30; р<0,05) свідчить про участь 

порушень ФСГ клітин у пригніченні клітинного противірусного захисту. 

Доведено важливість вивчення показників фізичного та психічного 

компонентів ЯЖ як додаткового маркера тяжкості перебігу поєднаної патології та 

ефективності лікування. Показано, що ЦД-2 у хворих на ХГС значно погіршує 

фізичну та психічну складові ЯЖ пацієнтів, особливо при використанні ПВТ.  
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Обґрунтовано доцільність доповнення терапії хворих на ХГС із супутнім ЦД-

2 препаратами альфа-ліпоєвої кислоти (АЛК) та лактулози завдяки зниженню 

порушення функціональної здатності печінки, вуглеводного та ліпідного обмінів, 

ПОЛ і покращенню АОЗ, ФСГ НГПК, що сприяє швидшому регресу клініко-

лабораторних порушень, зменшенню частоти небажаних явищ ПВТ, підвищує 

частоту досягнення ранньої вірусологічної відповіді (РВВ), вірусологічної 

відповіді на момент закінчення лікування, покращенню ЯЖ таких пацієнтів. 

Практичне значення результатів роботи. Результати дослідження можуть 

бути використані в практичній медицині для оцінки та прогнозування як активності 

процесу, так і ефективності лікування. 

На підставі отриманих даних рекомендовано застосування в комплексній 

терапії хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 препаратів альфа-ліпоєвої кислоти та 

лактулози, що сприятиме підвищенню ефективності лікування пацієнтів шляхом 

корекції порушень вуглеводного та ліпідного обмінів, ПОЛ та АОЗ, імунної 

системи, балансу мікрофлори кишечника та функціонального стану геному клітин, 

які виникають при даній поєднаній патології. 

Удосконалено діагностику й тактику ведення хворих на ХГС із супутнім 

ЦД-  2, що передбачає поряд із загальноприйнятим протоколом обстеження 

визначення ліпідного спектра крові, показників ПОЛ та АОЗ, рівнів IL-2, IL-4, 

стану мікробіоценозу кишечника та визначення функціонального стану геному 

нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові як додаткових маркерів 

активності процесу, основних показників ЯЖ таких хворих для оцінки 

ефективності лікування. 

Впровадження результатів роботи в практику. Результати дисертаційної 

роботи впроваджено у практичну роботу Івано-Франківської обласної клінічної 

лікарні, інфекційного відділення Богородчанської центральної районної лікарні, 

Рожнятівської центральної районної лікарні. 

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням, виконаним під керівництвом доктора медичних наук, професора 
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Пришляк О.Я. Дисертантом особисто проведено інформаційно-патентний пошук, 

проаналізовано сучасну літературу, обґрунтовано актуальність і основні напрями 

роботи, окремі завдання наукових досліджень. Здобувач самостійно обстежувала 

та лікувала хворих, інтерпретувала результати загальноприйнятих біохімічних, 

серологічних та молекулярно-генетичних, цитогенетичних аналізів, провела 

статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих результатів дослідження, 

написала всі розділи роботи. Висновки та практичні рекомендації сформульовано 

разом із науковим керівником.  

Апробація роботи. Основні положення дисертаційного дослідження 

викладені та обговорювались на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Медична наука - 2009» (м. Полтава, 2009); науково-практичній конференції 

«Актуальні інфекційні захворювання: клініка, діагностика, лікування та 

профілактика» (м. Київ, 2010); науково-практичній конференції «Рівень 

ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної 

практики» (м. Київ, 2010); науково-практичній конференції «Фармакотерапія 

інфекційних захворювань» (м. Київ, 2015). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць: 5 

статей у наукових виданнях, затверджених ДАК України; 2 статті (з них 

одноосібна  1)  – у закордонних наукових виданнях; 2 тези у матеріалах науково-

практичних конференцій.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 199 друкованих 

сторінках (139 основного тексту). Складається із анотації, вступу, основної частини 

(містить 6 розділів: огляд літератури, матеріали і методи, два розділи результатів 

власних досліджень), аналіз й узагальнення результатів власних досліджень, 

висновків, практичних рекомендацій, додатків. Ілюстрована 29 таблицями, 15 

рисунками. Список літератури містить 274 джерела (195 – кирилицею, 79 - 

латиницею).  
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РОЗДІЛ 1. 

Сучасний стан проблеми хронічного гепатиту С та особливостей його 

перебігу на тлі супутньої патології (огляд літератури) 

1.1. Особливості перебігу інфекційних хвороб на фоні супутньої патології  

Важливою проблемою сучасної інфектології є вивчення особливостей 

перебігу інфекційної патології на тлі різноманітних соматичних станів. У науковій 

літературі знаходимо повідомлення щодо взаємообтяжливого впливу поєднаної 

патології, що проявляється в посиленні клінічної симптоматики та появі нових 

клінічних проявів, у більш важкому перебігу захворювання та у швидкому 

виникненні ускладнень та несприятливих наслідків [60,179]. 

Перебіг інфекційних хвороб на тлі супутніх соматичних станів на сьогодні 

вивчений недостатньо. В наукових джерелах знаходимо дані стосовно 

особливостей перебігу Епштейна-Барр вірусної інфекції на тлі супутньої 

соматичної патології шлунково-кишкого тракту [96] та ревматоїдного артриту [40], 

герпетичної інфекції на тлі хронічних обструктивних захворювань легень, 

лептоспірозу на тлі гіпертиреозу, гіпотиреозу, цукрового діабету та хронічної 

алкогольної інтоксикації [71], вірусного гепатиту В і С із супутньою дисплазією 

сполучної тканини [39], із супутніми захворюваннями щитоподібної залози, 

цукровим діабетом [1,2,19,20,102], коінфекції туберкульоз/ВІЛ при ураженні 

щитоподібної залози [47,108,109], шигельозу в пацієнтів, інфікованих H. Pylori [4], 

хронічного опісторхозу на тлі супутніх захворювань системи шлунково-кишкового 

тракту [162]. 

ХГС сьогодні залишається однією з найактуальніших медико-соціальних 

проблем сучасної медицини [21,23,24,25,28,29]. За даними ВООЗ, у світі кількість 

хронічно інфікованих HCV становить 130-150 млн. осіб, що в 4-5 разів перевищує 

рівень інфікування ВІЛ, спричиняючи пандемію, яка буде спостерігатись ще 

декілька десятиліть, незважаючи на досягнення в сучасних схемах терапії 

[2,6,7,13,14,21,33,54]. Особливістю проблеми є й те, що HCV–інфекція досить 

довго перебігає без виражених клінічних симптомів, що спричиняє пізню її 
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діагностику (в 75-85 % уже на стадії сформованої хронічної форми) з подальшим 

швидким прогресуванням до розвитку ЦП та ГЦК [52,63,87,124].  

Оскільки ХГС є значною медико-соціальною проблемою і трапляється часто, 

то закономірним є розуміння того, що даний інфекційний процес може 

спостерігатися в поєднанні з різноманітними супутніми соматичними 

захворюваннями. Особливості клінічного перебігу ХГС у поєднанні з іншими 

захворюваннями вивчені недостатньо. Опубліковані результати досліджень із даної 

проблеми нечисленні і стосуються перебігу ХГС у ВІЛ-інфікованих, хворих із 

супутніми захворюваннями щитоподібної залози, серцево-судинної системи, 

виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, холециститом, панкреатитом, 

хронічною алкогольною хворобою печінки, остеоартрозом [3,19,36,37,40,109,154]. 

Багато науковців вивчало перебіг ХГС на тлі ВІЛ-інфекції. За даними 

професора О. А. Голубовської та співавторів, коінфекція ВІЛ та гепатиту С (ГС) 

сприяє прогресуванню обох патологічних станів. ГС у ВІЛ-інфікованих 

характеризується більш тяжким перебігом та вищою смертністю [46,47,48]. 

Мамедова І. С. зі співавторами доводить, що коінфекція ВІЛ та ГС сприяє 

прогресуванню ХГС, знижує якість життя пацієнтів та ускладнює проведення 

специфічної терапії, а також знижує іі ефективність [102,108,109]. Термінальні 

стадії патології печінки стали основною причиною смерті хворих з ВІЛ [140]. 

Згідно з даними іспанських дослідників, прогресування переходу ХГС у ЦП в 

пацієнтів із даною коінфекцією в 3,5 раза є вищим, ніж у хворих на ХГС без ВІЛ 

[206,222]. За даними деяких досліджень, коінфекція ВІЛ/ХГС характеризується 

більш високим вірусним навантаженням РНК HCV  порівняно з моноінфекцією 

HCV. У пацієнтів із даною поєднаною патологією рівень CD4+ T-лімфоцитів 

нижчий на 450 кл/мкл і асоціюється із більш високим рівнем віремії HCV. Крім 

того, у даних дослідженнях виявлено реєстрацію нижчої швидкості очищення від 

вірусу на тлі ВІЛ-інфекції під впливом ПВТ [81,109]. Деякі дослідження теж 

вказують на значне прискорення розвитку ЦП та ГЦК при коінфекції ВІЛ/ХГС. При 

типовому перебігу тривалість ХГС сягає 30 років і більше, в той час коінфекція ВІЛ 

та ГС цей період скорочує більше, ніж у 2 рази [109,123,231]. У дослідженнях, 



23 
 

проведених у 2002 році, у хворих на ЦП, які були інфіковані ВІЛ та HCV, ризик 

декомпенсації та смерті був вищим, ніж у ВІЛ-негативних пацієнтів. Більшість 

дослідників вважає, що частота розвитку СНІДу та летальних наслідків, які 

зумовлені СНІД- індикаторними захворюваннями, значно вищі у ВІЛ-інфікованих 

із супутнім ХГС [16,49,50].  

Українські науковці, вивчаючи функціональний стан печінки за біохімічними 

показниками крові у хворих із коінфекцією туберкульоз ВІЛ/ТБ із супутнім ХГС, 

виявили значне підвищення активності АлАТ з вираженим холестатичним 

синдромом [47,96,107]. Крім того, у ході дослідження встановлено, що клінічні 

прояви туберкульозу легень (ТБ) у хворих на ВІЛ із супутнім ХГС були більш 

вираженими. У таких хворих в 1,8 раза частіше спостерігався ускладнений перебіг 

туберкульозного процесу, що супроводжувався частішим бактеріовиділенням та 

деструктивними змінами легень. У таких пацієнтів частіше виявляли ТБ 

внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, полісерозити та позалегеневі форми ТБ. У 

даному дослідженні доведено, що ХГС у хворих на ВІЛ/ТБ провокує швидку 

генералізацію ТБ процесу і сприяє переходу ВІЛ- інфекції в термінальні стадії 

[109]. 

Стосовно перебігу ХГС у хронічних споживачів етанолу та його похідних є 

наукові дані, які вказують на те, що прогресування алкогольної хвороби печінки 

більш виражене у хворих із ХГС. Наявність HCV-інфекції значно збільшує ризик 

алкогользалежного ЦП, а алкоголь розглядають як важливий кофактор в 

прогресуючому перебігу ЦП, зумовленого HCV. Алкоголь може посилювати 

канцерогенність HCV, а HCV потенціює токсичність етанолу в таких хворих 

[87,124,139,150].  

Перебіг ХГС із хронічним гломерулонефритом вивчали українські науковці 

під керівництвом Ю.Ю. Рябоконь і виявили, що прояви порушення функції печінки 

не були домінуючими; у даної групи пацієнтів переважала виражена ренальна 

симптоматика, а ХГС тривало протікав з мінімальною активністю 

[153,154,155,156,157,158]. 
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М.І. Швед із співавтори [189,190] лослідили, що наявність ХГС впливає на 

перебіг гострого інфаркту міокарда. Вчені встановили, що 39-ти хворим у гострій 

фазі інфаркту міокарда за наявності ХГС були властиві глибші порушення систоло-

діастолічної функції лівого шлуночка. У цих пацієнтів мали місце такі 

ускладнення: епістенокардитичний перикардит, пароксизмальні тахіаритмії, 

транзиторні атріовентрикулярні блокади та блокади ніжок пучка Гісса, формування 

гострої аневризми лівого шлуночка [28,154]. Також у них частіше спостерігалися 

гемодинамічні порушення (гіпотензія, гіпертензія, бради– і тахікардії), значне 

зниження скоротливої функції міокарда та більш вираженими були лабораторні 

ознаки цитолізу, синдрому печінково-клітинної недостатності [91]. 

У дослідженнях професора О.В. Рябоконь у пацієнтів із ХГС на тлі 

абдомінального ожиріння в клінічній картині частіше виявляли астеновегетативні 

та геморагічні прояви, тромбо- та лейкоцитопенію, виражений цитоліз гепатоцитів. 

Результати морфологічних змін в печінці показали, що в таких пацієнтів ступінь 

фіброзу печінки (ФП) та стеатозу печінки (СП) був значно вищим 

[29,149,150,151,152].Також в іншому дослідженні цими ж науковцями (2009 р.) 

з’ясовано особливості перебігу ХГС у 48 пацієнтів із супутньою змішаною 

кріоглобулінемією. Науковці виявили, що в клінічній картині таких хворих, окрім 

симптомів, характерних для ХГС, виявляли артралгії (35,0 %), ознаки сенсорної 

периферичної полінейропатії (25,00 %), шкірної пурпури (61,8 %) [29], зміни 

вегетативного гомеостазу дисбалансу системи цитокінів та прооксидантної 

системи, що сприяло слабшій відповіді на ПВТ [11,18,90,97,106].  

У дослідженнях Ганьберг І. І. (2009 р.) при обстеженні 26 хворих на ХГС із 

остеоартрозом спостерігався більш виражений суглобовий синдром (хворі частіше 

скаржилися на ранкову скутість, парестезії рук і ніг, кульгавість, утруднення при 

ходьбі, відчуття швидкої втоми в ногах) порівняно із хворими на остеоартроз без 

супутнього ХГС. У даної групи пацієнтів діагностувалися частіше друга 

рентгенологічна стадія ураження суглобів та другий ступінь іх функціональної 

недостатності [40]. 
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При вивченні синдрому оксидативного стресу у хворих на ХГС із 

холестерозом жовчного міхура під керівництвом Т. П. Гарник виявили, що клінічна 

картина такої поєднаної патології характеризувалася поєднанням диспепсичного, 

гепатоспленомегалічного, астено-невротичного та астено-депресивного симптомо- 

комплексів [36,164]. 

Українські науковці на чолі з О. М. Бабак вивчали перебіг ХГС в поєднанні із 

некалькульозним холециститом. У ході дослідження виявлено, що за наявності 

такої коморбідної патології в клінічній картині домінувала саме симптоматика 

загострення хронічного запального процесу жовчного міхура, а також наявність 

функціональних змін з боку центральної нервової системи у вигляді 

астено- невротичного та астено-депресивного синдромів, тоді як ХГС протікав із 

низьким і навіть мінімальним ступенем активності [8,37].  

Щодо перебігу ХГС із супутніми виразковою хворобою шлунка та 

дванадцятипалої кишки доведено, що H. Pilory найчастіше трапляється у хворих на 

ЦП вірусної етіології (у 92 % обстежених хворих). Можливо, частіше поява 

гелікобактерного інфікування у хворих, в організмі яких вже персистує хронічна 

вірусна інфекція, пов’язана із пригніченням імунітету HCV [87].  

За даними деяких дослідників, у хворих на ХГС із супутніми хронічними 

запальними захворюваннями гастродуоденальної зони часто виявляли ознаки 

остеопорозу поперекового відділу хребта та проксимального відділу стегнової 

кістки, відзначали більший ступінь остеодефіциту та остеопорозу[142]. 

У 2016 році українські вчені, вивчаючи особливості ХГС у пацієнтів залежно 

від кількості наявних метаболічних факторів ризику (ІР, абдомінальний тип 

ожиріння, артеріальна гіпертензія), встановили, що наявність у хронічно 

інфікованих HCV пацієнтів метаболічних факторів ризику (двох і більше) сприяє 

частішій реєстрації тяжкого ФП з трансформацією в ЦП внаслідок також 

підвищення в крові рівня TNF-α, який корелює зі ступенем ФП та з метаболічними 

факторaми розвитку [150]. Цими ж авторами встановлено: наявність яскравої 

клінічної симптоматики, більш виражений симптом цитолізу у хворих на ХГС із 
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метаболічними факторами ризику та найвищим показником HOMA IR у даної рупи 

пацієнтів. 

Отже, можна зробити висновок, що наявність ВГС у пацієнтів, які 

страждають різноманітними соматичними захворюваннями, спричиняє погіршення 

всіх проявів даної патології, а сам ХГС у таких хворих може набувати нових 

клінічних особливостей, протікати важче з швидким розвитком характерних 

ускладнень та негативних наслідків. 

1.2. Патологічні зміни в органах і системах при хронічному гепатиті С та 

клініко-патогенетичні взаємозв’язки печінки та підшлункової залози  

 За даними багатьох досліджень, ще однією особливістю ВГС є наявність у 

45-76 % випадків при HCV-інфекції позапечінкових уражень із залученням до 

патологічного процесу ендокринної та кровотворної систем, міокарда, шкіри, 

суглобів, очей та інших органів і систем, які можуть не лише маскувати основні 

захворювання, а й виходити на перший план у клініці захворювання, що зумовлює 

велику кількість діагностичних помилок та впливає на прогноз захворювання 

[124,139,150,233,246]. Системність ураження внутрішніх органів при ВГ 

встановлена багатьма клініко-морфологічними дослідженнями і часто передує 

розгорнутій клінічній картині ураження печінки, залишаючись єдиною ознакою 

захворювання [31,35]. 

Небезпека перебігу ХГС також полягає у формуванні ФП. Сьогодні багато 

дослідників виділило основні фактори ризику прогресування ФП: вживання 

алкоголю, вік більше 40 років, чоловіча стать (у чоловіків фіброз печінки 

розвивається і прогресує швидше та частіше, ніж у жінок), расова приналежність, 

метаболічний синдром, ІР, стеатогепатит та СП, коінфекція ВІЛ, різні токсичні 

фактори, супутні ендокринні захворювання [47,157,158] та коморбідні стани. Тобто 

ХГС розглядається як поліорганна системна патологія [49,65,67].  

Основними ланками патогенезу, що пояснюють можливість виникнення 

системних проявів при HCV, вважають печінкову та позапечінкову реплікації 

вірусу, гетерогенність генотипів HCV, мутації геному вірусу, прямий 



27 
 

цитопатичний ефект HCV, імунні порушення, які зумовлені персистенцією й 

розмноженням вірусу [33,221]. 

У літературі знаходимо дані стосовно онкогенного впливу HCV, який 

поширюється не лише на печінкові клітини. Дослідження останнього десятиліття в 

Італії, Японії, США, Іспанії, Франції показали високу частоту виявлення маркерів 

HCV у пацієнтів із злоякісними В-клітинними лімфомами (9-56%) 

[196,197,198,199,200]. 

При HCV-інфекції також характерне виникнення міокардиту. У своїх 

дослідженнях українські науковці (Ю. Ю. Рябоконь і співавтори) також виявили 

зміни варіабельності серцевого ритму в пацієнтів із хронічною HCV-інфекцією 

[60,153,154,155,156]. 

У ході багатьох світових досліджень доведено, що основним етіологічним 

чинником розвитку змішаної кріоглобулінемії є HCV. Підтвердженням цього є 

високий відсоток (80-96 %) виявлення анти-HCV і РНК HCV в сироватці крові 

таких хворих [64]. Основними позапечінковими проявами, що частіше виникали у 

хворих на ХГС із змішаною кріоглобулінемією, є шкірний васкуліт, синдром Рейно, 

поліміалгії та поліміозити, дерматоміозити, периферійна нейропатія, 

гломерулонефрит, фіброзуючий альвеоліт, міокардит, синдром Шегрена 

[29,76,113,114,149,171]. 

У літературі знаходимо також дані стосовно асоційованого з ХГС ураження 

нирок [67,135,155]. При аналізі особливостей перебігу HCV-асоційованого 

хронічного гломерулонефриту у 80 % виявлені виражені прояви нефротичного та 

сечового синдромів, які переважали над клінічними проявами ураження печінки 

[3,8,25]. 

Також на сьогодні доведений вплив ХГС на гормональний статус хворих. 

Зокрема, у дослідженнях науковців у 31,6 % таких пацієнтів реєструвались клінічні 

прояви ураження щитоподібної залози (ЩЗ) (в основному дифузна гіпертрофія), а 

в 14,5  % осіб був виявлений ЦД 2 типу [18,19,22]. За даними зарубіжних учених, 

такі ендокринні порушення, як ЦД, хвороби ЩЗ та ревматоїдний артрит істотно 

частіше трапляються при HCV-інфекції, ніж при HBV-інфекції [148]. За даними 
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інших наукових досліджень [219] у хворих на ХГС спостерігалось часте залучення 

до патологічного процесу ЩЗ, що проявлялося в лабораторних змінах вмісту 

гормонів, появі органоспецифічних автоантитіл [24]. У дослідженнях українських 

вчених (І. А. Боброва та співавтори, 2012 р.) [18,19,20,21] при з’ясуванні впливу 

специфічної ПВТ хворих ХГС на стан ЩЗ виявлено, що, окрім виникнення в таких 

пацієнтів цитокініндукованого тирeоїдиту протягом лікування, ще до призначення 

у них ПВТ проявлялись різноманітні тиреоїдні стани. Також при ультразвуковому 

дослідженні ЩЗ до призначеня ПВТ виявляли тиреоїдну патологію неавтоімунного 

характеру: вузловий зоб, осередкові утворення, гіперплазію залози. Крім того, 

неаутоімунна патологія ЩЗ у хворих на ХГС трапляється в 6,9 раза частіше у 

пацієнтів, які схильні до цитокініндукованих тиреоїдитів [2,5,32,34,35]. Важливим 

є те, що в пацієнтів із цитокініндукованими тиреоїдитами через вироблення 

специфічних антитіл до ІФН-α знижується частота досягнення СВВ на ПВТ [1,18]. 

2007 року опублікована праця вчених, які, крім широкого спектру 

позапечінкових проявів у HCV-інфікованих (кріоглобулінемія – 37,5 %; ураження 

нирок – 25 %; ЦД типу 2-22,8 %; тромбоцитопенія – 31,6 %; артралгії  – 18,4 %; 

висипання на шкірі – 17,6 %; дисфункції ЩЗ – 14,7 % та інші), виділили фактори 

ризику їх виникнення: вік пацієнтів > 60 років, жіноча стать, інфікування шляхом 

переливання крові, тривалість інфікування >20 років, масивний ФП 

[216,218,219,232,235,245]. 

За даними багатьох досліджень, ЖДГ спостерігається майже в 50 % пацієнтів, 

інфікованих HCV, і трапляється в 2,5 раза частіше, ніж у загальній популяції 

[32,80]. Стеатоз наявний у середньому в 55 % випадків ХГС. Розповсюдження та 

вираження СП залежить як від факторів вірусу, так і від особливостей організму 

пацієнта. Було виявлено, що вірус С третього генотипу володіє стеатогенними 

властивостями [38,50,60,85]. При першому генотипі стеатоз асоційований з такими 

особливостями, як метаболічний синдром (МС), ІР, підвищення ІМТ, вісцеральне 

ожиріння та етнічність. Незалежно від генотипу, НСV-асоційований стеатоз є 

фактором ризику для прогресування ФП. Більше того, стеатоз є фактором ризику 

розвитку ГЦК у пацієнтів із НСV як із ЦП, так і без ЦП (рівень доказів ІІІ за AISF) 
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[30,50,75]. НСV-асоційований стеатоз пов’язаний із більш низькою стійкою 

вірусологічною відповіддю на лікування пегільованими інтерферонами і 

рибавірином у пацієнтів, інфікованих першим генотипом, та зі зростанням частоти 

рецидивів у хворих на другий та третій генотипи [26,55,105,116,136,152,144,186].  

У 2012 та 2014 роках група українських вчених під керівництвом професора 

О. А. Голубовської вивчала перебіг ХГС та ефективність стандартної ПВТ у 

пацієнтів із ХГС залежно від наявності метаболічних факторів ризику (ІР, СП). У 

ході даних досліджень встановлено, що HCV є «метаболічним» вірусом, який 

здатний індукувати розвиток ІР (особливо 1 генотип) при нормальній і навіть 

зниженій масі тіла незалежно від наявності метаболічних чинників; наявність СП 

та ІР у даної групи пацієнтів є маркерами неефективності терапії. А СП, незалежно 

від його форми (вірусіндукований, метаболічний чи поєднаний), погіршує прогноз 

стосовно швидкості прогресування ФП при ХГС [46,47,48,87]. 

Незаперечним є факт виникнення патологічних змін у підшлунковій залозі 

(ПЗ) при ВГ. Оскільки печінка і ПЗ входять до так званої гепато-

панкреатодуоденальної анатомо-функціональної системи, тому закономірними є 

взаємні впливи патологічних процесів, які виникають у них. Особливе значення має 

розвиток панкреатиту на фоні вірусної інфекції В і С. Патогенез ураження ПЗ, так 

само як і печінки, складається з реплікації вірусів в цих органах, гетерогенності 

генотипів і мутації геномів вірусів, прямого цитопатичного ефекту (для HCV), 

імунопатологічних змін у печінці та ПЗ, загальних імунологічних порушень 

[57,82,118,176]. Імунопатологічні зміни проявляються паренхіматозними і 

судинними змінами, причому особливе значення надається змішаній 

кріоглобулінемії  (особливо при HCV-інфекції) [149,153,234]. Гострі гепатити А і 

Е, гострі й хронічні гепатити В і С в деяких випадках супроводжуються 

панкреатитом [145,176]. Вираження змін з боку ПЗ може бути різним – від 

безсимптомного підвищення активності панкреатичних ферментів у крові [82] до 

пaнкреонекрозу. Тяжкість панкреатиту, як правило, відповідає тяжкості гепатиту 

[127,147]. 
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Можливі 3 принципових варіанти патогенетичних взаємовідносин 

захворювань печінки і ПЗ: єдиний етіологічний фактор уражає два органи, 

первинним є захворювання печінки, що тягне за собою ураження ПЗ [73,91,94,103]. 

При першому варіанті збудниками є віруси, які проявляють одночасно гепато – і 

панкреатотоксичну дію: віруси гепатитів А, В, С, Е; аденовіруси, ВІЛ, віруси 

Епштейна-Барра і епідемічного паротиту; цитомегаловірус [44,57,82,176].  

Стан ПЗ у хворих на ВГ вивчала академік Ж. І. Возіанова [35,57]. За її даними, 

пошкодження ПЗ виявляється в 78,2 % хворих на вірусний гепатит А і у 85 % 

хворих на ХВГ. Така патологія ПЗ у хворих на ВГ, що часто виникає, дає змогу 

говорити про наявність гепатопанкреатичного синдрому у хворих на ВГ. У цих 

дослідженнях встановлено, що зміни ПЗ у таких хворих виникають ще в 

дожовтяничний період і можуть зберігатися довготривалий час. Обстеження цих 

хворих у різні терміни після виписки зі стаціонару показало, що більшість 

залишкових явищ (диспепсія, метеоризм, несприйнятливість деяких харчових 

продуктів, слабкість, підвищена втомлюваність та ін.) пов'язана частіше із 

залишковими порушеннями функції ПЗ, ніж з патологією печінки. Ж.І. Возіанова 

висловлює думку про можливість відношення ВГ до факторів ризику розвитку 

захворювань ПЗ (гострого реактивного й загострення хронічного панкреатитів) і 

навіть виникнення ЦД [57,82,176].  

Патологія ПЗ при HCV-інфекції може проявлятися у вигляді лімфо-

проліферативних процесів, в тому числі й злоякісних. Такі процеси описані як 

варіанти патогенезу позапечінкових проявів вірусної інфекції. HCV індукує 

доброякісну лімфопроліферацію внаслідок переважної тропності цього віруса до 

В-лімфоцитів, причому в частини хворих на ХГС доброякісна лімфо-проліферація 

трансформується в злоякісну [58,274]. K.  Tanaka і співавтори описали випадок 

злоякісної лімфоми ПЗ при HCV-інфекції [233]. Панкреатит може розвиватися 

внаслідок біліарної дисфункції, характерної для вірусних гепатитів [83,128]. 

Ехографічні прояви ураження ПЗ при ХГС виявлялись у збільшенні її розмірів 

локального чи дифузного характеру, підвищенні ехогенності, структурній 

неоднорідності за рахунок вогнищ фіброзу й ділянок кальцинації, нечіткості та 
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нерівності контурів, розширенні основного панкреатичного протоку більше 2 мм в 

області тіла, гіперехогенності й нерівності його внутрішніх контурів, що свідчить 

про розвиток при ХГС набряково-інтерстиціального чи фіброзно-склеротичного 

варіанта перебігу хронічного панкреатиту [83,129,132,262]. 

Протягом останніх 20 років українські та зарубіжні вчені все частіше 

повідомляли про те, що багато осіб стають пацієнтами ендокринологів після 

перенесених інфекційних недуг. Іноді досить швидко, а іноді й з деякою, часом і 

значною, затримкою в часі. Збудники багатьох з цих захворювань (хоча й не всіх) 

не розмножуються в тканинах ПЗ, але їх роль, очевидно, є опосередкованою і 

багато в чому визначається участю імунної системи людини [43,68,]. Важливим є 

той факт, що печінка, не будучи ендокринною залозою, відіграє основну роль у 

здійсненні метаболічних процесів, а саме – у взаємоперетворенні вуглеводів, 

ліпідів, білків, нуклеотидів, забезпечує імунологічний та токсикологічний 

конторолі. У фізіологічних умовах інсулін, щойно утворений у ПЗ, по системі 

портальних вен надходить в печінку, де 50 % його зв'язується гепатоцитами й 

використовується ними [148,152]. У фізіологічних умовах у системі «інсулін-

печінка» існує і зворотний зв’язок: печінка бере участь у регуляції активності 

інсуліну, що має неабияке значення в патогенезі ЦД [5,8,9,22,44,112,128,180, 

183,267]. Печінка відіграє ключову роль у вуглеводному обміні, у ній відбувається 

основний процес, що забезпечує гомеостаз глюкози, – синтез та розпад ендогенного 

полімеру глюкози – глікогену. Вона забезпечує основні процеси глюконеогенезу 

(утворення ендогенної глюкози з амінокислот та молочної кислоти), залучення 

найважливіших моносахаридів до метаболічних циклів [42,46,62,81,98,132,137].  

При вивченні перебігу лептоспірозу на тлі ЦД група українських вчених на 

чолі з О. Я. Пришляк виявила значну полісимптомність початкового періоду 

захворювання, внаслідок чого попередній діагноз лептоспірозу був виставлений 

тільки в 26,32  % пацієнтів [71,111,112]. Також у ході дослідження встановлено, що 

при поєднаній патології переважали середньоважкі та важкі форми лептоспірозу з 

вираженою симптоматикою та появою нових клінічних ознак, збільшенням 

тривалості перебування в умовах стаціонару та можливими рецидивами [134]. 
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Інші зарубіжні вчені [196,198,209,236,237] довели, що ЦД є фактором ризику 

для інфекцій, викликаних Salmonella enteriditis, що протікає з взаємообтяжливими 

впливами.  

Цукровий діабет (ЦД) – одне з найпоширеніших ендокринних захворювань. У 

розвинутих країнах частота його в популяції становить 4-5 % [69,80,86,88,94,95]. У 

даний час за медико-соціальним значенням ЦД відводиться чільне місце 

безпосередньо після серцево-судинних і онкологічних захворювань [29,209]. 

Справжня захворюваність населення на ЦД є значно вищою, оскільки 

співвідношення кількості зареєстрованих хворих та осіб із прихованим, а також 

недіагностованим ЦД становить 1:2, 3:5 [97,98,111,112,128,129,134] і крім того, 

кількість хворих на ЦД невпинно зростає з кожним роком. При ЦД спостерігаються 

зміни в багатьох органах і системах [180,183,192,265,267]. Тривалий перебіг ЦД 

веде до ураження гепатобіліарної системи, а в тяжких випадках – до порушення 

функціонального стану паренхіматозних клітин, жовчoтворної і жовчoвидільної 

функцій. Декомпенсація або хронічна недостатня компенсація обміну призводить, 

по-перше, до зниження запасів глікогену в гепатоцитах, а, по-друге, до 

накопичення в них ліпідів. Такі зрушення сприяють розвитку гепатостеатозу 

[2,12,30,150]. У хворих на ЦД спостерігаються: збільшення, ущільнення, болючість 

печінки. Може бути іктеричність слизових оболонок і склер. Цей стан позначається 

збірним поняттям “діабетична гепатопатія” [88,94,98,103]. 

Внаслідок цього, на нашу думку, важливим є вивчення основних 

патогенетичних особливостей перебігу даних взаємообтяжливих станів. 

У доступній науковій літературі знаходимо небагато даних стосовно перебігу 

ХГС на тлі супутнього ЦД і в багатьох із них розглядається роль HCV в розвитку 

ЦД як можливого позапечінкового прояву, пов’язаного як із реплікацією вірусів в 

ендокринних клітинах органа, так і з імунопатологічним процесом. У таких 

пацієнтів у крові підвищується рівень аутоантитіл до інсуліну і розвивається 

резистентність до нього [17,263]. Серед даних літератури є відомості про роль 

вірусу Коксакі серотипів В4 та В5 з родини ентеровірусів [44] у виникненні ЦД 1 

типу. Також деякі автори вказують на роль таких факторів, як вірус червоничка, 
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цитомегаловірус у виникнений ЦД 1 типу [131]. Вироблення аутоантитіл проти 

острівцевих клітин у людини описано також після захворювання на інфекційний 

паротит. Іноді до виникнення ЦД-1 бувають причетні такі патогени, як вірус 

Епштейна-Барра та вірус вітряної віспи, оперізуючого лишаю людини [125].  

У багатьох дослідженнях виявлено, що віруси гепатитів В і С здатні уражати 

b- клітини ПЗ і викликати діабетоподібний синдром. В інших дослідженнях [130] 

гіперглікемія у хворих на гепатити В і С спостерігалась у 5,7 % випадків, а 

зниження продукції амілази – у 8,6 % [141]. Розвиток ЦД-2 при HCV-інфекції 

підтверджений багатьма дослідниками [132,229,263,264], які визначили і фактори 

ризику виникнення ЦД 2 типу при HCV- інфекції: чоловіча стать, підвищений тиск 

крові, надмірна маса тіла. Відомим є той факт, що при некомпенсованому ЦД 

спостерігається парадоксальне неконтрольоване збільшення продукції ендогенної 

глюкози печінкою на фоні дефіциту інсуліну; незважаючи на значну гіперглікемію, 

у печінці відбувається активація процесів глікогенолізу та глюконеогенезу 

[175,180]. Відомо також, що дефіцит інсуліну призводить до розладів 

вуглеводного, жирового, білкового обмінів, підвищення активності 

контрінсулярних гормонів, розвитку хронічного ендотоксикозу, що негативно 

впливає на функцію печінки, погіршуючи перебіг основного захворювання 

[9,68,103,106,117]. У таких умовах цей орган не лише втрачає спроможність 

утилізувати глюкозу крові, але й навпаки – є її активним продуцентом унаслідок 

зниження синтезу глікогену й активізації глюконеогенезу, викликаючи розвиток 

так званого синдрому взаємного обтяження [171]. 

Деякі дослідники виявили також можливість виникнення ЦД у хворих на ГС, 

особливо при лікуванні інтерфероном [160]. Ще в 90-х роках минулого століття при 

вивченні факторів впливу на перебіг та ефективність ПВТ виявлено, що серед 

пацієнтів з ХГС доволі часто трапляються такі порушення вуглеводного обміну, як 

ЦД 2 типу, гіперглікемія натще, порушення толерантності до глюкози та ІР 

[134,182]. У ході наукового дослідження О. А. Голубовська і співавтори (2014 р.) 

зазначили, що ЦД 2 типу частіше трапляється серед пацієнтів саме з HCV-

асоційованим цирозом печінки [48].  
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У 2000 році науковці під керівництвом H.  Knobler під час наукового 

дослідження провели аналіз частоти виявлення ЦД 2 типу у хворих на ХГС та ХГВ 

без ЦП порівняно із особами, які не страждали захворюваннями печінки (за даними 

гістологічного дослідження), і виявили, що ЦД 2 типу частіше траплявся в осіб із 

ХГС (33 % проти 12 % та 5,6 %) [9,22,66,69,78,196,237,240,267,273]. У ході інших 

досліджень, проведених зарубіжними вченими, також було виявлено що ЦД 2 типу 

частіше виявляли саме в пацієнтів із ХГС [231, 237,240,267,273]. 

У дослідженні, проведеному в 2001 році J.K.  Ryu [198], було 

продемонстровано, що серед хворих на ХГС ЦД 2 типу спостерігався в 2 рази 

частіше, ніж у хворих на ХГВ (24,0 % проти 10,4 %; р<0,05). У 2003 році дослідники 

з Тайвані продемонстрували залежність частоти виявлення ЦД 2 типу в пацієнтів 

із ХГС та без ХГС залежно від віку. Було виявлено, що у хворих на ХГС віком 35-

49 років ЦД 2 типу трапляється частіше порівняно з особами такого ж віку в 

контрольній групі (11,8 % і 3,9 %); у віці 50-64 роки – в 1,6 раза частіше (21,6 % та 

18,8 %); а в пацієнтів, старших 65 років, достовірна різниця в частоті виявлення ЦД 

2 типу була відсутня. На їхню думку, пов’язано це з тим, що хворі старшого віку, 

які страждають на ХГС в поєднанні з ЦД 2 типу, мають досить тривалий анамнез 

гепатиту і відповідно вищий ризик летальності, на відміну від хворих на ХГС без 

супутньої патології [201,202,203,204,205,206].  

Більш високу частоту виявлення ЦД 2 типу серед пацієнтів із ХГС визначили 

і японські дослідники у 2003 році (M. Arao et all) [264], яка становила 10,4 %; 

натомість у групі хворих на ХГВ частота виявлення ЦД 2 типу була значно нижчою 

(1,1 %) [206,207,208,210,211,212].  

