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У статті розглядається питання дослідження ме-
таболізму вітаміну D, паратиреоїдного гормону та 
кальцій-фосфорного обміну у пацієнтів з коморбідніс-
тю хронічного панкреатиту та хронічного обструктив-
ного захворювання легень та урахуванням зовніш-
ньосекреторної недостатності. Наведені результати 
власного дослідження у цьому напрямку.

Мета дослідження – визначити характер впли-
ву зовнішньосекреторної недостатності підшлункової 
залози на обмін вітаміну D, паратиреоїдного гормону 
та кальцій-фосфорного обміну.

Об’єкт і методи дослідження. В дослідження 
було включено 30 пацієнтів із загостренням хроніч-
ного панкреатиту, та 50 пацієнтів з діагнозом хроніч-
ного панкреатиту в стадії загострення та хронічного 
обструктивного захворювання легень на етапі стійкої 
або нестійкої ремісії. Всі пацієнти хворіли на хроніч-
ний панкреатит понад 10 років. Критерій включення – 
наявність у пацієнтів зовнішньосекреторної недостат-
ності підшлункової залози та порушення метаболізму 
вітаміну D. Група контролю складалась з 20 практич-
но здорових осіб. 

Результати. У пацієнтів з хронічним панкреа-
титом та хронічним обструктивним захворюванням 
легень на фоні зовнішньосекреторної недостатності 
підшлункової залози виявлено ускладнення клінічно-
го перебігу, одним із проявів якого є порушення мета-
болізму вітаміну D, паратгормону та кальцій-фосфор-
ного обміну. Кореляційний аналіз виявив наявність 
позитивного зв›язку між рівнями зовнішньосекре-
торної недостатності та концентрацією вітаміну D в 
сироватці крові (р<0,05, r=0,71). Фіксується зворотній 
сильний кореляційний зв›язок рівнів паратиреоїдного 
гормону та вітаміну D (р<0,05, r= - 0,87), вмісту каль-
цію в сироватці крові (р<0,05, r= - 0,74). 

Висновок. Коморбідність хронічного панкреатиту 
та хронічного обструктивного захворювання легень 
спричиняє виражені порушення мінерального обміну 
та обміну вітаміну D.

Ключові слова: вітамін D, зовнішньосекреторна 
недостатність, паратиреоїдний гормон, кальцій-фос-
форний обмін.

Звʼязок роботи з науковими програмами, пла-
нами, темами. Робота є фрагментом НДР кафедри 
внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Буко-

винського державного медичного університету «Мо-
лекулярно-генетичні та клініко-патогенетичні осо-
бливості поєднаної патології внутрішніх органів, роль 
інфекційних, метаболічних чинників у її розвитку, ди-
ференційовані підходи до лікування», № державної 
реєстрації 0117U002353.

Вступ. Досить широко розповсюджена комор-
бідність в композиції неінфекційних захворювань 
внутрішніх органів між хронічним панкреатитом (ХП) 
та хронічним обструктивним захворюванням легень 
(ХОЗЛ). Такий «дует» є передбачуваним не лише че-
рез широку розповсюдженість обох патологій, але й 
завдяки наявності схожих етіопатогенетичних чинни-
ків та факторів ризику. Механізми, що формують ура-
ження шлунково-кишкового тракту [1, 2] та дихальної 
системи можуть виникати за рахунок етіологічних (ге-
нетичні фактори або ті, що пов’язані з навколишнім 
середовищем), патогенетичних та ятрогенних факто-
рів (викликаних лікарськими засобами). Можуть спо-
стерігатися, як послідовні процеси («ланцюг захворю-
вань»), так і тривале співіснування двох патологій [1].

Клінічний поліморфізм коморбідної патології ХП 
та ХОЗЛ обумовлено зростанням метаболічних, гемо-
динамічних та функціональних розладів, а наявність 
спільних патогенетичних ланок сприяє формуванню 
ускладнень [3]. Впродовж тривалого часу звертає на 
себе увагу порушення кальцій-фосфорного обміну та 
вітаміну D при захворюваннях шлунково-кишкового 
тракту. Одним із напрямків є ураження кісткової тка-
нини, а саме, розвиток остеопенічних станів [4, 5]. По-
ворознюк В.В. (2014) вказує на перетин межі в 3 млн. 
пацієнтів з даною патологією, тобто кожен другий до-
рослий громадянин України має остеопенію, а кожен 
четвертий страждає від остепорозу. 

