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Увагу клініцистів все частіше привертають осо-
бливості клінічного перебігу неалкогольної жирової 
хвороби печінки у поєднанні з цукровим діабетом, 
причинно-наслідкові взаємини, структурно-
функціональні зміни органів гепатобіліарної зони 
та шляхи до терапевтичної тактики. При обстежен-
ні 66 хворих на цукровий діабет в поєднанні з не-
алкогольною жировою хворобою печінки виявлено 
синдром ендогенної інтоксикації у 83,8% пацієнтів з 
цукровим діабетом І типу та 74,3% пацієнтів з цук-
ровим діабетом ІІ типу. При обстеженні хворих  
І групи діабетична мікроангіопатія, що проявлялась 
проліферативною ретинопатією та/або нефро-
патією, встановлена у 80,6% випадків, макроан-
гіоатія – у 32,3%, нейропатія – у 67,7%. Серед па-
цієнтів ІІ групи діабетична мікроангіопатія спостері-
галась у 62,9%, макроангіопатія – у 20,0%, нейро-
патія – у 62,9% хворих, частота якої асоціювалась 
з тривалістю захворювання на цукровий діабет (r = 
= 0,51; p < 0,04). Доведено, що ендотоксемія є об-
тяжуючим фактором у прогресуванні фіброзу печін-
ки, і розвитку ускладнень цукрового діабету, зокре-
ма мікроангіопатії та нейропатії. Виявлені патогене-
тичні особливості цукрового діабету при поєднанні 
з неалкогольною жировою хворобою печінки доз-
волять вирішити питання терапевтичної тактики. 
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токсемія. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
статті з однойменною назвою. Стаття є фрагмен-
том науково-дослідницької теми «Науково-
теоретичні основи інноваційних технологій у фізич-
ному вихованні різних груп населення», № держав-
ної реєстрації 0113U001406. 

Вступ. Прогресуюче розповсюдження цукрово-
го діабету (ЦД) становить реальну загрозу для яко-
сті життя пацієнтів, обтяжуючи стан інших органів і 
систем організму, що потребує уваги не тільки ен-
докринологів, а й фахівців інших спеціальностей. 

Згідно з оцінками Міжнародної федерації діа-
бету, в 2015 році поширеність цієї хвороби в Євро-
пі серед дорослого населення склала 7,3%, що 
рівнозначно 59,8 млн осіб, а за прогнозами ВООЗ 
ЦД буде займати сьоме місце серед причин смерт-
ності в 2030 році [7, 12].  

В Україні, за даними статистичних звітів 
Центру медичної статистики МОЗ, приріст показни-
ка поширеності ЦД за 2003–2013 рр. склав 55,1%, 
отже, поширеність цукрового діабету в Україні 
збільшилася у 2 рази за 10 років, особливо серед 
міського населення [5].  

Результатом поєднання в різних комбінаціях 
метаболічних ризик-факторів, зокрема, ЦД, є од-
ним з факторів розвитку неалкогольної жирової 
хвороби печінки (НАЖХП) [1]. За даними R. M. Wil-
liamson, A. Ahmed у пацієнтів з СД поширеність 
НАЖБП досягає 40–70% [6, 14].  

Наявність цукрового діабету у хворих на 
НАЖХП є несприятливим прогностичним критерієм 
розвитку фіброзу печінки [9, 10]. Увагу клініцистів 
все більш привертають особливості клінічного  
перебігу НАЖХП у поєднанні з ЦД, причинно-
наслідкові взаємини, структурно-функціональні 
зміни органів гепатобіліарної зони та шляхи до те-
рапевтичної тактики. Між тим, терапевтичні рішен-
ня не завжди є ефективними, що викликає потребу 
в аналізі причин і пошуку можливостей їх запобі-
гання.  

Метаболічні порушення, що супроводжують 
ЦД, пов'язані з накопиченням у крові патологічно 
високих концентрацій продуктів вуглеводного і лі-
підного обміну, проміжних метаболітів і аномаль-
них сполук: окислених ліпопротеїнів, глікозильова-
них білків, продуктів життєдіяльності гіпоксічних 
тканин, тощо. Токсичні властивості їх можуть при-
вести до виснаження детоксикуючої системи з  
подальшим розвитком ендогенної інтоксикації (ЕІ) 
[3, 11, 13]. Оскільки однією з ланок детоксикуючої 
системи є печінка, представило інтерес вивчити 
наявність ендотоксемії та її роль у перебігу 
НАЖХП у хворих на цукровий діабет. 
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Мета дослідження. Дослідити маркери ендо-
токсемії та визначити характер їх впливу на перебіг 
на цукрового діабету в поєднанні з неалкогольною 
жировою хворобою печінки.  