Група дослідників Zein C.O et al (2005 р.) [213] виявила більш високу частоту 

прояву ЦД 2 типу серед хворих на ХГС (14,5 %) порівняно із загальною популяцією 

(7,8  %), (р<0,05). Іншим важливим моментом у даному дослідженні було 

виявлення залежності частоти ЦД 2 типу й гіперглікемії натще від тривалості 

гепатиту, тому тривалий анамнез гепатиту є незалежним предиктором розвитку ЦД 

2 типу [209,236,237,240,241,251]. 
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У 2004 році A. Lecube зі співавторами [224], вивчаючи частоту порушення 

вуглеводного обміну (гіперглікемії натще або ЦД 2 типу ) в пацієнтів із ХГС, 

з’ясували, що в пацієнтів, які страждають на ХГС, порушення вуглеводного обміну 

виявлялося у 32 %, що було частішим, ніж у хворих без ХГС, де порушення 

вуглеводного обміну траплялось у 12 % пацієнтів (р=0,0003). А в 2006 році в ході 

іншого дослідження даних авторів також було показано, що ризик розвитку ЦД у 

хворих на ХГС пов’язаний в основному із формуванням інсулінорезистентності, а 

не внаслідок порушення інсуліносекреції. Доведено частішу наявність anti HCV 

серед хворих на ЦД порівняно зі здоровими людьми (11,5 % проти 2,5 %; р<0,001), 

і також прояви активного гепатиту частіше реєструвалися у пацієнтів із ХГС на 

фоні супутнього ЦД (72,3 %) порівняно із пацієнтами без супутнього ЦД (лише в 

24,7 %; р<0,001) [268,270].  

У ході багатьох досліджень виявлено також підвищення секреторної 

активності ПЗ при ХГС [269], хоча є й багато наукових досліджень, які вказують 

саме на тропність HCV-інфекції до острівцевих клітин ПЗ [271]. 

Є дані стосовно значення виявлення маркерів ВГ у хворих на 

інсулінонезалежний ЦД (ІНЦД). Із 501 хворого у 154 (30,7  %) були виявлені 

маркери вірусних гепатитів: В – у 110 хворих (22,0 %; у тому числі HBsAg – 4,0 %, 

анти-НВс IgG – у 18,0 %); С – у 30 (6,0 %); одночасна наявність маркерів гепатитів 

В і С – у 14 хворих (2,7 %) [263]. При порівнянні отриманих результатів з 

показниками здорових донорів виявлено, що у хворих на ІНЦД антитіла до вірусу 

гепатиту С виявлялись достовірно частіше (р<0,001), a HBsAg – з такою ж 

частотою, що й у здорових донорів (р>0,05). Відмічено значне збільшення 

інфікованих хворих зі збільшенням тривалості захворювання. При тривалості 

захворювання до 5 років частота хворих, у крові яких були виявлені маркери 

вірусних гепатитів В і/або С, становила 27,5 %, 6-10 років – 30,5  %, 11-15 років – 

32,9 %. Зі збільшенням тривалості захворювання до 16-20 років більше 40 % хворих 

ІНЦД (42,4 %) мають у крові ті чи інші маркери ВГ [244,263,264].  

При аналізі приросту частоти ускладнень зі збільшенням тривалості 

захворювання у хворих на ЦД виявлений достовірно більший приріст ускладнень і 
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відповідно більш важкий перебіг ЦД в інфікованих хворих порівняно з 

неінфікованими (р<0,05). Зокрема, катаракта в дебюті ІНЦД у інфікованих хворих 

спостерігалася в 17,5 % випадків, після 15 років перебігу - в 44,4 % (приріст 

29,6  %), у неінфікованих відповідно – 9,6 % і 31,6 % ( приріст 22 %). Приріст 

частоти нефропатій і ретинопатій у інфікованих хворих був майже в 2 рази вищий, 

ніж у неінфікованих (40,5 % проти 23,6 % і 46,4 % проти 24,6 % відповідно). 

Макросудинні ускладнення – стенокардія, інфаркт міокарда, інсульт і 

мікроангіопатія нижніх кінцівок – ці показники в інфікованих хворих були також у 

2 рази вищі ніж, у здорових осіб [188].  

При аналізі ступеня компенсації вуглеводного обміну в інфікованих хворих з 

ІНЦД, залежно від фази біологічного циклу вірусу, встановлено, що в 

реплікативній фазі декомпенсація вуглеводного обміну спостерігалася достовірно 

частіше, ніж у нереплікативній (86,1 % проти 63,6 % відповідно; р=0,03). 

Компенсація вуглеводного обміну, навпаки, достовірно частіше спостерігалася в 

нереплікативній фазі вірусних гепатитів В і С (35,1 % проти 11,1 %; р=0,02) 

[103,117,136,]. 

У науковому дослідженні, яке було проведене групою японських вчених 

(Kazuhiko Koike et al) з використанням тваринних моделей, показано, що розвиток 

гіперінсулінемії та ІР було встановлено у трансгенних мишей, трансінфікованих 

core-білком HCV [197,215,218,233,247]. Також в іншому експериментальному 

дослідженні [266] продемонстровано, що сама гіперінсулінемія призводить до 

посилення реплікації HCV in vitro [252]. 

Італійські науковці в 2009 році на чолі з R. Moucari et al. вивчали частоту 

виявлення ІР та МС (діагностованого відповідно до критеріїв АТМ ІІІ) у хворих на 

ХГС, інфікованих 1-им або 2-им генотипом ВГС, хворих на неалкогольну жирову 

хворобу печінки (НАЖХП) і практично здорових осіб без СП. У пацієнтів із ХГС 

виявлена ІР була асоційована з вираженим ФП, а в пацієнтів із НАЖХП – із 

підвищеним індексом маси тіла та тригліцеридемією. МС суттєво частіше 

виявлявся серед хворих на НАЖХП (27,9  %), тоді як серед пацієнтів із ХГС та без 
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ХГС відмінностей у частоті виявлення МС не було виявлено (4,1 % проти 5,6 %) 

[238,249]. 

У науковому дослідженні українських вчених (2015р.) при обстеженні 177 

пацієнтів із поєднаною патологією ХГС та ЦД виявлено більш виражений 

холестатичний компонент в поєднанні із високим ступенем ФП [60,62,63]. 

Отже, сьогодні HCV-інфекцію можна називати предиктором розвитку 

порушень вуглеводного обміну і відповідно – розвитку ЦД 2 типу. Наявність ЦД 2 

типу в пацієнтів із ХГС підвищує прогресування даного захворювання з розвитком 

ГЦК (у 13 % проти 5,9 % у групі порівняння), внаслідок стимуляції проліферації 

клітин ГЦК in vitro [5,8,9,12,17,22,196,198]. 

При вивченні взаємообтяжливих впливів ЦД та інших метаболічних станів на 

захворювання печінки більшість науковців виявила значні зміни балансу клітинної 

та гуморальної відповідей, що залежали від активності процесів ПОЛ на тлі 

гіперглікемії, гіперліпідемії та диcбактеріозу кишечника [138,242,254]. 

1.3. Значення інтерлейкінів, перекисного окислення ліпідів та стану 

мікрофлори кишечника в перебігу хронічного гепатиту С та цукрового діабету 

Cьогодні відомо, що особливості перебігу ХГС залежать від 

імунопатологічних реакцій [68,83,84], але, на жаль, у більшості хворих на ХГС 

імунна система не здатна елімінувати вірус, що дозволяє йому тривалий час 

реплікуватись в гепатоцитах.  

В останні роки доведено, що імунна відповідь, як ефекторна фаза імунних 

реакцій, регулюється розчинними медіаторами – цитокінами, які координують 

важливі процеси в печінці: ріст гепатоцитів та їх регенерацію, запальні процеси, 

розвиток фіброзу та цирозу [39,51].  

Інтерлейкін 2 (IL-2) відомий як потужний індуктор синтезу α -ІФН, який 

характеризується антогоністичними відносинами з інтерлейкіном 4 (IL-4) у 

механізмах рецепроктної регуляції [90]. За даними світових досліджень, 

відсутність та зменшення кількості HCV-RNA в сироватці крові супроводжуються 

зниженням рівня IL-4 та IL-10. Зниження вмісту IL-4 у сироватці хворих, які 
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пройшли курс лікування, може служити предиктором формування первинної 

ремісії [106]. У той же час високий рівень IL-4 при зниженні рівня IL-2 в сироватці 

крові пов’язаний із тривалим персистуванням HCV в організмі, високою 

активністю інфекційного процесу [107]. Дані стосовно особливостей цитокінового 

статусу у хворих на ХГС в літературі є суперечливими, але серед багатьох 

науковців існує думка, що тільки розвиток сильної та єдиної довготривалої Т-

клітинної відповіді може призвести до припинення HCV-  інфекції. 

Більшість українських та зарубіжних авторів, вивчаючи основні патогенетичні 

механізми порушень при ХГС, виявила з вірогідною різницею зниження 

концентрації інтерферону (ІФН-α) та IL-2 на противагу їх підвищенню при 

нормальному функціонуванні імунної системи та одночасне підвищення вмісту 

таких протизапальних цитокінів, як IL-4 та IL-1, і встановила достовірний 

кореляційний зв’язок між рівнем фактора некрозу пухлин (TNF-α) і IL-4 та 

активністю АлАТ і АсАТ, індексом гістологічної активності [161,213,220,253,266]. 

Тому можна зробити висновок, що IL-4 та IL-10, як протизапальні цитокіни, 

здатні інгібувати функції Th1 лімфоцитів і пригнічувати продукцію ІФН- α та IL-2 

[152,186,187,214]. 

Важливим є те, що вплив на продукцію міжклітинних медіаторів (цитокінів) 

на сьогодні розглядається багатьма вітчизняними та зарубіжними дослідниками як 

один із можливим шляхів позитивного терапевтичного ефекту ПВТ. Зокрема, в 

деяких дослідженнях знаходимо інформацію про зниження рівня IL-4 та TNF-α на 

фоні подвійної терапії препаратами інтерферонів та нуклеозидних аналогів 

[227,229,230,239,242,245,253].  

Таким чином, на нашу думку, визначення переважання типу імунної відповіді 

з продукцією тих чи інших цитокінів є основою не лише для більш точного 

розуміння патологічного процесу і прогнозу ХГС, але й для ефективності лікування 

[193,215,216,217,224,226,250]. Важливою терапевтичною проблемою стосовно 

ХГС для багатьох світових дослідників на даний час є необхідність розроблення 

терапії «супроводу» при проведенні специфічної ПВТ, яка б забезпечила через 
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корекцію основних патогенетичних змін (а власне і системи цитокінів) стійку 

вірусологічну відповідь. 

Крім того, за даними багатьох дослідників, у патогенезі структурно-

функціональних порушень судинної стінки у хворих на ЦД, гепатопатії, ІР 

провідна роль також належить дисбалансу системи цитокінів. Є дані про те, що при 

вивченні механізмів виникнення діабетичної ретинопатії  дослідниками було 

виявлено підвищення рівня IL-4, IL-6, що, у свою чергу, підсилювалось 

підвищенням рівня глюкози крові [11,18,42,52,244]. При вивченні рівня цитокінів 

у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з ЦД, науковці зафіксували 

збільшення утворення прозапальних цитокінів (IL-18) і зниження протизапального 

цитокіну (IL-10), встановили пряму залежність між показниками глюкози та IL-18 

та рівнями інсуліну та IL-10, що може свідчити про вплив цитокінів на розвиток 

подальшого ЦД 2 типу [116,244]. Крім того, за сучасними уявленнями про 

патогенетичні механізми виникнення стеатогепатиту, в основі виникнення жирової 

інфільтрації печінки лежить спочатку активація ПОЛ з виникненням 

оксидативного стресу та підвищенням внаслідок цього таких прозапальних 

цитокінів, як IL-4, ТNF-α, IL-1β, IL-6 [103]. 

Уявлення про патогенез ЦД 2 типу протягом останніх років збагатилося 

науковими відомостями щодо важливого значення цитокінів у розвитку ЦД 2 типу, 

як активаторів хронічного запального процесу в ПЗ, в результаті якого відбувається 

порушення синтезу інсуліну; ролі цитокін-індукованого субклінічного запалення в 

патогенезі ІР. Так у літературі знаходимо результати досліджень стосовно ролі у 

виникненні ІР, як основної патогенетичної складової ЦД 2 типу, підвищення рівнів 

IL-6 та TNF-α і зменшення вмісту IL-10 та IL-4 [150]. 

У дослідженнях доведено, що у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з НАЖХП 

також є значне збільшення цитокінів TNF-α та IL-6 [175]. При вивченні перебігу 

НАЖХП іншими українськими науковцями у хворих на ЦД 2 типу виявлено 

підвищення IL-1β в сироватці крові, наявність кореляційного прямого зв’язку між 

IL-1β та ТГ. У ході даного дослідження доведено роль IL-1β у розвитку дисліпідемії 

та запально-некротичних змін в печінці [194].  
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Також групою українських вчених при вивчені особливостей перебігу 

гострого інфаркту міокарда на тлі ЦД 2 типу доведено роль у патогенетичних 

змінах підвищення рівнів IL-6 і TNF-α та зниження IL-10 та IL-4 [268]. 

Muzzi A., вивчаючи вплив антагоністів IL-1 рецептора на маркери запалення в 

пацієнтів із ЦД 2 типу, показав, що зниження рівня ІЛ-1 покращує глікемічний 

контроль у даної групи пацієнтів, а підвищений рівень глюкози, натомість, 

викликає виділення IL-1β бета-клітинами, що призводить до секреції дефектного 

інсуліну і зниження проліферації клітин та апоптозу [258]. 

Дослідники, вивчаючи роль цитокінів в патогенезі експериментального ЦД 2 

типу в щурів, виявили зростання рівнів IL-1β та IL-6 [90,116]. 

Також українські вчені в 2016 р. у хворих на ЦД 2 типу із різною компенсацією 

та супутньою артеріальною гіпертензією ІІ-ІІІ ступеня вивчали зміни цитокінів, 

зокрема IL-2, IL-4 та TNF-α. У ході дослідження виявлено збільшення рівнів даних 

цитокінів та їх роль в розвитку декомпенсації ЦД 2 типу та артеріальної гіпертензії 

[152,161,183,213]. 

Оскільки в патогенезі як ЦД 2 типу, так і ХГС провідне місце займають зміни 

цитокінового профілю, доцільним є вивчення балансу інтерлейкінового профілю 

при даній коморбідній патології.   

У механізмах апоптозу, деструкції гепатоцитів і розвитку фіброзу в печінці 

значну роль, на думку багатьох дослідників, можуть відігравати порушення в 

системі ПОЛ та АОЗ [184]. 

Наприкінці минулого століття питання ПОЛ при хворобах печінки розробляли 

українські та зарубіжні вчені. В багатьох дослідженнях було доведено посилення 

процесів пероксидації внаслідок дії різних токсичних впливів (чотирихлористого 

вуглецю, анілового та етилового спирту, галактозаміну, 3, 4 – бесупірену та ін.), 

ішемії, а також при хронічних дифузних ураженнях печінки вірусної етіології. 

Іншими дослідниками встановлено зниження активності супероксиддисмутази 

(СОД) і глутатіонпероксидази в процесі інтоксикації ПОЛ при ішемії печінки і 

токсичному впливі, а також хронічній алкогольній хворобі печінки [25,93,189]. 
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Для нейтралізації надлишкової ліпопероксидації й підтримання стаціонарної 

концентрації вільних радикалів в організмі людини існують ферментні й 

неферментні системи АОЗ [114].  

Існує багато літературних даних, які свідчать про важливість у патогенезі 

виникнення гострих та хронічних гепатитів збільшення кількості продуктів ПОЛ – 

ДК та малонового альдигіду (МА) в сироватці крові, пригнічення активності СОД 

залежно від стадії захворювання, ступеня тяжкості й етіології гепатиту 

[54,80,93,103] і встановлений прямий кореляційний зв’язок між концентрацією 

МА, ДК і активністю АлАТ.  

На сьогодні залишається дискусійним питання стосовно змін в імунній системі 

людини залежно від активності систем ПОЛ/АОЗ. Чабан Т. В. та співавтори 

(2017  р.) [184,185] встановили, що у хворих на ХГС з мінімальною активністю 

показники МА та ДК у сироватці крові перевищували показники здорових осіб на 

90,91 % та 60,74 % відповідно (р<0,001). Також у ході дослідження встановлена 

наявність кореляційного зв’язку між активністю процесів ПОЛ та показниками 

тромбоцитарної ланки гомеостазу [5,6,80,93,103,189.190]. 

Основними патогенетичними ланками в розвитку порушень печінки у хворих 

на ЦД 2 типу є ІР та дисліпопротеїнемія. Інсулін активує синтез ВЖК та ТГ, знижує 

швидкість β–окислення ВЖК у печінці, що призводить до відкладання в печінці ТГ. 

Це спричинює розвиток ІР печінки та подальше депонування жиру в печінці 

[32,80]. Внаслідок гіперхолестеринемії виникає окислення ліпідів, звільняються 

продукти ПОЛ, які руйнують гепатоцити та інші клітини печінки й сприяють 

прогресуванню жирової інфільтрації печінки та розвитку НАЖХП, фіброзу [103]. 

Отже, порушення в системі ПОЛ, безумовно, є одним із провідних 

патогенетичних механізмів, який зумовлює взаємообтяжливий перебіг ХГС і 

ЦД- 2. Перекисно-антиоксидантний статус у даної категорії пацієнтів можна 

вважати фактором оцінки важкості коморбідної патології і, відповідно, 

ефективності лікування [5]. 

Ще одним важливим патогенетичним аспектом в перебігу як ХГС, так і ЦД є 

дисбіотичні зміни в кишечника. 
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Мікрофлора кишечника є важливим компонентом гомеостазу та чутливою 

індикаторною системою, що реагує на зміни стану організму людини [27,65]. 

Однією з найважливіших функцій нормальної мікрофлори кишечника є її 

участь у захисті організму від інфекцій [167]. Це виникає внаслідок стимуляції 

місцевого та системного імунітету (стимуляцією продукції імунокомпетентними 

клітинами секреторних імуноглобулінів, цитокінів та інтерферону). У багатьох 

літературних даних обговорюється питання про роль нормальної мікрофлори 

кишечника в противірусному захисті організму [121,149]. 

На тлі дисбактеріозу кишечника (ДЗБК) знижують антитілоутворення та 

продукцію цитокінів – тобто виникає дисбаланс як клітинної, так і гуморальної 

ланок імунітету [74,95,142,162]. Отже, при порушенні мікробіоценозу знижується  

резистентність організму до інфекційних захворювань. 

Взаємозв’язок змін мікрофлори кишечника та показників імунологічного 

стану, системи ПОЛ/АОЗ при хронічних гепатитах вірусної етіології, зокрема ХГС, 

є недостатньо вивченим, хоча існування тісного зв'язку між кишковою 

мікроекологією та імунною системою було зазначено в багатьох наукових 

дослідженнях [178].  

Печінка перебуває в тісному анатомічному зв’язку з кишечником [174] і є 

важливим ланцюгом печінково-кишкової циркуляції багатьох сполук, зокрема 

компонентів жовчі (холестерину, жовчних пігментів, жовчних кислот) [170]. 

Патологія печінки призводить до порушення її дезінтоксикаційної функції, а це 

зумовлює виникнення бродильної диспепсії, появу “метаболічної інтоксикації”, які 

обтяжують прояви астеновегетативного та диспепсичного синдромів, які наявні 

при захворюваннях печінки [104]. 

Проблема ДЗБК при ВГ викликала чималий інтерес у дослідників ще задовго 

до сучасної етіологічної розшифровки збудників цього захворювання та 

залишається невивченою до кінця й на сьогодніший день [181].  

У подальших дослідженнях Скрипник І. М. та співавтори підтвердили 

наявність ДЗБК при інфекційному гепатиті й звернули увагу на переважання 

гнилісного типу мікробної мікрофлори кишечника, а також на зміни мікробного 
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пейзажу у вмісті не лише кишечника, але й жовчовивідних шляхів 

[142,148,162,164,167]. 

 При хронічних гепатитах В і С спостерігаються більш глибокі дисбіотичні 

зміни: на тлі збереження дефіциту біфідобактерій та наявності гемолітичних 

ешерихій і золотистих стафілококів відмічено також зниження вмісту 

молочнокислих стрептококів та лактозонегативних ешерихій [181]. 

Сьогодні, за результатами досліджень, відомо, що у хворих на ВГ формується 

ДЗБК, який виявляється впродовж всієї хвороби і прямо залежить від тяжкості й 

тривалості захворювання [99,]. Сприятливим фоном для його розвитку вважають 

супутні аутоімунні захворювання, хвороби системи травлення, ендокринологічні 

стани, а також холестаз [167]. 

Мікрофлора кишечника бере активну участь у формуванні імунобіологічних 

реакцій організму. Бактеріальні модуліни біфідо- і лактобактерій стимулюють 

синтез імуноглобулінів, інтерферонів, цитокінів, збільшують кількість 

комплементу, підвищують активність лізоциму, стимулюють дозрівання 

макрофагально-гістоцитарної системи, беруть участь у метаболізмі холестерину і 

жовчних кислот, що, безумовно, має значення при патології печінки [91].  

У багатьох світових дослідженнях [227] доведено, що лактобактерії володіють 

властивістю змінювати фенотип Т-хелперів (Th) від домінуючих Th2, які беруть 

участь у гуморальному імунітеті на Th1, що формують клітинний імунітет і 

забезпечують противірусний імунітет. Саме участь нормальної мікрофлори кишки 

в противірусному захисті робить баланс лакто- і біфідобактерій особливо 

важливим в реалізації елімінації гепатотропних вірусів [142]. Науковці вказують на 

важливість використання корекції мікрофлори кишки у хворих на ЦД особливо з 

пошкодженням печінки, оскільки дана терапія нормалізує показники ПОЛ/АОЗ, 

покращує синтетичну, дезінтоксикаційну функції печінки та зменшує прояви 

цитолітичного синдрому [95]. 

Гіперглікемія, що спостерігається при ЦД, є своєрідним індуктором 

дисбактеріозу кищечника [61,65]. Корекція дисбактеріозу кишечника сприяє 

покращенню ліпідних показників навіть без змін в інсулінотерапії [27,65], тобто 
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дисліпідемічний ефект інсуліну зумовлений не прямою, а опосередкованою дією, 

через розвиток гормонообумовлених дисбіотичних змін [74,95]. 

Аналіз даних літератури свідчить про те, що, незважаючи на незначну 

тривалість ЦД, у хворих спостерігається формування ДЗБК. Його розвитку сприяє 

багато факторів, зокрема порушення ферментно-секреторної функції ПЗ, 

шлунково-кишкового тракту з міграцією флори товстої кишки в проксимальні 

відділи кишечника. Крім того, цьому сприяють розвиток синдрому вісцеральної 

нейропатії, одним з клінічних проявів якого є діабетична діарея [9,17,32,49,59,82]. 

Порушення функціонального стану печінки при ЦД і, як наслідок, формування 

і прогресування дисліпідемії необхідно розглядати в тісному взаємозв’язку з 

порушенням мікрофлори кишечника. 

 Ще в 2001р. Карнейро Де Мура сформулював теорію [271], яка розглядала 

дисбаланс мікрофлори кишечника як один із шляхів реалізації порушень ліпідного 

метаболізму [95,142,162,167,178,181]. Порушення складу мікрофлори кишечника 

призводить до ендотоксин-опосередкованого збільшення інтенсивності процесів 

ПОЛ. На поверхні грамнегативних бактерій, які входять до складу мікрофлори 

кишечника, безперервно виробляється особливий глікопротеїд – ендотоксин. 

Надлишкове надходження даної речовини в кров призводить до інтенсивного 

синтезу ендогенного холестерину в печінці, а також до викиду прозапальних 

цитокінів. Також під впливом ендоксину зменшується вміст природних інгібіторів 

абсорбції холестерину.  

Важливо зазначити, що на фоні порушення мікрофлори кишечника 

дисліпідемія набирає стійкої до лікування форми, що проявляється в зниженні 

ефективності статинів. А оскільки використання статинів, як основних середників 

для корекції вираженої дисліпідемії, є обмеженим у пацієнтів з порушенням 

функціональної здатності печінки це спонукає до пошуку інших можливих методик 

корекції дисліпідемії [9,22,32]. 

Науковці, що працюють над проблемами ендокринопатій, звертають увагу на 

патологічні зміни в печінці. Але вплив ендокринопатії на перебіг інфекційних 

хвороб, а особливо ХГС вивчений недостатньо.  
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Недостатньо вивченими та суперечливими є дані стосовно участі в патогенезі 

розвитку поєднаної патології порушень в системах ПОЛ та АОЗ та їх взаємозв’язок 

зі змінами балансу цитокінів, і власне в елімінації HCV. Якщо врахувати, що 

дисбіотичні зміни характерні при обох вищезгаданих станах, то важливим є те, які 

зміни в біоценозі кишечника будуть у хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 і як їх 

корекція відобразиться на перебігу хвороби? Це питання, на нашу думку, є 

важливим і підлягає поглибленому вивченню ще й тому, що в сучасному розумінні 

патогенетичних змін, особливо в системі імунітету при ХГС все більша увага 

приділяється ролі мікрофлори кишечника. 

Тому уявлення про перебіг ХГС на фоні ЦД і вивчення особливостей впливу 

ДЗБК на функціональний стан печінки та важливість його корекції в таких хворих 

дозволять підвищити ефективність лікування та зменшити можливість розвитку 

важких наслідків ХГС (ЦП та ГЦК). 

 

1.4. Особливості лікування хворих на хронічний гепатит С із коморбідними 

станами  

Лікування ХГС залишається однією з найактуальніших глобальних медико-

соціальних проблем у цілому світі. Метою ПВТ ХГС є елімінація вірусу та 

попередження розвитку важких ускладнень: ГЦК, ЦП, позапечінкових проявів та 

зменшення летальності [89,168,188,257]. Лікування ХГС за останні роки значно 

змінилося.  

До сьогодні основним етіотропним методом лікування ХГС є комбінована 

терапія пегільованими інтерфероном-α в комбінації з рибавірином. Частота 

досягнення СВВ при такій комплексній терапії становить 60-80 % [26,55,116,223]. 

ПВТ супроводжується виникненням побічних явищ (анемія, лейкопенія, 

тромбоцитопенія, депресії та аутоімунні реакції); висока вартість та 

довготривалість лікування зменшують прихильність пацієнтів до лікування. Крім 

того, ПВТ має багато протипоказань. 
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Поява інгібіторів протеаз Боцепревіра та Телеправіра та залучення до схеми 

ПегІФН+РВ дозволили підвищити частоту СВВ у первинних пацієнтів до 70-80 % 

[45,119,136,152,186,187,195,214,261] та невідповідачів на попередню схему. Але 

призначення даної потрійної терапії поряд із позитивним впливом на ефективнісь 

лікування супроводжувалось також зростанням випадків побічних реакцій, 

збільшенням протипоказань до лікування та вартості терапії. 

З 2014 р. були ліцензовані препарати прямої противірусної дії: інгібітор 

полімерази NS5B (софосбувір), блокатор протеази NS3-4А (селепревір) та 

деклатасфір. Проте висока вартість даних препаратів є причиною обмеження їх 

використання в Україні [159,173]. Оскільки лікування ХГС є довготривалим та 

дороговартісним, то основною етіотропною терапією в Україні залишається 

комбіноване застосування пегильованих інтерферонів та рибавірину.  

При проведенні лікування важливе значення має визначення предикторів 

негативного впливу на результативність ПВТ. До факторів, які зменшують 

ефективність ПВТ, належать: підвищена маса тіла пацієнта [151], аутоімунні 

захворювання, коінфекція ВГС і вірусу гепатиту В (ВГВ), ВГС та ВІЛ 

[81,83,84,102,108,109,120]. 

Зважаючи на те, що ХГС досить часто проходить на тлі різноманітних 

коморбідних станів, багатьма українськими та зарубіжними науковцями 

проводиться пошук методів підвищення ефективності лікування таких хворих, а 

також зменшення частоти виникнення побічних реакцій під впливом ПВТ. 

О. Я. Бабак та співавтори (2010 р.), Г. М. Дранік та співавтори (2012 р.) при 

вивченні особливостей перебігу ХГС із супутнім хронічним некалькульозним 

холециститом встановили необхідність доповнення патогенетичного лікування 

таких хворих гепатопротекторами та імуномодуляторами [8,36,37,75].  

Українські вчені під керівництвом Л. В. Мороз (2017 р.) вивчали проблему 

підвищення ефективності ПВТ у хворих на ХГС із фоновою ВІЛ-інфекцією. У ході 

даного дослідження було виявлено, що наявність у хворих на ХГС 1b генотипу 

супутньої ВІЛ-інфекції сприяла зниженню в 1,9 раза частоти досягнення СВВ 

порівняно із пацієнтами, інфікованими HCV 2 і 3 генотипами. У таких хворих 
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також більш вираженими були гематологічні ускладнення та психічні розлади (у 

вигляді депресій) при проведенні ПВТ [121,122,123]. 

Група українських вчених на чолі з Пришляк О. Я. (2016 р.) вивчала 

можливості підвищення ефективності ПВТ хворих ХГС із супутнім серцево-

судинним ризиком. Автори виявили, що на тлі більш виражених 

клініко- лабораторних змін у таких хворих також знижувалась частота досягнення 

ШВВ, РВВ і СВВ [143]. 

 За даними багатьох досліджень, метаболічні порушення (ІР, 

гіперінсулінемія, ЦД) та наявний СП також є чинниками, які прискорюють 

прогресування процесу і знижують відповідь на проведення ПВТ у хворих на ХГС 

[54,64,76,81,84,93].  

Голубовська О. А. та Кулєш О. В. (2016 р.) при вивченні особливостей 

перебігу ХГС у хворих із метаболічними порушеннями встановили, що у хворих як 

з 1, так і 2/3 генотипами HCV на тлі ІР вираження клініко-лабораторних та 

ультрасонографічних проявів, прогресування ФП і зниження ефективності 

лікування були істотно більшими при наявності МС [50]. 

О. В. Рябоконь та співавтори (2013 р.) вивчали можливість оптимізації 

лікування хворих на ХГС із абдомінальним ожирінням. У ході дослідження було 

встановлено, що СП та підвищений індекс маси тіла належать до чинників, які 

негативно впливали на частоту досягнення СВВ [151,259]. 

Доведеним є те, що у хворих на ХГС наявність ЦД знижує можливість 

проведення ПВТ та досягнення СВВ внаслідок того, що в таких пацієнтів 

спостерігається надмірна маса тіла, гіперліпідемія та метаболічний стеатоз печінки. 

У таких хворих виникають небажані побічні явища, погіршується якість життя, 

прихильність до лікування, що веде в кінцевому результаті до зменшення дози 

препаратів та їх відміни [192,193]. У дослідженнях М. А. Дербак та співавторів 

[59,60,61,62,64] встановлено, що супутній ЦД 2 типу у хворих на ХГС частіше 

реєструвався в пацієнтів із підвищеним ІМТ та сприяв зростанню гіперліпідемії та 

гіперглікемії, збільшував частоту СП (х2=4,8; р<0,05) і ФП F 3-4. У ході даного 

дослідження доведено, що реплікація HCV впливає на компенсацію ЦД 2 типу, чим 
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сприяє збільшенню ризику прогресування діабетичної нефропатії, синдрому 

діабетичної стопи. У таких хворих доведено зниження ефективності ПВТ та 

частішу реєстрацію її побічних явищ (суттєве зниження лейкоцитів і нейтрофілів, 

розвиток рибавірин-індукованої анемії), а досягнення СВВ при даній коморбідній 

патології забезпечувалось додатковим введенням з патогенетичною метою 

адеметіоніну та урсодезоксихолевої кислоти. 

У дослідженнях A. Andriulli et all. встановлено, що метаболічні порушення (ІР, 

цукровий діабет, гіперглікемія) збільшують ймовірність негативного результату 

при проведенні ПВТ у 3,8 раза, а підвищений HOMA-IP корелює з нижчим 

показником досягнення СВВ при терапії пегельованими інтерферонами в 

комбінації з рибавірином при всіх генотипах ВГС [208]. В інших дослідженнях, 

проведених M. G. Ghany et all., встановлено, що зниження гіперглікемії та ІР є   

пропорційним пригніченню HCV [210,211]. Зате в деяких доступних літературних 

джерелах знаходимо протилежні дані, які вказують на те, що не СП, а тільки 

генотип вірусу та наявність ЦП мають вплив на ефективність ПВТ (E. A. Mena, 

2001) [212,219,221]. За даними Caberas Gelabert (2009), корекція метаболічних 

порушень та СП у хворих на ХГС суттєво покращує ефект ПВТ [220,247]. 

Найбільш вірогідними причинами зниження ефективності ПВТ при ЦД-2, який 

супроводжується збільшенням маси тіла та ураженням печінки, є зниження 

біодоступності α-інтерферонів, імунна дирегуляція, супресія цитокінів 

[18,42,52,64]. 

Таким чином, зібрано достатньо даних, які свідчать про те, що наявність у 

пацієнтів ХГС стеатозу печінки, гіперглікемії, гіперліпідемії, ІР і ЦД 2 типу є 

прогностичним маркером неефективності ПВТ. Отримані дані про комплексний 

взаємозв’язок між метаболічними порушеннями, СП та ХГС відкривають нові 

можливості підвищення ефективності лікування таких хворих. У терапії хворих на 

ХГС із супутніми метаболічними порушеннями дедалі більшу увагу приділяють 

зменшенню маси тіла, корекції ліпідного та вуглеводного обмінів, СП 

[53,68,103,106,117,166]. 
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Незважаючи на існування стандартів лікування ХГС, ефективність такої 

терапії далека від бажаної, а багато аспектів лікування поєднаних коморбідних 

станів ще не вирішено. На сьогодні немає чітких рекомендацій корекції 

метаболічних порушень та СП в осіб, інфікованих HCV із супутнім ЦД-2, а 

оскільки наявність діабетичних ускладнень часто унеможливлює проведення ПВТ, 

то необхідним є пошук нових схем лікування, які б дозволили підвищити 

ефективність лікування таких хворих. 

Значний інтерес представляють результати лікування метаболічних 

порушень за допомогою альфа-ліпоєвої кислоти (АЛК). АЛК, будучи природним 

метаболітом, бере участь у багатьох фізіологічних процесах, пов’язаних з обміном 

речовин, енергетичним обміном клітин [13,14]. Як кофермент комплексу 

мітохондрій, АЛК бере активну участь в окисному декарбоксилюванні 

піровиноградної, α-кетоглутарової та інших кетокислот, інгібує глюконеогенез, 

кетогенез і глікозування білків, активує процеси утилізації глюкози, зменшує ІР 

[13,14]. 

Світовий та український досвіди використання АЛК дозволили зробити 

висновок про високу ефективність даного препарату при цілій низці захворювань в 

ендокринології, урології, токсикології, хірургії та гепатології [13,14]. Пов’язано це 

зі значним антиоксидантним ефектом АЛК, оскільки її відновлену форму 

називають «універсальним антиоксидантом». Крім того, вже доведений той факт, 

що АЛК володіє не лише самостійним антиоксидантним потенціалом, але й 

підтримує в роботі інші антиоксидантні системи. Антиоксидантний ефект АЛК 

сприяє більш ефективній репарації молекул ДНК після пошкодження в результаті 

окислювального стресу [106]. Важливою є також виражена дезінтоксикаційна дія 

АЛК внаслідок наявності в її складі тіолових груп [79,106,128].  

Важливу роль АЛК відзначено в ліпідному обміні: вона переводить спектр 

ліпідів крові в бік ненасичених жирних кислот, знижує вміст холестерину і 

насичених жирних кислот в крові, попереджуючи розвиток атеросклерозу. Крім 

того, АЛК мобілізує жир з жирового депо організму з наступною його утилізацією 
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в енергетичному обміні, а також посилює засвоєння амінокислоти гліцин, синтез 

глюкози і білка в печінці [79,128].  

У клінічній практиці препарат продемонстрував здатність потенціювати 

протизапальні властивості глюкокортикоїдів, а також жовчегінний і 

спазмолітичний ефекти. Сьогодні АЛК успішно використовується  при хронічних 

захворюваннях печінки як препарат, що володіє гепатопротекторним ефектом, 

помітно покращуючи її функціональний стан,  та сприяє профілактиці розвитку 

латентної печінкової недостатності [106,128].  

Крім того, аналіз результатів, отриманих в експерименті при вивченні впливу 

АЛК на гепатоцити, показав цілий ряд позитивних ефектів препарату, а саме: 

покращення енергетичного обміну, корекцію кислотно-основного стану, 

антиоксидантну і мембранно-стабілізуючу дію завдяки пригніченню ПОЛ, 

стабілізацію мембран гепатоцитів за рахунок нормалізації цитолітичних ферментів, 

системи цитокінів  [52,64,90,97,106,112]. 

Вивченою та доведеною є ефективність лікування даним препаратом 

холециститу, вісцеральних проблем діабетичної поліневропатії (недостатність 

кардії, рефлюкс-езофагіту, синдрому діареї) [79,106].  

Для пацієнтів важливим є також і гіпоглікемічний ефект АЛК, що 

реалізується внаслідок посилення взаємодії інсуліну й рецепторів, підвищення 

активності глюкозних транспортерів і внутрішньоклітинного транспорту глюкози, 

гальмування процесів глюконеогенезу і кетогенезу, процесів надлишкового 

неферментного глікозування.  

Науковці також відмітили нормалізацію імунного статусу й цитокінового 

балансу під впливом використання АЛК [128,148,152,161]. Застосування АЛК у 

комплексній терапії при ХГС із супутнім ЦД-2 є патогенетично виправданим і 

доцільним, оскільки впливає на основні ланки патогенезу цих двох незалежних 

патологічних станів та знижує вираження клінічних проявів [23,34]. 

Оскільки мікрофлора кишечника розглядається як самостійний орган та 

відіграє важливу роль в перебігу як ЦД, так і ХГС (детоксикація, виведення 

шкідливих продуктів метаболізму, утворення інтерлейкінів), важливою є 
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лікувальна корекція проявів ДЗБК. У профілактиці та лікуванні ДЗБК існує два 

підходи. Перший полягає в нормалізації мікрофлори кишки шляхом заселення 

кишечника чужими мікроорганізмами. Значна частина цих бактерій гине в 

агресивному кислому середовищі шлунка і в лужному серодовищі дванадцятипалої 

кишки, в результаті чого в товсту кишку потрапляє недостатня іх кількість для 

корекції дисбіозу. Цим зумовлені низька ефективність і нестабільні результати 

лікування пробіотиками. Другий підхід полягає у застосуванні препаратів, які б 

створювали позитивне середовище для активації росту власних біфідо- і 

лактобактерій, стимуляції їх захисних властивостей [6,23].  

Таким препаратом, який оптимально створює умови для відновлення 

мікрофлори кишки, є лактулоза. Лактулоза – синтетичний дисахарид, який не 

трапляється в природі. Організм людини не має ферментів, які здатні гідролізувати 

його до відповідних моносахаридів. У зв’язку з цим лактулоза проходить через 

шлунково-кишковий тракт і досягає товстого кишечника в незміненому вигляді, 

суттєво не всмоктується [27].  