Дисбаланс кальцій-фосфорного обміну при ко-
морбідній патології – ХП і ХОЗЛ виникає, насампе-
ред, у зв›язку зі спільними ланками патофізіологічних 
процесів, а саме порушення рівноваги між активністю 
стресстимулюючих факторів і станом стреслімітую-
чих систем, що спричиняє виснаження резерву ком-
пенсаторних механізмів та порушення регуляції обмі-
ну мікроелементів [4,6]. Щоб компенсувати зниження 
вмісту кальцію в позаклітинній рідині в умовах хро-
нічного негативного кальцієвого балансу внаслідок 
порушення системи адаптації відбувається активна 
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резорбція кістки, проте лише за рахунок прогресую-
чої остеопенії [2, 4].

Населення України страждає від гострої потре-
би у поповненні вмісту вітаміну D в крові. За даними 
масштабного дослідження професора В. В. Повороз-
нюка (2013 р.) 81,8% жителів України мають окрес-
лений дефіцит, 13,6% - недостатність і лише 4,6% 
володіють нормальним рівнем вітаміну Д в крові [7].

Однією з важливих функцій вітаміну D є регуля-
ція мінерального метаболізму. Всього близько 15% 
кальцію та 60% фосфору абсорбується без участі 
вітаміну D. В свою чергу, активна форма вітаміну D 
(1,25(ОН)2D3) взаємодіє з рецепторами вітаміну D 
(VDR), чим сприяє засвоєнню кальцію та фосфору в 
кишківнику до 30–40% і 80%, відповідно. Слід зазна-
чити, що під контролем вітаміну D відбувається мобі-
лізація кальцію із кісткової тканини [4,8]. 

Метою роботи було визначити показники каль-
цієво-фосфорного обміну, вітаміну Д та паратире-
оїдного гормону (ПТГ) залежно від рівня зовніш-
ньосекреторної недостатності підшлункової залози  
(ЗСН ПЗ) у пацієнтів з ХП та супутнім ХОЗЛ.

Матеріал та методи дослідження. Було обсте-
жено 30 пацієнтів із загостренням ХП та 50 пацієнтів 
з діагнозом ХП в стадії загострення та ХОЗЛ на етапі 
стійкої або нестійкої ремісії. Всі обстежувані знаходи-
лись на стаціонарному лікуванні в гастроентерологіч-
ному відділенні ОКНП «Чернівецька обласна клінічна 
лікарня» у 2017-2019 рр. 

Вік обстежених хворих коливався від 40 до 69 ро-
ків, але основний відсоток (54%) склали респонденти 
віком - 47-55 років (середній вік – 52,36±1,83), тобто 
переважали особи працездатного віку. Всі пацієнти 
хворіли на ХП понад 10 років. Критерієм включення 
в дослідження була наявність у пацієнтів зовнішньо-
секреторної недостатності ПЗ та порушення мета-
болізму вітаміну D. Група контролю складалась з 20 
практично здорових осіб, репрезентативних за віком 
та статтю (середній вік 50,18±1,42).

Діагноз хронічного панкреатиту встановлювали 
згідно Наказу Міністерства охорони здоров›я Украї-
ни № 638 від 10.09.2014 року [9]. При встановленні 
діагнозу хронічного обструктивного захворювання 
легень керувалися Наказом Міністерства охорони 
здоров›я України № 555 від 27.06.2013року та онов-
леними рекомендаціями GOLD-2020 [10]. Були також 
взяті до уваги європейські та американські стандарти 
класифікації, діагностики та лікування. Критерієм ви-
ключення була інша нозологія, яка може спричинити 
порушення кальцій-фосфорного обміну, вітаміну Д 
та паратиреоїдного гормону. Кожен пацієнт підписав 
інформовану згоду на проведення дослідження (за 
рекомендаціями етичних комітетів з питань біомедич-
них досліджень, законодавства України про охорону 
здоров’я та Гельсінської декларації 2000 р.).

Кров для визначення біохімічних показників за-
бирали з ліктьової вени вранці натще після 12-го-
динного голодування, об›ємом 20 мл, у день посту-
плення до стаціонару та після проведеного лікування 
(через 3 місяці). 

Стан кальцій-фосфорного обміну оцінювали за 
рівнем загального кальцію (Са) та неорганічного фос-
фору (Р) у сироватці крові.

Для визначення мікроелементів в сироватці 
крові (Са2+ та Р+) користувалися методом ІФА згідно 
інструкції. Використовували аналізатор біохімічний 
Accent 200, фірма “Cormay”, Польща. Діапазон вимі-
рювання: 0-2,3 Б/ 96 вимірювань. 