Об’єкт і методи дослідження. На базі Медич-
ного центру амбулаторного обслуговування дітей і 
дорослих «Доктрина» (м. Дніпро) обстежено  
66 пацієнтів у віці (51,5 ± 2,0) років з цукровим діа-
бетом в поєднанні з НАЖХП. В залежності від типу 
ЦД хворі поділені на 2 групи: І – 31 хворий з ЦД  
1 типу, ІІ група – 35 пацієнтів з ЦД 2 типу. В обох 
групах переважали жінки: 71,0% та 65,7%, відпові-
дно. У всіх пацієнтів визначено відхилення індексу 
маси тіла (ІМТ) від фізіологічної норми. Так, ожи-
ріння І ступеня встановлено у 25,8% пацієнтів  
І групи, ІІ ступеня – у 48,4%, ІІІ ступеня – у 12,9%, 
надлишкова маса тіла – у 12,9% хворих. Серед 
пацієнтів ІІ групи ожиріння І ступеня встановлено у 
48,6%, ІІ ступеня – у 37,1%, ІІІ ступеня – у 2,9%, 
надлишкова маса тіла – у 11,4%. Незалежно від 
типу ЦД при біохімічному дослідженні крові у всіх 
пацієнтів спостерігалися дисліпідемія та посилена 
активність аланінамінотрансферази та аспартата-
мінотрансферази. Маркери вірусних гепатитів В та 
С не виявлені у жодного пацієнта. 

Цукровий діабет діагностували за класифіка-
цією ВООЗ (1999) [8]. Глікемічний статус пацієнтів 
визначався за рівнем глікемії натще, за допомогою 
глюкозоксидантного методу, глікемічного профілю 
при вимірюванні рівня глюкози у венозній крові у 
ранкові часи, днем та перед сном, наявністю глю-
козурії, інтегрованого показника компенсації вугле-
водного обміну – глікозильованого гемоглобіну 
(НвA1C) з використанням набору «Діабет-тест». 

Ультразвукова еластографія печінки проводи-
лася транскутанним доступом, методом Real-Time 
Sonoelastography TSE RTSE (SE), трансд'юсером 
для лінійного сканування L-14,5 (5 14 МГц) при ви-
користанні ультразвукового сканера Premium-класу 
«Sonix Touch» (Ultrasonix, Канада). Ступінь фіброзу 
оцінювали відповідно до шкали Метаvir. 

Наявність ендотоксемії визначали за вмістом 
молекул середньої маси (МСМ) у плазмі за Ніко-
лайчуком В. В. [4], концентрації малонового діаль-
дегіду (МДА) в плазмі та еритроцитах [2].  

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю людини», 
затверджених Гельсінською декларацією (1964–
2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС  
№ 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України  
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував 
інформовану згоду на участь у дослідженні. 

Статистична обробка результатів досліджень 
здійснювалася методами варіаційної статистики, 

реалізованими стандартним пакетом прикладних 
програм SPSS 13.0 for Windows.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
В І групі в залежності від стану вуглеводного обмі-
ну у фазі компенсації ЦД знаходилось 48,4% хво-
рих, в яких рівень HbA1c склав (5,5 ± 0,05)%, фаза 
субкомпенсації встановлена у 38,7% пацієнтів з 
рівнем HbA1c (6,4 ± 0,6)%, декомпенсації – у 12,9% 
з рівнем HbA1c (9,2 ± 0,8)%. При цьому рівень де-
компенсації асоціювався з тривалістю захворюван-
ня на ЦД (r = 0,64; p < 0,03) та віком хворих (r = 
= 0,61; p < 0,05).  

В ІІ групі у 25,7% хворих встановлена фаза 
компенсації ЦД при рівні HbA1c (6,3 ± 0,3)%), у  
40,0% – фаза субкомпенсації, під час якої рівень 
HbA1c склав (7,5 ± 0,2)%, у 34,3% – декомпенсації 
з рівнем HbA1c (12,2 ± 0,6)%. 

При обстеженні хворих І групи діабетична мік-
роангіопатія, що проявлялась проліферативною 
ретинопатією та/або нефропатією, встановлена у 
80,6% випадків, макроангіопатія – у 32,3%, нейро-
патія – у 67,7%.  