У товстому кишечнику лактулоза є ідеальним живильним субстратом для 

цукролітичних бактерій (біфідо- і лактобактерій), які швидко ростуть і 

розмножуються за її наявності. Такі потенційні патогенні мікроорганізми, як 

кишкова паличка, клостридії й сальмонели з важкістю метаболізують лактозу, 

пригнічується протеолітична, потенційно патогенна кишкова мікрофлора, яка 

продукує токсини [177]. При бродінні лактулози бактеріями виникає «закислення» 

вмісту товстого кишечника. Кисле РH пригнічує розмноження гнилісних бактерій. 

Важливим у пригніченні патогенних і умовно патогенних мікроорганізмів є 

біфідогенна дія лактулози. А біфідо- і лактобактерії самі здатні продукувати 

органічні кислоти, бактеріоцини, які мають антимікробну дію. Впливаючи на 

мікроекологію товстої кишки, лактулоза здатна викликати імунокорегулювальний 

ефект через стимуляцію біфідобактеріями продукції інтерферонів та інтерлейкінів 

[26].  
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Таким чином, лактулоза не тільки нормалізуює мікроекологію товстої кишки, 

але й через систему інтерлейкінів стимулює клітинну та гуморальну ланки 

імунітету. 

Ще в 1957 р. австрійський педіатр F.Petyely першим описав біфідогенні 

властивості лактулози і назвав її «біфідус-фактором».З того часу пребіотичний 

ефект лактулози вивчався і був доведений у багатьох світових та українських 

працях [27,73]. Кінцевими продуктами лактулози є леткі жирні кислоти, які чинять 

гіпохолестеринемічну, гіполіпідемічну, антипроліферативну, осмотичну дії [73].  

У дослідженні Т. Д. Звягінцева (2004 р.) у хворих із синдромом подразненого 

кишечника після лікування лактулозою відмічалось достовірне зниження ДК, МА, 

відновлення АОЗ – підвищення активності каталази, нормалізація мікробіоценозу 

кишечника у 86,4% хворих, в решти – виражена позитивна динаміка.  

За даними деяких світових досліджень, за рахунок зменшення транзиту по 

тонкій кишці різко знижується всмоктування глюкози, що дозволяє рекомендувати 

призначення лактулози хворим на ЦД [27,65]. Ще одним позитивним ефектом 

даного препарату при застосуванні в лікуванні хворих на ХГС є здатність лактулози 

нейтралізувати токсичну дію аміаку, який утворюється при порушенні 

функціональної здатності печінки [73]. 

Таким чином, на основі огляду літератури встановлено, що вивчення 

особливостей перебігу ХГС на тлі супутнього ЦД 2 типу є актуальним, оскільки 

темпи поширення даних захворювань в Україні є надзвичайно високими. Клінічне 

ведення хворих на ХГС в останні роки значно покращилось внаслідок вивчення 

нових аспектів патогенезу захворювання та удосконалення діагностики, розроблені 

нові алгоритми терапії HCV-інфекцї. Проте практично невивченими та 

невирішеними залишаються особливості перебігу та лікування HCV-інфекцї на тлі 

коморбідних станів. Зокрема, у хворих на ХГС із супутнім ЦД 2 типу є високий 

ризик виникнення побічних явищ ПВТ та низький відсоток досягнення СВВ, тому 

такі пацієнти вкрай рідко є кандидатами на проведення ПВТ. Внаслідок цього в 

таких хворих лікування обмежується патогенетичною терапією, яка має на меті 
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покращити якість життя пацієнтів і дозволить збільшити прихильність до 

проведення специфічного етіотропного лікування. 
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РОЗДІЛ 2. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Загальна характеристика обстежених хворих на хронічний гепатит С 

із супутнім цукровим діабетом 2 типу 

Дослідження проводилось на клінічній базі кафедри інфекційних хвороб та 

епідеміології (зав. кафедри д.мед.наук, професор, заслужений лікар України 

О.  Я.  Пришляк) ДВНЗ «Івано-франківський національний медичний університет» 

(ректор – д.мед.наук, професор М. М. Рожко) – Обласний гепатологічний центр 

Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні (головний лікар – 

Р.  С.  Остяк).  

Усі дослідження були проведені за згодою хворих, а методика їх відповідала 

Гельсінскій декларації 1975 р і її перегляду 1983 р. Дослідження схвалене 

локальною етичною комісією, усі учасники його ознайомилися і підписали 

погоджувальний лист, структура якого відповідала офіційно прийнятій. 

Обстежено 187 хворих на ХГС, з них: 167 пацієнтів із супутнім ЦД-2 (основна 

група), 20 хворих на ХГС без ЦД-2 (група порівняння) та 20 практично здорових 

осіб (контрольна група).  

Серед всіх обстежених осіб чоловіків було 92 (49,20%), жінок – 95 (50,80%). 

Вік всіх хворих коливався від 21 до 60 років, середній вік становив 47,90±1,14 року. 

Розподіл пацієнтів за віком наведений у таблиці 2.1.   

Таблиця 2.1. 

Кількість хворих 

n=187 

Вік, роки 

21-30 31-40 41-50 51-60 

Абс. 25 73 81 8 

% 13,37 39,04 43,32 4,28 

Із даних таблиці 2.1. видно, що найбільший відсоток хворих припадає на вік 

від 31 до 50 років, що свідчить про ураження осіб найбільш працездатного віку.  
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Дійсну тривалість ХГС було важко визначити, оскільки пацієнти не могли 

точно вказати терміни початку захворювання.  

Діагноз ХГС був виставлений згідно з Міжнародною класифікацією хвороб 

10-го перегляду та підтверджений виявленням сумарних антитіл класу IgG до 

структурного (core) та неструктурних білків вірусу гепатиту С (anti HCV IgG +) 

методом ІФА, а також виявленням в крові пацієнтів RNA – HCV методом ПЛР в 

реальному часі (RT-PCR) з визначенням вірусного навантаження та генотипування.  

Для виключення ураження печінки вірусами гепатитів іншої етіології усі 

пацієнти були обстежені на маркери вірусного гепатиту В (HBsAg, antiHBcore IgM 

та IgG). Також всі хворі були обстежені на ВІЛ1/2 методом ІФА.  

У всіх пацієнтів хронічна HCV-інфекція була 1b генотипу, у фазі реплікації, з 

вірусним навантаженням в середньому 3,9*106 ±4,10*105МО.  

Ступінь активності патологічного процесу встановлювали за рівнем зростання 

активності АлАТ згідно з Міжнародною класифікацією захворювань печінки 

(Лос- Анджелес, 1994 рік).  

У хворих на ХГС без супутнього ЦД-2 40,00 % (8) пацієнтів мали мінімальну 

активність, 15 % (3) – помірну активність та 45,00 % (9) – високу активність. У 

групі пацієнтів із супутнім ЦД-2 31,74 % (52) пацієнтів мали помірну активність а 

68,86 % (115) – високу активність.  

Серед усіх пацієнтів, що ввійшли в дослідження, фіброз F1-F2 визначався в 

66,31 % пацієнтів, а F3 –  в 31,02 %. Кількість пацієнтів, у яких не було ознак 

фіброзу, становила 25,00 %.  Стеатоз печінки діагностували у 80,75%: S1  – в 

36,36  % пацієнтів, S2 і вище – в 44,39 % хворих. 

Діагностику та лікування хронічного гепатиту С, моніторинг ефективності 

ПВТ здійснювали згідно з міжнародними клінічними рекомендаціями (EASL 2006, 

2009, 2012 рр.) та Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної 

(спеціалізованої) допомоги дорослим та дітям «Вірусний гепатит С» (2014  р.) 

[47,227].  

Діагностику та лікування цукрового діабету 2 типу здійснювали під 

спостереженням ендокринолога згідно з наказом МОЗ України № 1118 (від 
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21.12.2012 р.) та міжнародними (всесвітні рекомендації Міжнародної діабетичної 

федерації від 2005 року) рекомендаціями. Щодо характеристики перебігу ЦД-2 у 

хворих на ХГС, нами було встановлено, що в 30,54 % (51) хворих ЦД-2 був у стадії 

компенсації; у 69,46 % (116) – у стадії субкомпенсації за рівнями глікемії натще та 

постпрандіальної глікемії. У 38,92 % (65) пацієнтів із поєднаною патологією 

визначали легкий перебіг ЦД-2, а в 61,08 % (102) пацієнтів – середньої важкості.  

Показаннями для формування основної групи: діагностований у хворих на ХГС 

1в генотипу в стадії реплікації цукровий діабет 2 типу. 

Виключення хворих: діагностований ЦД І типу; декомпенсований цукровий 

діабет 2 типу; важкий перебіг цукрового діабету 2 типу; вживання алкоголю в 

гепатотоксичних дозах; коінфекція ХГС та ВІЛ; наявність гострих та хронічних 

інших супутніх патологій у стадії загострення (ендокринної, серцево-судинної, 

сечо-статевої та центральної нервової системи), аутоімунних, алергічних 

захворювань, в т. ч. бронхіальна астма; важкі обструктивні захворювання легень,  

декомпенсовані захворювання печінки; цироз печінки як вірусний, так й іншого 

ґенезу; фіброз печінки F4; дисбактеріоз ІІІ-ІV ступеня; наявність психічної 

патології (важкі депресії, психох та епілепсія); вагітність. 

Пацієнти основної групи залежно від лікування були розділені на групи: 

Ігрупа – 83 хворих на ХГС із супутнім ЦД-2, які отримували тільки базисну 

терапію; ІІ група – 84 хворих на ХГС із супутнім ЦД-2, яким була призначена ПВТ. 

Пацієнти І групи були розділені на 4 підгрупи: підгрупу Іа становили 20 пацієнтів, 

які отримували тільки базисну терапію з приводу ХГС; Ib підгрупа – 21 пацієнт, 

яким поряд із базисною терапією було призначено АЛК в дозі 300 Од. 

внутрішньовенно 1 раз на день протягом 14 днів з подальшим пероральним 

прийомом в дозі 600 Од. 1раз на день протягом 2 місяців; Іс – 22 пацієнти, яким, 

окрім базисної терапії, було призначено лактулозу в дозі 6,66 г 1 раз на день вранці 

протягом 2 місяців, та підгрупу Іd – 20 пацієнтів, що отримували комбіновану 

терапію АЛК та лактулозою поряд із базисною терапією за запропонованою 

схемою протягом 2 місяців.  
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Пацієнти ІІ групи отримували ПВТ і були розподілені на 4 підгрупи: ІІа – 20 

пацієнтів, які отримували тільки ПВТ; ІІb – 21 хворий, яким перед ПВТ призначали 

АЛК в дозі 300 Од. внутрішньовенно протягом 14 днів з подальшим продовженням 

під час ПВТ АЛК в дозі 600 Од. перорально 1раз на день протягом 2 місяців; ІІс – 

23 хворих, яким поряд із ПВТ призначали лактулозу в дозі 6,66 г 1 раз на день 

вранці протягом 2 місяців; та ІІd – 20 хворих, яким поряд із ПВТ призначали 

комбіновану терапію за запропонованою схемою протягом 2 місяців.  

Групу порівняння становило 20 хворих на ХГС без супутнього ЦД 2 типу. 

Для того, щоб чітко встановити параметри досліджень, на які в подальшому 

ми орієнтувалися при обстеженні хворих, обстежено 20 практично здорових осіб 

аналогічного віку (контрольна група), які проходили обстеження в Обласній станції 

переливання крові м. Івано-Франківська. За віком і статтю хворі порівняльної та 

контрольної груп суттєво не відрізнялись від основної. 

Всім хворим, що увійшли у дослідження, проводилось повне клініко-

лабораторне обстеження, загальноприйняті клінічні, інструментальні, біохімічні 

лабораторні дослідження, неінвазивні методи діагностики фіброзу печінки 

(«ФіброМакс»). 

  Специфічні біохімічні дослідження (визначення активності систем 

ПОЛ/АОЗ) та імунологічні дослідження ( рівень IL-2 та IL-4) використовували для 

глибшого розуміння механізму патогенетичних змін при даній поєднаній патології, 

тяжкості процесу та ефективності лікування. Також додатково визначали зміни 

ФСГ НГПК.  

Для розуміння вливу ДЗБК, як одного з частих супутніх порушень як при ХГС, 

так і ЦД-2 на основні потогнетичні механізми при даній поєднаній патології нами 

проводилось бактеріологічне дослідження калу з подальшим розрахунком 

коєфіцієнта дисбактеріозу для встановлення ступеня ДЗБК.  

Для вивчення впливу даної поєднаної патології на всі аспекти ЯЖ, а також як 

одного з критеріїв впливу терапії на фізичний та психоемоційний стан пацієнтів 

нами проводилось дослідження ЯЖ пацієнтів згідно з опитувальником SF-36.  



58 
 

Для виявлення і підтвердження супутньої патології у хворих на ХГС 

опрацьовано 504 медичні карти амбулаторних хворих. Дослідження проходило в 

два етапи.  

Спостереження на І етапі (стаціонарному) полягало в клінічному обстеженні 

хворих, вивчені анамнезу, даних клінічних, інструментальних та лабораторних 

досліджень. На ІІ етапі (амбулаторному) у досліджуваних осіб після завершення 

стаціонарного лікування продовжувалась терапія згідно із запропонованою схемою 

та контроль біохімічних та вірусологічних показників у відповідні часові 

проміжки. 

2.2. Методи дослідження 

Для оцінки ефективності застосування в лікуванні хворих на ХГС із супутнім 

ЦД-2 препаратів АЛК та лактулози всі дослідження проводили до та після 

призначення запропонованої схеми лікування (через 2 місяці); через 6 та 12 місяців 

від початку лікування у пацієнтів, які отримували ПВТ.  

Пацієнтам, яким не була призначена ПВТ, додатково проводили визначення 

показників через 4 місяці після завершення лікування препаратами АЛК і 

лактулози (після спостереження). 

Моніторинг ефективності та безпеки ПВТ проводився на таких етапах:  

4- й тиждень лікування – оцінювали досягнення швидкої вірусологічної відповіді 

(ШВВ);  

12-й тиждень – ранньої вірусологічної відповіді (РВВ);  

48-й тиждень – вірусологічна відповідь на момент закінчення ПВТ;  

24-й тиждень після закінчення терапії – стійка вірусологічна відповідь (СВВ).  

Поряд із оцінкою вірусологічної відповіді оцінювалась біохімічна відповідь 

щомісяця та через 24 тижні після завершення курсу ПВТ.  

Для виключення гематологічних побічних ефектів ПВТ загально-клінічне 

дослідження крові проводилось на 1, 2 і 4-му тижні терапії, пізніше – з 4-тижневим 

інтервалом. 
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Усім хворим, що ввійшли в дослідження, проводилось постійне клінічне 

спостереження.  

При аналізі клінічної картини було виділено такі клінічні синдроми: астено-

вегетативний, диспепсичний, абдомінально-больовий, жовтяниці та гіперглікемії  

(див. табл. 2.2.) 

Таблиця 2.2. 

Характеристика клінічних синдромів у хворих на хронічний гепатит С із 

супутнім цукровим діабетом 2 типу 

Назва синдрому Окремі симптоми 

Астено-вегетативний Загальна слабість, втомлюваність 

Диспепсичний Зниження апетиту, нудота, блювота, гіркота в роті, 

здуття живота, почастішання випорожнень 

Абдомінально-больовий Важкість та біль у правому підребір’ї 

Жовтяниці Жовтяниця, субіктеричність склер, потемніння 

сечі 

Гіперглікемії  Сухість в роті, спрага,парестезії нижніх кінцівок, 

поліурія, ніктурія 

 

Загальноклінічні, біохімічні, серологічні молекулярно–генетичні дослідження 

проводились в динаміці в централізованій лабораторії по діагностиці ВІЛ-інфекції, 

токсоплазмоза, венеричних захворювань і вірусних гепатитів обласного центру по 

профілактиці ВІЛ-інфекції і боротьби зі СНІДом обласної клінічної інфекційної 

лікарні м. Івано-Франківська. 

Загальноприйнятими методами досліджували загальний аналіз крові, сечі, 

коагулограму. Гематологічні тести проводились на аналізаторі “SysmexXT-2000i” 

та “Hemorider” в загально-клінічні й та біохімічній лабораторії ОКІЛ м. 

Івано- Франківська. Біохімічні дослідження виконані на аналізаторі Express-550 

фірми Ciba-Corning (Велика Британія) та Cobas 6000 фірми Roche Diagnostics 

(Швейцарія).  
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При біохімічному дослідженні крові визначали: вміст загального білірубіну, 

загального білка, альбумінів, глобулінів, гамма-глобулінів, загального 

холестерину, тригліцеридів, глюкози, рівень AлAT, лужної фосфатази, титр 

тимолової проби, протромбіновий індекс (за Квіком). 

Одним з важливих діагностичних критеріїв для прийняття рішення про 

лікування й визначення прогнозу перебігу та ефективності лікування ХГС є оцінка 

ступеня запалення, тяжкості й стадії фіброзу печінки. Дотепер еталонним методом 

у цьому плані вважається біопсія печінки. Одночасно, в останні роки виявлені певні 

недоліки цього методу та існує ряд протипоказань для її проведення. У цьому разі 

важливими є альтернативні неінвазивні методи оцінки фіброзу та статозу печінки 

в пацієнтів з хронічною HCV-інфекцією. Доведено інформативність даних методів 

як при самостійному, так і при спільному використанні порівняно з такою при 

біопсії печінки.  

У проведеному дослідженні ступінь фіброзу та стеатозу печінки оцінювали за 

даними неінвазивного методу діагностики – «ФіброМакс» в лабораторії «СІНЕВО» 

згідно з критеріями, запропонованими розробниками методу [126,194] (див. 

табл.2.3).  

Таблиця 2.3. 

Критерії оцінки фіброзу за системою ФіброМакс (Fibro Test) 

Fibro Test Оцінка стадії фіброзу 

METAVIR Knodell Ishak 

0,75-1,00 F4 F4 F6 

0,73-0,74 F3-F4 F3-F4 F5 

0,59-0,72 F3 F3 F4 

0,49-0,58 F2 F1-F3 F3 

0,32-0,48 F1-F2 F1-F3 F2-F3 

0,28-0,31 F1 F1 F2 

0,22-0,27 F0-F1 F0-F1 F1 

0,00-0,21 F0 F0 F2 
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Критерії оцінки стеатозу печінки за системою ФіброМакс (Steato Test): 

S0 (0.00≤s≥0.30) – стеатоз відсутній (<1 %); S0-S1 (0.30<s≥0.38) – стеатоз відсутній 

(<1%); S1 (0.38<s≥0.48) – мінімальний стеатоз (1-5 %); S1-S2 (0.48<s≥0.57) – 

мінімальний стеатоз (1-5 %); S2 (0.57<s≥0.67) – виражений стеатоз (6-32 %); S2 – 

S3 (0.67<s≥0.69) – виражений стеатоз (6-32 %); S3 (0.69<s≥1.00) – тяжкий ступінь 

стеатозу (>32 %); 

Серологічні методи дослідження 

 Специфічні маркери вірусних гепатитів виявляли методом ІФА на аналізаторі 

ELISA ІІІ покоління в Централізованій лабораторії по діагностиці ВІЛ – інфекції, 

токсоплазмоза, венеричних захворювань і вірусних гепатитів обласного центру по 

профілактиці ВІЛ – інфекції і боротьби зі СНІДом обласної клінічної інфекційної 

лікарні м. Івано – Франківська. Етіологічно діагноз ХГС серед обстежених осіб 

підтверджувався виявленням сумарних антитіл до структурного (core) та 

неструктурних білків вірусу гепатиту С (anti HCV+) та позитивним РНК ВГС в 

крові. Для підтвердження діагнозу саме ХГС з метою диференціальної діагностики 

проводили визначення специфічних маркерів щодо ХГВ (HBsAg, aHBcor Ig M, 

aHBcor IgG). 

Молекулярно – біологічні методи дослідження 

Якісне та кількісне виявлення  RNA HCV, а також генотипування ВГС 

проводилось всім хворим за допомогою методики Rea-Time PCR в Централізованій 

лабораторії по діагностиці ВІЛ-інфекції, токсоплазмоза, венеричних захворювань і 

вірусних гепатитів обласного центру по профілактиці ВІЛ – інфекції і боротьби зі 

СНІДом обласної клінічної інфекційної лікарні м. Івано– Франківська. Визначення 

генотипу ВГС є надзвичайно важливим моментом у діагностиці ХГС для розуміння 

тактики, тривалості та прогнозу лікування. Крім того, існують дані щодо різного 

ступеня вираженості морфологічних змін в паренхімі печінки залежно від генотипу 

ВГС. Відомо, що генотип 1 найменш чутливий до найсучасніших методів 

лікування. СВВ (негативний результат вірусного навантаження протягом 6 місяців 

після припинення лікування – стійку вірусологічну відповідь) вдається досягти не 
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більш, ніж в 40 – 60% хворих. Для визначення генотипу ВГС використовували 

пряме визначення нуклеотидної послідовності, зворотну гібридизацію з 

генотипоспецифічними олігонуклеотидними зондами або аналіз поліморфізму 

довжин рестрикційних фрагментів. 

Визначення рівня IL-2  та IL-4 

Для повнішого і глибшого розуміння патологічного процесу у хворих ХГС на 

фоні супутнього ЦД, можливостей визначення додаткових предикторів 

ефективності ПВТ та власне підвищення ефективності ПВТ ми  вивчали спонтанну 

продукцію ряду цитокінів (IL-4, IL-2) моноцитами макрофагами хворих на ХГС, їх 

рівень у сироватці крові. 

Титри цитокінів визначали методом імуноферментного аналізу на аналізаторі 

“Sanraise” (Австрія) за допомогою стандартних наборів реактивів "Вектор Бест" 

(Росія) в Централізованій лабораторії по діагностиці ВІЛ-інфекції, токсоплазмоза, 

венеричних захворювань і вірусних гепатитів обласного центру по профілактиці 

ВІЛ-інфекції і боротьби зі СНІДом обласної клінічної інфекційної лікарні м. 

Івано- Франківська. 

В основі методу лежить принцип зв’язування цитокінів, які є в 

досліджуваному біологічному субстраті, специфічними антитілами. Один тип 

антитіл імобілізується на внутрішніх поверхнях лунок планшета для 

мікротитрування. Другий тип моноклональних антитіл до незалежного епітопу 

молекули цитокіну додавали в лунки у вигляді кон’югату з біотипом. Індикаторним 

компонентом є кон’югат пероксидази хрону зі стрептавідином, що володіє високою 

спорідненістю із біотипом. Після декількох послідовних інкубацій та промивок в 

лунку вносили кон’югат пероксидази зі стрептавідином, знову інкубували, 

промивали, вносили субстрат і вимірювали активність зв’язаної пероксидази (як 

індикаторного ферменту) із використанням автоматичного фотометра для 

мікропланшет. 

Біохімічні методи дослідження стану перекисного окислення ліпідів та 

антиоксидантного захисту 
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Оскільки характер змін процесів ПОЛ/АОЗ при ХГС у хворих на ЦД-2 

вивчений недостатньо, нами введено в дослідження вивчення стану ПОЛ/АОЗ за 

вмістом ДК, МА та СОД у сироватці крові. ДК визначали спектрофотометрично і 

вираховували їх рівень за коефіцієнтом молярної екстинкції (метод 

В.Б.  Гаврилова); МА визначали колориметричного за тестом з тіобарбітуровою 

кислотою (метод Коробейникова Е. Н); СОД визначали за методикою H. P. Misra 

et. al. Дані дослідження проводили в лабораторіях кафедри біологічної та медичної 

хімії ДВНЗ ІФНМУ імені Г.О. Бабенка (зав. кафедри – д.мед.н., професор Ерстенюк 

Г.М.) та в міжкафедральній імуноферментній лабораторії ІФНМУ 

(зав.кафедри  –  д.мед.наук., професор Яцишин Р.І). 

Бактеріологічне дослідження стану мікрофлори кишечника 

Для вивчення дисбіотичних процесів кишечника проводили класичне 

мікробіологічне дослідження вмісту товстого кишечника у хворих та практично 

здорових осіб. 

 Всі дослідження проводили на базі бактеріологічної лабораторії обласної 

клінічної інфекційної лікарні м. Івано-Франківська. 

Ступінь ДЗБК визначали згідно з рекомендаціями, запропонованими 

І.  Б.  Куваєвої і К. С. Ладодо (1991 р.) [142]. Оскільки в кожному конкретному 

випадку буває важко встановити ступінь дисбактеріозу за загальноприйнятими 

критеріями, а однакові значення популяційного рівня не завжди «вписуються» в 

градацію ступенів дисбактеріозу, то для характеристики ступеня ДЗБК ми 

використовували метод обчислення індексу дисбактеріозу (Ід) за формулою 

Ід=(Біф+.Л+П+Е)/(Бакт.+Пепт.+СФП+ГП+УПБ+Ст.+Кан.) lg КУО/г, де Біф.-

біфідобактерії, Л - лактобактерії, П - загальна кількість кишкової палички, Е. - 

ентерококи, Бакт. - бактероїди, Пепт. - пептококи, СФП - слабоферментуючі кишкові 

палички, ГП - гемолітичні кишкові палички, УПБ - умовно-патогенні ентеробактерії, 

Ст. - стафілококи, Кан. - гриби роду Кандіда [Дикий Б.М. та співавтори, 2007 р.] 

[137].  

Цитогенетичні дослідження 
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Дзеркалом діяльності клітинних систем організму може слугувати геном 

клітин, оскільки в генах закодовані всі життєві процеси, на інтенсивність яких 

можуть впливати як екзогенні, так і ендогенні фактори [31,104]. При будь-якому 

захворюванні патологічні зміни проявляються на клітинному рівні і 

супроводжуються порушенням окремих процесів регуляції обміну речовин, 

розладами спадкової інформації геному, що призводить до змін його 

функціонального стану. Вірстюк Н. Г., Ковальчук Л. Є. (2001р.) [31] вивчали 

цитогенетичні показники у хворих на хронічні гепатити за показниками  

каріограми інтерфазних ядер гепатоцитів. Матеріал отримували шляхом 

пункційної біопсії і лапароскопічної біопсії. У даному дослідженні встановлена 

залежність цитогенетичних показників у хворих на ХГ від вираження метаболічної 

інтоксикації: величина ядерцевого індексу перебувала в оберненому 

кореляційному зв’язку із вмістом в крові продуктів ПОЛ. 

Встановлений зв’язок функціонального стану геному та показників клітинної 

ланки імунітету, у хворих на ХВГ та меншою мірою у хворих на алкогольну 

хворобу печінки [104]. Більш виражені зміни геному гепатоцитів під впливом HCV-

інфекції порівняно з HBV- інфекцією можуть бути однією з причин розвитку ГЦК. 

При ЦП HCV- та HBV-етіології поглиблювалися порушення транскрипційно-

трансляційного апарату. Відомо, що токсична дія МА зумовлює порушення 

структури клітинної та цитоплазматичної мембран, що лежить в основі 

морфофункціональних змін клітин [122]. 

Можемо з впевненістю сказати, що стан хроматину слугує інформативним 

показником формування всіх клітин організму (і в тому числі гепатоцитів) та їх 

функцій впродовж усієї життєдіяльності тканин. Вважаємо, що вивчення 

генетичних маркерів значно розширюють наші уявлення про еволюцію організму 

людини і дозволяють простежити за генетичними аспектами в патології печінки, 

розкривають нові горизонти в пізнанні інтимних механізмів функціонування 

організму та патологічних процесів при багатьох захворюваннях. 

Цитогенетичний метод дослідження (метод хромосомного аналізу) 

ґрунтується на мікроскопічному дослідженні структури й кількості хромосом. 
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Функціональний стан геному визначали в 200 осіб за такими показниками: 

індекс хроматизації (ІХ) (відношення еухроматину до гетерохроматину – ступінь 

конденсації хроматину) статевий хроматин (СХ) (тобто кількість клітин з 

неактивною гіперпікнотичною Х-хромосомою), структура і кількість 

ядерцевмісних клітин, мікроядер та кількість морфологічно змінених, тобто 

патологічно змінених ядер у хворих на ХГС із супутнім ЦД-2. 

З цією метою з лейкоцитів периферійної крові виготовляли цитологічні 

препарати, які після висушування забарвлювались за Фьолгеном в модифікації 

Ковальчук Л. Є. і співавторів (раціоналізаторська пропозиція №30/2319, 1997). 

 Комплексний аналіз чотирьох індексів каріограми (ядерцевий (ЯІ), 

хроматизації, гетеропікнотичної Х-хромосоми та патологічно змінених ядер (ПЗЯ)) 

проводили за методикою Ковальчук Л. Є. та інших (1994 р.). Препарати 

досліджували методом світлової мікроскопії за допомогою оптико-електронного 

комплексу «Метаскан-2» генетичної лабораторії кафедри медичної біології і 

медичної генетики ІФНМУ. 

Кількісні показники визначали в 100 інтерфазних ядрах лейкоцитів 

периферичної крові. Індекс хроматизації вираховували за співвідношенням ядер з 

перевагою неконденсованого хроматину (еухроматину) до ядер, що містили великі 

ділянки гетерохроматину. Окремо визначали відсоток вищеназваних клітин. 

Ядерцевий індекс (ЯІ), який свідчить про загальний метаболізм клітини, 

визначали співвідношенням ядер, що мали ядерця, до всієї кількості ядер. 

Реєстрували клітини з гетеропікнічною Х-хромосомою, тобто такі, що містили 

статевий хроматин. Водночас реєстрували частоту патологічно змішаних ядер, 

показник мікроядер. 

Oцінка якості життя пацієнтів за опитувальником SF-36 

"Health Status Survey" (SF-36) належить до неспецифічних опитувальників для 

оцінки ЯЖ, він досить поширений у США і країнах Європи при проведенні 

досліджень ЯЖ [192, 273].  



66 
 

Опитувальник складається з 36 пунктів, згрупованих у 8 шкал: фізичне 

функціонування, рольова діяльність, тілесний біль, загальне здоровˈя, 

життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан і психічне здоров’я. 

Показники кожної шкали варіюють між 0 і 100, де 100 означає стан повного 

здоров’я, усі шкали формують два показники: душевне та фізичне благополуччя. 

Результати подані у вигляді оцінок у балах за 8 шкалами, складеними так, що більш 

висока оцінка вказує на найбільш високий рівень ЯЖ. Кількісно оцінюються такі 

показники: 

1. Фізична активність (ФА) (Physical Functioning – PF), що відображає ступінь, 

в якому фізичний стан обмежує виконання фізичних навантажень 

(самообслуговування, ходьба, підйом по сходах, перенесення ваги і т. д.). Низькі 

показники за цією шкалою свідчать про те, що фізична активність пацієнта значно 

обмежується станом його здоров’я. 

2. Рольове функціонування, зумовлене фізичним станом (Role-Physical 

Functioning – RF) – вплив фізичного стану на повсякденну рольову діяльність 

(роботу, виконання повсякденних обов'язків). Низькі показники за цією шкалою 

свідчать про те, що повсякденна діяльність значно обмежена фізичним станом 

пацієнта. 

3. Інтенсивність болю (Bodily Pain – BP) та її вплив на здатність займатися 

повсякденною діяльністю, включаючи роботу по дому та за його межами. Низькі 

показники за цією шкалою свідчать про те, що біль значно обмежує активність 

пацієнта. 

4. Загальне здоров'я (General Health  – GH) оцінка хворим свого стану здоровˈя 

тепер і оцінка перспектив лікування. Чим нижчий бал за цією шкалою, тим нижча 

оцінка стану здоровˈя. 

5. Життєва енергія (Vitality – VT) – відчуття себе повним сил та енергії або, 

навпаки, знесиленим. Низькі бали свідчать про стомленість пацієнта, зниження 

життєвої активності. 

6. Соціальне функціонування (Social Functioning – SF). Визначається ступенем, 

в якому фізичний або емоційний стан обмежує соціальну активність (спілкування). 
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Низькі бали свідчать про значне обмеження соціальних контактів, зниження рівня 

спілкування у звˈязку з погіршенням фізичного та емоційного стану. 

7.  Рольове функціонування (Role-Emotional – RE) передбачає оцінку ступеня, 

в якому емоційний стан заважає виконанню роботи або іншої повсякденної 

діяльності (включаючи значні витрати часу, зменшення обсягу роботи, зниження її 

якості тощо). Низькі показники за цією шкалою інтерпретуються як обмеження у 

виконанні повсякденної роботи, зумовлене погіршенням емоційного стану. 

8. Психічне здоров'я (Mental Health – MH) характеризує настрій, наявність 

депресії, тривоги, загальний показник позитивних емоцій. Низькі показники 

свідчать про наявність депресивних, тривожних переживань, психічне 

неблагополуччя. 

Шкали групуються у два показники : 

1. Фізичний компонент здоров'я (ФКЗ) (Physical health). Складові шкали: 

фізичне функціонування; рольове функціонування, зумовлене фізичним станом; 

інтенсивність болю; загальний стан здоров'я. 

2. Психологічний компонент здоров'я (ПКЗ). Складові шкали: психічне 

здоров'я; рольове функціонування, зумовлене емоційним станом; соціальне 

функціонування; життєва активність. 

Дані показники розраховуються за відповідними формулами [273].  

Адаптацію анкети SF-36 українською мовою за процедурою міжнародного 

центру з визначення ЯЖ IQOLA (The international Quality of life Assessment, Бостон, 

США) здійснено в 1998-2001 рр. Статистичну обробку даних опитувальника SF-36 

проведено відповідно до інструкції компанії Евіденс – Клініко-фармакологічні 

дослідження (Росія). 

Статистичний аналіз одержаних результатів здійснювали з використанням 

методів описової статистики (для категоріальних змінних — кількість, частка у % 

та графічне зображення розподілу; для кількісних даних – n, середнє арифметичне, 

медіана, стандартне відхилення, мінімум та максимум), порівняння даних за 

критерієм Х2. Достовірність отриманих показників підтверджувалось шляхом 

розрахунку похибки (±m) для відносних величин за загальновідомою формулою. 
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Вірогідність різниці даних у порівнюваних групах, враховуючи значну кількість 

спостережень і наближеність внаслідок цього до нормального розподілу, доводили 

на підставі розрахунку коефіцієнта t (Ст’юдента) і визначення за таблицею точності 

безпомилкового прогнозу (р), результати вважали достовірними при р<0,05 [194]. 

З метою оцінки сили взаємозв‘язку між досліджуваними ознаками 

використовувався коефіцієнт кореляції Пірсона. При величині коефіцієнта 

кореляції меншій, ніж 0,3 зв'язок оцінювся як слабкий; від 0,3-0,7 – помірний; 

вищий від 0,7 – як сильний.  

Для статистичної обробки матеріалу на всіх етапах дослідження були 

розроблені авторські комп’ютерні програми на основі Microsoft Excel (розрахунок 

відносних та середніх величин, їх похибок, t-тесту).  

Частина завдань розробки даних виконувалась із використанням ліцензованих 

пакетів статистичного аналізу Microsoft Excel та Statistica 7.0, зокрема програм 

описової статистики, парного і множинного кореляційно-регресійного аналізу та 

графічного зображення. 

2.3 . Принципи лікування хворих на ХГС 

Специфічну комбіновану противірусну терапію препаратами пегільованого 

інтерферону (Пег-ІНФ) альфа-2в та альфа-2а в поєднанні з рибавірином отримало 

104 пацієнти із ХГС згідно з міжнародними рекомендаціями стосовно лікування 

ХГС EASL (2006, 2009, 2012, 2013 років) та Уніфікованим клінічним протоколом 

первинної, вторинної (спеціалізованої) допомоги дорослим та дітям «Вірусний 

гепатит С» (2014 р.). 

 Серед них було 84 (80,77%) пацієнти із супутнім ЦД-2 та 20 (19,23%) пацієнтів 

із ХГС без супутнього ЦД-2.  

Оскільки в дослідження входили пацієнти із 1b генотипом, тривалість 

лікування була 48 тижнів. Доза Пег-ІФН α-2β визначалася з розрахунку 1,5 мг/кг 1 

раз на тиждень, Пег-ІФН α-2а – 180мг підшкірно 1 раз на тиждень.  

Необхідна доза рибавірину для комбінованої терапії з Пег-ІФН α-2β 

розраховувалась залежно від маси тіла пацієнта (див. табл.2.4). 



69 
 

Таблиця 2.4. 

Дозування рибавірину при комбінованій ПВТ з пегельованим інтерфероном 

альфа-2в та альфа-2а залежно від маси тіла пацієнта 

Маса тіла пацієнта 
Добова доза 

рибавірину 
Кількість капсул по 200 мг 

< 65 кг 800 мг 4 (2 вранці, 2 ввечері) 

65 – 85 кг 1000 мг 5 (2 вранці, 3 ввечері) 

86 – 105 кг 1200 мг 6 (3 вранці, 3 ввечері) 

> 105 кг 1400 мг 7 ( 3 вранці, 4 ввечері) 

 

Моніторинг ефективності та безпеки ПВТ проводився на таких етапах: 

4-й тиждень лікування – оцінювалась швидка вірусологічна відповідь (ШВВ); 12-й 

тиждень – рання вірусологічна відповідь (РВВ); 48-й тиждень – вірусологічна 

відповідь на момент закінчення ПВТ; 24-й тиждень після закінчення терапії – 

стійка вірусологічна відповідь (СВВ). Поряд із оцінкою вірусологічної відповіді 

оцінювалась біохімічна відповідь щомісяця та через 24 тижні після завершення 

курсу лікування. 

Якщо під час лікування противірусними препаратами спостерігались небажані 

явища або погіршення лабораторних показників, а саме: виникнення лейкопенії, 

гранулоцитопенії, тромбоцитопенії, анемії – в деяких випадках була проведена 

корекція доз препаратів відповідно до міжнародних рекомендацій. 

Всі хворі на ХГС були на дієтичному харчуванні (стіл №5 за Певзнером). До 

базисної терапії ХГС входили: ферментативні препарати, сорбенти, спазмолітики, 

гепатопротектори на основі силімарину.  

Враховуючи те, що в основі неефективності лікування в пацієнтів із ХГС на 

фоні ЦД лежать метаболічні порушення та дисбаланс систем ПОЛ/АОЗ, системи 

цитокінів важливим є пошук лікувальних засобів, які б корегували всі дані 

патогенетичні порушення при ХГС із супутнім ЦД-2. 

Отже, для комплексного лікування поряд із базисною терапією та ПВТ 

використовували: 
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- препарат з антиоксидантним, дезінтоксикаційним, мембраностабілізуючим, 

ліполітичним, гіпоглікемічним, гепатопротекторним ефектами – альфа-ліпоєву 

кислоту («Діаліпон») виробництва «Фармак», Україна: розчин для інфузій 3% 

(реєстраційний номер UA/0794/01/01), 1мл якого містить 58,382 мг меглюмінової 

солі альфа-ліпоєвої кислоти, що відповідає 30 мг альфа-ліпоєвої кислоти, 

використовували в дозі 10мл (300 мг або 300 Од. альфа-ліпоєвої кислоти) для 

парентерального введення; капсули по 300 мг (300 Од. альфа-ліпоєвої кислоти) 

(реєстраційний номер UA/0794/02/01).  