Кількісне визначення концентрації 25-OH загаль-
ного вітаміну D (25-OH Vitamin D (Vit D-Direct) Test 
System) в людській сироватці проводили за допомо-
гою імуноферментного методу (ІФА) відповідно до 
вкладеної до набору інструкції на аналізаторі біохі-
мічному STAT FAX 303/PLUS (виробник AWARENESS 
TECHNOLOGY, INC., США). Діапазон вимірювання: 
0+2,0 Б/ 96 вимірювань. 

Кількісне визначення паратиреоїдного гор-
мону (Parathyroid Hormone (PTH) Test System) в 
людській сироватці крові за допомогою мікроплан-
шетного імуноферментного аналізу відповідно до 
вкладеної до набору інструкції на аналізаторі біохі-
мічному STAT FAX 303/PLUS (виробник AWARENESS 
TECHNOLOGY, INC., США). Діапазон вимірювання: 
0+2,0 Б/ 96 вимірювань. 

З метою визначення зовнішньосекреторної не-
достатності (ЗСН) підшлункової залози (ПЗ) дослі-
джували рівень фекальної еластази-1 за допомо-
гою набору Pancreatic Elastase ELISA от BIOSERV 
Diagnostics – це твердофазний імуносорбентний 
аналіз, що базується на використанні техніки подвій-
ного “сендвіча” з використанням двох поліклональ-
них антитіл. Оцінювали отриманий результат згідно 
загальноприйнятих норм: виражена екзокринна пан-
креатична недостатність - <100 мг еластази на 1 г 
фекалій; помірна екзокринна панкреатична недостат-
ність - 100-150 мг еластази на 1г фекалій; легка ек-
зокринна панкреатична недостатність – 150-200 мг/г; 
нормальна екзокринна функція ПЗ - >200 мг еластази 
на 1 г фекалій.

Отримані дані статистично оброблені за допо-
могою комп›ютерної програми «Statistica 10.0» та 
Micrоsoft Office Excel.

Результати дослідження. Сьогодні актуальним 
є сприймання патогенезу деяких захворювань вну-
трішніх органів через призму поняття про хронічне 
запалення. Воно має 2 основних види: місцеве – ви-
значається базисними механізмами, та генералізо-
ване – представлене низькоінтенсивним системним 
хронічним запаленням [1,11]. Вважається, що у роз-
витку досліджуваних нами захворювань (ХП та ХОЗЛ) 
основне місце належить системному хронічному  
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запаленню, яке впливає на трофологічний статус та 
мінеральний обмін [4]. Особливу увагу приділяють 
еластазі. Встановлено, що панкреатична еластаза 
є більш агресивною, ніж нейтрофільна, і спричиняє 
швидшу деструкцію еластину за однаковий проміжок 
часу [1].

Аналізуючи отримані результати дослідження, 
слід зазначити, що з усіх включених у дослідження 
пацієнтів 38% мали легку форму ЗСН ПЗ, 36% - по-
мірну ЗСН ПЗ, і 26 % страждали від важкої ЗСН ПЗ. 

Щодо рівня вітаміну D у сироватці крові, то лише 
у 3,53% обстежених пацієнтів визначалася концен-
трація вітаміну D у межах норми, у 23,17% визначено 
недостатність, а у 73,3% – дефіцит вітаміну D. Проте, 
поділивши усіх пацієнтів на дві основні групи залежно 
від наявності супутнього захворювання – ХОЗЛ – по-
мітили чітку закономірність: у групі ізольованого ХП 
переважали пацієнти з недостатністю вітаміну D, а в 
групі коморбідної патології – з дефіцитом вітаміну D 
(92,2% і 7,8% проти 4,1% і 95,9%). Важливою озна-
кою є наростання дефіциту вітаміну D залежно від 
наявності супутнього захворювання. При наявності 
у пацієнта ізольованого ХП даний показник складав 
60,42±6,21, при поєднанні двох захворювань знизив-
ся до 33,11±8,69 (табл. 1).

Під час проведення аналізу отриманих даних, 
встановлений прямий сильний кореляційний зв›язок 
рівня кальцію та вітаміну D від активності фекальної 
еластази-1 у пацієнтів з помірною та вираженою не-
достатністю функції ПЗ (р<0,05, r=0,71).