Серед пацієнтів ІІ групи діабетична мікроангіо-
патія спостерігалась у 62,9%, макроангіопатія – у 
20,0%, нейропатія – у 62,9% хворих, частота якої 
асоціювалась з тривалістю захворювання на ЦД  
(r = 0,51; p < 0,04). 

Під час еластографії печінки у 29,0% хворих  
І групи виявлений І ступінь фіброзу, переважно у  
V сегменті печінки, у 41, 9% – І та ІІ ступені, пере-
важно у ІV, V та VII сегментах, у 25,8% – ІІ та  
ІІІ ступені фіброзу. Серед пацієнтів ІІ групи 14,3% 
фіброз не виявлений, у 40,0% хворих виявлений  
І ступінь фіброзу, переважно у V та VII сегментах 
печінки, у 34, 3% – І та ІІ ступені, переважно у ІV, V 
та VII сегментах, у 8,6% – ІІ та ІІІ ступені фіброзу, 
які локалізувався у всіх сегментах, у 2,9% хворих 
спостерігався ІІІ ступінь фіброзу. 

При аналізі показників ЕІ ознаки її встановлені 
у 83,8% хворих І групи та 74,3% – ІІ, що підтверд-
жується зростанням рівня МСМ та МДА (табл.).  

При цьому рівень МСМ у пацієнтів І групи зрос-
тав на 27,1% (p < 0,001), МДА у плазмі крові – на 
29,0% (p < 0,01), у еритроцитах – на 28,1%  
(p < 0,001). Причому підвищення рівня МСМ у 
плазмі відбувалось зі зростанням рівня HbA1c  
(r = 0,68; p < 0,001) та глікемії (r = 0,86; p < 0,001).  

З другого боку, зі зростанням вмісту МСМ  
збільшувалась частота виявлення ретинопатії  
(r = 0,74; p < 0,001) та нейропатії (r = 0,68;  
p < 0,001). Саме з МСМ у пацієнтів цієї групи коре-
лював ступінь фіброзу печінки (r = 0,93; p < 0,001). 
З вмістом МСМ прямо корелював рівень МДА у 
плазмі (r = 0,89; p < 0,001) та еритроцитах (r = 0,86; 
p < 0,001), що підтверджує його відому роль у  
розвитку синдрому ЕІ.  
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В свою чергу концентрація МДА як у плазмі, 
так і еритроцитах підвищувалась зі зростанням 
глікемії (r = 0,77; p < 0,001 та r = 0,86; p < 0,001), а 
надлишкове накопичення МДА у еритроцитах було 
більш характерним для хворих на ЦД з незадовіль-
ним глікемічним контролем (r = 0,65; p < 0,007). З 
підвищенням МДА зростали ступінь фіброзу печін-
ки (r = 0,72; p < 0,001) та частота мікроангіопатії  
(r = 0,48; p < 0,03) і нейропатії (r = 0,67; p < 0,002). 

У хворих ІІ групи зростання МСМ відбувалось 
на 29,8% (p < 0,001), МДА плазми крові – на 32,2% 
(p < 0,001), МДА у еритроцитах на 21,4%  
(p < 0,001).  

Кореляційний аналіз дозволив визначити  
прямий взаємозв’язок між рівнем МСМ у плазмі та 
глікемії (r = 0,89; p < 0,001), HbA1c (r = 0,66;  
p < 0,001). З підвищенням вмісту МСМ зростали 
ступінь фіброзу печінки (r = 0,78; p < 0,001) та час-
тота виявлення ретинопатії (r = 0,47; p < 0,01).  

Рівень МДА у плазмі також корелював з HbA1c 
(r = 0,81; p < 0,004) та рівнем глікемії (r = 0,50;  
p < 0,004), ступенем фіброзу печінки (r = 0,60;  
p < 0,005), частотою виявлення ретинопатії (r = 
 = 0,55; p < 0,001) та нейропатії (r = 0,68; p < 0,002).  

Концентрація МДА у еритроцитах підвищува-
лась у пацієнтів з незадовільною компенсацією ЦД 
2 типу (r = 0,62; p < 0,001), корелювала зі ступенем 
фіброзу печінки (r = 0,42; p < 0,05), частотою вияв-
лення мікроангіопатії (r = 0,83; p < 0,001) та нейро-
патії (r = 0,80; p < 0,001). 

Таким чином, доведений вплив синдрому ЕІ як 
на клінічні прояви ЦД, так і рівень фіброзу печінки, 
що потребує подальшого вивчення цього аспекту 
проблеми з метою розробки підходів до цілеспря-
мованої корекції.  