-для корекції дисбалансу мікрофлори кишечника – пребіотик лактулозу 

(«Лактувіт»), виробництва ТОВ «Юрія-Фарм», Україна (реєстраційний номер 

UA\2518\01\01 та реєстраційний номер UA\12566\01\01), що містить 3,335г 

лактулози в 5 мл сиропу 

Лікування супутнього ЦД-2 здійснювалось кваліфікованим 

спеціалістом- ендокринологом відповідно до наказу МОЗ України від 21.12.2012 

року № 1118 та міжнародних (всесвітні рекомендації Міжнародної діабетичної 

федерації від 2005 року) рекомендацій.  
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РОЗДІЛ 3. 

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО 

ГЕПАТИТУ С ІЗ СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

3.1. Клінічні особливості перебігу хронічного гепатиту С із супутнім 

цукровим діабетом 2 типу 

У хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 частіше реєстрували астено-вегетативний 

синдром (р<0,05) за рахунок виявлення загальної слабості, дратівливості. 

Таблиця 3.1. 

Характеристика клінічних синдромів у хворих на хронічний гепатит С із 

супутнім цукровим діабетом 2 типу 

Назва синдрому 

Група порівняння 

(n=20) 

Основна група 

(n=167) р 

абс. %±m абс. %±m 

Астено-вегетативний 18 90,00±6,71 164 98,20±1,30 <0,05 

Диспепсичний 15 75,00±9,68 156 93,41±1,92 <0,01 

Абдомінально-больовий 16 80,00±8,94 160 95,81±1,55 <0,01 

Жовтяниці 10 50,00±11,18 130 72,84±3,21 <0,01 

Гіперглікемії  0 0,00±0,00 148 88,62±2,46 - 

Примітки: 

М – середня величина,  

±m – похибка середньої величини;  

р – достовірність різниці даних. 

Зростав в 1,2 раза відсоток пацієнтів, у яких ми виявляли диспепсичний 

синдром (93,41±1,92 % проти 75,00±9,68 %; р<0,01), про що свідчила частіша 

реєстрація у таких хворих блювоти, погіршення апетиту, здуття живота та 

почастішання випорожнень [65,88]. При поєднаній патології пацієнти скаржились 

на важкість та появу больових відчуттів в ділянці правого підребір’я, що сприяло 

частішій в 1,2 раза, ніж у пацієнтів без супутньої патології, реєстрації у таких хворих 

абдомінально-больового синдрому (р<0,01). Синдром жовтяниці теж в 1,5 раза 

частіше виявляли у хворих основної групи (72,84±3,21 % проти 50,00±11,18 %; 

р<0,01) за рахунок реєстрації у 43,11 % хворих жовтяниці та потемніння сечі. У 

хворих на ХГС із супутнім ЦД-2, на відміну від пацієнтів без супутньої патології, у 
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88,62 % пацієнтів виявлявся синдром гіперглікемії (р<0,001): такі хворі відчували 

спрагу, сухість у роті та парестезії нижніх кінцівок, реєструвалась ніктурія та 

поліурія [88].  

Для розуміння глибини патологічних змін в печінці нами оцінювались ступінь 

і характер фібротичних змін печінки та вираження СП (див. табл.3.2).  

Таблиця 3.2. 

Вираження фіброзу та стеатозу печінки у хворих на хронічний гепатит С із 

супутнім цукровим діабетом 2 типу, М±m 

Ступінь фіброзу та 

стеатозу печінки 

Основна група 

 (n=167) 

Група порівняння 

(n=20) р 

абс. %±m абс. %±m 

F0 0 0,00±0,00 5 25,00±9,68 - 

F1-2 111 66,47±3,65 13 65,00±10,67 >0,05 

F3 56 33,53±3,65 2 10,00±6,71 <0,001 

S0 20 11,98±2,51 16 80,00±8,94 <0,001 

S1 65 38,92±3,77 3 15,00±8,94 <0,001 

S2 82 49,10±3,87 1 5,00±4,87 <0,001 

Примітка. р – достовірність різниці між показниками у хворих на хронічний 

гепатит С із супутнім цукровим діабетом 2 типу та хворих на ХГС без супутньої 

патології. 

У результаті комплексного дослідження встановлено, що вираження ФП було 

вищим серед пацієнтів із ЦД-2 (р<0,001), що зумовлено розвитком при даній 

ендокринній патології СП, який здатний посилювати вираження ФП. Так, у хворих 

на ХГС із супутнім ЦД-2 у 3,4 раза частіше реєстрували стадію ФП F3 (33,53±3,65 % 

випадків проти 10,00±6,71 % випадків; р<0,001) порівняно із пацієнтами без 

супутньої патології. Стадія ФП F1-2 реєструвалась з однаковою частотою в 

пацієнтів обох досліджуваних груп (див. табл. 3.2). У 25,00 % пацієнтів із групи 

порівняння перебіг ХГС був без ознак ФП. 

За допомогою сучасного неінвазивного методу «ФіброМакс» ознаки СП було 

виявлено у 88,02 % пацієнтів із супутнім ЦД-2 і лише у 4 (20,00 %) пацієнтів групи 

порівняння (р<0,001). У пацієнтів основної групи СП S1 визначався у 65 (38,92  %) 
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хворих, S2  – у 83 (49,10 %) хворих. У 20 (11,98 %) пацієнтів основної групи не було 

виявлено СП. У групі порівняння ми реєстрували СП S1 у 3 (15,00 %) пацієнтів, а 

S2 і вище – в 1 (5,00 %), кількість пацієнтів без СП становила 80,00 % (див. табл. 

3.2). 

Таким чином, поєднаний перебіг ХГС із ЦД-2 характеризувався 

взаємообтяжливим впливом: у клінічній симптоматиці частіше реєструвались 

синдром жовтяниці (на 22,84 %), абдомінально-больовий (на 15,81 %), 

диспепсичний (на 18,41 %), астено-вегетативний (на 8,20 %) синдроми та виявляли 

клінічні симптоми гіперглікемії у 88,6 %; більш вираженим був ФП за рахунок 

частішого виявлення ступеня фіброзу F3 (33,53 % проти 10,00 %; р˂0,001). 

Встановлено, що наявність ЦД-2 у хворих на ХГС сприяє збільшенню частоти 

виявлення СП S1 (на 23,92 %) та S2 (на 44,1 %).  

3.2. Характеристика лабораторних показників функціонального стану 

печінки у хворих на хронічний гепатит С у із супутнім цукровим діабетом 

2 типу 

Характеристика ХГС за ступенем активності відображена в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3.  

Вираження активності перебігу хронічного гепатиту С із супутнім цукровим 

діабетом 2 типу та без нього, М±m 

Ступінь 

активності 

Основна група  

(n=167) 

Група порівняння 

(n=20) 

Р 

абс. М±m % абс. М±m % 

Мінімальний 0 0,00±0,00 8 40,00±10,95 - 

Помірний 52 31,74±3,60 3 15,00±7,98 ˃0,05 

Високий 114 68,86±3,58 9 45,00±11,12 ˂0,001 

Примітки: 

1. М – середня величина,  

2. ±m – похибка середньої величини;  

3. р – достовірність різниці даних. 

У пацієнтів із ХГС та ЦД-2 був більш виражений синдром цитолізу (табл.3.3):   



Таблиця 3.4. 

Результати біохімічних показників у хворих на хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом, М±m 

Показники 
Основна група 

(n=167) 

Група порівняння 

(n=20) 

Контрольна 

група (n=20) 
р р1 р2 

Білірубін загальний мкмоль/л 61,82±4,38 30,29±3,50 18,03±0,71 <0,001 <0,001 <0,01 

АлАТ, ммоль/годл 2,58±0,10 1,46±0,24 0,27±0,19 <0,001 <0,001 <0,001 

Лужна фосфатаза, нмоль/л-сек 3801,45±216,48 2676,45±304,97 1950,25±206,65 <0,01 <0,001 >0,05 

Холестирин, ммоль\л 10,06±0,324 5,74±0,28 4,78±0,71 >0,05 <0,001 <0,001 

Тригліцериди, ммоль\л 2,55±0,09 1,94±0,17 1,67±0,11 <0,01 <0,001 >0,05 

Тимолова проба, од 8,20±0,20 6,67±0,43 3,23±0,07 <0,01 <0,001 <0,001 

Білок загальний, г/л 63,82±1,79 72,70±2.08 74,21±0,96 <0,01 <0,001 <0,001 

Альбуміни, % 47,66±0,64 50,68±1,10 57,19±1,05 <0,001 <0,001 <0,001 

Глобуліни, % 30,33±0,93 21,66±0,96 22,84±0,69 <0,001 <0,001 >0,05 

Гамма –глобуліни, % 15,21±0,47 12,51±0,93 10,42±0,48 <0,01 <0,001 >0,05 

Протромбінів індекс, % 80,87±0,91 93,82±1,03 96,11±0,14 <0,001 <0,001 >0,05 

Цукор крові, ммоль/л 6,80±0,33 5,37±0,45 4,98±0,31 <0,001 <0,001 >0,05 

р – достовірність різниці між показниками групи порівняння та контрольної групи;  

р1 – достовірність різниці між показниками основної групи та контрольної групи; 

 р2 – достовірність різниці між показниками основної групи та групи порівняння. 

7
4 
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Висока активність патологічного процесу була в 68,89 % хворих, помірна – у 

31,74  %. Із мінімальною активністю не було жодного пацієнта із супутнім ЦД-2. У 

групі хворих на ХГС без ЦД-2 мінімальна активність була в 40,0 %, помірна – у 

15,0 %, висока – у 45,0 % хворих. Активність АлАТ у пацієнтів основної групи була 

в 1,7 раза вищою, ніж в групі порівняння (р<0,001) [88] (див. табл.3.4). 

При оцінці функції печінки за допомогою біохімічних показників у хворих на 

ХГС без супутньої патології рівень загального білірубіну був в 1,7 раза вищим, ніж 

у здорових осіб (р<0,01), а в пацієнтів із супутнім ЦД-2 він підвищувався в 3,4 раза 

(р<0,001) порівняно зі здоровими особами (табл.3.4). При порівнянні рівня 

білірубіну між двома досліджуваними групами нами виявлено збільшені в 2 рази 

показники загального білірубіну в пацієнтів основної групи (61,82±4,38 мкмоль/л 

проти 30,29±3,50 мкмоль/л; р<0,001) (див. табл.3.4).  

В основній групі спостерігалась диспротеїнемія за рахунок зниження рівня 

загального білка та альбумінів відповідно в 1,2 раза порівняно зі здоровими 

особами та групою порівняння (р<0,001), зростання вмісту гамма-глобулінів у 

сироватці крові в 1,4 і в 1,2 раза – з групою порівняння (р<0,001, р<0,05).  

Холестатичний компонент був більш вираженим у хворих на ХГС із супутнім 

ЦД-2, про що свідчило збільшення в 1,4 раза рівня ЛФ порівняно з групою пацієнтів 

без супутньої патології (р<0,001) та в 2 рази порівняно з здоровими особами 

(р<0,001). У групі порівняння рівні ЛФ не відрізнялись від таких у здорових осіб і 

становили 2676,45±304,97 нмоль/л-сек (р>0,05) (див. табл.3.4).  

Рівень ЗХ в основній групі був вищим в 2,1 раза порівняно зі здоровими 

особами (р<0,001) та в 1,8 раза вищим, ніж у групі порівняння (р <0,001). У 

пацієнтів групи порівняння рівні ЗХ не відрізнялись від здорових осіб (р>0,05) 

(табл.3.4). 

Порушення ліпідного обміну були більш вираженими в пацієнтів із поєднаною 

патологією. Так, рівень ТГ підвищувався в 1,5 раза порівняно із контролем та був 

вищим в 1,3 раза, ніж у групі порівняння (2,55±0,09 ммоль/л проти 1,67±0,11 

ммоль/л та 1,94±0,17 ммоль/л; р<0,001, р<0,01). У пацієнтів без ЦД-2 рівень ТГ 

залишався в нормі (р>0,05) (табл.3.4). У ході дослідження також був виявлений 
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прямий середньої сили кореляційний зв'язок між рівнями АлАТ та ТГ ( r=+0,35; 

р<0,05). 

Показники ПІ були нижчими в обох досліджуваних групах порівняно зі 

здоровими особами (р<0,001), причому з достовірною різницею між групами 

(80,87±0,91 % проти 93,82±1,03 %; р<0,01).  

Рівень ТП в основній групі був в 2,5 раза вищим, ніж у здорових осіб (р<0,001), 

та в 1,3 раза порівняно із пацієнтами без ЦД-2 (р<0,01). У хворих групи порівняння 

рівень ТП становив 6,67±0,43 од., що було у 2 раза вищим, ніж у здорових осіб 

(р<0,001) [88] (див. табл.3.4). 

Рівень глюкози в сироватці крові натще у пацієнтів із ХГС без супутнього 

ЦД- 2 залишався в нормі (р>0,05), а у хворих основної групи був в 1,4 раза вищим, 

ніж у здорових, та в 1,3 раза, ніж у групі порівняння (р<0,001). Постпрандіальний 

рівень цукру крові в пацієнтів основної групи становив 9,76±0,18 ммоль/л, що було 

в 1,8 раза вищим порівняно із показниками хворих на ХГС без супутнього ЦД-2 

(р<0,001). Встановлено також прямий середньої сили кореляційний зв'язок між 

рівнями глюкози крові та ТГ (r=+0,49; р<0,01), АлАТ і глюкозою (r=+0,39; р<0,01). 

Отже, у таких хворих із супутнім ЦД-2 ми відмітили переважання високої 

активності гепатиту, більш вираженим був ФП за рахунок частішого виявлення 

ступеня фіброзу F3. Встановлено, що наявність ЦД-2 у хворих на ХГС сприяє 

збільшенню частоти виявлення СП S1 та S2. У пацієнтів із даною коморбідною 

патологією були більш виражені порушення функціональної здатності печінки, 

ліпідного обміну, холестатичний компонент. 

3.3. Особливості стану системи перикисного окислення ліпідів та 

антиоксидантного захисту у хворих на хронічний гепатиту С із супутнім 

цукровим діабетом 2 типу 

Встановлено, що в обох групах вміст у крові продуктів ПОЛ–МА та ДК був 

підвищеним, але ці зміни були більш вираженими в пацієнтів із фоновою 

патологією (див. табл.3.5). У хворих на ХГС без супутньої патології вміст МА 

становив 103,26±5,33 мкмоль/л, що було вищим від контрольних показників в 1,3 
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раза (р<0,001). У хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 концентрація МА становила 

161,52±4,51 мкмоль/л і була вищою, ніж у здорових осіб у 2 рази (р<0,001) і в 1,6 

раза порівняно із хворими без супутньої патології (р<0,001).  

Таблиця 3.5  

Особливості стану систем перекисного окислення ліпідів та 

антиоксидантного захисту в обстежених осіб, М±m 

Показники 

Основна 

група 

(n= 167) 

Група  

порівняння 

(n= 20) 

Контрольна 

група 

 (n=20) 

 

р 

 

р1 

 

р2 

МА,мкмоль/л 161,52±4,51  103,26±5,33  80,54±3,77 <0,001 <0,001 <0,001 

ДК, ум.од/мл 2,24±0,06 1,83±0,11 0,80±0,01 <0,001 <0,001 <0,01 

СОД, % 27,31±0,62  33,27±0,76  47,12±1,23 <0,001 <0,001 <0,001 

Примітки: 

1. р – достовірність різниці між показниками основної та контрольної груп 

(р<0,05);  

2. р1 – достовірність різниці між показниками групи порівняння і контрольної 

групи (р<0,05);  

3. р2 – достовірність різниці між показниками основної групи та групи порівняння 

(р<0,05). 

Концентрація ДК була підвищеною в обох групах і становила у хворих 

основної групи 2,24±0,06 ум.од./мл і 1,83±0,11 ум.од./мл – у хворих групи 

порівняння, (р<0,01), а це перевищувало нормальні показники в 2,8 та в 2,3 раза 

відповідно (р<0,001). Рівень ДК у пацієнтів основної групи був у 1,2 раза вищим, 

ніж у групі порівняння (р˂0,01) (див. табл.3.5). 

АОЗ був зниженим у пацієнтів обох досліджуваних груп. Активність СОД в 

основній досліджуваній групі становила 27,31±0,62 % і була в 1,2 раза нижчою, ніж 

у групі порівняння (р<0,001), та в 1,7 раза нижчою, ніж у здорових осіб (р<0,001) 

(див. табл 3.5). Активність СОД у пацієнтів без супутньої патології була в 1,4 раза 

нижчою, ніж у здорових осіб (р<0,001). 

Крім того, встановлено взаємозв’язок системи ПОЛ та підвищення рівня в 

сироватці крові ТГ та глюкози, про що свідчить прямий середньої сили 

кореляційний зв'язок між рівнем ТГ та ДК (r=+0,33; р<0,05), рівнем глюкози та ДК 
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(r=+0,49; р<0,05), рівнем МА та ТГ (r=+0,43; р<0,01), рівнем МА та глюкози 

(r=+0,38; р<0,05). Синдром цитолізу також залежав від активації ПОЛ та 

пригнічення АОЗ, що відображено в прямому середньої сили кореляційному 

зв’язку між рівнями ДК та АлАТ (r=+0,48; р<0,05) та зворотному між рівнями СОД 

та АлАТ (r=-0,58; р<0,05).  

Також була виявлена кореляційна залежність величини ВН від активності 

перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту: зокрема, пряма  –  між 

рівнями ВН та ДК (r=+0,23; р<0,05), МА (r=+0,29; р<0,05), зворотна між рівнями 

ВН і СОД (r=-0,14; р<0,01) це дає змогу припустити, що покращення стану 

антиоксидантного захисту та зменшення активності перекисного окислення ліпідів 

дозволить покращити ефект противірусних препаратів.  

Отже, наявність у пацієнтів із ХГС ЦД-2 посилює порушення функціональної 

здатності печінки внаслідок активації в гепатоцитах ліпопероксидації. Це 

підтверджувалось більш вираженим дисбалансом систем ПОЛ/АОЗ: зростанням 

рівнів ДК, МА і прямо корелювало з рівнем в сироватці крові ТГ. Посилення 

цитолізу гепатоцитів та реплікації вірусу також відбувалось на фоні активації 

системи ПОЛ та пригнічення АОЗ. 

3.4. Інтерлейкіновий профіль та стан вірусного навантаження у хворих на 

хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом 2 типу 

При вивченні особливостей балансу системи інтерлейкінів при поєднаній 

патології нами виявлено виражений дисбаланс про- та протизапальних цитокінів у 

пацієнтів із супутнім ЦД-2 (табл.3.6).  

В обох групах рівень IL-4 був достовірно підвищеним порівняно із контролем: 

у хворих на ХГС з супутнім ЦД-2 в 4,8 раза (р<0,001), а в пацієнтів без фонової 

патології – в 3,7 раза (р <0,001) (див. табл.3.6).  

При порівнянні рівнів IL-4 між обома досліджуваними групами ми виявили, 

що вміст IL-4 у хворих із супутнім ЦД-2 був у середньому в 1,3 раза вищим, ніж у 

хворих без супутньої патології (р <0,001) [112,134] (див. табл.3.6).  
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Таблиця 3.6. 

Показники цитокінового профілю в обстежених осіб, М±m 

Показники 
Основна група 

(n=167) 

Група 

порівняння 

(n=20) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

p р1 р2 

IL-2, пг/мл 3,01±0,16 3,85±0,37 10,11±0,33 <0,001 <0,001 ˂0,001 

IL-4, пг/мл 9,87±0,19 7,63±0,37 2,06±0,19 <0,001 <0,001 <0,001 

Примітки: 

1. р – достовірність різниці між показниками основної та контрольної груп 

(р<0,05);  

2. р1– достовірність різниці між показниками групи порівняння і контрольної 

групи (р<0,05);  

3.  р2 – достовірність різниці між показниками основної групи та групи порівняння 

(р<0,05). 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що вміст прозапального 

цитокіну IL-2 в сироватці крові був нижчим у середньому в 3,3 раза  у хворих на 

ХГС із супутнім ЦД-2 і в 2,6 раза у хворих на ХГС без супутньої патології 

порівняно зі здоровими особами (р <0,001) (табл. 3.6) із достовірною різницею між 

групами (3,85±0,37 пг/мл і 3,01± 0,16 пг/мл; р˂0,01) [112,134]. 

Вірусне навантаження реєстрували вищим у 1,6 раза у хворих із супутнім 

ЦД- 2 (4,5*106 ±5,4*105 МО проти 2,8*106 ±3,4*105  МО (р˂0,001).  

 

 

Рис. 3.1. Вірусне навантаження в обстежених осіб (р<0,05* – достовірність різниці 

між показниками). 
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У ході дослідження встановлені прямі кореляційні зв'язки між рівнями IL-4 та 

МА (r=+0,63; р<0,05), ДК (r=+0,72; р<0,01), ВН (r=+0,54; р<0,05) і зворотний 

середньої сили – між рівнем IL-2 та ВН (r=-0,44; р<0,05). Тобто слід вважати, що 

активність вірусного процесу напряму залежить від балансу системи інтерлейкінів, 

а стан імунологічної відповіді від активації пероксидації ліпідів. 

Отже, наявність у пацієнтів із ХГС супутнього ЦД-2 погіршує забезпечення 

клітинної відповіді за рахунок підвищення активності протизапальної ланки 

інтерлейкінів, а саме – ІЛ-4 в 1,3 раза (р˂0,001) та зниження елімінації вірусу, про 

що свідчив середньої сили кореляційний зв’язок між рівнем IL-2 та ВН (r=-0,44; 

р<0,05). Тому можна зробити висновок, що активність процесу напряму залежить 

від балансу ситеми інтерлейкінів та ПОЛ/АОЗ, тим більше при поєднаній патології, 

яка, у свою чергу, теж посилює пригнічення клітинної системи захисту. 

3.5. Стан мікрофлори кишечника у хворих на хронічний гепатит С із супутнім 

цукровим діабетом 2 типу 

У ході дослідження виявлено, що у хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 ДЗБК 

був більш вираженим, ніж у пацієнтів без поєднаної патології (див. табл. 3.7).  

Таблиця 3.7. 

Частота виявлення дисбактеріозу кишечника в обстежених осіб 

Ступені дисбактеріозу  

кишечника 

Основна група 

(n=167) 

Група порівняння 

(n=20) 

р 

 

Абс %±m Абс %±m  

0 9 5,39±1,75 7 35,00±10,67 <0,05 

І 52 31,14±3,58 10 50,00±11,18 >0,05 

ІІ 106 63,47±3,73 3 15,00±7,98 <0,001 

Примітка. р - достовірність різниці між показниками основної групи та групи 

порівняння. 

 Про це свідчило зниження показника Ід. У хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 

середні значення Ід становили 0,69±0,08  од., що було в 1,3 раза нижчим, ніж у групі 

хворих на ХГС без супутнього ЦД-2 0,89±0,02 од. (р<0,05). ДЗБК ІІ ступеня в 4,2 

раза частіше виявляли у хворих із ЦД-2 (р<0,001), а кількість пацієнтів із 

нормальним балансом мікрофлори кишки становила 5,39±1,75 %, що було 
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достовірно нижчим, ніж у групі порівняння (р<0,05) [65]. У пацієнтів без супутньої 

патології в 1,6 раза частіше реєстрували дисбактеріоз І ступеня і у 35,00 % пацієнтів 

цієї групи не було виявлено ДЗБК (див. табл.3.7).  

Ми виявили, що зі зростанням ступеня дисбактеріозу кишечника посилюється 

ПОЛ, що підтверджує встановлений зворотний сильний кореляційний звˈязок між 

Ід і МА (r=-0,85; р<0,05), середньої сили -  між Ід та ДК (r=-0,43, р<0,05) та прямий 

сильний – між Ід та СОД (r=+0,99; р<0,01), що вказує на пригнічення АОЗ при 

порушенні балансу мікрофлори кишечника. Крім того, у нашому дослідженні 

виявлено взаємозв’язок між рівнями ІЛ-2 та Ід (r=+0,42; р<0,05), що може свідчити 

про роль також і міробіоценозу кишечника в регуляції імунної відповіді. 

Отже, наявність у хворих на ХГС ЦД-2 сприяє поглибленню порушень 

мікрофлори кишечника, що, у свою чергу, опосередковано через активацію ПОЛ 

поглиблює імунологічні порушення та функціональну здатність печінки.  

3.6. Цитогенетичні порушення функціонального стану геному нейтрофільних 

гранулоцитів периферійної крові у хворих на хронічний гепатит С із супутнім 

цукровим діабетом 2 типу 

У практично здорових людей процеси деконденсації хроматину (IX) 

переважали в жінок (1,48±0,16 %) проти (1,10±0,07 %) у чоловіків (р<0,05) (див. 

рис.  3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Ядро нейтрофільного гранулоцита периферійної крові з перевагою 

еухроматину у здорової людини. Забарвлення за Фольгеном в модифікації 

Ковальчук. Зб.: об.40; ок. 15. 
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Порівняльний аналіз індексів ФСГ НГПК у пацієнтів обох досліджуваних 

груп дав змогу виявити зміни всіх компонентів метаболізму НГПК. На ранніх 

стадіях апоптозу клітин відбувається деструкція ядерних білків, що 

супроводжується конденсацією хроматину.  

При вивченні індексу ПЗЯ в обох досліджуваних групах відмічали ядра з 

різноманітними патологічними включеннями, серед яких переважали 

вакуолізовані ядра, гетеропікнотичні клітини, ядра з глибокими інвагінаціями 

каріолеми (див. рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Ядра нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові у хворих на 

хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом 2 типу. Забарвлення за 

Фольгеном в модифікації Ковальчук. Зб.: об.40; ок. 15. (1 – вакуолізоване ядро; 2 – 

ядро з перевагою гетерохроматину; 3 – формування мікроядра). 

Встановлено зниження ІХ в обох досліджуваних групах порівняно з такими 

у здорових людей (р<0,01, р<0,001) (див. табл.3.8). Величина ІХ в жінок основної 

групи була в 1,2 раза нижчою, ніж у жінок без супутнього ЦД- 2 (р<0,05). Статевого 

диморфізму стосовно ІХ у всіх досліджуваних пацієнтів не відмічалось (р>0,01) 

[183].  

Виявлені зміни можна пояснити значним зниженням компенсаторних 

можливостей метаболізму клітини, посиленням апоптозу клітин у хворих ХГС, 

особливо при наявності коморбідних станів. 
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Таблиця 3.8. 

Показники індексів хроматизації, патологічно змінених ядер та ядерцевого 

індексу нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові у обстежених осіб, 

М±m 

Індекси 

Основна група/ 

чол.-80; 

жін. 80 

Група 

порівняння/ 

чол.-10; 

жін. 10 

Контрольна 

група/  

чол.-10 

жін. 10 

Хроматизації, % 

Обидві статі 0,78±0.02# 0,85±0,03* 1,28±0,09 

чоловіки 0,80±0,02# 0,82±0,05** 1,10±0,07 

жінки 0,76±0,02# @ 0,88±0,04* 1,48±0,16 

Ядерцевий, % 

Обидві статі 3,05±0,14#^ 3,55±0,28* 7,35±0,80 

чоловіки 3,05±0,23# 3,70±0,45* 8,30±1,13 

жінки 2,98±0,19## 3,40±0,34*** 6,40±1,10 

Патологічно 

змінених ядер, % 

Обидві статі 11,08±0,31#@ 9,60±0,39* 3,89±0,66 

чоловіки 10,75±0,43#@ 9,50±0,45* 4,00±0,98 

жінки 11,43±0,45# @ 9,70±0,65* 3,40±0,91 

Примітки: 

1. * – достовірність різниці між показниками групи порівняння та контрольної 

групи (р<0,05);  

2.  #– достовірність різниці між показниками основної та контрольної груп (р<0,05);  

3. @ – достовірність різниці між показниками основної групи і групи порівняння 

(р<0,05);  

4. ^ – достовірність різниці порівняно з жінками основної групи, групи порівняння, 

контрольної групи (р<0,05). 

Зменшення ЯІ на 51,70 % у хворих без супутнього ЦД-2 (р<0,001) та на 

58,50  % у хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 (р<0,001) може свідчити про 

порушення ампліфікації генів рибосомної РНК і зниження готовності рибосом до 

синтезу поліпептидного ланцюга через вплив HCV-інфекції. При цьому не було 

виявлено статевого деморфізму та достовірної різниці між двома досліджуваними 

гупами (р>0,05) (див. табл.3.8). Із зниженням рівня ЯІ та ІХ підвищувалась 

активність АлАТ (r=-0,48; r=-0,43; р<0,05). 
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Крім того, під час дослідження виявлено прямий середньої сили 

кореляційний зв'язок між ІХ й активністю СОД (r=+0,36; р<0,05) та зворотний – 

між рівнем ІХ та IL-4 (r=-0,39; р<0,05). Також встановлено прямий кореляційний 

зв'язок між ЯІ та активністю СОД (r=+0,32, р<0,05). Посилення процесів 

конденсації хроматину впливало на зростання кількості вірусних копій в крові, про 

що свідчив зворотний кореляційний зв'язок слабкої сили між рівнями ІХ та ВН 

(r=- 0,29; р<0,05). 

Кількість ПЗЯ при ХГС без супутньої патології зросла в 2,4 раза (р<0,001), а у 

хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 – у 2,8 раза (р<0,001) порівняно з контролем. У 

хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 кількість ПЗЯ була достовірно вищою, ніж у 

хворих на ХГС без супутньої патології (11,08±0,31 % проти 9,60±0,39 %; р<0,01). 

Статевого деморфізму стосовно даного показника виявлено не було (р>0,05) (див. 

табл.3.8). Встановлено також прямий середньої сили кореляційний зв'язок індексу 

ПЗЯ із активністю маркера цитолізу гепатоцитів (АлАТ) (r=+0,40; р<0,05). 

Виявлений обернений середньої сили зв’язок між рівнями ПЗЯ та ІЛ-2 (r=-0,30; 

р<0,05). 

Виражені зміни цитогенетичних показників у хворих на ХГС можуть бути 

зумовлені прямою цитопатичною дією HCV та його здатністю інгібувати 

механізми реплікації ДНК і транскрипції через порушення активності ендонуклеаз. 

Також це може бути пов’язано із пошкоджувальною дією продуктів ПОЛ на 

клітини та їх ФСГ.  

Проведені дослідження встановили обернену кореляцію між рівнями ЯІ та 

вмістом у крові МА і ДК (r=-0,65; r=-0,44; р<0,05), а також між ІХ і ДК (r=-0,43; 

р<0,05) та МА (r=-0,62; р<0,01), що вказує на інгібуючий вплив на формування 

рибосом та синтезу поліпептидного ланцюга, здатності клітин до репарації та 

реплікації. Пряма середньої сили кореляція між кількістю ПЗЯ та вмістом у крові 

МА і ДК (r=+0,62; р<0,05; r=+0,57; р<0,05) є свідченням пошкоджувального впливу 

на структуру клітинної та цитоплазматичної мембрани пероксидації ліпідів. 
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Оскільки показник гетеропікнотичної Х - хромосоми необхідно враховувати 

залежно від статі, ми визначили його кількісні характеристики в чоловіків і жінок 

хворих на ХГС без супутньої патології та із супутнім ЦД-2. 

Таблиця 3.9 

Зміни індексу статевого хроматину в обстежених пацієнтів, M±m 

Показник 

Основна група/ 

чол.-80; 

жін. 80 

Група 

порівняння/ 

чол.-10; 

жін. 10 

Контрольна 

група/ 

чол.-10; 

жін. 10 

СХ,% 

чоловіки 6,15±0,43^ 5,95±0,91^ 5,20±0,96^ 

жінки 18,00±0,57# 20,30±1,18* 26,10±1,11 

Примітки: 

1. * – достовірність різниці між групою порівняння та контрольною групою 

(р<0,05);  

2. #– достовірність різниці між основною групою та контрольною групою (р<0,05);.  

3  ^ – достовірність різниці порівняно з жінками основної групи, групи порівняння, 

контрольної групи (р<0,05). 

Встановлено зменшення рівня СХ у жінок, хворих на ХГС як з супутнім ЦД-

2, так і без супутньої патології порівняно з контрольною групою та появу його в 

ядрах окремих чоловіків обох досліджуваних груп [183, 111] (див. табл. 3.9). 

Нами було вивчено і наявність мікроядер (МЯ), що вказує на більш глибокі 

порушення спадкового апарату НГПК (див. табл.3.10).  

Таблиця 3.10. 

Показник індексу мікроядер обстежених пацієнтів, M±m 

Показник 

Основна група/ 

чол.-80; 

жін. 80 

Група 

порівняння/ 

чол.-10; 

жін. 10 

Контрольна група/ 

чол.-10; 

жін. 10 

Індекс 

мікроядер, 

% 

Обидві статі  0,83±0,09 1,05±0,20 0,80±0,05 

чоловіки 0,90±0,15 1,00±0,26 0,88±0,08 

жінки 0,78±0,13 1,10±0,31 0,72±0,02 

 

Зауважимо, що утворення мікроядер зумовлене змінами структури хромосом 

у процесі мітозу. Аналізуючи індекс МЯ, ми не виявили достовірної різниці за 
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даним показником між основною групою та групою порівняння (0,83±0,10 %) 

проти (1,05±0,20 %), відповідно (р>0,05), та статями в даних досліджуваних групах 

(р>0,05) [111] (див. табл. 3.10). 

Між кількістю МЯ здорових осіб та хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 і на ХГС 

без супутньої патології також не виявлено достовірної різниці (р>0,05). Статевий 

деморфізм при порівнянні індексу МЯ в даних груп пацієнтів та у практично 

здорових осіб теж був відсутній (р>0,01) [183,111] (див. табл.3.10). 

Отже, при HCV-інфекції, поєднаній із ЦД-2, поглиблювалися порушення 

транскрипційно-трансляційного апарату порівняно з такими у хворих на ХГС без 

супутньої патології. Встановлений зв’язок ФСГ та показників клітинної ланки 

імунітету, цитолізу, систем оксипероксидації у хворих на ХГС більшою мірою, ніж 

у пацієнтів без поєднаної патології, що вказує на глибші патогенетичні порушення 

метаболізму клітин. Дані цитогенетичні показники можуть бути додатковими 

маркерами активності гепатиту, а крім того, індикаторами глибини дисбаласу 

ПОЛ/АОЗ. Виявлений обернений середньої сили зв’язок між рівнями ІХ і ІЛ-4 

(r=- 0,39; р<0,05) та між величиною ПЗЯ та ІЛ-2 (r=-0,30,; р<0,05) свідчить про 

участь порушень ФСГ клітин в пригніченні клітинного противірусного захисту. 

3.7. Зміна показників якості життя у хворих на хронічний гепатит С із 

супутнім  цукровим діабетом 2 типу 

Для оцінки стану якості життя хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 ми 

використовували опитувальник SF-36, де вказали зміни основних основних 

показників (див. табл.3.11).  

Психічний компонент здоровˈя в пацієнтів обох груп був зниженим (р<0,001) 

без достовірної різниці між групами. Соціальна активність хворих основної групи 

(за показником SF) зменшувалась порівняно з групою контролю в 1,3 раза (р<0,001) 

та в 1,2 раза – з групою порівняння (р<0,05) внаслідок наявності більш виражених 

клінічних симптомів (загальна слабість, втомлюваність, нудота, дискомфорт та біль 

у правому підребір’ї, субіктеричність склер та прояви ДЗБК) та зниження 

життєвого тонусу пацієнтів основної групи [193]. 
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Показник VT знижувався в обох групах, без достовірної різниці між групами 

(р>0,05).  

Таблиця 3.11.  

Характеристика показників якості життя в обстежених осіб, М±m 

Показники 

(бали) 

Основна 

група 

(n=167) 

Група 

порівняння 

(n=20) 

Контрольна 

група 

(n=20) 

р р1 р2  

PF  53,33±2,24 71,25±3,42 83,8±6,17 >0,05 <0,001 <0,001 

RР 27,50±4,61 51,25±9,15 65,9±5,54 >0,05 <0,001 <0,05 

BP 53,07±2,47 70,40±5,98 62,2±5,03 >0,05 >0,05 <0,01 

GH 37,57±1,81 47,70±3,85 73,2±5,82 <0,001 <0,001 <0,05 

VT 31,94±3,03 38,75±5,19 68,0±4,96 <0,001 <0,001 >0,05 

SF 52,08±2,40 65,38±5,23 69,9±4,68 >0,05 <0,01 <0,05 

RE 24,59±3,17 69,98±7,22 51,4±4,49 <0,05 <0,001 <0,001 

MH 45,05±1,84 54,20±3,04 60,4±3,86 >0,05 <0,001 <0,01 

ФЗК 40,92±1,02 45,08±1,13 73,30±6,10 <0,001 <0,001 <0,001 

ПЗК 39,35±0,58 47,07±0,90 63,10±6,70 <0,001 <0,05 <0,001 

Примітки: 

1. р – достовірність різниці між показниками групи порівняння та контрольної 

групи (р<0,05); 

2. р1 – достовірність різниці між показниками основної групи та контрольної групи 

(р<0,05); 

3.  р2 – достовірність різниці між показниками основної групи та групи порівняння 

(р<0,05). 

Обмеження повсякденної діяльності, зумовлене емоційними проблемами (за 

показником RE), було більш виражене у хворих на ХГС в поєднанні з ЦД-2 – даний 

показник був в 2,8 раза нижчим, ніж у пацієнтів без супутньої патології (24,59±3,17 

бала проти 69,987,22 бала; р<0,05), та в 2,3 раза нижчим, ніж у здорових осіб  

(р<0,001). У пацієнтів групи порівняння показник RE практично не відрізнявся від 

такого у здорових осіб (див. табл.3.11). 

Показник “психічного здоров’я” (МН) був зменшений у 1,1 раза (р<0,05) у 

групі порівняння і практично не відрізнявся від такого у здорових осіб (р>0,05); в 
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той час, як у пацієнтів основної групи даний показник знижувався в 1,3 раза 

порівняно з контрольною групою (р<0,01) та в 1,2 раза порівняно із хворими без 

ЦД-2 (р<0,05) (див. табл.3.11).  