Визначення структурно-функціонального стану 
кальцій-фосфорного обміну вказало на стійку гіпо-
кальціємію у пацієнтів з ХП та у хворих з коморбід-
ністю тривалістю захворювання більше 10 років. Кон-
центрація кальцію у пацієнтів з ХП склала 2,21±0,87, 
при наявності коморбідної патології – рівень кальцію 
визначався на рівні 1,94±0,27, що вказує на зворотній 
сильний кореляційний зв›язок рівня кальцію з наявніс-
тю супутнього захворювання (р<0,05, r= - 0,77). Вміст 
фосфору в крові обстежених пацієнтів залишався в 
межах норми, відзначались статистично незначущі 
відхилення в групі з коморбідністю захворювання.

Таблиця 1 – Рівень вітаміну D, паратгормону та каль-
цій-фосфорний обмін у пацієнтів з хронічним панкре-
атитом та хронічним панкреатитом, поєднаним з хро-
нічним обструктивним захворюванням легень

Показник ХП ХП+ХОЗЛ Група ПЗО
Вітамін D, 
нмоль/л 60,42±6,21* 33,11±7,69* 84,48±6,71

Кальцій, 
ммоль/л 2,21±0,87* 1,94±0,27* 2,48±0,71

Фосфор, 
ммоль/л 1,08±0,72 0,81±0,26 1,33±0,62

ПТГ, пг/мл 68,68±3,99* 78,34±3,18* 42,9±2,78
Примітка: * достовірна різниця в показниках при по-
рівнянні з групою ПЗО (р<0,05)

Рівень паратиреоїдного гормону був вищим за 
нормальні показники в 27% пацієнтів, до того ж у 
94,3% випадків – на фоні недостатності або дефіциту 
вітаміну D (вторинний гіперпаратиреоз), що підтвер-
джує результати досліджень інших науковців (Bouillon 
R, 2019; Lips P, 2020) (рис. 1) [12]. У пацієнтів з ХП 
цей показник склав 68,68±3,99, а у хворих з ХП та 
ХОЗЛ – 78,34±3,18.

Рис. 1. Рівень вітаміну D та паратгормону у пацієнтів 
з хронічним панкреатитом та хронічним панкреати-
том, поєднаним з хронічним обструктивним захворю-

ванням легень
Примітка: * достовірна різниця в показниках при по-
рівнянні з групою ПЗО (р<0,05)

Також зафіксовано зворотній сильний кореляцій-
ний зв`язок ПТГ та рівня вітаміну D (р<0,05, r= - 0,87), 
вмісту кальцію в сироватці крові (р<0,05, r= - 0,74) 
(табл. 2).

Таблиця 2 – Залежність рівня показників кальцій-
фосфорного обміну та паратиреоїдного гормону від 
вмісту в сироватці крові вітаміну D у пацієнтів з хро-
нічним панкреатитом та хронічним обструктивним за-
хворюванням легень (М±m)

Показник
Недостатність віт.D

50-75 нмоль/л
(n=19)

Дефіцит віт.D
0-50 ммоль/л

(n=63)
Фекальна 
еластаза-1 151,4±3,14 102,6±5,03

Кальцій, 
ммоль/л 2,23±0,68 1,81±0,27

ПТГ, пг/мл 61,41±4,16 78,52±3,18

За даними результатів дослідження можемо 
говорити про взаємообтяжений перебіг хронічного 
панкреатиту за рахунок хронічного обструктивного 
захворювання легень, одним із проявів якого є пору-
шення метаболізму вітаміну D та кальцій-фосфорно-
го обміну.

Обговорення результатів дослідження. Одер-
жані результати дослідження вказують на те, що іс-
нує безпосередній взаємозв’язок між показниками 
зовнішньосекреторної недостатності підшлункової 
залози та метаболізмом вітаміну D, кальцій-фосфор-
ним обміном. 

Визначений зв`язок між вираженою гіперпарат-
гормонемією та ступенем морфологічного пошко-
дження підшлункової залози (Stigliano S, Waldthaler A, 
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2018) [13]. Доказом служить чітка відповідність між 
вторинним гіперпаратиреозом та гіперамілаземі-
єю і порушенням екзокринної функції ПЗ. Крім того, 
один із патогенетичних механізмів виникнення ХП 
пов›язаний з дисбалансом рівня паратгормона і кон-
центрації кальцію в сироватці крові [1, 13].

Висновки
1. Поєднання хронічного панкреатиту та хро-

нічного обструктивного захворювання легень 
призводить до вираженого порушення міне-
рального обміну та обміну вітаміну D.

2. Існує прямий сильний кореляційний зв›язок 
між зовнішньосекреторною недостатністю під-
шлункової залози та концентрацією вітаміну D 
у сироватці крові (р<0,05, r=0,71).