Висновки  
1. Поєднання цукрового діабету І типу з неалко-

гольною жировою хворобою печінки супровод-
жується у 83,8% хворих синдромом ендогенної 
інтоксикації, який асоціюється зі зростанням рів-
ня HbA1c (r = 0,68; p < 0,001) і глікемії (r = 0,86;  
p < 0,001), сприяє розвитку ретинопатії (r = 0,74; 
p < 0,001), нейропатії (r = 0,68; p < 0,001) та під-
вищенню ступеню фіброзу печінки (r = 0,93;  
p < 0,001). 

2. При цукровому діабеті ІІ типу в поєднанні з неал-
когольною жировою хворобою печінки ендоток-
семія спостерігається у 74,3% пацієнтів, поси-
люється при незадовільній компенсації цукрово-
го діабету (r = 0,62; p < 0,001), обумовлює розви-
ток мікроангіопатії (r = 0,55; p < 0,001), нейропатії 
(r = 0,68; p < 0,002) та сприяє зростанню ступеня 
фіброзу печінки (r = 0,78; p < 0,001).  

3. Надлишковий рівень малонового діальдегіду в 
еритроцитах у пацієнтів з незадовільним гліке-
мічним контролем вказує на зниження еритроци-
тарного буферу в нейтралізації ендотоксинів, що 
потребує відповідної терапевтичної тактики. 
Перспективи подальших досліджень. В пер-

спективі планується розробити підходи для ліку-
вальної тактики хворих на цукровий діабет в поєд-
нанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, 
спрямовані для подолання ендотоксемії. 

Таблиця – Характеристика показників ендогенної інтоксикації у обстежених хворих 

Показник, 
од виміру 

Контрольна 
група 

(n = 20) 
Характер стану 

І група 
(n = 31) 

ІІ група 
(n = 35) 

% M ± m % M ± m 

МСМ, мг/л 445,6 ± 18,2 норма 16,2 438,4 ± 12,2 31,4 490,9 ± 11,5 

підвищення 83,8 611,4 ± 15,81 68,6 578,3 ± 5,61 

МДА у плазмі,  
ммоль/мл 

2,08 ± 0,07 норма 22,6 1,64 ± 0,10 25,8 2,01 ± 0,03 

підвищення 77,4 2,93 ± 0,131 74,2 2,75 ± 0,081 

МДА в еритроцитах, 
 ммоль/мл 

30,0 ± 1,04 норма 19,4 24,6 ± 1,6 28,6 28,06 ± 0,97 

підвищення 80,6 41,7 ± 1,71 71,4 36,43 ± 0,631 

Примітка: 1 – p < 0,001 – достовірність розходжень між показниками хворих та осіб контрольної групи. 
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СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
В СОЧЕТАНИИ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ 
Майкова Т. В., Волошин А. И., Шкляр С. П., Власенко Е. О. 
Резюме. Внимание клиницистов все более привлекают особенности клинического течения неалко-

гольной жировой болезни печени в сочетании с сахарным диабетом, причинно-следственные отношения, 
структурно-функциональные изменения органов пищеварительной зоны и пути терапевтической тактики. 
При обследовании 66 больных сахарным диабетом в сочетании с неалкогольной жировой болезнью пе-
чени выявлен синдром эндогенной интоксикации в 83,8% пациентов с сахарным диабетом I типа и 74,3% 
пациентов с сахарным диабетом II типа. При обследовании больных I группы диабетическая микроангио-
патия, проявляющаяся пролиферативной ретинопатией и / или нефропатией, установлена в 80,6% слу-
чаев, макроангиопатия – в 32,3%, нейропатия – в 67,7%. Среди пациентов II группы диабетическая мик-
роангиопатия наблюдалась в 62,9%, макроангиопатия – в 20,0%, нейропатия – в 62,9% больных, частота 
которой ассоциировалась с длительностью заболевания сахарного диабета (r = 0,51; p < 0,04). Доказано, 
что эндотоксемия является отягчающим фактором в прогрессировании фиброза печени, так и развития 
осложнений сахарного диабета, в частности микроангиопатии и нейропатии. Выявленные патогенетиче-
ские особенности сахарного диабета при сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени позволят 
решить вопрос терапевтической тактики. 