Як видно із даних табл. 3.11., показник РF у пацієнтів із супутнім ЦД-2 був у 

1,3 раза нижчим, ніж у хворих на ХГС без супутньої патології (р<0,001), і в 1,6 раза 

нижчим, ніж у контрольній групі (р<0,001). У пацієнтів групи порівняння показник 

RP був в 1,2 раза нижчим, ніж у здорових осіб (р>0,05). Обмеження фізичної 

спроможності призвело до зниження буденної активності пацієнтів обох груп за 

показником RP. Так, у пацієнтів групи порівняння він достовірно не відрізнявся від 

показника контрольної групи (р>0,05) [193]. Показник RP у пацієнтів із супутнім 

ЦД-2 становив 27,50±4,61 бала і був нижчим в 1,9 раза, ніж у групі порівняння 

(р<0,001) та в 2,4 раза порівняно з контрольною групою (р<0,01) (табл. 3.10). 

Больовий синдром, за показником BP, не мав достовірної різниці порівняно із 

контролем в обох досліджуваних групах (р>0,05), але був в 1,3 раза нижчим в 

основній групі порівняно із групою порівняння (Р<0,001). Загалом задовільна 

оцінка власного здоров’я (за показником GH) була знижена в обох групах 

порівняно зі здоровими особами і становила 47,70±3,85 бала в пацієнтів без 

супутнього ЦД-2 та 37,57±1,81 бала в пацієнтів основної групи (р<0,001), причому 

в основній групі даний показник був в 1,3 раза нижчим, ніж у групі порівняння 

(р<0,05) (див. табл.3.11).  

У цілому. фізичний компонент здоровˈя (ФЗК) у пацієнтів основної групи був 

в 1,1 раза нижчим, ніж у групі порівняння. і знижувався за всіма його складовими, 

а психічний компонент (ПЗК) – в 1,2 раза нижчий (р<0,001) (див. табл.3.11). 

Таким чином, наявність поєднаної патології значно знижує якість життя 

пацієнтів за фізичними та психічними показниками, а призначення противірусної 

терапії викликають побічні явища у вигляді емоційної лабільності, депресивних 

станів, що значно знижує прихильність до спецефічної етіотропної терапії.  

Отже, поєднаний перебіг ХГС із ЦД-2 характеризувався взаємообтяжливим 

впливом. У таких хворих ми відмітили частішу в 1,5 раза частоту реєстрації високої 

активності гепатиту(р˂0,001), ніж у пацієнтів без фонової патології. Рівень 
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вірусного навантаження в пацієнтів із суптнім ЦД-2 був в 1,6 раза вищим, ніж у 

групі порівняння (р˂0,001); більш вираженим був фіброз печінки за рахунок 

частішого виявлення ступеня фіброзу F3 і СП S1 та S2 і вище.  

Клінічний перебіг ХГС із супутнім ЦД-2 характеризувався наявністю 

синдрому гіперглікемії (у 88,6 %; р˂0,001), чого не було у групі хворих на ХГС без 

супутнього ЦД-2; частіше реєструвались синдром жовтяниці (на 22,84 %; р˂0,01), 

абдомінально-больовий (на 15,81 %; р˂0,01), диспепсичний (на 18,41 %; р˂0,01) та 

астено-вегетативний (на 8,20 %; р˂0,05) синдроми.  

При оцінці особливостей біохімічних показників у пацієнтів на ХГС із 

фоновим ЦД-2 встановлено значні зміни в ліпідному обміні за рахунок 

достовірного підвищення рівнів ТГ і ЗХ та виявлено прямий середньої сили 

кореляційний зв'язок між рівнями АлАТ та ТГ ( r=+0,35; р<0,05). Це доводить те, 

що наявність у пацієнтів із ХГС ЦД-2 посилює порушення функціональної 

здатності печінки внаслідок активації прооксидантної системи, що проявлялось 

зростанням рівнів ДК (у 1,2 раза; р˂0,01) та МА (в 1,6 раза; р˂0,001). Встановлено 

взаємозв’язок системи ПОЛ та підвищення рівня в сироватці крові ТГ, на що 

вказував прямий середньої сили кореляційний зв’язок між рівнями ТГ і МА 

(r=+0,43; р<0,01) та ТГ і ДК (r=+0,33; р<0,05). Посилення цитолізу гепатоцитів 

також відбувалось на фоні активації системи ПОЛ та пригнічення АОЗ, що 

відображено в прямому слабкої сили кореляційному зв’язку між ДК і АлАТ 

(r=+0,48; р<0,05) та зворотному середньої сили кореляційному зв’язку між СОД та 

АлАТ (r=-0,35; р<0,01). 

Виражений дисбаланс в роботі про- та протизапальних цитокінів проявлявся в 

достовірному зростанні рівнів IL-4 та зниженні вмісту IL-2. Наявність у пацієнів із 

ХГС супутнього ЦД-2 знижує елімінацію вірусу навіть на фоні ПВТ, про що 

свідчив середньої сили кореляційний зв’язок між рівнем IL-2 та ВН (r=-0,44; 

р<0,05). Тому можна зробити висновок, що активність процесу напряму залежить 

від балансу системи інтерлейкінів. ЦД-2 у хворих на ХГС сприяє поглибленню 

дисбіотичних проявів, порушенню транскрипційно-трансляційного апарату (ІХ, ЯІ, 

ПЗЯ ) порівняно зі змінами при ХГС без супутньої патології. Встановлений зв’язок 
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змін показників транскрипційно-трансляційного апарату з АлАТ, показниками 

клітинної ланки імунітету, систем ПОЛ у хворих на ХГС із ЦД- 2 більшою мірою, 

ніж у пацієнтів без поєднаної патології. Наявність поєднаної патології суттєво 

знижує ЯЖ пацієнтів, що значно знижує їх прихильність до специфічної 

етіотропної терапії. Тому розробка терапевтичних заходів, які сприятимуть 

проведенню та покращенню ефективності ПВТ є стратегічним напрямком 

практичної інфектології. 
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РОЗДІЛ 4. 

ЛІКУВАЛЬНА КОРЕКЦІЯ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ 

НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С ІЗ СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 

ТИПУ 

4.1 Ефективність використання альфа-ліпоєвої кислоти та лактулози в 

пацієнтів із хронічним гепатитом С на тлі супутнього цукрового діабету 2 

типу без використання противірусної терапії 

 При оцінці ефективності запропонованих препаратів встановлено, що у групі, 

де використовувалась тільки базисна терапія, не було позитивної динаміки 

стосовно всіх клінічних синдромів як після лікування, так і після спостереження 

протягом 4 місяців (р>0,05) (див. табл.4.1).  

У пацієнтів Іс групи, яким у комплексі з базисною терапією було використано 

лактулозу, ми відмітили зниження частоти реєстрації диспепсичного синдрому на 

31,80 % (хоча у 68,64  % пацієнтів все ще утримувалась нудота) та абдомінально-

больового синдрому на 68,20 % після лікування, хоча наприкінці спостереженя у 

81,82 % пацієнтів знову відмічали дискомфорт у ділянці правого підребір’я, у 45,45 

% – субіктеричність склер, у 81,80 % – синдром гіперглікемії (див. табл.4.1). 

При використанні в комплексі з базисною терапією АЛК спостерігався регрес 

астено-вегетативного синдрому на 33,30 %, абдомінально-больового синдрому на 

52,40 %, синдрому гіперглікемії – на 66,60 % та жовтяниці – на 47,60 % після 

лікування (р<0,001). У цій групі все ще у 85,70 % пацієнтів реєструвались клінічні 

прояви диспепсичного синдрому за рахунок утримання здуття кишечника (в 76,19 

%) та почастішання випорожнень (у 52,38 %) (див. табл.4.1). 

У групі, де в комплексі з базисною терапією було використано АЛК та 

лактулозу, було встановлено достовірне зменшення частоти реєстрації після 

лікування та протягом всього періоду спостереження всіх клінічних синдромів 

(р<0,001). У цій групі зменшувалась частота реєстрації аcтено-вегетативного 

синдрому на 25,00 %, абдомінально-больового – на 70,00 %, диспепсичного – на 

35,00 %, жовтяниці на 45,00 % та гіперглікемії – на 30,00 %. 



Таблиця 4.1.  

Динаміка клінічних синдромів у хворих на хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом 2 типу під 

впливом лікування, М±m 

Синдроми 

Кількість хворих, %  

Групи До лікування Після лікування Після спостереження р 

Абс. M±m Абс. M±m Абс. M±m 

Астено-вегетативний 

Іа (n=20) 20 100,00±0,00 19 95,00±4,90 17 85,00±8,00 >0,05 

Іb (n=21) 21 100,00±0,00 14 66,70±10,30 14 66,70±10,30 <0,001 

Іс (n=22) 21 95,50±4,40 17 77,30±8,90 18 81,80±8,20 >0,05 

Іd (n=20) 20 100,00±0,00 18 90,00±46,70 15 75,00±9,70 <0,001 

Диспепсичний 

Іа (n=20) 20 100,00±0,00 17 85,00±8,00 18 90,00±6,70 >0,05 

Іb (n=21) 19 90,50±6,40 19 90,50±6,40 18 85,70±7,60 >0,05 

Іс (n=22) 22 100,00±0,00 15 68,20±9,90 13 59,10±10,50 <0,001 

Іd (n=20) 15 75,00±9,70 8 40,00±11,00 8 40,00±11,00 <0,001 

Абдомінально-

больовий 

Іа (n=20) 19 95,00±4,90 16 80,00±8,90 15 75,00±9,70 >0,05 

Іb (n=21) 19 90,50±6,40 8 38,10±10,60 13 61,90±10,60 <0,001 

Іс (n=22) 22 100,00±0,00 7 31,80±9,90 20 90,00±6,10 <0,001 

Іd (n=20) 18 90,00±6,70 2 10,00±6,70 6 30,00±10,20 <0,001 

 9
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Продовж. табл. 4.1 

Синдроми Кількість хворих, % 

Групи До лікування Після лікування Після спостереження р 

Абс. M±m Абс. M±m Абс. M±m 

Жовтяниці 

Іа (n=20) 16 80,00±8,90 14 70,00±10,20 14 70,00±10,20 >0,05 

Іb (n=21) 16 76,20±9,30 6 28,60±9,90 11 52,40±10,90 <0,001 

Іс (n=22) 17 77,30±8,90 13 59,10±10,50 10 45,50±10,60 >0,05 

Іd (n=20) 14 70,00±10,20 4 20,00±8,90 5 25,00±9,70 <0,001 

Гіперглікемії 

Іа (n=20) 15 75,00±9,70 14 70,00±10,20 14 70,00±10,20 >0,05 

Іb (n=21) 20 95,20±4,60 6 28,60±9,90 14 66,70±10,30 <0,001 

Іс (n=22) 20 90,90±6,10 17 77,30±8,90 19 81,80±8,20 >0,05 

Іd (n=20) 14 70,00±10,20 4 20,00±8,90 8 40,00±11,00 <0,001 

Примітка. р – достовірна різниця між показниками до лікування та після лікування в кожній досліджуваній групі. 

  

9
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Аналізуючи біохімічні показники функціональної здатності печінки, ми 

виявили, що використання тільки базисної терапії при лікуванні хворих на ХГС із 

супутнім ЦД-2 знижувало рівень АлАТ після лікування в 3,3 раза, а в подальшому 

рівні АлАТ зростали до 2,06±0,20 ммоль/годл (див. табл. 4.2). 

 У пацієнтів Іb та Іd досліджуваних груп рівень АлАТ знижувався в 4,4 та 3,8 

раза після лікування (0,65±0,04 ммоль/годл та 0,64±0,05 ммоль/годл; р<0,001), 

наближаючись до нормальних показників (р>0,05); наприкінці спостереження 

рівень даного показника був достовірно вищим від норми (0,94±0,10 ммоль/годл 

та 0,69±0,02 ммоль/годл проти 0,27±0,19 ммоль/годл; р˂0,01; р˂0,05).  

Використання поряд із базовою патогенетичною терапією лактулози сприяло 

зниженню активності АлАТ в 1,7 раза після лікування та в 1,4 раза наприкінці 

спостереження (р<0,01), але рівні даного показника залишались достовірно 

вищими порівняно із контрольною групою (р˂0,001) (див. табл. 4.2).  

У пацієнтів Іd групи рівень АлАТ був достовірно нижчим, ніж в Іа та Іс групі 

(р˂0,01, р˂0,001), та із Іb групою наприкінці спостереження (р˂0,01). 

Показники ТП після проведеного лікування достовірно знижувались у 

пацієнтів усіх досліджуваних груп (див. табл.4.2).  

У пацієнтів Іа групи після лікування рівень ТП знижувався в 1,3 раза (р<0,001), 

залишаючись вищим, ніж у групі контролю (р˂0,001) і наприкінці спостереження 

він підвищувався, наближаючись до початкового (р>0,05).  

Використання поряд із базисною терапією АЛК у пацієнтів Іb групи сприяло 

зниженню рівня ТП протягом всього спостереження (р˂0,001), але наближення до 

норми ми спостерігали тільки через 2 місяці лікування (р>0,05) (див. табл. 4.2). У 

пацієнтів Іс групи після лікування рівень ТП був в 1,3 раза нижчим (р<0,01), через 

4 місяці спостереження рівень ТП у пацієнтів даної групи повертався до рівня 

такого, як до лікування (р>0,05). При використанні в комплексному лікуванні АЛК 

та лактулози ми відмітили нормалізацію даного показника (3,36±0,26 од. та 

4,02±0,24 од. проти 3,23±0,07 од. відповідно, р>0,05) після лікування з достовірно 

статистичною різницею порівняно з іншими досліджуваними групами наприкінці 

спостереження (р<0,001) та з Іс і Іа групами безпосередньо після лікування 
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(р<0,001). Але в подальшому рівні ТП зростали до 4,02±0,24 од., що було 

достовірно вищим від норми (р<0,001) (див. табл. 4.2). 

Оцінюючи білковосинтезувальну функцію печінки, ми не виявли достовірної 

різниці даних показників під впливом лікування в усіх групах (р>0,05). 

Таблиця 4.2. 

Динаміка біохімічних показників під впливом лікування, М±m 

Досліджувані групи АлАТ, 

ммоль/годл 

Тимолова проба, од. Протромбіновий 

індекс, % 

Контрольна (n=20) 0,27±0,19 3,23±0,07 96,11±0,14 

Іа (n=20)    

до лікування 2,81±0,13 8,35±0,40 80,05±2,16 

після лікування 0,86±0,11*#  6,23±0,30*# 91,92±1,94* 

після спостереження 2,06±0,20*# 7,66±0,24# 91,92±1,24* 

Іb (n=21)    

до лікування 2,89±0,17 8,10±0,34 81,68±1,55 

після лікування 0,65±0,04* 3,25±0,27* 93,29±1,68* 

після спостереження 0,94±0,10*# 5,35±0,34*# 92,82±1,65* 

Ic (n=22)    

до лікування 2,51±0,20 8,36±0,38 80,54±1,80 

після лікування 1,45±0,25*# 6,55±0,35*# 92,57±1,60* 

після спостереження 1,77±0,18*# 7,46±0,39# 91,50±1,60* 

Id (n=20)    

до лікування 2,46±0,24 7,99±0,44 78,48±1,41 

після лікування 0,64±0,05*^ 3,36±0,26*@ 95,14±1,51* 

після спостереження 0,69±0,02*#@&^ 4,02±0,24*#&^@ 94,89±1,36* 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

2. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

3. @– достовірність різниці між показниками Іа та Іd груп (р<0,05); 

4. ^– достовірність різниці між показниками Іc та Іd групи (р<0,05);  

5. &– достовірність різниці між показниками Іb та Іd групи (р<0,05). 
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Під впливом лікування показники ПІ достовірно підвищувався в усіх 

досліджуваних групах (р<0,001) і залишались в межах фізіологічної норми. 

Динаміка проявів холестатичного компонента представлена у таблиці 4.3.  

Таблиця 4.3. 

Динаміка показників холестазу та ліпідного обміну під впливом 

лікування, М±m 

Досліджувані групи Лужна фосфатаза,  

нмоль/л-сек 

Холестерин, 

ммоль\л 

Білірубін загальний, 

мкмоль/л 

Контрольна (n=20) 1950,25±206,65 4,78±1,17 18,03±0,71 

Іа (n=20)    

до лікування 4091.50±409.27 10,52±0,38 67,02±10,40 

після лікування 3017,20±153,04# 9,67±0,24# 53,96±10,34*# 

після спостереження 3067,20±157,17# 10,02±1,12# 44,77±4,63*# 

Іb (n=21)    

до лікування  3541,71±343,28 9,95±0,35 63,19±9,36 

після лікування 2156,24±73,86* 6,48±0,22*# 21,15±1,62* 

після спостереження 2270,52±78,33* 6,58±0,22*# 22,61±3,74* 

Ic (n=22)    

до лікування  4028,27±408,90 9,78±0,33 60,09±9,12 

після лікування 3984,55±372,50# 9,84±0,32# 29,54±2,60*# 

після спостереження 4030,00±373,33# 10,02±0,30# 41,86±1,72# 

Id (n=20)    

до лікування  3601,50±448,28 9,96 ±0,40 55,96±6,02 

після лікування 2000,25±122,24*@^ 5,49±0,22*@^& 20,43±1,20*@@^^ 

після спостереження 2193,25±161,78*@^ 6,44±0,30*#@^ 20,49±1,74*@^ 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

2. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

3. @– достовірність різниці між показниками Іа та Іd груп (р<0,05); 

4. ^– достовірність різниці між показниками Іc та Іd групи (р<0,05);  

5. &– достовірність різниці між показниками Іb та Іd групи (р<0,05). 
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Рівень загального білірубіну в пацієнтів Іа групи зменшився в 2,6 раза після 

лікування (р˂0,001) та в 2,1 раза наприкінці спостереження (р˂0,01) (див. табл.4.3), 

але його рівень був вищим порівняно з групою контролю (р˂0,001). Застосування 

в лікуванні АЛК у пацієнтів Іb групи сприяло зниженню рівня загального 

білірубіну до норми, і він становив 21,15±1,62 мкмоль/л після лікування (р>0,05) та 

22,61±3,74 мкмоль/л наприкінці спостереження (р>0,05). У пацієнтів Іс групи 

рівень загального білірубіну знижувався після лікування (29,54±2,60 мкмоль/л 

проти 63,19±9,36 мкмоль/л; р˂0,001), але залишався достовірно вищим порівняно 

із контрольною групою (р˂0,001). Наприкінці спостереження рівні даного 

показника зростали і становили 41,86±1,72 мкмоль/л (див. табл.4.3). 

 У пацієнтів Іd групи рівень загального білірубіну після проведеного лікування 

наближався до норми (20,43±1,20 мкмоль/л) та залишався таким і через 4 місяці 

спостереження (20,49±1,74 мкмоль/л) з достовірною різницею із Іа та Іс групами 

(р<0,01, р<0,001) (див. табл.4.3).   

Доповнення базисного лікування АЛК сприяло достовірному зниженню рівнів 

ЗХ в 1,5 раза протягом всього спостереження (р<0,001). 

Тільки при доповненні базисного лікування препаратами АЛК та лактулози 

рівень ЗХ знижувався до норми після лікування (5,49±0,22 ммоль/л проти 4,78±1,17 

ммоль/л; р>0,05) і був достовірно нижчим порівняно із показниками інших 

досліджуваних груп (р<0,05). Наприкінці спостереження рівень ЗХ у пацієнтів Іd 

групи зростав і був вищим від норми (р<0,01) (див. табл.4.3).  

Рівень ЛФ у пацієнтів Іb та Іd досліджуваних груп наближався до норми 

(р>0,05) вже після лікування і залишався на такому рівні протягом спостереження 

без достовірної різниці між цими групами (р>0,05). У пацієнтів Іа та Іс 

досліджуваних груп рівні ЗХ та ЛФ не змінювались протягом лікування та 

спостереження (див. табл.4.3).  

Оцінюючи рівень ТГ у сироватці крові в пацієнтів із супутньою патологією під 

впливом лікування, ми виявили зниження його лише при додаткову призначенні 

АЛК та лактулози поряд із базисною терапією після лікування (із 2,48±0,12 ммоль/л 
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до 2,05±0,13 ммоль/л; р<0,05), хоча рівні їх все ще залишались вищими від норми 

(р<0,001).  

Даний показник у цій групі зростав і наприкінці спостереження наближався до 

рівнів зафіксовних перед лікуванням (2,28±0,15 ммоль/л проти 2,48±0,12 ммоль/л; 

р>0,05) (рис.4.1).  

 

 

Рис. 4.1. Динаміка рівня тригліцеридів сироватки крові під впливом лікування 

(p<0,05* – достовірність різниці між показниками до лікування і після лікування; 

p<0,05# – достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою; p<0,05@ – достовірність різниці між показниками Іа та Іd груп; p<0,05^ – 

достовірність різниці між показниками Іc та Іd груп; p<0,05& – достовірно між 

показниками Іb та Іd груп). 

 

У пацієнтів Іа, Іb та Іс досліджуваних груп нами не виявлено позитивної 

динаміки стосовно зниження рівня ТГ і він залишався таким, як до лікування, 

(р>0,05 ) та достовірно вищим, ніж у Іd досліджуваній групі після лікування (див. 

рис.4.1). 

Зауважимо, що перебіг ХГС із фоновим ЦД-2 характеризувався підвищеними 

рівнями глюкози в сироватці крові, незважаючи на проведення лікарем 

ендокринологом корекції цукрознижувальними препаратами усім пацієнтам. 

Динаміка рівнів цукру крові відображена на рис.4.2.  

У групі, де використовувалась тільки базисна терапія та базисна терапія в 

комплексі з лактулозою, рівень глюкози крові не змінювався і становив після 

лікування 7,09±0,56 ммоль/л та 7,10±0,33 ммоль/л, перевищуючи нормальні 

Іа група Іb група Іс група Іd група

2
,9

4
±

0
,1

8

2
,5

3
±

0
,1

7

2
,4

3
±

0
,1

4

2
,4

8
±

0
,1

2

2
,5

2
±

0
,1

3
#

2
,2

4
±

0
,1

0
#

2
,4

2
±

0
,1

0
#

2
,0

5
±

0
,1

3
*

#
@

2
,5

1
±

0
,1

7
#

2
,3

3
±

0
,1

4
#

2
,5

3
±

0
,1

0
#

2
,2

8
±

0
,1

5
*

#

1
,6

7
±

0
,1

1

1
,6

7
±

0
,1

1

1
,6

7
±

0
,1

1

1
,6

7
±

0
,1

1

м
м

о
л

ь/
л

до лікування після лікування наприкінці спостереження контрольна група



99 
 

показники в 1,4 раза (р<0,001) і утримувався на такому рівні протягом всього 

періоду спостереження (р>0,05). 

 

Рис. 4.2. Динаміка рівня глюкози сироватки крові залежно від лікування 

(p<0,05* – достовірність різниці між показниками до лікування і після лікування; 

p<0,05# – достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою; p<0,05@ – достовірність різниці між показниками Іа та Іd груп; p<0,05^ – 

достовірність різниці між показниками Іc та Іd груп; p<0,05& – достовірно між 

показниками Іb та Іd груп). 

 

Використання в комплексі з базисною терапією АЛК та АЛК й лактулози в 

пацієнтів Іb та Id досліджуваних груп сприяло зниженню рівня глюкози сироватки 

крові до 6,33±0,38 ммоль/л (р<0,05) та 6,16±0,34 ммоль/л (р<0,01) після лікування, 

і утримувались на низькому рівні і після спостереження, але компенсації ЦД-2 в 

цих групах за рівнями глюкози не вдалося досягнути (р<0,01) (див. рис.4.2).. 

Застосування в лікуванні тільки базисної терапії не впливало на пероксидацію 

ліпідів та АОЗ. Після лікування зниження рівнів МА та ДК в 1,7 та 2,5 раза (р<0,05, 

р<0,001) відбувалось у пацієнтів Іс групи, а нормалізація – у пацієнтів Іb і Id груп. 

Нормальні рівні МА та ДК наприкінці спостереження спостерігались лише при 

комплексному використанні в лікуванні АЛК та лактулози (р>0,05), а при 

призначенні в комплексі з базисною терапією АЛК наприкінці спостереження рівні 

ДК та МА були в 1,6 раза нижчими, ніж до лікування, але вищими від норми 

(р<0,001) (див. табл.4.4). 
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Таблиця 4.4. 

Динаміка показників систем ПОЛ/АОЗ під впливом лікування, М±m 

Досліджувані групи МА, мкмоль/мл ДК, ум.од./мл СОД, % 

Контрольна (n=20) 80,54±3,77 0,80±0,01 47,12±1,23 

Іа (n=20)    

до лікування  160,58±9,98 2,36±0,13 26,35±1,49  

після лікування 140,24±3,56# 2,00±0,27# 29,57±1,08#  

після спостереження 153,71±2,25# 2,07±0,07# 28,99±0,94#  

Іb (n=21)    

до лікування  155,28±9,69 2,24±0,11 27,39±1,14 

після лікування 88,40±1,93* 0,84±0,02* 41,15±0,88*# 

після спостереження 97,20±3,30*# 1,23±0,22*# 32,98±0,45*# 

Ic (n=22)    

до лікування  156,49±8,56 2,30±0,13 27,03±1,07 

після лікування 90,17±1,73*# 0,92±0,05*# 33,15±0,43*# 

після спостереження 98,57±1,88*# 1,13±0,09*# 29,65±1,04# 

Id (n=20)    

до лікування  168,66±8,40 2,11±0,11 27,26±1,74 

після лікування 81,80±1,12*@&^ 0,83±0,02*@ 45,89±0,64*@&^ 

після спостереження 89,10±1,87*@&^ 0,84±0,02*@^ 44,15±0,87*@&^ 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

2. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

3. @– достовірність різниці між показниками Іа та Іd груп (р<0,05); 

4. ^– достовірність різниці між показниками Іc та Іd групи (р<0,05);  

5. &– достовірність різниці між показниками Іb та Іd групи (р<0,05). 

Активність СОД зростала протягом лікування і на момент закінчення 

спостереження була в 1,2 раза вищою у пацієнтів, яким поряд із базисною терапією 

використовували АЛК (р<0,001), при додатковому застосуванні лактулози – в 1,2 

раза тільки після лікування, а при використанні в комплексі АЛК і лактулози даний 

показник нормалізувався (р<0,001) (див. табл.4.4). 
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Вплив запропонованої схеми лікування на стан системи цитокінів 

представлений в таблиці 4.5.  

Таблиця 4.5. 

Динаміка показників вмісту IL-2 та IL-4 в сироватці крові під впливом 

лікування, М±m 

Досліджувані групи IL-2, пг/мл IL-4, пг/мл 

Контрольна (n=20) 10,11±0,33 2,06±0,19 

Іа (n=20)   

до лікування 3,12±0,35 9,97±0,41  

після лікування 3,69±0,49#  9,66±0,36# 

після спостереження 3,07±0,06# 10,04±0,38# 

Іb (n=21)   

до лікування 2,98±0,30 9,72±0,36 

після лікування 5,14±0,38*# 7,87±0,37*# 

після спостереження 2,82±0,35# 9,83±0,22# 

Ic (n=22)   

до лікування 3,28±0,28 9,92±0,36 

після лікування 3,37±0,24# 6,92±0,29*# 

після спостереження 3,31±0,32#  8,83±0,42# 

Id (n=20)   

до лікування 2,95±0,35 9,67±0,38 

після лікування 6,20±0,24*#@&^ 7,01±0,29*# @ 

після спостереження 4,03±0,22*#@& 7,22±0,34*# @&^ 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

2. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

3. @– достовірність різниці між показниками Іа та Іd груп (р<0,05); 

4. ^– достовірність різниці між показниками Іc та Іd групи (р<0,05);  

5. &– достовірність різниці між показниками Іb та Іd групи (р<0,05). 

Застосування в комплексі з базисною терапією АЛК та лактулози сприяло 

зростанню рівня IL-2 до 6,20±0,24 пг/мл (р<0,001) після лікування і до 4,03±0,22 
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пг/мл (р<0,05) наприкінці спостереження, але рівні даного показника залишались в 

1,6 та 2,5 раза нижчими від норми (р<0,001). Після проведеного лікування у хворих 

Іа та Іс груп, яким застосовувалась лише базисна терапія та базисна терапія в 

комплексі з лактулозою, ми не спостерігали достовірного зростання вмісту IL-2. 

Окрім того, виявлено статистично достовірну різницю між показниками IL-2 у 

пацієнтів Іа (р<0,001, р<0,01) та Іс груп після лікування (р<0,001) (див. табл.4.5).  

У групі пацієнтів, яким в комплексному лікуванні застосовувалась АЛК, 

рівень ІЛ-2 після лікування зростав і становив 5,14±0,38 пг/мл (р<0,001), але 

залишався в 2 рази нижчим від норми (р<0,001) та в 1,2 раза нижчим, ніж у ІІd групі 

(р<0,05). Наприкінці спостереження рівні IL-2 не відрізнялись від таких до 

лікування (р>0,05).  

Вміст IL-4 після лікування знижувався в Іb групі в 1,2 раза, в Іс групі – в 1,4 

раза, в Іd групі – в 1,3 раза. Наприкінці спостереження рівень IL-4 в сироватці крові 

пацієнтів Іb та Іс досліджуваних груп підвищувався до рівнів, зафіксованих перед 

лікуванням (р>0,05), а в пацієнтів Іd групи рівень IL-4 і далі залишався нижчим, 

ніж до лікування (7,22±0,34 пг/мл проти 9,67±0,38 пг/мл; р<0,001). Рівень IL-4 у 

пацієнтів Id групи був достовірно нижчими порівняно з іншими дослідженими 

групами після спостереження (див. табл.4.5). 

Прояви ДЗБК під впливом лікування зменшилися в пацієнтів Іс та Id груп 

(таблиця 4.6) про це свідчила позитивна динаміка в показниках Ід (див. рис 4.3).  

 

Рис. 4.3. Динаміка індексу дисбактеріозу під впливом лікування (p<0,05* – 

достовірність різниці між показниками до лікування і після лікування). 
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Середнє значення Ід у пацієнтів Іd групи наближалось до 0,95±0,06 од. після 

лікування і до 0,89±0,22 од. після спостереження без достовірної різниці між 

групами (р<0,001). У групі пацієнтів де призначалась додатково лактулоза Ід 

зростав до 0,89±0,03 од. після лікування та до 0,86±0,08 після спостереження 

відповідно (рис. 4.3). 

Таблиця 4.6. 

Динаміка частоти виявлення змін біоценозу кишечника під впливом 

лікування, М±m 

Досліджувані групи 0 І ступінь ІІ ступінь 

Абс. M±m, % Абс. M±m, % Абс. M±m, % 

Іа (n=20)       

до лікування  4 20,00±9,68 6 30,00±10,25 10 50,00±11,18 

після лікування 2 10,00±6,71 4 20,00±8,94 14 70,00±10,25 

після спостереження 1 5,00±4,87 3 15,00±7,98 16 80,00±8,94 

p ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

Іb (n=21)       

до лікування  1 4,76±4,47 7 33,33±10,29 13 61,90±10,60 

після лікування 0 0,00±0,00 4 19,05±8,50 16 76,19±9,29 

після спостереження 1 4,76±4,47 8 38,10±10,60 12 57,14±10,80 

p ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05˂ 

Ic (n=22)       

до лікування  1 4,55±4,44 6 27,27±9,50 15 68,18±9,93 

після лікування 4 13,64±7,32 17 77,27±8,23 1 4,55±4,44 

після спостереження 2 18,18±8,22 20 90,91±6,13 0 0,00±0,00 

p ˃0,05 ˂0,001 ˂0,001 

Id (n=20)       

до лікування  2 10,00±6,71 6 30,00±10,25 12 60,00±11,18 

після лікування 3 15,00±7,98 17 85,00±7,98*&@ 0 0,00±0,00 

після спостереження 4 20,00±8,94 16 80,00±8,94*&@ 0 0,00±0,00@& 

p ˃0,05 ˂0,001 - 

Примітки:  

1. р – достовірність різниці показників до та після лікування 

2. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

3. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

4. @– достовірність різниці між показниками Іа та Іd груп (р<0,05); 

5. ^– достовірність різниці між показниками Іc та Іd групи (р<0,05);  

6. &– достовірність різниці між показниками Іb та Іd групи (р<0,05). 
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ДЗБК ІІ ступеня був відсутнім в Іd групі (р<0,001) внаслідок переходу його в 

60,00 % хворих у ДЗБК І ступеня, кількість пацієнтів із нормальною мікрофлорою 

кишечника зросла до 20,00 %. Також виявлено достовірну різницю між частотою 

прояву ДЗБК І та ІІ ступенів у Іd групи та Іа, Іb груп (р<0,001, р<0,05). Після 

лікування в Іс групі ДЗБК ІІ ступеня в 68,18 % хворих переходив в ДЗБК І ступеня 

(р<0,001) (табл. 4.6). 

Виявлено позитивний вплив даних препаратів на показники фізичної 

складової здоровˈя (див. табл.4.7). Показник фізичного функціонування (PF) у 

пацієнтів Іb та Id груп після лікування зростав (р<0,05), а у пацієнтів Іа та Іс груп 

не змінювався (р>0,05). Наприкінці спостереження в пацієнтів Іа, Іb та Ic 

досліджуваних груп відмічалось погіршення можливості виконання буденного 

фізичного навантаження, оскільки показник RF знову наближався до початкових 

даних (р>0,05) і був вищим від показника до лікування тільки в пацієнтів Іd групи 

на 10,95 бала (р<0,001) (див. табл.4.7).  

Стосовно суб’єктивної оцінки хворими ступеня обмеження буденної 

діяльності внаслідок стану здоров’я (RF), то в пацієнтів усіх досліджуваних груп 

після лікування цей показник наближався до рівня контрольної групи (р>0,05) після 

лікування, але в подальшому він знижувався до рівнів зафіксованих до лікування в 

пацієнтів Іа, Іb та Іс досліджуваних груп, а в пацієнтів Іd групи показник RF після 

спостереження залишався вищим у 2 рази порівняно із показниками до лікування 

(р<0,05) з достовірною різницею між показниками інших досліджуваних груп. 

Показник больових відчуттів (BP) у пацієнтів Іс, Іb та Іd досліджуваних груп 

після лікування достовірно зменшувався, наближаючись до норми (р>0,05), що 

вказує на зменшення обмеження буденної діяльності пацієнтів внаслідок больових 

відчуттів. Залишався на такому рівні після спостереження (72,40±5,17 бала; р>0,05) 

тільки при застосуанні в комплексі АЛК і лактулози з достовірною різницею 

порівняно з іншими групами.  

Сприйняття стану свого здоров’я в цілому (GH) покращилось у пацієнтів Іс, 

Іb та Іd груп після лікування, хоча показник був нижчим, ніж у контрольній групі в 

1,5 та 1,4 раза відповідно (р<0,001, р<0,01). У пацієнтів Іа групи показник GH не 
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змінювався під впливом лікування (р˃0,05). Сприйняття стану власного здоров’я в 

пацієнтів Іс, Іb груп погіршувалось, наприкінці спостереження і показник GH 

повертався до таких показників, як до лікування (р˃0,05), а в Іd групі залишався 

вищим, ніж до лікування з достовірною різницею із іншими групами.  

Таблиця 4.7. 

Оцінка показників фізичного компонента якості життя в пацієнтів під 

впливом лікування, М±m 

Досліджувані групи PF (бали) RF (бали) BP (бали) GH (бали) 

Контрольна (n=20) 83,80±6,17 65,90±5,54 64,20±2,03 73,20±5,82 

Іа (n=20)     

до лікування 54,75±3,09 25,00±8,89 58,35±4,99 37,15±4,61 

після лікування 54,29±2,63# 51,25±9,15* 58,60±1,57# 47,70±3,85# 

після спостереження 51,25±9,15# 18,75±2,48# 58,30±3,29# 44,50±0,57# 

Іb (n=21)     

до лікування  54,52±3,49 25,00±4,23 53,43±6,57 37,62±4,64 

після лікування 62,86±1,32*# 57,14±4,92* 67,64±2,23* 49,71±2,93*# 

після спостереження 55,95±5,53# 26,19±4,04# 45,19±5,83# 39,62±4,80# 

Ic (n=22)     

до лікування,  54,32±3,49 25,01±8,89 54,00±4,17 37,95±4,20 

після лікування 52,73±3,12# 50,00±8,01* 69,38±5,48* 48,86±3,15*# 

після спостереження 57,50±2,13# 22,73±1,57# 44,59±5,59# 29,95±1,08# 

Id (n=20)     

до лікування  53,05±2,43 25,00±8,89 53,35±4,61 37,95±5,76 

після лікування 65,75±2,39*# 75,00±3,63* 72,60±3,20*# 51,00±2,28*# 

після спостереження 64,00±1,0*# 50,00±4,06# 72,40±2,58*#@&^ 56,25±2,10*#^& 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

2. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

3. @– достовірність різниці між показниками Іа та Іd груп (р<0,05); 

4. ^– достовірність різниці між показниками Іc та Іd групи (р<0,05);  

5. &– достовірність різниці між показниками Іb та Іd групи (р<0,05). 
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Отже, у цілому показник фізичного компонента здоровˈя зростав у 1,1 раза 

порівняно із даними до лікування в пацієнтів Іb групи (з 37,64±1,57 бала до 

43,26±1,68 бала; р˂0,05) та в 1,2 раза в Іd групі (з 35,85±1,31 бала до 44,60±1,71 

бала; р˂0,001) наприкінці спостереження, але не наближався до норми (р˂0,001). У 

пацієнтів Іd групи цей показник був вищим порівняно із Іс та Іа групами (р˂0,001).  

Таблиця 4.8. 

Оцінка показників психічного компонента якості життя в пацієнтів під 

впливом лікування, М±m 

Досліджувані групи VT (бали) SF (бали) RE (бали) MH (бали) 

Контрольна (n=20) 68,0±4,96 69,90±4,69 51,40±4,49 60,40±3,86 

Іа (n=20)     

до лікування 31,25±6,35 52,03±4,76 23,31±3,15 44,40±3,70 

після лікування 38,75±5,19# 59,38±1,24# 34,81±1,51*# 49,00±2,19*# 

після спостереження 32,25±0,57# 56,88±1,43# 39,96±6,21* 43,20±1,03*# 

Іb (n=21)     

до лікування 31,43±6,09 52,41±6,01 22,20±5,31 44,57±4,50 

після лікування 48,86±2,71*# 67,14±2,13* 41,23±7,23* 52,76±0,35*# 

після спостереження 39,62±4,80# 57,50±2,86# 49,17±5,45* 52,57±0,31*# 

Ic (n=22)     

до лікування 31,14±5,18 52,29±6,02 22,70±4,03 44,91±4,09 

після лікування 48,77±5,58*# 66,36±1,84* 39,96±7,49* 47,82±2,15*# 

після спостереження 29,95±1,08# 56,82±2,82# 56,01±0,31* 42,55±1,04*# 

Id (n=20)     

до лікування 31,50±6,43 52,52±5,18 21,65±6,06 44,60±3,71 

після лікування 49,52±0,41#@ 85,00±1,15*#@&^ 51,62±3,80*@ 52,20±0,20*# 

після спостереження 38,00±2,25@^ 63,13±0,63*@^ 53,28±3,74* 55,80±0,28@^& 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

2. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

3. @– достовірність різниці між показниками Іа та Іd груп (р<0,05); 

4. ^– достовірність різниці між показниками Іc та Іd групи (р<0,05);  

5. &– достовірність різниці між показниками Іb та Іd групи (р<0,05). 
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Покращення відчуття життєвого тонусу (VT) відмічали тільки пацієнти Іd 

групи, і показник VT у них збільшувався порівняно з таким до лікування на 18,02 

бала (р<0,01), але був в 1,4 раза нижчим, ніж у здорових осіб (р<0,001). У пацієнтів 

інших груп не було позитивної динаміки стосовно показника VT. Наприкінці 

спостереження в пацієнтів Іd досліджуваної групи погіршувалось відчуття 

життєвого тонусу за показником VT і він становив 38,00±2,25 бала, що було 

нижчим порівняно із контролем (р<0,001). Достовірну різницу між Іd групою та Іа 

групою виявлено наприкінці лікування (р<0,05), між Іd та Іа та Іс групами після 

спостереження за показником VT (р<0,05; р<0,01) (див. табл.4.8.). 

Показник соціального функціонування (SF) збільшився після лікування у 

хворих Іс і Іb груп в 1,3 раза, Іd групи – в 1,6 раза (р<0,001), наближаючись до 

норми. У групі, де призначали тільки базисну терапію, показник SF після лікування 

достовірно не збільшувався (р>0,05) і залишався достовірно нижчим порівняно із 

контролем (59,38±1,24 бала та 56,88±1,43 бала проти 69,9±4,69 бала; р<0,05). 

Наприкінці спостереження рівень даного показника наближався до такого, як до 

лікування в пацієнтів Іb, Ic досліджуваних груп (р˃0,05) і залишався на 

нормальному рівні тільки в пацієнтів яким до комплексного лікування було 

залучено АЛК та лактулозу (р>0,05). Статистично достовірною була різниця 

показника SF між Іd групою й іншими групами після лікування (р<0,001) та 

наприкінці спостереження тільки із Іа та Іс групами (р<0,001) (див. табл.4.8.).  

Показники RE статистично достовірно зростали після спостереження в 

пацієнтів Іd, Іb та Ic груп до рівня контрольної групи (р>0,05). 

Рівень MH у пацієнтів усіх досліджуваних груп зростав після лікування і 

тільки при застосуванні в комплексі з базисною терапією препаратів АЛК і 

лактулози рівень MH нормалізувався наприкінці спостереження (55,80±0,21 бала 

проти 60,40±3,86 бала; р>0,05) і був достовірно вищим порівняно з іншими групами 

(р<0,001) (див. табл.4.8.)..  

Варто зазначити, що загальний показник психічного здоровˈя пацієнтів усіх 

досліджуваних груп мав тільки позитивну тенденцію до покращення порівняно із 

даними до лікування (р>0,05). 
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Виявлена тільки позитивна динаміка зростання ЯІ протягом лікування в жінок 

Іb групи на 1,25 % та на 1,35 % – в Іd досліджуваній групі. У чоловіків Іd групи ЯІ 

зростав і становив 4,20±0,41 % (р˂0,01). Як у жінок, так і чоловіків Іb та Іd груп ЯІ 

був достовірно нижчим від рівнів контрольної групи (р˂0,001). 

Отримані результати дають змогу стверджувати, що у випадку неможливості 

проведення ПВТ доцільне призначення АЛК у поєднанні з лактулозою за 

вищенаведеною схемою, яке сприятиме покращенню загального стану пацієнтів, 

покращенню функціональної здатності печінки, ліпідного та вуглеводного 

обмінів, ЯЖ.  

4.2. Ефективність використання альфа-ліпоєвої кислоти та лактулози в 

пацієнтів із хронічним гепатитом С на тлі супутнього цукрового діабету 2 

типу в поєднанні з противірусною терапією 

Оцінюючи динаміку основних клінічних синдромів під впливом лікування, ми 

встановили, що в пацієнтів усіх досліджуваних груп внаслідок проведеного 

лікування зменшувалась частота виявлення астено-вегетативного, абдомінально-

больового синдромів та синдрому жовтяниці (р<0,001). У групі, де 

використовувалась в лікуванні тільки ПВТ, достовірно позитивна динаміка астено-

вегетативного та абдомінально-больового синдромів відмічена після 24 тижнів 

лікування. В пацієнтів ІІb та ІІс груп зниження частоти реєстрації астено-

вегетативного синдрому відмічали на 24-му тижні лікування, а абдомінально-

больового – на 8-му тижні лікування (р<0,001). Використання в комплексі з ПВТ 

АЛК та лактулози зменшувало на 85,00 % та 80,00 % відповідно частоту виявлення 

даних клінічних синдромів вже через 8 тижнів лікування (р<0,001) (див. табл.4 9).  

У пацієнтів ІІс та ІІd досліджуваних груп зменшувалась частота реєстрації 

диспепсичного синдрому через 8 тижнів лікування на 82,60 % та 70,00 % відповідно 

(р<0,001). У пацієнтів ІІа групи прояви диспепсичного синдрому не зменшувались 

і виявлялись в 65,00 % пацієнтів через 48 тижнів лікування (р˃0,05). При 

застосуванні в комплексі з ПВТ АЛК утримувався диспепсичний синдром у 

61,90  % пацієнтів.  



 
 

Таблиця 4.9.  

 

Динаміка клінічних синдромів у хворих на хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом 2 типу під 

впливом лікування, М±m 

Синдроми 

Кількість хворих,%  

р 
Групи 

До лікування 8 тижнів 24 тижні 48 тижнів 

Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m 

Астено-

вегетативний 

ІІа (n=20) 20 100,00±0,00 15 75,00±9,70 9 45,00±11,10 10 50,00±11,20 - 

Іb (n=21) 20 95,20±4,60 17 81,00±8,60 3 14,30±7,60 3 14,30±7,60 <0,001 

ІІс (n=23) 21 91,30±5,90 20 87,00±7,00 13 56,50±10,30 13 56,50±10,30 <0,001 

ІІd (n=20) 20 100,00±0,00 3 15,00±8,00 4 20,00±8,90 4 20,00±8,90 - 

Диспепсичний 

ІІа (n=20) 19 95,00±4,90 14 70,00±10,20 12 60,00±11,00 13 65,00±10,70 >0,05 

ІІb (n=21) 20 95,20±4,60 14 66,70±10,30 14 33,30±10,30 13 61,90±10,60 >0,05 

ІІс (n=23) 23 100,00±0,00 4 17,40±7,90 4 17,40±7,90 2 8,70±5,90 - 

ІІd (n=20) 19 95,00±4,90 5 25,00±9,68 3 15,00±8,00 3 15,00±8,00 <0,001 

Абдомінально-

больовий 

ІІа (n=20) 20 100,00±0,00 15 75,00±9,70 8 40,00±11,20 8 40,00±11,20 - 

ІІb (n=21) 20 95,20±4,60 6 28,60±9,90 4 19,00±8,64 4 19,00±8,64 <0,001 

ІІс (n=23) 22 95,70±4,30 5 21,70±8,60 5 21,70±8,60 5 21,70±8,60 - 

ІІd (n=20) 20 100,00±0,00 4 20,00±8,90 5 25,00±9,70 3 15,00±8,00 - 
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Продовж. табл. 4.9 

Синдроми 

Кількість хворих, % 

Групи До лікування 8 тижнів 24 тижні 48 тижнів р 

Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m Абс. М±m 

Жовтяниці 

ІІа (n=20) 15 75,00±9,70 12 60,00±11,00 10 50,00±11,20 5 25,00±9,70 <0,001 

ІІb (n=21) 17 81,00±8,60 8 36,10±10,60 8 36,10±10,60 7 33,33±10,30 <0,001 

ІІс (n=23) 19 82,60±7,90 16 69,57±9,59 8 34,80±9,90 7 30,40±9,60 <0,001 

ІІd (n=20) 16 80,00±8,90 1 5,00±4,90 10 50,00±11,20 6 30,00±10,20 <0,001 

Гіперглікемії 

ІІа (n=20) 16 80,00±8,90 14 70,00±10,20 10 50,00±11,20 10 50,00±11,20 >0,05 

ІІb (n=21) 20 95,20±4,60 9 42,90±10,80 6 28,60±9,90 6 28,60±9,90 <0,001 

ІІс (n=23) 19 95,00±4,90 18 78,30±8,60 17 73,91±9,61 17 73,91±9,61 >0,05 

ІІd (n=20) 20 100,00±0,00 1 5,00±4,90** 4 20,00±8,90 3 15,00±8,00 - 

 

Примітка. р – достовірна різниця між показником до лікування хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 та показником у 

кожній досліджуваній групі після лікування.  

 

1
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При аналізі динаміки синдрому гіперглікемії нами виявлено, що 

використання в лікуванні тільки ПВТ та ПВТ в комплексі з лактулозою не 

знижувало частоту реєстрації проявів даного синдрому (р>0,05), і наприкінці 

лікування він виявлявся в 50,00 % та 73,90 % пацієнтів відповідно (р˃0,05). При 

використанні в лікуванні поряд із ПВТ АЛК та АЛК і лактулози уже через 8 тижнів 

лікувнні зменшувались клінічні прояви гіперглікемії і даний синдром реєстрували 

в 25,60 % хворих ІІb групи та в 15,00 % ІІd групи (р<0,001) (див.табл. 4.9). 

Частота виявлення синдрому жовтяниці знижувалась на 8-му тижні лікування 

в пацієнтів, яким у комплексі призначали АЛК та АЛК і лактулозу (р<0,001); у 

пацієнтів, яким призначали лактулозу, – на 24-му тижні лікування, а в групі, де була 

призначена тільки ПВТ, – наприкінці лікування (р<0,001) (табл.4.9).  

Покращення загального стану пацієнтів супроводжувалось також 

позитивною динамікою біохімічних показиків крові(див. табл.4.10).  

До початку лікування біохімічні показники в усіх групах достовірно не 

відрізнялись між собою (р>0,05). Аналізуючи рівні загального білірубіну, 

зазначимо, що вони наближались до норми в усіх досліджуваних групах.  

Варто зауважити те, що нормалізація його через 8 тижнів лікування 

відбувалася в пацієнтів ІІd та ІІb досліджуваних груп, в той час, як у пацієнтів ІІа 

та ІІс груп – через 24 тижні лікування з достовірною різницею із ІІd групою 

(р<0,001, р<0,05).  

Оцінюючи показники холестатичного компонента через 8 тижнів лікування, 

ми виявили нормалізацію рівня ЛФ у пацієнтів ІІb групи та в пацієнтів ІІd групи, 

причому рівень ЛФ у пацієнтів ІІd групи був в 1,3 раза нижчим, ніж у ІІb групі 

(р<0,05) (табл. 4.10).  

Рівні ЗХ у пацієнтів обох досліджуваних груп нормалізувались теж через 8 

тижнів лікування без достовірної різниці у групах (р˃0,05), але в пацієнтів ІІb групи 

значення ЗХ в подальшому зростали і становили 6,32±0,36 ммоль/л, що було в 1,6 

раза нижчим порівняно із показниками до лікування (р<0,001) з достовірною 

різницею між показниками ІІd групи (р<0,001).  
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Таблиця 4.10. 

Динаміка біохімічних показників сироватки крові під впливом лікування, 

М±m 

Досліджувані 

групи 

Лужна фосфатаза, 

нмоль/л-сек 

Холестерин, 

ммоль\л 

Білірубін загальний, 

мкмоль/л 

Контрольна (n=20) 1950,25±206,65 4,78±0,71 18,03±0,71 

ІІа (n=20)    

до лікування, 3791,50±384,40 10,47±0,38 65,01±2,13 

8 тиж. лікування 2953,50±164,35# 9,64±0,25# 31,37±2,40*# 

24 тиж. лікування 2893,90±129,25# 9,56±0,24# 20,43±1,20* 

48 тиж. лікування 2702,80±143,69*# 10,01±0,17# 20,74±1,12* 

ІІb (n=21)    

до лікування 3622,10±332,82 10,23±0,31 61,54±5,79 

8 тиж. лікування 2373,81±202,16* 5,37±0,39* 19,29±1,70* 

24 тиж. лікування 2040,48±145,28* 5,71±0,28* 18,76±0,89* 

48 тиж. лікування 2269,05±192,66* 6,32±0,36*# 18,91±0,91* 

IІc (n=23)    

до лікування 3634,78±311,28 10,21±0,33 64,83±2,35 

8 тиж. лікування 2738,91±257,20# 9,35±0,27# 22,58±1,77*# 

24 тиж. лікування 2709,57±203,80* 9,31±0,34# 19,23±0,88* 

48 тиж. лікування 2868,70±192,04*# 9,78±0,14# 20,87±1,54* 

IІd (n=20)    

до лікування 3651,50±446,36 10,31±0,37 65,82±1,99 

8 тиж. лікування 1772,13±28,69*@&^ 5,27±0,30*@^ 17,19±0,69*@^ 

24 тиж. лікування 2075,15±83,38*@^ 5,87±0,27*@^ 17,54±0,78* 

48 тиж. лікування 2142,13±134,94*@^ 5,77±0,21*@^& 17,79±0,79* 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

2. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

3. @– достовірність різниці між показниками ІІа та ІІd груп (р<0,05); 

4. ^– достовірність різниці між показниками ІІc та ІІd групи (р<0,05);  

5. &– достовірність різниці між показниками ІІb та ІІd групи (р<0,05). 

У групах, де було використано тільки ПВТ та ПВТ в комплексі з лактулозою, 

рівень ЗХ під впливом лікування не змінювався і був достовірно вищим порівняно 

із ІІd досліджуваною групою (р<0,001) (див. табл.4.10).  
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Рівень ЛФ у ІІа групі знижувався 1,4 раза на 48-му тижні лікування, в 

пацієнтів ІІс на 24-му тижні лікування був в 1,3 раза нижчим порівняно з такими 

до лікування (р<0,05), але не сягав норми (р<0,001; р<0,05) (див. табл.4.10). 

Оцінюючи білковосинтезувальну функцію печінки, ми не виявили позитивної 

динаміки даних показників у пацієнтів ІІа, ІІс та IIb досліджуваних груп (р>0,05). 

При використанні в комплексі з ПВТ АЛК та лактулози ми встановили достовірне 

зростання рівня альбумінів в цій групі і їх середнє значення після закінчення ПВТ 

становило 52,38±0,76 % (р<0,05). 

Аналізуючи вплив лікування на ліпідний спектр сироватки крові, ми 

встановили, що рівень ТГ у пацієнтів ІІа та ІІс досліджуваних груп протягом всього 

лікування не змінювався (р>0,05) і, відповідно, був вищим від норми (р<0,001). 

Крім того, у пацієнтів даних груп рівень ТГ був достовірно вищим порівняно із ІІd 

групою (р<0,001, р<0,01) (див. рис. 4.4). 

 

 

Рис. 4.4. Динаміка рівня тригліцеридів під впливом лікування (p<0,05* – 

достовірність різниці між показниками до лікування і після лікування; p<0,05# – 

достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною групою; 

p<0,05@ – достовірність різниці між показниками ІІа та ІІd груп; p<0,05^– 

достовірно між показниками ІІc та ІІd груп; p<0,05& – достовірність різниці між 

показниками ІІb та ІІd груп). 

У пацієнтів ІІb групи після використання АЛК рівень ТГ знижувався і був в 

1,3 раза нижчим, ніж до лікування (р<0,01), але залишався вищим від норми 
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(р<0,001, р<0,01) з наступним зростанням до рівня 2,56±0,13 ммоль/л. У пацієнтів 

ІІd групи комплексна терапія з використанням АЛК та лактулози сприяла 

зниженню рівня ТГ в 1,2 раза наприкінці лікування (р<0,05) і залишались на такому 

рівні протягом усього лікування з достовірною різницею із ІІа та ІІс групами 

(р<0,05) (рис.4.4). Аналізуючи динаміку ТП у пацієнтів ІІа групи під впливом 

лікування, ми виявили зниження її порівняно із початковими даними (із 8,35±0,35 

од./л до 4,45±0,16 од./л, р˂0,001) через 24 тижні лікування з наближенням до норми 

тільки наприкінці лікування (р>0,05).  

 

 

Рис. 4.5. Динаміка рівня тимолової проби під впливом лікування (p<0,05* – 

достовірність різниці між показниками до лікування і після лікування; p<0,05#– 

достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною групою; 

p<0,05@– достовірність різниці між показниками ІІа та ІІd груп; p<0,05^– 

достовірність різниці між показниками ІІc та ІІd груп).  

У ІІа групі рівень ТП був вищим порівняно з ІІd групою через 48 тижнів 

лікування в 2,1 раза (р˂0,001) (див. рис. 4.5).  У пацієнтів ІІс групи даний показник 

нормалізувався через 24 тижні лікування і становив 3,54±0,23 од. Тільки в 

пацієнтів ІІb та ІІd досліджуваних груп рівень ТП зменшувався протягом 

лікування, наближаючись до норми вже через 8 тижнів лікування (р>0,05), без 

достовірної різниці між групами (р˃0,05). 

Показники рівня ПІ під впливом лікування зростали в усіх досліджуваних 

групах (р<0,001) і перебували в межах фізіологічної норми. 
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При використанні в лікуванні тільки ПВТ та ПВТ в комплексі з лактулозою 

ми не виявили зниження рівнів глюкози в сироватці крові (р>0,05) і її рівні були 

достовірно вищі, ніж у ІІd групі (р<0,001; р<0,01).  

 

Рис. 4.6. Динаміка цукру крові під впливом лікування (p<0,05* – 

достовірність різниці між показниками до лікування і після лікування; p<0,05#– 

достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною групою; 

p<0,05@– достовірність різниці між показниками ІІа та ІІd груп; p<0,05^– 

достовірність різниці між показниками ІІc та ІІd груп).  

У пацієнтів ІІb групи через 8 тижнів лікування рівень глюкози сироватки 

крові знижувався в 1,3 раза і становив 5,89±0,34 ммоль/л та в подальшому рівні 

даного показника становили 6,95±0,28 ммоль/л що було нижчими порівняно із 

даними до лікування, проте вони перевищували норму в 1,3 та 1,4 раза (р˂0,001), 

а також показники ІІd групи – в 1,2 та 1,1 раза (р˂0,05) (див. рис. 4.6).  

Використання поряд із ПВТ АЛК та лактулози в пацієнтів ІІd групи сприяло 

зниженню глюкози вже через 8 тижнів лікування і середні величини цукру крові 

становили 5,87±0,24 ммоль/л, а через 24 тижні лікування – 5,82±0,22 ммоль/л, та 

наприкінці лікування середні значення глюкози крові натще зросли в 1,2 раза і 

становили 6,05±0,25 ммоль/л, (р˂0,05) (рис. 4.6).  

Через 8 тижнів лікування нормалізація показників систем ПОЛ та АОЗ 

відбулася лише в пацієнтів ІІd групи і рівні МА становили 85,75±1,65 мкмоль/л, 

ДК – 0,86±0,05 ум.од./мл, СОД – 45,89±0,64 % (р>0,05) із статистично достовірною 

різницею порівняно з іншими групами (р<0,001, р<0,01) (див. табл.4.11).  
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Таблиця 4.11. 

Динаміка показників перекисного окислення ліпідів та 

антиоксидантного захисту під впливом лікування, М±m. 

Досліджувані групи МА, ммоль/мл ДК, ум.од/мл СОД, % 

Контрольна (n=20) 80,54±3,77 0,80±0,01 47,12±1,23 

ІІа (n=20)    

до лікування  155,71±6,83 2,46±0,11 26,56±1,51 

8 тиж. лікування 139,16±6,01# 1,55±0,08*# 32,98±0,45*# 

24 тиж. лікування 106,07±1,78*# 1,54±0,19*# 34,26±0,75*# 

48 тиж. лікування 112,65±6,60*# 1,75±0,09*# 32,98±0,45*# 

ІІb (n=21)    

до лікування  161,30±6,39 2,34±0,11 25,86±1,50 

8 тиж. лікування 92,67±2,89*# 0,98±0,09* 44,36±0,85* 

24 тиж. лікування 96,48±3,21*# 1,04±0,09*# 43,71±0,90*# 

48 тиж. лікування 100,81±4,11*# 1,01±0,07*# 41,00±1,83*# 

IІc (n=23)    

до лікування  159,79±9,44 2,33±0,16 25,84±1,38 

8 тиж. лікування 124,66±6,22*# 1,95±0,20# 38,30±1,81*# 

24 тиж. лікування 125,44±6,54*# 1,20±0,15*# 35,65±2,08*# 

48 тиж. лікування 127,97±6,59*# 1,21±0,14*# 40,30±2,33*# 

IІd (n=20)    

до лікування  158,41±9,30 2,36±0,14 26,72±1,39 

8 тиж. лікування 85,75±1,65* @&^ 0,86±0,05* @^ 45,89±0,64*@^ 

24 тиж. лікування 86,32±1,64* @&^ 1,06±0,22*# @ 44,53±0,77*@^ 

48 тиж. лікування 88,90±2,30* @&^ 1,03±0,12* @^ 44,33±0,62*@^ 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

2. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

3. @– достовірність різниці між показниками ІІа та ІІd груп (р<0,05); 

4. ^– достовірність різниці між показниками ІІc та ІІd групи (р<0,05);  

5. &– достовірність різниці між показниками ІІb та ІІd групи (р<0,05). 
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У пацієнтів ІІb групи, яким поряд із ПВТ призначали АЛК, через 8 тижнів 

лікування рівень МА знижувався в 1,7 раза порівняно з показниками до лікування 

(р<0,001) і наприкінці терапії становив 100,81±2,89 мкмоль/л (р<0,001), що було 

вищим в 1,3 раза від норми (р<0,001) та в 1,1 раза порівняно з ІІd групою (р<0,001). 

У пацієнтів ІІс групи рівень МА знижувався через 8 тижнів лікування (р<0,001), 

але був в 1,4 раза вищим від норми (р<0,001) та в 1,3 раза вищим порівняно із ІІd 

групою (р<0,001). Така ж тенденція утримувалась у цій групі протягом усього 

лікування, і наприкінці лікування рівень МА в цій групі становив 

127,97±6,59  ммоль/мл і був вищим від норми в 1,6 раза (р<0,001) та в 1,4 раза 

вищим порівняно з ІІd групою (р<0,001) (див. табл.4.11).. 

У групі, де в лікуванні використовувалась тільки ПВТ, рівні МА знижувались 

через 24 тижні лікування (р<0,001), але були в 1,3 раза вищими від рівня 

контрольної групи та ІІd групи (р<0,001) протягом усього лікування. 

Рівень ДК у пацієнтів ІІа групи знижувався вже через 8 тижнів лікування від 

2,46±0,11 ум.од./мл до 1,55±0,08 ум.од./мл і до 1,75±0,09 ум.од./мл наприкінці 

лікування (р<0,001), але був у 2 рази вищим, ніж у практично здорових осіб та 

пацієнтів ІІd групи (р<0,001). Вміст ДК при додатковому застосуванні поряд із ПВТ 

АЛК нормалізувались на 8-му тижні лікування, але в подальшому його рівні 

зростали і становили наприкінці лікування 1,01±0,07 ум.од./мл, що було в 2,3 рази 

нижчим, ніж до лікування (р<0,001) (див. табл.4.11).  

Активність СОД у пацієнтів ІІа та ІІс груп зростала протягом лікування до 

32,98±0,45 % (р<0,001) та 40,30±2,33 % (р<0,05), але залишалась нижчою від 

норми. У пацієнтів ІІb групи активність СОД нормалізувалась на 8-му тижні 

лікування, але в подальшому її рівні знижувались і становили 41,00±1,83 %, що 

було нижчим від норми (р<0,01), але в 1,6 раза вищим від рівнів до лікування 

(р<0,001) (табл. 4.11). При використанні в комплексі з ПВТ АЛК і лактулози рівні 

СОД нормалізувались на 8-му тижні лікування і залишались такими ж (див. 

табл.  4.11). 

Аналізуючи динаміку рівнів IL-2 та IL-4, ми виявили зростання рівня IL-2 в 

пацієнтів усіх досліджуваних груп порівняно із таким до лікування (р<0,001).  
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Таблиця 4.12. 

Динаміка рівнів інтерлейкіну-1 та інтерлейкіну-2 в сироватці крові під 

впливом лікування, М±m 

Досліджувані групи IL-2, Пг/мл IL-4, Пг/мл 

Контрольна (n=20) 10,11±0,33 2,06±0,19 

ІІа (n=20)   

до лікування  3,17±0,30 9,69±0,38 

8 тиж. лікування 6,20±0,24*# 5,74±0,16*# 

24 тиж. лікування 6,66±0,23*# 4,05±0,23*# 

48 тиж. лікування 7,70±0,34*# 3,58±0,25*# 

ІІb (n=21)   

до лікування  3,13±0,28 9,71±0,27 

8 тиж. лікування 7,46±0,11*# 4,30±0,42*# 

24 тиж. лікування 7,52±0,17*# 4,09±0,41*# 

48 тиж. лікування 8,03±0,02*# 3,09±0,53*# 

IІc (n=23)   

до лікування  3,18±0,28 9,79±0,31 

8 тиж. лікування 6,45±0,22*# 5,03±0,48*# 

24 тиж. лікування 6,52±0,23*# 4,20±0,43*# 

48 тиж. лікування 6,28±0,22*# 3,25±0,25*# 

IІd (n=20)   

до лікування  3,15±0,35 9,75±0,46 

8 тиж. лікування 8,55±0,85*#@&^ 3,07±0,44*#@^ 

24 тиж. лікування 8,65±0,45*#@&^ 3,01±0,43*#@ 

48 тиж. лікування 8,98±0,45*@&^ 2,78±0,29*#@^ 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

2. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

3. @– достовірність різниці між показниками ІІа та ІІd груп (р<0,05); 

4. ^– достовірність різниці між показниками ІІc та ІІd групи (р<0,05);  

5. &– достовірність різниці між показниками ІІb та ІІd групи (р<0,05). 

У хворих ІІа групи через 8 тижнів лікування рівень IL-2 зростав у середньому 

в 2 рази і залишався нижчим, ніж у здорових осіб в 1,6 раза, утримуючись 

практично на такому ж рівні і через 24 тижні лікування (р<0,001). Наприкінці ПВТ 
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у цій групі рівень IL-2 становив 7,70±0,34 пг/мл що було в 2,4 раза вищим, ніж до 

лікування (р<0,001), але в 1,3 раза нижчим від норми (р<0,001) (див. табл.4.12).  

Порівнюючи рівень IL-2 в пацієнтів ІІа та ІІd досліджуваних груп, ми 

виявили, що в групі, де була використана тільки ПВТ, даний показник був у 

середньому в 1,3 раза нижчим, ніж у ІІd групі (р<0,001).  

У пацієнтів ІІb групи рівень IL-2 підвищувався порівняно з таким до 

лікування в 2,4 раза через 8 тижнів лікування і утримувався на таких рівнях 

протягом усього лікування (р<0,001), але залишався все ж таки нижчим від норми 

(р<0,001) та показників ІІd групи в 1,1 раза (р<0,01, р<0,05). Рівень IL-2 у пацієнтів 

ІІс групи зростав протягом лікування від 3,18±0,28 пг/мл до 6,28±0,22 пг/мл 

(р<0,001), але був достовірно нижчим порівняно із контролем та ІІd групою в 1,3 

та 1,4 раза (р<0,001) (див. табл.4.12) [140,253]. 

Стосовно рівня IL-4, то в ІІа, ІІb та ІІс досліджуваних групах він не 

знижувався через 8 тижнів лікування (р>0,05) (див.табл.4.12).  

Рівень IL-4 в пацієнтів ІІа групи знижувався протягом терапії в 2,7 раза 

(р<0,001) і був вищим порівняно із ІІd групою в середньому в 1,6 раза (р<0,001) 

протягом всього лікування [140]. 

У пацієнтів ІІс групи рівень IL-4 також достовірно знижувався протягом 

терапії в 2,7 раза (р<0,001), не наближаючись до норми (р<0,001), і був вищим 

порівняно із ІІd групою через 8 тижнів лікування в 1,6 раза та наприкінці терапії – 

в 1,3 раза (р<0,001, р<0,01). При використанні в лікуванні АЛК ми спостерігали 

зниження рівня даного показника (від 9,79±0,27 пг/мл до 3,09±0,53 пг/мл; р<0,001), 

але він залишався вищим від норми (р<0,001) і достовірно не відрізнявся від 

показників у ІІd групі (р>0,05) (див. табл.4.12) [134].  

У пацієнтів ІІd групи, яким у комплексі з ПВТ використовувалась АЛК і 

лактулоза, через 8 тижнів лікування рівень IL-4 знизився в 3,2 раза, а наприкінці 

терапії в цій групі становив 2,78±0,09 пг/мл, що було 1,3 раза вижчим від норми 

(р<0,001) (див. табл.4.12) [134,140,253]. 

Оскільки у ході дослідження ми виявили прямі середньої сили кореляційні 

зв’язки між вмістом IL-4 та показниками прооксидантної системи (IL-4 та МА 
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(r=+0,63; р<0,01), ДК (r=+0,72; р<0,01)), рівнем IL-2 та вірусного навантаження (r=-

0,44; р<0,05), які свідчили про участь системи перекисного окислення ліпідів та 

антиоксидантного захисту в характері імунологічної відповіді. 

При вивченні впливу запропонованої схеми лікування на ФСГ НГПК у хворих 

на ХГС із супутнім ЦД-2 ми виявили, що застосування ПВТ у пацієнтів ІІа групи 

та поряд із нею лактулози в пацієнтів ІІс групи не сприяло нормалізації індексів 

інтерфазних ядер та СХ. Дані показники залишались на такому ж рівні, як і до 

лікування (р˃0,05).  

У жінок ІІb групи через 12 місяців від початку терапії ми виявили зростання 

ІХ порівняно з показниками до лікування (0,88±0,03 % проти 0,74±0,04 %; р˂0,01), 

але він залишався нижчим порівняно із групою контролю (р˂0,001). У чоловіків 

даної групи ІХ не змінювався (р˃0,05) (див. рис. 4.7).  

 

Рис. 4.7. Динаміка рівня індексу хроматизації під впливом лікування (p<0,05* – 

достовірність різниці між показниками до лікування і після лікування; p<0,05#– 

достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною групою). 

У пацієнтів ІІd групи ІХ зростав і наприкінці лікування становив 0,94±0,02 % у 

жінок та 0,95±0,02 % у чоловіків, що було достовірно вищим порівняно з даними 

до лікування. Даний показник в згаданій групі все ж таки залишався нижчим від 

норми (р˂0,01) .  
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Стосовно ЯІ, то в жінок ІІb групи ми відмітили зростання даного індексу під 

впливом лікування порівняно із його початковими даними (3,71±0,43 % проти 

2,85±0,26 %; р˂0,05). Наприкінці лікування АЛК у чоловіків цієї групи рівні ЯІ 

були такими, як і до лікування (3,70±0,36 % проти 3,05±0,26 %; р˃0,05). Даний 

індекс у чоловіків ІІb групи був протягом всього часу лікування нижчим від 

показника контрольної групи (р˂0,001) і на момент закінчення ПВТ становив 

3,71±0,36 %. У пацієнтів ІІd групи ми також виявили активізацію ядерцевого 

апарату після  лікування АЛК і лактулозою: ЯІ у них був вищим порівняно із 

початковими даними (4,10±0,31 % через 8 тижнів лікування та 4,00±0,39 % 

наприкінці ПВТ у жінок; р˂0,05, а в чоловіків 4,20±0,41 % та 3,76±0,36 % 

відповідно; р˂0,05). У даної групи пацієнтів ЯІ не сягав рівнів контрольної групи 

(р˂0,001).  

Стосовно індексів ПЗЯ, МЯ та СХ у всіх групах не було встановлено 

позитивної динаміки протягом лікування.  

Досліджуючи стан мікрофлори кишечника у хворих на ХГС із супутнім ЦД- 2, 

ми відзначили позитивну динаміку стосовно покращення стану мікрофлори 

кишечника за рахунок зростанні показників Ід у пацієнтів ІІс та ІІd досліджуваних 

груп (р<0,001) (рис.4.8). 

 

 

Рисунок 4.8. Динаміка індексу дисбактеріозу під впливом лікування 

(p<0,05* – достовірність різниці між показниками до лікування і після лікування; 

p<0,05^– достовірність різниці між показниками ІІc та ІІd груп).  
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Таблиця 4.13. 

Частота реєстрації дизбактеріозу кишечника протягом лікування  

Досліджувані 

групи 

0 І ступінь ІІ ступінь 

абс M±m,% абс M±m,% абс M±m,% 

ІІа (n=20)       

до лікування  1 5,00±4,87 5 25,00±9,68 14  70,00±4,47 

8 тиж. лікування 1 5,00±4,87 2 10,00±6,71 17 85,00±7,98 

24 тиж. лікування 0 0,00±0,00 2 10,00±6,71 18 90,00±6,71 

48 тиж. лікування 0 0,00±0,00 2 10,00±6,71 18 90,00±6,71 

р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

ІІb (n=21)       

до лікування  0 0,00±0,00 7 33,33±10,29 14 66,67±10,29 

8 тиж. лікування 0 0,00±0,00 3 14,29±7,64 18 85,71±7,64 

24 тиж. лікування 0 0,00±0,00 3 14,29±7,64 18 85,71±7,64 

48 тиж. лікування 0 0,00±0,00 2 9,52±6,41 19 90,48±6,41 

р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

IІc (n=23)       

до лікування  2 8,70±5,88 6 26,09±9,16 15 65,20±9,33 

8 тиж. лікування 3 13,04±7,02 20 86,96±7,02*& 0 0,00±0,00 

24 тиж. лікування 6 26,09±9,16 17 73,93±9,16*& 0 0,00±0,00 

48 тиж. лікування 5 21,77±8,60 20 86,96±7,02*& 0 0,00±0,00 

р ˃0,05 ˂0,001 ˂0,001 

IІd (n=20)       

до лікування  0 0,00±0,00 9 45,00±11,12 11 55,00±11,12 

8 тиж. лікування 4 20,00±8,94 16 80,00±8,94*& 0 0,00±0,00*& 

24 тиж. лікування 6 30,00±10,25 14 70,00±10,25*& 0 0,00±0,00*& 

48 тиж. лікування 3 15,00±7,98 17 85,00±7,98*& 0 0,00±0,00*& 

р ˃0,05 ˂0,001 ˂0,001 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

2. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

3. @– достовірність різниці між показниками ІІа та ІІd груп (р<0,05); 

4. ^– достовірність різниці між показниками ІІc та ІІd групи (р<0,05);  

5. &– достовірність різниці між показниками ІІb та ІІd групи (р<0,05). 
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Про позитивний вплив запропонованої схеми лікування на нормалізацію 

балансу мікрофлори кишківника свідчить у хворих ІІd групи достовірно вищий 

показник середнього значення Ід після завершення терапії: 0,88±0,03 од. проти 

0,69±0,02 од. до лікування, (р<0,001), а в ІІс групі – до 0,78±0,13 од. (р<0,05) (див. 

рис.4.8).  

Призначення АЛК та лактулози сприяло нормалізації мікрофлори кишечника 

в 15,00 % пацієнтів і відповідно – перехід ДЗБК ІІ ступеня в ДЗБК І ступеня який 

траплявся у 85,00 % (р<0,001) (дтв. табл.4.13).  

У пацієнтів ІІс групи протягом лікування кількість пацієнтів без ознак 

порушень балансу мікробіоценозу кишечника зросла на 13,07 %. Реєстрація ДЗБК 

І ступеня зросла на 60,87 % (р<0,001) за рахунок переходу у 65,20 % пацієнтів цієї 

групи ДЗБК ІІ ступеня в І ступінь (р<0,001). Ід в цій групі зростав із 0,50±0,04 од. 

до 0,78±0,13 од. (див. рис.4.9). 

Вплив запропонованої схеми лікування на якість життя пацієнтів 

представлено в таблицях 4.14. та 4.15. 

 У пацієнтів ІІа групи, які отримували тільки ПВТ через 8 тижнів лікування 

нормалізація якості життя відбувалася лише за одним критерієм – відчуттям болю 

(ВР). Зокрема, показник больових відчуттів зменшувався в 1,1 раза порівняно і 

наближався до показника контрольної групи (р˃0,05).  

Через 24 тижні лікування нормалізація ЯЖ відбувалася за 4 показниками 

опитувальника SF-36: зростання показника RE в 2,5 раза; BP – в 1,1 раза, SF – в 1,5 

раза та MH – в 1,3 раза. Наприкінці лікування нормалізувався, окрім вищевказаних, 

ще один показник– RF, який зростав у 2,1 раза порівняно з таким до лікування. У 

даній групі протягом 8 тижнів лікування ПВТ відмічалось погіршення психічного 

компонента здоровˈя MH (за рахунок погіршення настрою, постійного відчуття 

неспокою та тривоги), покращення за даним показником відбулося через 24 тижні 

лікування.  

У пацієнтів ІІb групи, які на фоні ПВТ отримували АЛК, через 8 тижнів 

лікування нормалізація якості життя відбулася за 2 показниками (SF, BP). Отже, 
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показники SF та BP в даної групи пацієнтів зростали до таких, як у групі контролю 

(р˃0,05). 

Таблиця 4.14. 