Ключевые слова: сахарный диабет, неалкогольная жировая болезнь печени, фиброз печени, эндо-
токсемия. 
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Endogenous Intoxication Syndrome in Patients with Diabetes Mellitus 
in Combination with Nonalcoholic Fatty Liver Disease 
Maykova T. V., Voloshin O. I., Shklyar S. P., Vlasenko E. O. 
Abstract. The progressive proliferation of diabetes mellitus is a real threat to the quality of life of patients, 

aggravating the condition of other organs and systems of the body, which requires attention not only of endocri-
nologists, but also of specialists of other specialties. The importance of clinicians is increasly attracted by  
the peculiarities of the clinical course of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in combination with diabetes 
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mellitus (DM), causal relationships, structural changes in the organs of the hepatobiliary zone and pathways to 
therapeutic tactics. Metabolic disturbances accompanying diabetes are associated with the accumulation of 
pathologically high concentrations of carbohydrate and lipid metabolism products, intermediate metabolites and 
abnormal compounds: oxidized lipoproteins, glycosylated proteins, products of vital functions of hypoxic tissues, 
and the like. Their toxic properties can lead to depletion of the detoxifying system with the further development 
of endogenous intoxication (EI). Since one of the parts of the detoxifying system is the liver, it is interesting to 
study the presence of endotoxemia and its role in the course of NSCLC in patients with diabetes mellitus. 

Material and methods. While examining 66 patients with diabetes mellitus in combination with nonalcoholic 
fatty liver disease, endogenous intoxication syndrome was detected in 83.8% of patients with type I diabetes 
and 74.3% of patients with type II diabetes mellitus. In the examination of patients in Group I, diabetic microan-
giopathy, manifested by proliferative retinopathy and/ or nephropathy, was established in 80.6% of the cases, 
macroangiopathy – 32.3%, neuropathy – 67.7%. 

Results and discussion. Among patients in group ІІ, diabetic microangiopathy was observed in 62.9%, 
macrogangiopathy – 20.0%, neuropathy – in 62.9% of patients whose frequency was associated with the dura-
tion of diabetes mellitus (r = 0.51; p < 0.04 ) 

The level of MSM in patients with Group I increased by 27.1% (p < 0.001), MDA in the plasma – by 29.0% 
(p < 0.01), in red blood cells – by 28.1% (p < 0.001). Moreover, the increase in the level of MSM in plasma oc-
curred with an increase in HbA1c (r = 0.68; p < 0.001) and glycemia (r = 0.86; p < 0.001). 

On the other hand, with the increase in the content of MSM, the incidence of retinopathy (r = 0.74;  
p < 0.001) and neuropathy (r = 0.68; p < 0.001) increased. It was with MSM in patients of this group that corre-
lated the degree of liver fibrosis (r = 0.93; p < 0.001). The content of MSM directly correlated plasma levels of 
MDA (r = 0.89; p < 0.001) and erythrocytes (r = 0.86; p < 0.001), which confirms its known role in the develop-
ment of ES syndrome. 

In turn, the concentration of MDA in both plasma and erythrocytes increased with increasing glycemia  
(r = 0.77; p < 0.001 and r = 0.86; p < 0.001), and excessive accumulation of MDA in erythrocytes was more 
characteristic of patients with DD with unsatisfactory glycemic control (r = 0.65; p < 0.007). The degree of liver 
fibrosis increased (r = 0.72; p < 0.001) with increasing MDA, and the incidence of microangiopathy (r = 0.48;  
p < 0.03) and neuropathy (r = 0.67; p < 0.002) did the same. 

In patients of group II, the incidence of MSM occurred at 29.8% (p < 0.001), MDA of the blood plasma – by 
32.2% (p < 0.001), MDA in erythrocytes by 21.4% (p < 0.001). 

Endotoxemia was shown to be a burden on the progression of liver fibrosis and the development of compli-
cations of diabetes mellitus, in particular, microangiopathy and neuropathy. 

Conclusions. The revealed pathogenetic features of diabetes mellitus in combination with non-alcoholic fatty 
liver disease allowed solving the problem of therapeutic tactics. 

Excessive levels of MDA in erythrocytes in patients with unsatisfactory glycemic control indicated a de-
crease in erythrocytic buffer in the neutralization of endotoxins, requiring appropriate therapeutic tactics. 

Prospects for further research. In the future it is planned to develop approaches for treatment tactics of pa-
tients with diabetes in combination with NADH, aimed at overcoming endotoxemia. 

Keywords: diabetes mellitus, non-alcoholic fatty liver disease, liver fibrosis, endotoxemia. 
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