Динаміка показників фізичного компонента якості життя, М±m 

Досліджувані 

групи 

PF (бали) RF (бали) BP (бали) GH (бали) 

Контрольна 

(n=20) 

83,80±6,17 65,90±5,54 62,20±5,03 73,20±5,82 

ІIа (n=20)     

до лікування  48,75±1,66 25,00±8,89 53,35±4,99 36,50±4,70 

8 тиж. лікування 36,00±1,69*# 15,00±2,81# 59,60±1,57 33,33±1,72# 

24 тиж. лікування 65,50±1,49*# 62,50±2,87* 58,30±3,29 54,50±0,57*# 

48 тиж. лікування 55,50±5,27 # 57,50±6,81** 69,40±4,69* 54,90±3,31*# 

ІIb (n=21)     

до лікування  55,95±5,57 26,19±7,21 53,43±6,57 38,48±4,46 

8 тиж. лікування 60,71±3,85# 40,48±7,61# 68,86±4,58 49,10±3,25*# 

24 тиж. лікування 58,33±3,91# 44,05±6,43# 81,43±2,63*# 51,52±1,82*# 

48 тиж. лікування 62,62±3,44# 64,29±5,05* 70,14±4,80* 44,14±5,14# 

IIc (n=23)     

до лікування  56,52±3,92 26,09±9,36 54,00±4,17 36,65±4,39 

8 тиж. лікування 33,91±0,44*# 20,65±2,02# 61,65±1,65@ 33,70±1,81# 

24 тиж. лікування 66,74±1,46*# 64,13±2,64* 64,13±2,64* 74,17±4,88* 

48 тиж. лікування 58,04±5,05# 58,70±6,21* 71,30±4,55* 56,48±3,05*# 

IId (n=20)     

до лікування 51,25±2,05 25,00±8,89 53,35±4,61 38,05±5,79 

8 тиж. лікування 72,00±1,38*@&^ 75,00±4,44@&^ 98,50±1,50*#@&^ 62,00±1,03*@&^ 

24 тиж. лікування 66,25±3,48# 63,75±7,13& 93,50±2,58*#@&^ 56,25±2,10*#^ 

48 тиж. лікування 73,50±4,20*@ 77,50±5,71@^ 86,35±4,66*#@& 66,10±5,18*& 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

2. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

3. @– достовірність різниці між показниками ІІа та ІІd груп (р<0,05); 

4. ^– достовірність різниці між показниками ІІc та ІІd групи (р<0,05);  

5. &– достовірність різниці між показниками ІІb та ІІd групи (р<0,05). 



125 
 

Таблиця 4.15. 

Динаміка показників психічного компонента якості життя, М±m 

Досліджувані 

групи 

VT (бали) SF (бали) RE (бали) MH (бали) 

Контрольна 

(n=20) 

68,0±4,96 69,9±4,69 51,4±4,49 60,4±3,86 

ІIа (n=20)     

до лікування 31,15±5,38 52,50±4,01 24,98±6,34 44,80±4,05 

8 тиж. лікування 33,00±1,38# 50,63±0,63# 34,97±1,67# 36,00±0,82* 

24 тиж. лікування 56,50±1,54*# 77,25±3,27* 64,94±1,67*# 58,80±1,23* 

48 тиж. лікування 52,00±3,49*# 73,75±3,94* 53,31±7,01* 58,80±2,50** 

ІIb (n=21)     

до лікування 31,95±4,42 51,79±3,48 23,79±5,70 44,19±3,54 

8 тиж. лікування 45,48±2,95*# 67,26±3,81** 42,81±3,36*# 49,78±3,00# 

24 тиж. лікування 45,48±1,98*# 70,39±2,86* 49,17±5,45* 53,90±3,14* 

48 тиж. лікування 41,90±4,86# 66,67±6,30* 61,09±9,91* 48,76±4,42* 

IIc (n=22)     

до лікування 31,13±4,43 51,14±5,26, 23,17±6,77 45,22±4,29 

8 тиж. лікування 34,57±1,47# 50,54±0,54# 34,89±1,59# 36,52±0,77#@ 

24 тиж. лікування 54,17±0,53*# 75,87±3,46* 65,15±1,45*# 60,87±1,22* 

48 тиж. лікування 53,70±3,34*# 73,91±3,68* 56,50±6,77* 59,48±2,24* 

IId (n=20)     

до лікування 31,90±4,18 51,25±5,66 23,32±8,41 44,00±4,21 

8 тиж. лікування 58,00±0,92*@&^ 85,00±1,15*#@&^ 59,94±3,06*@^ 58,40±1,10*@&^ 

24 тиж. лікування 53,50±2,33*#& 81,88±3,57*& 71,64±6,06*#& 64,00±3,31* 

48 тиж. лікування 58,25±5,56*& 89,29±5,69*#^ 96,66±2,30*#@&^ 63,60±5,18*& 

Примітки:  

1. * – достовірність різниці між показниками до лікування й після лікування 

(р<0,05); 

2. #– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою (р<0,05);  

3. @– достовірність різниці між показниками ІІа та ІІd груп (р<0,05); 

4. ^– достовірність різниці між показниками ІІc та ІІd групи (р<0,05);  

5. &– достовірність різниці між показниками ІІb та ІІd групи (р<0,05). 

Через 24 тижні лікування нормалізація якості життя в даній групі відбувалася 

уже за 3 показниками (SF, RE та MH). Показник SF зростав в 1,3 раза (р˂0,001), 
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RE – в 2,06 раза (р˂0,001), а MH – в 1,2 раза (р˂0,001). Наприкінці лікування в 

пацієнтів ІІb групи виявили покращення ЯЖ уже за 5 показниками опитувальника 

SF -36 (RF, BP, SF, RE та MH). Показник RF зростав у 2,5 раза порівняно з таким 

до лікування (р˂0,001). BP та SF – в 1,3 раза (р˂0,001, р˂0,05), RE – в 2,6 раза 

(р˂0,001) та MH – в 1,1 раза [193]. 

 Отже, використання АЛК поряд із ПВТ сприяло зменшенню відчуття впливу 

фізичних та емоційних проблем на обмеження повсякденної діяльності. 

Аналізуючи динаміку показників якості життя в ІІс групі, в якій на фоні ПВТ 

застосовували лактулозу, через 8 тижнів лікування нами було встановлено 

позитивну динаміку до покращення за показником PF, що знижувався порівняно із 

таким до лікування в 1,7 раза (р˂0,001). Через 24 тижні лікування ми виявили 

нормалізацію ЯЖ у цій групі за 5 показниками опитувальника SF-36 ( RF, BP, GH, 

SF та MH) [193]. Показник RF зростав у 2,5 раза (р˂0,001), GH – у 2,02 раза 

(р˂0,001), SF – в 1,5 раза (р˂0,001), MH – в 1,3 раза (р˂0,01). Дані показники не 

відрізнялись від таких у групі контролю (р˃0,05). Через 24 тижні лікування ми 

виявили позитивну тенденцію до нормалізації ЯЖ за показниками PF, який 

становив 66,74±1,46 бала (р˂0,05) та показником VT – 54,17±0,53 бала (р˂0,001), 

RЕ – 66,60±0,00 бала (р˂0,001), але вони не сягали значень контрольної групи. 

Наприкінці лікування нормалізація ЯЖ у ІІс групі відбувалася за 5 показниками 

опитувальника SF-36 (RF, BP, SF, RE та MH), які зростали відповідно: у 2,4 раза за 

показником RF (р˂0,001); в 1,3 раза за показником BP (р˂0,05); в 1,4 раза за 

показником SF (р˂0,001); у 2,4 раза за показником RE (р˂0,001) та в 1,3 раза за 

показником MH (р˂0,01) [193].  

Крім того, через 8 тижнів лікування ми відмітили в даній досліджуваній групі 

зниження порівняно із таким до початку лікування загалом психічного здоровˈя – 

MH (36,52±0,77 бала проти 45,22±4,29 бала) та фізичної активності – РF (33,91±0,44 

бала проти 56,52±3,92 бала; р˂0,001).  

При використанні поряд із ПВТ АЛК та лактулози (ІІd група) ми виявили 

нормалізацію ЯЖ пацієнтів за всіма показниками опитувальника SF-36 (р˃0,05) 
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протягом усього періоду спостереження із достовірною різницею між групами 

(табл. 4.15). 

 Наприкінці лікування в пацієнтів цієї групи показник PF був в 1,3 раза вищим, 

ніж у ІІа та ІІс групах; в 1,2 раза – ніж у ІІb групі. Показник RF у пацієнтів ІІd групи 

був вищим порівняно із ІІа та ІІс групами в 1,3 раза, із ІІb – в 1,2 раза. Показник 

больових відчуттів ВР наприкінці лікування в пацієнтів ІІd групи був вищим 

порівняно із ІІа, ІІb та ІІс групами в 1,2 раза [193].  

У пацієнтів ІІd групи показник загального здоровˈя GH був в 1,2 раза вищим 

порівняно із даними ІІа та ІІс досліджуваних груп та в 1,4 раза вищим порівняно із 

ІІb групою. Показник VT у ІІd групі був в 1,1 раза вищим порівняно із ІІа та ІІс 

групами та в 1,4 раза вищим порівняно із ІІb групою.  

Соціальна активність пацієнтів SF в ІІd групі порівняно із ІІа та ІІс 

досліджуваними групами була в 1,2 раза вищою наприкінці лікування, а порівняно 

із ІІb групою – вищою в 1,3 раза. Показник RE у пацієнтів ІІd групи був в 1,9 раза 

вижчим, ніж в ІІа групі; в 1,6 раза – ніж у ІІb групі, та в 1,8 раза вищим порівняно 

із ІІс групою. У пацієнтів ІІd групи показник психічного здоров’я MH був в 1,1 раза 

вищим порівняно із ІІа та ІІс досліджуваними групами та в 1,3 раза вищим, ніж у 

ІІb групі (табл.4.15) [193]. 

У цілому, ФКЗ у пацієнтів ІІb, IIc досліджуваних груп покращувався, але не 

сягав показника групи контролю (р˂0,05), а в пацієнтів ІІа групи не змінювався 

протягом лікування (р>0,05).  

При використанні в комплесному лікуванні АЛК та лактулози відбувалася 

нормалізація значення даного компонента і він становив 60,48±2,10 бала порівняно 

із 73,30±6,10 у здорових осіб (р>0,05).  

Показник ПКЗ у пацієнтів ІІа групи погіршувався протягом 24 тижнів 

лікування (за рахунок погіршення настрою, постійного відчуття тривоги та 

неспокою), і тільки наприкінці лікування його показник зростав в 1,1 раза 

порівняно із даними до лікування (р˂0,001), не наближаючись до норми (р˂0,001). 
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У пацієнтів ІІb та ІІс досліджуваних груп ПКЗ зростав (із 43,82±0,78 бала до 

48,31±0,71 бала у пацієнтів ІІb групи та із 40,69±0,69 бала до 46,26±0,33 бала в 

пацієнтів ІІс групи; р˂0,001).  

У групі пацієнтів, яким поряд із ПВТ призначалась АЛК і лактулоза показник 

ПКЗ зростав і достовірно не відрізнявся різниці із групою контролю вже через 24 

тижні лікування (50,75±1,10 бала проти 63,10±6,70; р>0,05).  

Запропонована схема лікування значно покращила як фізичний стан, так і 

психічний статус пацієнтів, зменшуючи побічний вплив ПВТ.  

4.2.1. Вірусологічна та біохімічна відповіді на противірусну терапію у 

хворих на хронічний гепатит С в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу 

залежно від лікування  

Частота досягнення вірусологічної відповіді хворими на ХГС із супутнім 

ЦД- 2 залежно від схеми лікування представлена на рис.4.9.  

 

 

Рисунок 4.9. Частота досягнення швидкої, ранньої та стійкої вірусологічної 

відповідей під впливом лікування (p<0,05@– достовірність різниці між показниками 

ІІа та ІІd груп).  
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Стосовно досягнення РВВ, то вона реєструвалась у 45,00 % пацієнтів ІІа групи; 

у 42,86 % пацієнтів ІІb групи; у 39,13 % пацієнтів ІІс групи. У пацієнтів ІІd групи 

РВВ досягалась у 70,00  % пацієнтів і була в 1,5 раза вищою порівняно з ІІа групою; 

у 1,6 раза – порівняно з ІІb групою та в 1,8 раза вищою порівняно із ІІс групою 

(р˂0,05) (рис. 4.9) [140].  

ШВВ досягалася практично з однаковою частотою (р>0,05) в усіх 

досліджуваних групах. У пацієнтів ІІd групи ШВВ траплялась з однаковою 

частотою так, як і в пацієнтів із ХГС без фонової патології (р>0,05), чого не було в 

інших досліджуваних групах. 

Комплексне застосування в комплексі з ПВТ АЛК і лактулози достовірно 

збільшувала частоту досягнення вірусологічної відповіді на момент закінчення 

ПВТ і реєструвалась в 65,00 % пацієнтів (рис. 4.9). 

СВВ була досягнута в 40,00 % пацієнтів, яким призначали АЛК та лактулозу в 

комплексі з ПВТ; в 20,00 % пацієнтів, яким призначалась тільки ПВТ; в 19,05  % 

пацієнтів, яким призначали в комплексі з ПВТ АЛК; та в 21,74  % пацієнтів, яким 

поряд із ПВТ призначали лактулозу. Достовірної різниці між досліджуваними 

групами виявлено не було (р>0,05) [140].  

У ході дослідження також доведена залежність досягнення СВВ від корекції 

показників ФСГ НГПК: реєструвався зворотний слабкої сили кореляційний зв’язок 

між рівнями ВН і ІХ (r=-0,29; р<0,05). 

 Залежність швидкості та частоти елімінації вірусу від збалансування рівня 

прозапальних та протизапальних цитокінів доведена встановленням в ході 

дослідження прогностично сприятливим зниженням ВН із зростанням рівнів IL-2 

(r=-0,44; р<0,05).  

При аналізі ефективності ПВТ у пацієнтів із ХГС на фоні ЦД-2, що пройшли 

курс стандартної ПВТ, оцінювалась досягнення ефективності біохімічної відповіді 

на основі нормалізації рівня трансаміназ щомісяця та через 48 тижнів після 

завершення курсу ПВТ (СБВ) ( рис.4.10.). 
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Рис. 4.10. Частота досягнення біохімічної відповіді під впливом 

противірусної терапії в комплексі з альфа-ліпоєвою кислотою та лактулозою 

(p<0,05* – достовірність різниці між показниками до лікування і після лікування; 

p<0,05#– достовірність різниці між показниками після лікування та контрольною 

групою; p<0,05@– достовірність різниці між показниками ІІа та ІІd груп; p<0,05^– 

достовірність різниці між показниками ІІc та ІІd груп).  

Стійку біохімічну відповідь досягали 17 пацієнтів (85,00  %) ІІd групи, що було 

в 2,8 раза вищим порівняно із ІІа групою (85,00±7,98 % проти 30,00±10,25  %; 

р<0,001) і в 1,8 раза вищим порівняно із ІІс групою (85,00±7,98 % проти 

47,82±10,42  %; р<0,05) та в 1,5 раза вищим порівняно із ІІb групою (85,00±7,98 % 

проти 57,14±10,80 %; р<0,05) (рис.4.10) [140].  

 Отже, використання в комплексі з ПВТ АЛК та лактулози сприяло 

підвищенню частоти досягнення РВВ, вірусологічної відповіді на момент 

завершення ПВТ та СБВ. 

4.2.2. Гематологічні ускладнення противірусної терапії у хворих на 

хронічний гепатит С із супутнім цукровим діабетом 2 типу 

Однією з причин недостатньої ефективності ПВТ слід вважати розвиток 

побічних ефектів, зокрема гематологічних, які змушують припинити її завчасно або 

переходити на монотерапію ПЕГ-ІНФ чи зменшувати дози противірусних 
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препаратів. Під час проведення ПВТ у хворих із ХГС найчастіше спостерігався 

розвиток нейтропенії, причому її частота була більш вираженою в пацієнтів із 

супутнім ЦД- 2 (рис. 4.11).  

 

 

Рис. 4.11. Частота розвитку нейтропенії у хворих на хронічний гепатит С із 

супутнім цукровим діабетом 2 типу (p<0,05@– достовірність різниці між групами). 

 

За результатами наших досліджень, зниження абсолютної кількості 

лейкоцитів у пацієнтів із ХГС виникало на 8-ому тижні ПВТ (р<0,001), а в пацієнтів 

із поєднаною патологією – вже на 4-ому тижні лікування (р<0,001). 

 Залучення до терапіі запропонованої схеми лікування сприяло зменшенню 

частоти виникнення та тривалості гематологічних ускладнень ПВТ.  

Зокрема, у пацієнтів ІІа досліджуваної групи абсолютна кількість нейтрофілів 

зменшувалась на 4-ому тижні лікуванні і становила 2,36±0,12*109 г/л, що було 

достовірно нижчим, ніж у здорових осіб (р<0,001), та в 1,3 рази нижчим, ніж у 

пацієнтів ІІd групи (2,36±0,12 проти 3,14±0,32)*109г/л; р<0,05). Такий стан тривав 

до 24 тижнів лікування (рис.4.15) і потребував призначення гранулоцитарного 

колонієстимулювального фактора в 5 пацієнтів (25,00 %) даної групи. 

У пацієнтів ІІс групи кількість нейтрофілів достовірно знижувалась на 4-ому 

тижні лікування і утримувалась на низьких рівнях також до 24 тижнів лікування 

0

1

2

3

4

5

6

5,63±0,38

3,8±0,15

2,53±0,12*

1
0

*9
 г

/л

здорові ХГС ХГС і ЦД



132 
 

(від 3,01±0,19; 3,11±0,15 до 4,05±0,25)*109 г/л. І 17,90 % (4), пацієнтів даної групи 

потребували призначення гранулоцитарного колонієстимулювального фактора.  

 

 

Рис. 4.12. Динаміка рівня лейкоцитів під час лікування (p<0,05#– достовірність 

різниці між показниками досліджуваних груп та здоровими особами; 

p<0,05@– достовірність різниці між показниками ІІа та ІІd груп; p<0,05^ – 

достовірність різниці між показниками ІІc та ІІd групи; p<0,05& – достовірність 

різниці між показниками ІІb та ІІd групи). 

 

У пацієнтів ІІв групи на фоні запропонованої схеми лікування абсолютна 

кількість нейтрофілів зменшувалась на 4-ому тижні лікування й утримувалась на 

знижених рівнях до 12 тижнів лікування (3,32±0,24; 3,06±0,15 та 4,80±0,24)*109г/л, 

причому потрібна була корекція дози противірусних препаратів у 3 (14,29 %) 

пацієнтів.  

Використання АЛК та лактулози у поєднанні з ПВТ сприяло тому, що рівень 

лейкоцитів, який знижувався на 4-ому тижні лікування (3,14±0,32*109г/л, р˂0,01), 

нормалізувався вже на 8-ому тижні лікування (4,93±0,22 *109 г/л) без корекції доз 

ПВТ та застосування призначення гранулоцитарного колонієстимулювального 

фактора. 

 Таким чином, аналізуючи результати призначення АЛК та лактулози в 

пацієнтів із ПВТ та без неї, вважаємо, що слід виділити позитивний вплив даного 
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лікування на основні клініко-лабораторні показники: зниження рівня цукру крові 

та корекцію дисліпідемії, нормалізацію системи ПОЛ/АОЗ, відновлення балансу 

мікрофлори кишечника та покращення якості життя пацієнтів.  

Окрім вищенаведених змін у пацієнтів, які отримували ПВТ, відбувалося 

зростання рівнів IL-2 до норми та зниження IL-4. Крім того, у пацієнтів основної 

групи запропонована терапія підвищувала досягнення РВВ до 70,00 %, 

вірусологічної відповіді на момент закінчення ПВТ у 65,00 %.  

Використання в комплексі з ПВТ АЛК та лактулози сприяло швидшій 

нормалізації рівнів лейкоцитів, підвищенню частоти досягнення СВВ у 2 рази.  

Запропонована схема лікування сприяла позитивній динаміці стосовно ІХ та 

ЯІ як  у чоловіків, так і у жінок.  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 Гепатит С посідає вагоме місце в структурі інфекційної патології, що 

зумовлено значними темпами його поширення, безсимптомним характером 

перебігу, труднощами своєчасної діагностики, високим відсотком хронізації та 

розвитку таких життєвонебезпечних ускладнень, як ЦП та ГЦК, що призводить до 

зниження якості життя, інвалідизації [170,192,193].  

За даними ВООЗ, більше 175 мільйонів осіб у світі інфіковані вірусом 

гепатиту С, що свідчить про наявність пандемічної ситуації стосовно HCV-інфекції 

[139,145,150]. Щороку кількість уражених на HCV-інфекцією зростає на 3-4 

мільйони, а в стуктурі хронічних захворювань печінки частка гепатиту С сягає 

майже 40 %. У 90 % випадків ХГС характеризується прогресуючим перебігом, який 

через 20 років у 20% хворих може призвести до розвитку ЦП, а у 8 % формується 

ГЦК  [39,51] 

Оскільки ХГС є значною медико-соціальною проблемою і реєструється із 

значною частотою, то закономірним є розуміння того, що дане захворювання може 

траплятися в поєднанні з різноманітними супутніми соматичними 

захворюваннями.  

Особливості перебігу ХГС у поєднанні з іншими захворюваннями вивчені 

недостатньо. Опубліковані результати досліджень із даної проблеми нечисленні і 

стосуються перебігу ХГС у ВІЛ-інфікованих, хворих із супутніми захворюваннями 

щитоподібної залози, серцево-судинної системи, виразкової хвороби 

дванадцятипалої кишки, холециститом, панкреатитом, хронічною алкогольною 

хворобою печінки, остеоартрозом [19,20,36,37,40,47,57]. 

Багато дослідників протягом останніх років вивчало чимало факторів як зі 

сторони вірусу, так і зі сторони господаря, які здатні впливати на перебіг ХГС, 

сприяти прогресуванню захворювання та знижувати ефективність ПВТ 

[6,7,13,14,21]. Серед них: вік пацієнта, зловживання алкоголем, коінфекція 

ВІЛ/хронічний гепатит, наявність супутньої імуносупресії, метаболічного 

синдрому та / або цукрового діабету другого типу [32,50,108,151]. Частка цих 
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факторів навіть за умови їх комбінації в середньому зумовлює 30 % прогностичної 

цінності .  

Ще однією епідемією сьогодні вважають ЦД 2 типу – одне з найпоширеніших 

ендокринних захворювань, яке є значною медико-соціальною проблемою у зв’язку 

з розвитком тяжких поліорганних ускладнень, інвалідизацією, смертю.  

Оскільки між печінкою та підшлунковою залозою існують тісні функцональні 

взаємозв'язки [57,62], що полягають в участі печінки в регуляції активності 

інсуліну (в печінці відбувається основний процес, що забезпечує гомеостаз 

глюкози, - синтез та розпад ендогенного полімеру глюкози глікогену), а HСV 

(зокрема генотип 3а та 1b) в організмі спричиняє або підвищує резистентність 

клітин до інсуліну, індукуючи розвиток ЦД [93,125], на нашу думку, важливим 

питанням є вивчення особливостей перебігу ХГС на тлі супутнього ЦД-2. 

[250,273]. 

Епідеміологічні дослідження доводять, що захворюваність на гепатит С 

асоціюється з підвищеною частотою розвитку ІР й ЦД-2 [196].  

Вивчаючи розвиток ІР у хворих на ХГС, науковці виявили, що на ранніх 

стадіях ХГС ще при відсутності метаболічних факторів ризику реплікація HCV 

може індукувати інсулінорезистентність, яка є пусковим механізмом розвитку ЦД. 

Відомо, що HCV (його генотипи За та lb) підвищує в організмі резистентність 

клітин до інсуліну , безпосередньо втручаючись в інсуліновий сигнальний каскад , 

а інсулінемія, у свою чергу, призводить до посилення його реплікації in vitro . За 

даними  Третього національного дослідження стану здоров'я, у HCV-інфікованих 

віком понад 40 років ризик розвитку ЦД 2-го типу в 3 рази вищий , ніж у 

неінфікованих [8,63].  

Отримані нами дані перегукуються з даними закордонних науковців. У 

ретроспективному дослідженні, куди входило 740 пацієнтів, які проживали в 

Алжирі, було доведено, що поширеність HCV вища серед пацієнтів із ЦД-2 і 

антитіла до ВГС виявлено у 17,5 % хворих на ЦД-2 і у 8,4 % хворих без ЦД-2 

(р<0.01). Однак після аналізу віку хворих ця відмінність статистично значимою 
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виявилася тільки в пацієнтів у віці між 40 і 65 роками (22,2 % проти 9,3 %; р=0,024) 

[267].  

Детальний аналіз частоти інфікування хворих на ЦД-2 ВГС показав, що прямо 

пропорційно із збільшенням тривалості ЦД-2 зростає частота інфікування ВГС і 

становить при тривалості захворювання до 5 років - 9,1 %, а до 21 року – більше 

22 %; майже половина, а саме 49,7 % хворих на ЦД-2, інфікованих ВГС, мають 

тяжку форму ЦД-2 [236,273]. 

Проте в доступних джерелах ми не знайшли праць, в яких би комплексно 

досліджувались параметри імунної системи, вплив на них процесів ПОЛ та АОЗ, 

порушень балансу мікрофлори кишечника у хворих на ХГС із супутнім ЦД-2. 

Недостатньо вивчені особливості цитогенетичних порушень у такої категорії 

пацієнтів, взаємозв’язок їх з іншими патологічними механізмами даного 

коморбідного стану. Питання тактики ведення пацієнтів із такою поєднаною 

патологією, а також способів підвищення ефективності патогенетичного лікування 

та ПВТ у хворих із предикторами негативної відповіді на ПВТ залишається 

недостатньо вивченим, а отже, актуальним на теперішній час. 

Тому метою нашого дослідження було підвищити ефективність лікування 

хворих на ХГС із супутнім цукровим діабетом 2 типу шляхом залучення до 

комплексної терапії прапатів альфа-ліпоєвої кислоти та лактулози на підставі 

вивчення патогенетичних особливостей перебігу поєднаної патології.  

Завдання дослідження передбачали: 

1. З’ясувати клініко-лабораторні особливості перебігу ХГС на тлі ЦД 2 типу.  

2. Оцінити взаємозалежність стану цитокінів, перекисного окислення ліпідів 

(ПОЛ), антиоксидантного захисту (АОЗ) з вірусним навантаженням у хворих на 

ХГС у поєднанні з ЦД 2 типу.  

3. Виявити глибину дисбіотичних змін кишечника у хворих на ХГС із супутнім 

ЦД 2 типу та їх взаємозв'язок з патологічними зрушеннями цитокінового профілю, 

системи ПОЛ і АОЗ. 

4. Дослідити інформативність цитогенетичних показників функціонального 

стану геному (ФСГ) нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові (НГПК) у 
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хворих на ХГС із супутнім ЦД 2 типу для прогнозу важкості перебігу гепатиту та 

ефективності лікування. 

5. Проаналізувати ефективність доповнення лікування хворих на ХГС із 

супутнім ЦД 2 типу препаратами альфа-ліпоєвої кислоти та лактулози. 

6. Оцінити динаміку фізичних та психічних складових якості життя у хворих на 

ХГС із супутнім ЦД 2 типу під впливом лікування. 

У дослідження ввійшло 187 хворих на ХГС: із них 167 із супутнім ЦД-2 

(основна група), які проходили обстеження, лікування та спостереження на 

клінічній базі кафедри інфекційних хвороб ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет МОЗ України» - відділенні №1 Івано-

Франківської обласної клінічної лікарні.  

Діагностику та лікування хронічного гепатиту С, моніторинг ефективності 

ПВТ здійснювали згідно з міжнародними клінічними рекомендаціями (EASL 2006, 

2009, 2012 рр.) та Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної 

(спеціалізованої) допомоги дорослим та дітям «Вірусний гепатит С» (2014 р.) [227].  

Діагностику та лікування цукрового діабету 2 типу здійснювали під 

спостереженням ендокринолога згідно з наказом МОЗ України № 1118 (від 

21.12.2012 р.) та міжнародними (всесвітні рекомендації Міжнародної діабетичної 

федерації від 2005 року) рекомендаціями.  

Пацієнти основної групи залежно від лікування були розділені на групи: І 

група – 83 хворих на ХГС із супутнім ЦД-2, які отримували тільки базисну терапію; 

ІІ група – 84 хворих на ХГС із супутнім ЦД-2, яким була призначена ПВТ. 

 Пацієнти І групи були розподіені на 4 підгрупи: підгрупу Іа становили 20 

пацієнтів, які отримували тільки базисну терапію з приводу ХГС, Ib підгрупа – 21 

пацієнт, яким поряд із базисною терапією було призначено АЛК в дозі 300 Од. 

внутрішньовенно 1 раз на день протягом 14 днів з подальшим пероральним 

прийомом в дозі 600 Од. 1раз на день протягом 2 місяців; Іс – 22 пацієнти, яким, 

окрім базисної терапії було призначено лактулозу в дозі 6,66 г 1 раз на день вранці 

протягом 2 місяців та підгрупу Іd – 20 пацієнтів, що отримували комбіновану 
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терапію АЛК та лактулозою поряд із базисною терапією за запропонованою 

схемою протягом 2 місяців.  

Пацієнти ІІ групи отримували ПВТ: введення Пег-ІФН α -2β – 1,5 мг/кг або 

Пег-ІФН α -2а – 180 мг підшкірно 1 раз на тиждень та рибавірин – 1000 мг/добу при 

вазі меншій, ніж 80 кг, і 1200 мг/добу при масі, більшій 80 кг. Група ІІ була 

розподілена на 4 підгрупи: ІІа – 20 пацієнтів, які отримували тільки ПВТ; ІІв – 21 

хворий, яким перед ПВТ призначали АЛК в дозі 300 Од. внутрішньовенно 

протягом 14 днів з подальшим продовженням під час противірусної терапії  альфа-

ліпоєвої кислоти в дозі 600 Од. перорально 1раз на день до 2 місяців; ІІс – 23 

хворих, яким поряд із ПВТ призначали лактулозу в дозі 6,66 г 1 раз на добу вранці 

протягом 2 місяців та ІІd – 20 хворих, яким поряд із ПВТ призначали комбіновану 

терапію за запропонованою схемою. 

Для порівняння лабораторних показників сформували контрольну групу – 20 

практично здорових осіб. Всі особи контрольної групи впродовж останнього 

півроку не хворіли на гострі захворювання, не приймали жодних лікарських 

препаратів, не подавали скарг з боку травної системи на момент обстеження. 

Співвідношення за віком і статтю в групі контролю не відрізнялись від основної 

досліджуваної групи. 

Усім хворим було проведено комплексне клініко-лабораторне та 

інструментальне обстеження. Окрім того, усім пацієнтам проводилась оцінка 

балансу системи ПОЛ та АОЗ та системи цитокінів, стану мікрофлори кишечника 

та визначення цитогенетичних індексів інтерфазних ядер нейтрофільних 

гранулоцитів периферійної крові. 

У ході дослідження ми визначали взаємообтяжливий вплив коморбідної 

патології на клінічний перебіг. Результати аналізу клінічних синдромів показали 

достовірне переважання астено-вегетативного (на 8,20 %), диспепсичного (на 

18,41 %), абдомінально-больового (на 15,81 %) синдромів, жовтяниці (на 22,84 %) 

та гіперглікемії – у 88,62 % пацієнтів. Отже, проведена нами оцінка клінічних 

симптомів показала, що ЦД-2 обтяжує клінічний перебіг ХГС. 
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Оцінюючи активність патологічного процесу, ми з’ясували, що у хворих на 

ХГС, поєднаний з ЦД-2, в 1,5 раза частіше реєструєвався високий ступінь 

активності гепатиту, ніж у хворих на ХГС без ЦД-2 (р<0,001), що свідчить про 

більш глибокі процеси руйнування гепатоцитів внаслідок поєднаного ураження 

печінки. 

 Наявність у хворих на ЦД-2 ХГС сприяла зростанню рівнів глюкози крові, 

який був в 1,4 раза вищим від норми (р<0,01) і в 30,54 % хворих ЦД був у стадії 

компенсації, у 69,46 % - у стадії субкомпенсації. В 38,92 % пацієнтів із поєднаною 

патологією визначали легкий перебіг ЦД-2, а в 61,08 % пацієнтів – середньої 

важкості.  

 У дослідженнях М.А. Дербак і співавторів (2013р) в 49,7 % хворих на ХГС 

діагностовано тяжку форму ЦД-2, яка супроводжувалась наявністю пізніх 

діабетичних ускладнень; доведено також, що реплікація ВГС впливає на 

компенсацію ЦД-2, чим сприяє збільшенню ризику прогресування діабетичної 

нефропатії (r=0,57; р<0,05) та синдрому "діабетичної стопи" (r=0,63; р<0,05) [59].  

 Достовірно вищі (p<0,001, р<0,01) рівні загального білірубіну, ЛФ, ЗХ у 

хворих на ХГС, поєднаний з ЦД-2, порівняно з хворими без ЦД-2 вказують на 

наявність у цих хворих вираженого холестатичного компонента.  

Варто звернути увагу на показники ліпідного складу крові, аналіз яких 

показав, що достовірно вищий рівень ЗХ сироватки крові (10,06±0,32 ммоль/л), 

зареєстровано у хворих на ХГС із ЦД-2, що вірогідно відрізнялось від відповідного 

показника в групі порівняння (р<0,001). Крім того, на тлі підвищеного рівня ЗХ 

визначались підвищені показники ТГ (р<0,01), що підтверджує і ймовірний вірус-

індукований ґенез розвитку дисліпідемії та участь також і ІР, наявної у хворих на 

ЦД-2.  

Отже, особливістю ліпідного спектра крові хворих на ХГС, поєднаний із 

ЦД- 2, є те, що порушення фукціональної здатності печінки супроводжується 

порушенням ліпідного обміну (гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія), а це 

активує, у свою чергу, ПОЛ яке поглиблює фібротичні зміни в печінці та сприяє 

нагромадженню в ній ТГ. У дослідженні нами встановлено прямий середньої сили 
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кореляційний зв'язок між активністю АлАТ та рівнями ТГ (r=+0,35; р<0,05) та 

АлАТ і глюкозою (r=+0,39; р<0,01).  

За даними багатьох досліджень, жирова дистрофія гепатоцитів спостерігається 

майже в 50% пацієнтів , інфікованих HCV [32,80,124,139,233]. Доведено, що вірус 

С третього генотипу володіє стеатогенними властивостями, а при першому 

генотипі СП асоціюється з МС, ІР, підвищеним ІМТ [260,267,270].  

Доведеним є той факт, що у хворих на ЦД-2 типу основними патогенетичними 

ланками розвитку ураження печінки є ІР та дисліпопротеїнемія. Інсулін активує 

синтез вільних жирних кислот та ТГ, знижує швидкість β–окислення вільних 

жирних кислот у печінці, що призводить до відкладання в печінці ТГ. Це 

спричинює розвиток ІР печінки та подальшого депонування в ній жиру [232]. 

Внаслідок гіперхолестеринемії виникає окислення ліпідів, звільняються продукти 

ПОЛ, які руйнують гепатоцити, сприяють прогресуванню жирової інфільтрації 

печінки, розвитку НАЖХП, фіброзу [235]. Таким чином, виникає замкнуте коло. 

У нашому дослідженні виявлено взаємообтяжливий вплив коморбідної 

патології на характер морфологічних змін печінки: серед пацієнтів із cупутнім 

ЦД- 2 у 3,4 раза частіше виявлявся ступінь ФП F3 (р<0,001), ніж у хворих на ХГС 

без ЦД-2, що зумовлено розвитком при даній ендокринній патології СП, який 

індукує процеси  фіброгенезу. Ступінь фіброзу F3 мали 33,53 % (56) пацієнтів 

основної групи проти 10,00 % (2) хворих без супутньої патології (р<0,001). 

Отримані в нашому дослідженні дані перегукуються з науковими дослідженнями 

українських вчених (Дербак М.А і співавтори, 2013 р.), де теж встановлено 

зростання ступеня ФП і СП (F3 в 2,2 раза) у пацієнтів із поєднаним ЦД-2 [59,63]. 

За результатами дослідження «ФіброМакс», СП виявлено у 88,02 % пацієнтів 

із супутнім ЦД-2 типу і лише у 4 (20,00 %) пацієнтів групи порівняння (р<0,001). 

Варто зазначити, що в пацієнтів основної групи СП І ст. визначався у 64 (38,92  % 

проти 15,00 %) хворих, СП ІІ ст. – у 82 (49,10 % проти 5,00 %) хворих. Тільки в 

11,98 % пацієнтів основної групи не було виявлено стеатозу печінки. Механізм 

виникнення СП пов’язаний із гіперліпідемією та активацією процесів ПОЛ .  
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У літературі знаходимо дані, які свідчать, що асоційований з НСV- інфекцією 

СП пов’язаний із зростанням рівня ВН та низькою частотою СВВ на лікування 

пегильованими інтерферонами й рибавірином пацієнтів, інфікованих першим 

генотипом, а також з зростанням частоти рецидивів у хворих із другим і третім 

генотипами НСV [6,52,63,87,124,138,139]. В іншому експериментальному 

дослідженні [266] продемонстровано, що сама гіперінсулінемія призводить до 

посилення реплікації HCV in vitro [252].  

Ми також встановили, що в пацієнтів із супутнім ЦД-2 реплікація вірусу була 

вищою і кількість RNA копій HCV зростала в 1,6 раза порівняно з пацієнтами без 

супутнього ЦД-2. 

Результати багатьох наукових досліджень свідчать про те, що значна роль у 

механізмах апоптозу гепатоцитів, розвитку фіброзу та порушенні фукціональної 

здатності печінки, адекватної імунологічної реактивності організму належить 

порушенню системи ПОЛ/АОЗ [5,91,93,103,146].  

У патогенезі ураження гепатобіліарної системи при ЦД 2 типу також важлива 

роль належить надлишковому виділенню продуктів ПОЛ та зниженню 

антиоксидантного захисту [59,117,126,146]. Результати наших досліджень 

підтверджують наукові дані про інтенсифікацію процесів ПОЛ у хворих із 

поєднаною патологією, що характеризуються достовірно (р<0,001) вищими, більше 

ніж в 1,2 та 1,6 раза, показниками середніх значень ДК та МА порівняно із 

пацієнтами без ЦД 2 типу (р<0,001) та зниженням в 1,2 раза активності АОЗ 

(р<0,001). Тобто процеси пероксидації ліпідів у хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 

характеризуються незавершеністю накопичення як кінцевих, так і проміжних 

продуктів ПОЛ і здатні впливати на активність вірусного процесу. Про це свідчив 

прямий середньої сили кореляційний зв’язок між рівнем ДК та АлАТ та (r=+0,48; 

р<0,05).  

Результати, отримані в наших дослідженнях, перегукуються з дослідженнями 

Чабан Т.В. (2007 р.), де теж підтверджено взаємозвˈязок між рівнями МА, ДК та 

активністю гепатиту [184,185]. Це свідчить про доцільність використання даних 

показників як маркерів активності гепатиту. Також нами виявлено взаємозв’язок 
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між активністю гепатиту та гіперглікемією, підвищеним вмістом ТГ і показниками 

систем ПОЛ та АОЗ, про що свідчить прямий, хоча й середньої сили кореляційний 

зв'язок між рівнями ТГ і ДК (r=+0,33; р<0,05), глюкози та ДК (r=+0,49; р<0,05). 

Більшість українських та зарубіжних авторів, вивчаючи основні патогенетичні 

механізми порушень при ХГС, зазначала зниження концентрації ІФН-α та IL-2 та 

одночасне підвищення вмісту таких протизапальних цитокінів, як ІЛ-4 та ІЛ-1, і 

встановила достовірний кореляційний зв’язок між рівнем TNF α і IL-4 та 

активністю АлАТ і АсАТ, індексом гістологічної активності [102,116,130].  

Протилежні дані знаходимо в дослідженнях Дербак М. А. (2013 р.), де 

встановлено зростання в пацієнтів із даною коморбідною патологією рівнів IL-2 та 

TNF-α [60].  

Під час нашого дослідження при вивченні вмісту про- та протизапального 

цитокінів виявлено, що в пацієнтів із супутнім ЦД-2 рівень протизапального 

цитокіну IL-4 зростав і був в 1,3 раза вищим, ніж у пацієнтів без фонової патології 

(р<0,001). Натомість противірусна активність імунної системи за рахунок 

зниження вмісту IL-2 в пацієнтів цієї групи знижувалась і рівень даного показника 

був в 1,3 раза нижчим, ніж у пацієнтів без супутнього ЦД 2 типу. На нашу думку, 

це пов’язано з тим, що на тлі метаболічних розладів, які наявні при ЦД-2, 

порушується повноцінність імунної відповіді на HCV- інфекцію. 

 Даний феномен описаний у багатьох наукових дослідженнях, у яких 

знаходимо інформацію про підвищення рівня ІЛ-4, 6, що, у свою чергу, 

підсилювалось підвищенням рівня глюкози крові [62], підвищенням ІЛ-1β у 

сироватці крові, наявністю кореляційного прямого зв’язку між ІЛ-1β та тТГ [64]. В 

інших наукових дослідженнях знаходимо протилежні дані які свідчать про те, що в 

розвитку ІР, як основної патогенетичної складової ЦД 2 типу, лежить підвищення 

рівнів ІЛ-6 та ФНП- α і зменшення вмісту ІЛ-10 та ІЛ-4 [161].  

Тому вивчення особливостей цитокінового профілю при даній поєднаній 

патології є надзвичайно важливим для розуміння впливу порушення вуглеводного 

обміну на характер імунологічної відповіді при HCV-інфекції. 
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Крім того, згідно із сучасними уявленнями про патогенетичні механізми 

розвитку стеатогепатиту, в основі жирової інфільтрації лежить спочатку активація 

ПОЛ з виникненням оксидативного стресу та підвищенням внаслідок цього 

активності таких прозапальних цитокінів, як TNF α, інтерлейкін-1β, ІЛ-6, ІЛ-4 

[164]. У нашій роботі підтверджуються дані, викладені в згаданих дослідженнях 

про залежність активності ПОЛ і АОЗ від балансу цитокінів, на що вказує прямий 

середньої сили кореляційний  зв'язок між рівнем IL- 4 та МА (r=+0,63; р<0,01), IL- 4 

і ДК (r=+0,72; р<0,01).  

Сьогодні відомо, що у хворих на вірусні гепатити формується ДЗБК, який 

прямо залежить від тяжкості й тривалості захворювання [85], а порушення 

функціонального стану печінки при ЦД-2 і, як наслідок, формування і 

прогресування дисліпідемії багатьма науковцями розглядається в тісному 

взаємозв’язку зі станом мікрофлори кишки [65,74,95].  

При вивченні стану мікрофлори кишечника в нашому дослідженні виявлено, 

що у хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 глибина порушень балансу мікрофлори 

кишечгика була більш вираженою, ніж у пацієнтів без поєднаної патології: так, у 

них в 4,2 раза частіше виявляли дисбактеріоз ІІ ступеня (63,47±3,73 % випадків 

проти 15,00±7,98 % випадків відповідно; р<0,001), а відсоток пацієнтів з 

нормальним балансом мікрофлори кишки становив тільки 5,39±1,75 % і був також 

достовірно нижчим, ніж у групі порівняння (р<0,05).  

Чималий інтерес у багатьох науковців викликає питання взаємозвˈязку стану 

мікрофлори кишечника та імунобіологічних реакцій організму як безпосередньо, 

так і опосередковано через зниження активності ліпопероксидації ліпідів 

[93,103,117].  

У нашому дослідженні ми виявили взаємозв’язок між даними потологічними 

процесами: а саме коефіцієнт дисбіозу який був більш знижений у пацієнтів 

основної групи (0,69±0,08 од. проти 0,89±0,02 од., р˂0,05) і корелював із рівнем 

IL- 2 (r=+0,42; р<0,05), що може свідчити про роль міробіоценозу кишечника в 

регуляції імунної відповіді. Зі зростанням ступеня ДЗБК відмічено посилення ПОЛ 

(зворотний середньої сили кореляційний зв’язок між коефіцієнтом дисбіозу та МА 
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(r=-0,85; р<0,05) і ДК (r=-0,43; р<0,05)) та пригнічення системи АОЗ (прямий 

сильний кореляційний звˈязок між рівнем Ід та активністю СОД (r=+0,99; р<0,01)). 

При будь-якому захворюванні патологічні зміни проявляються на клітинному 

рівні і супроводжуються порушенням окремих процесів регуляції обміну речовин, 

розладами спадкової інформації геному, що призводить до змін його 

функціонального стану [31].  

У дослідженні, проведеному Вірстюк Н. Г., Ковальчук Л. Є. [31] встановлена 

залежність цитогенетичних показників у хворих на ХГ від вираження метаболічної 

інтоксикації: величина ядерного індексу перебувала в оберненому кореляційному 

зв’язку із вмістом в крові продуктів ПОЛ. 

У доступній науковій літературі не знаходимо даних стосовно вивчення 

цитогенетичних показників нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові при 

хронічному гепатиті С із супутнім ЦД-2. Встановлений зв’язок функціонального 

стану геному та показників клітинної ланки імунітету у хворих на ХВГ та, меншою 

мірою, у хворих на алкогольну хворобу печінки [31].  

Вивчаючи стан геному гепатоцитів у хворих на хронічні гепатити, за 

показниками каріограми інтерфазних ядер гепатоцитів, ми виявили порушеня всіх 

компонентів транскрипційно-трансляційного апарату: зниження ІХ порівняно з 

такими у здорових людей (р<0,001) та в пацієнтів без супутнього ЦД-2 (р<0,001), 

що може вказувати на значне зниження компенсаторних можливостей метаболізму 

клітини у хворих на ХГС при наявності ЦД-2. Також через вплив HCV-інфекції 

відбувалося порушення ампліфікації генів рибосомної РНК і зниження готовності 

рибосом до синтезу поліпептидного ланцюга, що проявлялося зменшенням 

ядерцевого індексу на 51,7  % у хворих на ХГС без супутньої патології (р<0,001) та 

на 58,5 % у хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 (р<0,001) порівняно зі здоровими 

особами.  

У хворих на ХГС із супутнім ЦД-2 кількість ПЗЯ була достовірно вищою, 

ніж у хворих на ХГС без супутньої патології, і зростала в 2,8 раза порівняно з 

контролем(р<0,001). Даний показник був більш виражений у жінок із супутнім 

ЦД- 2 (р<0,05). Кількісні зміни ступеня гетерохроматизації, активності ядерцевого 
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апарату, частоти виявлення гетеропікнотичної Х-хромосоми корелювали із 

вираженням цитолізу (зі зниженням рівня ЯІ та зростанням кількості ПЗЯ 

підвищувалась активність АлАТ (r=-0,48; r=+0,40; р<0,05), пероксидацією ліпідів 

та антиоксидантним захистом (зі зростанням індексу ПЗЯ підвищувались 

показники ДК, МДА (r=+0,57; r=+0,62; р<0,05). Також збільшення ПЗЯ призводило 

до зниження IL-2 (r=-0,30; р<0,05), а зниження ІХ супроводжувалось зростанням 

IL-4 (r=-0,39; р<0,05). 

Загальновизнаним у світі критерієм глибини порушень при багатьох 

патологічних станах є оцінка ЯЖ пацієнтів [192,193]. Дослідження багатьох авторів 

вказують на погіршення фізичної та психічної складових ЯЖ пацієнтів із 

бронхіальною астмою, артеріальною гіпертензією, саркоїдозом, цукровим 

діабетом, гепатитами [192,193].  

У нашому дослідженні ми також виявили зниження всіх показників якості 

життя у хворих із даною поєднаною патологією, про що свідчили зниження в 

середньому в 1,1 раза сумарного фізичного та в 1,2 раза психічного компонентів 

здоров’я (р<0,001).  

При плануванні лікувальних заходів щодо хронічного гепатиту С у хворих на 

ЦД- 2 нами враховано наявність стеатозу печінки, порушень вуглеводного та 

ліпідного обмінів. Оскільки на сьогодні існує частка пацієнтів, яким внаслідок 

наявності рзноманітних факторів є неможливим використання ПВТ; ми вивчали 

вплив АЛК та лактулози на динаміку клініко-лабораторних показників та 

показників ЯЖ таких хворих.  

Під впливом базисної терапії в поєднанні з АЛК знижувалась частота 

виявлення астено-вегетативного, абдомінально-больового синдромів, жовтяниці та 

гіперглікемії (р<0,001). У цих пацієнтів при доповненні базисної терапії 

лактулозою знижувалась частота реєстрації тільки диспепсичного синдрому 

(р<0,001). У пацієнтів основної групи при використанні в комплексі з базисною 

терапією АЛК та лактулози відбувалось зниження частоти реєстрації астено-

вегетативного, абдомінально-больового, диспепсичного синдромів в 1,3; 3,0 та 1,9 

раза відповідно, жовтяниці та гіперглікемії – у 2 рази (р<0,001). 
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Вивчаючи вираження клінічної симптоматики в пацієнтів, яким було 

призначено ПВТ та ПВТ в комплексі з лактулозою, значно частіше порівняно із ІІd 

групою протягом 24 тижнів лікування (р˂0,001) визначався астено-вегетативний 

синдром (р˂0,001), а в пацієнтів ІІа групи – і абдомінально-больовий синдром. При 

використанні в комплексі з ПВТ АЛК знижувався відсоток частоти реєстрації 

астено-вегетативного, абдомінально-больового синдромамів, жовтяниці та 

гіперглікемі] (р˂0,001), але даний препарат не впливав на регрес диспепсичних 

проявів (р>0,05). Тільки при використанні в комплексі з ПВТ альфа-ліпоєвої 

кислоти та лактулози відбувався регрес усіх клінічних синдромів (р˂0,001).   

У пацієнтів, яким призначалась тільки базисна терапія, позитивна динаміка 

лабораторних показників спостерігалась лише щодо зниження цитолізу та 

мезенхімального запалення. У пацієнтів основної групи при доповненні базисної 

терапії лактулозою знижувались рівні загального білірубіну, ТП, активність АлАТ 

(р<0,001) лише після лікування, надалі значення цих показників зростали. 

Призначення поряд із базисною терапією АЛК сприяло нормалізації рівнів АлАТ, 

зменшенню рівнів показників холестазу, мезенхімально-запального синдрому, 

глюкози сироватки крові.  

При використанні в комплексі з базисною терапією АЛК та лактулози в 

пацієнтів відбувалась нормалізація рівнів АлАТ, ЛФ, ЗХ, загального білірубіну, ТП 

(р<0,001). Дане комбіноване лікування сприяло зменшенню рівнів глюкози крові 

до 6,16±0,34 ммоль/л, ТГ до 2,05±0,13 ммоль/л (р<0,05) і через 4 місяці 

спостереження на нормальному рівні утримувались загальний білірубін, ЛФ 

(р<0,001).  

Аналізуючи динаміку біохімічних показників протягом 8 тижнів лікування в 

пацієнтів, яким поряд із ПВТ призначалась АЛК та АЛК в комплексі з лактулозою, 

ми виявили нормалізацію рівнів загального білірубіну, ТП, ЗХ, ЛФ (р˂0,001), а в 

групах де використовувалась тільки ПВТ, рівні загального білірубіну та ТП 

знижувались через 24-тижні лікування. Призначення ПВТ в комплексі з 

лактулозою сприяло нормалізації рівнів загального білірубіну, ТП, ЛФ на 24-му 
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тижні лікування. ПВТ та ПВТ в комбінації з лактулозою не впливали на зниження 

рівнів ЗХ в сироватці крові.  

Протромбіновий індекс зростав в усіх групах (р˂0,001) та сягав показників 

групи контролю в пацієнтів ІІb та IId досліджуваних груп (р>0,05).  

Використання АЛК поряд із ПВТ зменшувало рівні глікемії, а комплексне 

застосування АЛК і лактулози поряд із ПВТ сприяло зростанню рівнів альбумінів 

(р˂0,001), а також у цій групі покращувався ліпідний обмін за рахунок зниження 

рівнів ТГ. 

У патогенезі ураження печінки при ХГС, а також при ЦД-2 ключову роль 

відіграє система ПОЛ та АОЗ. Аналіз результатів, отриманих в експериментах при 

вивченні впливу АЛК на гепатоцити, показав цілу низку позитивних ефектів 

препарату, а саме: покращення енергетичного обміну, корекцію кислотно-

основного стану, антиоксидантну дію, стабілізацію мембран гепатоцитів завдяки 

пригніченню ПОЛ та відновленню балансу цитолітичних ферментів, а також 

системи цитокінів [184,189].  

У ході нашого дослідження ми також виявили антиоксидантний ефект даного 

препарату: так, у групі пацієнтів, яким у комплексі з базисною терапією 

застосовувалась АЛК, наприкінці лікування нормалізувались значення ДК, МА та 

зростала активність СОД. У групі, де використовувались АЛК та лактулоза, поряд 

із базисною терапією нормальні рівні МА, ДК та СОД були як наприкінці 

лікування, так і через 4 місяці спостереження. Призначення додатково лактулози 

поряд із базисною терапією сприяло тільки позитивній динаміці щодо вмісту МА, 

ДК та СОД.  

Оскільки в нашому дослідженні виявлено прямий кореляційний зв'язок між 

рівнями ТГ і МА, ДК (r =+0,43; r=+0,33; р<0,01), то паралельно з покращенням 

ліпідного складу крові у пацієнтів на ПВТ ми виявили відновлення балансу систем 

ПОЛ/АОЗ, причому значно ефективніше при застосуванні в комплексному 

лікуванні поряд із ПВТ АЛК та лактулози. У пацієнтів ІІа, ІІс та ІІb груп рівні МДА 

та ДК знижувались протягом лікування, не наближаючись до норми (р˂0,001); до 

значень групи контролю ці показники наближались у пацієнтів, яким поряд із ПВТ 
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було використано АЛК та лактулозу (р>0,05). Активність СОД у пацієнтів, при 

лікуванні яких використовували ПВТ, ПВТ у поєднанні з АЛК або лактулозою 

зростала порівняно із даними до початку терапії (р˂0,001), але до норми вона 

наближалась тільки в пацієнтів, яким призначали АЛК та лактулозу поряд із ПВТ 

(р>0,05). 

Важливим аспектом в патогенезі механізму елімінації вірусу є злагоджена 

робота системи цитокінів. Аналізуючи динаміку рівнів IL-2 та IL-4 протягом 

лікування базисною патогенетичною терапією, ми виявили, що вони не 

змінювались і залишались такими, як до лікування (р˃0,05). Дані, які є в літературі 

стосовно нормалізації імунного статусу і цитокінового балансу під впливом 

використання АЛК, [34] були підтверджені й у нашому дослідженні, оскільки ми 

виявили в пацієнтів Іb групи позитивну тенденцію до зниження рівнів IL-4 та 

зростання IL-2 (р<0,01). У багатьох світових дослідженнях [227] доведено, що 

лактобактерії володіють властивістю змінювати фенотип Т-хелперів (Th) від 

домінуючих Th2, які беруть участь у гуморальному імунітеті на Th1, що формують 

клітинний імунітет і забезпечують противірусний імунітет. Впливаючи на 

мікроекологію товстої кишки, лактулоза здатна викликати імунокорегуючий ефект 

через стимуляцію біфідобактеріями продукції інтерферонів та інтерлейкінів [26]. 

Ці дані знайшли підтвердження в нашому дослідженні, оскільки при використанні 

поряд із базисною терапією лактулози відбулося достовірне зниження в 1,2 раза 

рівнів IL- 4. Таким чином, лактулоза, впливаючи на біфідо- і лактобактерії, не 

тільки нормалізує мікроекологію товстої кишки, але й через систему інтерлейкінів 

стимулює клітинну та гуморальну ланки імунітету. 

Використання в комплексі з базисним патогенетичним лікуванням АЛК та 

лактулози мало позитивний вплив на систему цитокінів, оскільки відбулось 

достовірне зниження рівнів IL-4 і зростання вмісту IL-2 в 1,3 раза.  

Нормалізація вмісту цитокінів IL-2 та IL-4 розглядається багатьма 

вітчизняними та зарубіжними дослідниками як один із можливих шляхів впливу на 

позитивний ефект ПВТ [52,97]. У нашій роботі простежується залежність рівня ВН 

від показників IL-2, тому важливим є використання поряд із ПВТ препаратів, які б 
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допомагали покращити власну імунологічну відповідь у комплексі з ПВТ. Так, у 

пацієнтів, яким у комплексі із ПВТ було призначено АЛК та лактулозу, ми виявили 

наприкінці терапії достовірне зниження рівня IL- 4 (із 9,75±0,46 пг/мл до 2,78±0,29 

пг/мл; р˂0,05). Дані препарати сприяли нормалізації IL-2, який наприкінці 

лікування становив 8,98±0,45 Пг/мл (р˂0,001). Крім того, у пацієнтів основної 

досліджуваної групи рівні IL-2 і IL-4 достовірно відрізнялись порівняно з групою 

де використовувалась тільки ПВТ та її поєднання із АЛК або лактулозою (р˂0,001, 

р˂0,01, р˂0,05). У нашому дослідженні виявлений зв'язок між нормалізацією 

систем ПОЛ та АОЗ і балансом цитокінів. 

У дослідженнях багатьох авторів продемонстровано нормалізацію біоценозу 

кишечника при лікуванні лактулозою внаслідок створення під її впливом у 

кишечнику позитивних умов до нормального функціонування лакто- та 

біфідобактерій [27]. Про це свідчило зростання в пацієнтів Іс групи Ід протягом 

лікування до 0,86±0,08 од. та 0,89±0,22 од. (р<0,001) внаслідок переходу ДЗБК ІІ 

ступеня у 68,18 % та 65,20 % у ДЗБК І ступеня. У пацієнтів, яким використовували 

в лікуванні АЛК, виявлено тільки позитивну динаміку до нормалізації балансу 

мікрофлори кишки, про що свідчило зростання, хоч і недостовірне, середнього 

значення Ід до 0,72±0,44 од. (р>0,05). Використання в комплексному лікуванні 

поряд із лактулозою АЛК у пацієнтів Іd групи сприяло також відновленню 

нормального стану мікрофлори кишки. У цій групі Ід становив 0,89±0,22 од., не 

визначався ДЗБК ІІ ступеня, ДЗБК І ступеня виявляли в 80,00 % пацієнтів, а 

відсоток пацієнтів із нормальною мікрофлорою кишки зростав до 20,00%.  

Варто зазначити, що в пацієнтів, яким поряд із ПВТ було призначено 

лактулозу (ІІс та ІІd), відбувалося також покращення балансу мікрофлори 

кишечника за рахунок зростання показників Ід до 0,78±0,13 од. та 0,88±0,03 од. 

Участь мікробіоценозу кишечника у формуванні адекватної імунологічної 

відповіді доводить встановлена в нашому дослідженні позитивна динаміка 

зростання рівнів IL-2 при використанні в комплексному патогенетичному лікуванні 

лактулози та прямий кореляційний зв’язок між Ід та IL-2 (r=+0,45; р<0,05), що 
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перегукується з результатами наукових досліджень Cкрипник І.М. (2009 р.), 

Христич  Т.Н. (2010 р.) [167,181].  

Показники якості життя пацієнтів є діагностичним критерієм ефективності 

лікування, оскільки характеризують стан фізичного та психічного здоров’я.  

Вивчаючи ЯЖ у пацієнтів із супутнім ЦД-2, ми не знайшли в літературі даних 

стосовно впливу запропонованих нами препаратів на фізичний та психічний 

компоненти здоров’я, оскільки особливості порушення ЯЖ у даної групи пацієнтів 

вивчені недостатньо . У нашому дослідженні ми виявили позитивний вплив даних 

препаратів на ЯЖ. У цілому, показник фізичного компонента здоров’я зростав у 

1,1 раза порівняно із даними до лікування в пацієнтів Іb групи (р˂0,05) та в 1,2 раза 

у Іd групі (р˂0,001) наприкінці спостереження, але не наближався до норми 

(р˂0,001). У пацієнтів Іd групи цей показник був вищим порівняно із Іс та Іа 

групами (р˂0,001). Але використання даної схеми лікування поряд із базисною 

терапією все ж таки не впливало на психічну складову ЯЖ. 

Одним із побічних ефектів противірусних препаратів виявлялось виникнення 

депресивних станів, що є відповідно фактором зменшення прихильності до ПВТ і 

відміни даних препаратів [118,214]. Оцінюючи вплив запропонованих препаратів 

на показники ЯЖ, ми виявили, що наприкінці лікування відбувалась нормалізація 

ФКЗ при використанні в комплесному лікуванні АЛК та лактулози, а також у цій 

групі пацієнтів ПКЗ зростав до 50,75±1,10 бала (р˂0,001) і не мав достовірної 

різниці з групою контролю.  

Оскільки в літературних джерелах [11,183,184] та в ході нашого дослідження 

був виявлений зв'язок між величиною цитогенетичних індексів та рівнями 

цитокінів, показників ПОЛ/АОЗ, активністю ХГС та рівнем ВН, ми вважали за 

доцільне оцінити динаміку цитогенетичних показників під впливом лікування та 

можливу залежність досягнення частоти СВВ від цих показників. Застосування 

ПВТ у пацієнтів ІІа групи та поряд із нею лактулози в пацієнтів ІІс групи не сприяло 

нормалізації  індексів інтерфазних ядер та статевого хроматину. Дані показники 

залишались на такому ж рівні, як і до лікування (р˃0,05). У жінок ІІb групи ІХ 

зростав (0,88±0,03 % проти 0,74±0,04 %; р˂0,01), але він залишався нижчим 
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порівняно із групою контролю (р˂0,001). У пацієнтів ІІd групи ІХ зростав і 

наприкінці лікування становив 0,94±0,02% у жінок та 0,95±0,02% у чоловіків, що 

було достовірно вищим порівняно з даними лікування. Даний показник у цій групі 

все ж таки залишався нижчим від норми (р˂0,001). Також під впливом лікування 

зростав рівень ЯІ (р˂0,05). Оскільки патологічні зміни при даній коморбідній 

патології значно порушують метаболізм клітин, що, у свою чергу, сприяє 

погіршенню репарації та регенерації клітин, то вищезгадані цитогенетичні 

показники можна розглядати як додаткові маркери активності ХГС та ефективності 

лікування, оскільки в 40,00 % пацієнтів після закінчення ПВТ в комплексі із 

запропонованою схемою покращувались показники ІХ та ЯІ. 

За даними багатьох наукових досліджень, наявність порушення обміну 

глюкози (внаслідок ІР чи ЦД), ліпідного обміну є важливим прогностично 

несприятливим предиктором досягнення позитивної вірусологічної відповіді, тому 

суттєвим є вирішення питання використання препаратів, які б допомагали 

підвищити ефективність ПВТ у такої групи пацієнтів.  

Ефективність ПВТ зростала у групі пацієнтів, яким додатково призначали 

АЛК і лактулозу. Так, досягнення стійкої біохімічної відповіді було достовірно 

вищим у пацієнтів, яким поряд із ПВТ застосовувались АЛК та лактулоза, і 

виявлялось у 17 хворих, що було в 2,8 раза вищим порівняно із пацієнтами ІІа групи 

(85,00±7,98 % проти 30,00±10,25 %); в 1,5 раза вищим, ніж у ІІb групі (85,00±7,98  % 

проти 57,14±7,80 %), та в 1,6 раза вищим порівняно із ІІс групою (85,00±7,98 % 

проти 52,17±10,42 %). 

При додатковому призначенні в комплексі з ПВТ АЛК та лактулози 

достовірно вищою була частота досягнення РВВ (в 70,00 % пацієнтів), що було в 

1,5 раза вищим порівняно з ІІа групою; в 1,6 раза вищим порівняно з ІІb групою та 

в 1,8 раза вищим, ніж у хворих ІІс групи (р˂0,05). У цих хворих достовірно частіше 

досягалась вірусологічна відповідь на момент закінчення ПВТ (в 65,00 % випадків). 

Елімінація вірусу залежала від характеру імунологічної відповіді, що 

підтверджувалось прогностично сприятливим зниженням ВН із зростанням рівнів 

IL- 2 (r=-0,44; р<0,05).  
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Оскільки доведена кореляційна залежність величини ВН від активності 

перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту: зокрема, пряма  –  між 

рівнями ВН та ДК (r=+0,23; р<0,05), МА (r=+0,29; р<0,05), зворотна – між рівнями 

ВН і СОД (r=-0,14; р<0,01). Це дає змогу припустити, що покращення стану 

антиоксидантного захисту та зменшення активності перекисного окислення ліпідів 

дозволить покращити ефкт противірусних препаратів.  

Відомо, що в 40 % пацієнтів при проведенні ПВТ спостерігаються 

гематологічні ускладнення у вигляді нейтропеній та тромбоцитопеній . Особливий 

інтерес представляють дані про вплив запропонованої схеми лікування на розвиток 

побічних ефектів ПВТ, а саме, окрім впливу на психічний компонент здоров’я, 

оцінювались показники периферійної крові. Аналізуючи показники загального 

аналізу крові, ми встановили, що зниження лейкоцитів крові на тлі ПВТ у хворих 

на ХГС із супутнім ЦД 2 типу спостерігалось на 4-ому тижні лікування і 

утримувалось в пацієнтів ІІа та ІІс досліджуваних груп протягом 24 тижнів 

лікування й потребувало застосування специфічного гранулоцитарного 

колонієстимулювального фактора відповідно у 25,00 % та 17,90 % пацієнтів. У 

групі, де в комплексі з ПВТ використовували АЛК, нормалізація рівнів лейкоцитів 

у крові відбувалась на 12-ому тижні лікування, а при використанні поряд із ПВТ 

альфа-ліпоєвої кислоти та лактулози – на 8-ому тижні лікування. 

Отже, виявлення патогенетичних особливостей перебігу ХГС у хворих із 

супутнім ЦД -2 вимагало додаткового використання препаратів, які б підвищили 

ефективність ПВТ таких пацієнтів. Виявлені в ході дослідження відмінні ефекти 

альфа-ліпоєвої кислоти та лактулози.  

Зокрема, альфа-ліпоєва кислота найбільш ефективно сприяє зменшенню 

проявів холестатичного компонента, покращенню ліпідного обміну, 

функціонування печінки, стабілізує та зменшує гіперглікемію, сприяє покращенню 

антиоксидантного захисту та зменшує активність пероксидації ліпідів організму. 

Меншою мірою даний препарат самостійно впливав на баланс про- та 

протизапальних цитокінів, всі аспекти якості життя пацієнтів і не чинив впливу на 
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стан мікрофлори кишечника й вираження клінічних симптомів, пов’язаних із 

дисбалансом біоценозу кишечника.  

Лактулоза переважно сприяла покращенню складу мікрофлори кишечника й 

регресу його клінічних проявів. Даний препарат, можливо, опосередковано через 

позитивний вплив на процеси перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного 

захисту сприятиме покращенню імунологічної відповіді організму на наявність 

вірусу гепатиту С. Меншою мірою даний препарат впливав на підвищення якості 

життя пацієнтів.  

Зовсім не було відмічено впливу лактулози на ліпідний обмін та прояви 

холестатичного компонента, регрес клінічних симптомів, пов’язаних з 

підвищеними рівнями цукру в крові.  

Тому поєднане використання препаратів з різними механізмами впливу є 

виправданим.  

Комплексна терапія із залученням АЛК та лактулози сприяла регресу усіх 

клінічних проявів, нормалізації функціональної здатності печінки із досягненням 

більшого відсотка СБВ, зменшенню проявів холестатичного компоненту та 

порушення ліпідного і вуглеводного обмінів. Поєднане використання даних 

препаратів сприяло позитивній динаміці до покращення функціонального стану 

геному клітин.  

Комплексна терапія в пацієнтів поряд із противірусним лікуванням 

збільшувала відсоток пацієнтів із досягненням ранньої вірусологічної відповіді, що 

відбувалося внаслідок позитивної динаміки стосовно рівнів IL-2 та IL-4, балансу 

систем перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту.  

Нормалізація фізичного та психічного компонентів здоров’я в такої групи 

пацієнтів була ще одним предиктором ефективності лікування, оскільки дані 

препарати зменшували негативний вплив ПВТ на фізичне та психічне самопочуття 

хворих і тим самим сприяли збільшенню тривалості прийому противірусних 

препаратів. 

Отже, враховуючи виявлений позитивний вплив запропонованої схеми 

лікування на ефективність та переносимість противірусного лікування 
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препаратами пегельованого інтерферону та рибавірину, перспективою подальших 

досліджень буде дослідження підвищення ефективності лікування хворих на ХГС 

із супутнім ЦД-2 типу противірусними препаратами прямої противірусної дії 

внаслідок додаткового призначення альфа-ліпоєвої кислоти та лактулози. 
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Висновки 

У дисертаційній роботі на основі вивчення перебігу ХГС у хворих із супутнім 

ЦД 2 типу поглиблено уявлення про патогенетичні особливості взаємозалежності 

клінічних симптомів та порушення вуглеводного, ліпідного обмінів, системи 

перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту, цитокінів, 

мікрофлори кишечника, функціонального стану геному нейтрофільних 

гранулоцитів периферійної крові, що дозволило вирішити завдання підвищення 

ефективності комплексного лікування таких хворих шляхом доповнення терапії 

препаратами альфа-ліпоєвої кислоти та лактулози.  

1. Обтяжливий вплив ЦД 2 типу на перебіг ХГС, окрім проявів гіперглікемії, 

характеризувався домінуванням у клінічній картині диспепсичного, абдомінально-

больового, жовтяничного синдромів (більше в 1,2 та 1,5 раза відповідно). Поряд із 

переважанням високої активності ХГС та вищим рівнем вірусного навантаження 

(р<0,05) частіше траплялися порушення ліпідного обміну та холестатичний 

компонент (р<0,05). 

2. У хворих на ХГС із супутнім ЦД 2 типу встановлені прямі середньої сили 

кореляційні зв’язки між вмістом IL-4 та показниками прооксидантної системи 

(IL- 4 та МА (r=+0,63; р<0,01), ДК (r=+0,72; р<0,01)), рівнем IL-4 та вірусного 

навантаження (r=+0,54; р<0,05) свідчили про участь системи перекисного 

окислення ліпідів та антиоксидантного захисту в характері імунологічної відповіді. 

3. У хворих на ХГС із супутнім ЦД 2 типу дисбіотичні порушення кишечника 

впливають на стан систем перекисного окислення ліпідів, антиоксидантного 

захисту, цитокінового профілю, що підтверджується сильним прямим 

кореляційним зв’язком коефіцієнта дисбактеріозу із показниками 

антиоксидантного захисту (СОД  (r=+0,99; р<0,01)) та середньої сили – із рівнем 

IL- 2 (r=+0,42; р<0,05), зворотним середньої сили – між рівнем коефіцієнта 

дисбактеріозу і показниками прооксидантної системи (МА (r=-0,85; р<0,01), ДК 

(r=-0,43; р<0,05)).  
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4. Пригнічення клітинного противірусного захисту у хворих на ХГС із 

супутнім ЦД 2 типу характеризувалось порушенням функціонального стану геному 

клітин, що проявлявся змінами усіх компонентів транскрипційно-трансляційного 

апарату нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові. Встановлено пряму 

залежність активності гепатиту та величини індексу патологічно змінених ядер 

(r=+0,40; р<0,05) і обернену залежність з величиною ядерцевого індексу (r=-0,48; 

р<0,05), індексом хроматизації (r=-0,43; р<0,05). Індекс хроматизації зворотно 

корелював із рівнем ІЛ-4 (r=-0,39, р<0,05), індекс патологічно змінених ядер – із 

рівнем ІЛ-2 (r=-0,30; р<0,05). 

5. Доповнення базисної та противірусної терапії препаратами альфа-ліпоєвої 

кислоти у хворих на ХГС із супутнім ЦД 2 типу сприяло зменшенню проявів 

холестатичного компонента (зниження рівнів загального холестерину, лужної 

фосфатази в 1,3 та 1,6 раза відповідно), оптимізації окисно-відновних процесів за 

рахунок зниження рівня продуктів пероксидації (вмісту малонового альдегіду та 

дієнових коньюгатів в 1,6 та 2,3 раза відповідно) та активації системи 

антиоксидантного захисту (зростання рівнів супероксиддисмутази в 1,2 та 1,6 раза 

відповідно), а в комплексі зі специфічною цукрознижувальною терапією – 

достовірному зниженню рівня глюкози сироватки крові до 6,18±0,34 ммоль/л та 

6,95±0,28 ммоль/л.  

6. Застосування лактулози у хворих на ХГС із супутнім ЦД 2 типу поряд із 

базисною терапією у 68,18 % випадків та противірусною терапією у 65,20 % 

сприяло зниженню дисбактеріозу кишечника з ІІ ступеня до І ступеня.  

7. При додаванні альфа-ліпоєвої килоти та лактулози до базисної терапії 

отримано регрес клінічних синдромів, відновлення функціональної здатності 

печінки (зменшувався цитоліз в 4 рази, мезенхімально-запальний синдром – в 2,4 

раза), нормалізацію показників холестатичного синдрому та покращення ліпідного 

обміну (знижувались рівні тригліцеридів в 1,2 раза). Крім того, у 60,00 % хворих 

відбулось покращення балансу мікрофлори кишечника (зниження дисбактеріозу 

кишечника з ІІ ступеня до І ступеня).  



158 
 

8. Досягнення стійкої біохімічної відповіді (у 85,00 %), ранньої вірусологічної 

відповіді (у 70,00 %) та вірусологічної відповіді на момент закінчення терапії (у 

65,00 %) достовірно відбулося тільки при доповненні противірусної терапії 

препаратами альфа-ліпоєвої кислоти та лактулози. В цій групі отримано 

нормалізацію рівнів IL-2 та зниження вмісту IL-4 до 2,78±0,29 Пг/мл (р<0,05), 

відбулось покращення мікробіоценозу кишечника (у 85,00 % хворих виявляли 

дисбактеріоз кишечника І ступеня, а у 15,00 % хворих – нормалізацію вмісту 

мікрофлори кишечника). Покращення метаболічних процесів на клітинному рівні 

характеризувалось зростанням величини індексу хроматизації до 0,95±0,02 % у 

чоловіків та до 0,94±0,02 % у жінок; ядерцевого індексу до 3,76±0,36 % у чоловіків 

і до 4,00±0,39 у жінок (р<0,05). 

9. Встановлено достовірне зниження фізичного та психічного компонентів 

якості життя за опитувальником SF-36 (р<0,001) у хворих на ХГС із супутнім ЦД 

2 типу. Доповнення базисної терапії препаратами альфа-ліпоєвої кислоти та 

лактулози сприяло поліпшенню тільки фізичної складової якості життя (р˂0,05), а 

при використанні цих препаратів у комплексі з противірусною терапією – 

покращенню як фізичної, так і психічної складових якості життя (р˂0,05). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Пацієнтам із ХГС, в клінічному перебігу яких переважають диспепсичний, 

жовтяничний, абдомінально-больовий синдроми, наявні спрага, сухість в роті, 

ніктурія та поліурія, парестезії нижніх кінцівок, рекомендовано визначення 

глюкози сироватки крові натще та постпрандіальний рівень глюкози сироватки 

крові для виявлення ЦД 2 типу. 

2. З метою прогнозу ефективності противірусної терапії рекомендовано 

визначення показників функціонального стану геному нейтрофільних 

гранулоцитів периферійної крові (індексу хроматизації, патологічно змінених 

ядер), а також їх вивчення як додаткових критеріїв активності гепатиту. 

3. Для вибору оптимального лікування хворим на ХГС із супутнім ЦД 2 типу 

рекомендовано проведення визначення рівня тригліцеридів, ступеня стеатозу 

печінки та дисбактеріозу кишечника, оцінку якості життя за фізичними та 

психічними складовими опитувальника SF-36. 

4. Для підвищення ефективності противірусної терапії у хворих на ХГС із 

супутнім ЦД-2 рекомендовано застосування: при порушенні ліпідного обміну 

(підвищенні рівнів ТГ, загального холестерину) та наявного холестатичного 

компонента (підвищенням рівнів ЛФ) препаратів альфа-ліпоєвої кислоти в дозі 

300  Од. внутрішньовенно 1 раз на день протягом 14 днів перед проведенням 

противірусної терапії, з подальшим пероральним прийомом під час противірусної 

терапії в дозі 600 Од. 1раз на день протягом 2 місяців; при наявному дисбактеріозі 

кишечника препарати лактулози в дозі 6,66 г 1 раз на день вранці протягом 2 

місяців; при порушенні ліпідного обміну та наявності холестатичного компонента, 

дисбактеріозу кишечника – препаратів альфа-ліпоєвої кислоти в дозі 300 Од. 

внутрішньовенно 1 раз на день протягом 14 днів перед проведенням противірусної 

терапії, з подальшим пероральним прийомом під час противірусної терапії 600 Од. 

1раз на день одночасно з лактулозою в дозі 6,66 г 1 раз на день вранці протягом 2 

місяців.  
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5. Хворим на ХГС із супутнім ЦД-2, які не отримують противірусну терапію 

рекомендовано доповнювати базисну терапію: при порушенні ліпідного обміну та 

наявному холестатичному компоненті препаратами альфа-ліпоєвої кислоти в дозі 

300 Од. внутрішньовенно протягом 14 днів з подальшим пероральним прийомом в 

дозі 600 Од. 1раз на день протягом 2 місяців; при наявності дисбактеріозу 

кишечника препаратами лактулози 6,66 г 1 раз на день вранці протягом 2 місяців; 

при порушенні ліпідного обміну та наявним холестатичним компонентом, 

дисбактеріозом кишечника – препаратами альфа-ліпоєвої кислоти в дозі 300 Од. 

внутрішньовенно 1 раз на день з подальшим пероральним прийомом в дозі 600 Од. 

1раз на день протягом 2 місяців в комплексі з препаратами лактулози 6,66 г 1 раз 

на день вранці протягом 2 місяців. 
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