Перспективою подальших досліджень є ви-
значення поліморфних варіантів гена VDR для ви-
значення шляхів корекції та тривалості лікування 
пацієнтів з дефіцитом та недостатністю вітаміну D з 
урахуванням генотипу.
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УДК 616.37-002.2+616.24-002.2-007.272]:[612.015.3:577.161.2
ОЦЕНКА КАЛЬЦИЙ-ФОсФОРНОГО ОБМЕНА И УРОВНЯ ВИТАМИНА D У ПАЦИЕНТОВ
с хРОНИЧЕсКИМ ПАНКРЕАТИТОМ И хРОНИЧЕсКОЙ ОБсТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИх
Лазарук Т. Ю., Федив А. И.
Резюме. В статье рассматривается вопрос метаболизма витамина D, паратиреоидного гормона и каль-

ций-фосфорного обмена у пациентов с коморбидностью хронического панкреатита и хронической обструк-
тивной болезнью легких и учетом внешнесекреторной недостаточности. Приведены результаты собственного 
исследования в этом направлении.

Цель исследования - определить характер влияния внешнесекреторной недостаточности поджелудоч-
ной железы на обмен витамина D, паратиреоидного гормона и кальций-фосфорного обмена.

Объект и методы исследования. В исследование было включено 30 пациентов с обострением хро-
нического панкреатита, и 50 пациентов с диагнозом хронический панкреатит в стадии обострения и хро-
нической обструктивной болезнью легких на этапе стойкой или нестойкой ремиссии. Все пациенты болели 
хроническим панкреатитом более 10 лет. Критерий включения – наличие у пациентов внешнесекреторной 
недостаточности поджелудочной железы и нарушение метаболизма витамина D. Группа контроля состояла 
из 20 практически здоровых лиц.

Результаты. У пациентов с хроническим панкреатитом и хронической обструктивной болезнью легких 
на фоне внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы обнаружено взаимное осложнения 
клинического течения, одним из проявлений которого является нарушение метаболизма витамина D, па-
ратгормона и кальций-фосфорного обмена. Корреляционный анализ выявил наличие положительной свя-
зи между уровнями внешнесекреторной недостаточности и концентрацией витамина D в сыворотке крови  
(р <0,05, r = 0,71). Фиксируется обратная сильная корреляционная связь уровней паратиреоидного гормона и 
витамина D (р <0,05, r = - 0,87), содержания кальция в сыворотке крови (р <0,05, r = - 0,74).

Вывод. Коморбидность хронического панкреатита и хронического обструктивного заболевания легких 
вызывает нарушения минерального обмена и обмена витамина D.

Ключевые слова: витамин D, внешнесекреторная недостаточность, паратиреоидный гормон, кальций-
фосфорный обмен.
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General Assessment of Calcium-Phosphorus Metabolism and Vitamin D Levels 
in Patients with Chronic Pancreatitis and Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Lazaruk T. Yu., Fediv O. I.
Abstract. Our attention was drawn to the comorbidity of chronic pancreatitis and chronic obstructive pulmonary 

disease, namely the features of clinical and pathogenetic links. The article examines metabolism of vitamin D, 
parathyroid hormone and calcium-phosphorus metabolism in patients with this comorbidity and considering exocrine 
insufficiency. The results of our own research in this direction are presented.

The purpose of the study was to determine the nature of the exocrine pancreatic insufficiency effect on the 
metabolism of vitamin D, parathyroid hormone and calcium-phosphorus metabolism.

Material and methods. The study included 30 patients with exacerbation of chronic pancreatitis and 50 patients 
with a diagnosis of chronic pancreatitis in the acute stage and chronic obstructive pulmonary disease aged 47-55 
years (average age – 52.36±1.83 years). All patients had chronic pancreatitis for more than 10 years. Inclusion 
criteria was the presence of exocrine pancreatic insufficiency and changes of vitamin D in patients’ metabolism. 
Patients were hospitalized in the gastroenterology department of the Regional Clinical Hospital, Chernivtsi, Ukraine 
in connection with exacerbation of chronic pancreatitis. Chronic obstructive pulmonary disease was in stable or 
unstable remission. Respondents were informed about the study and gave their consent. The control group consisted 
of 20 healthy individuals.

Results and discussion. We revealed a complication of the clinical course in patients with chronic pancreatitis 
and chronic obstructive pulmonary disease on the background of exocrine pancreatic insufficiency. One of the 
manifestations was a violation of the metabolism of vitamin D, parathyroid hormone and calcium-phosphorus 
metabolism. Correlation analysis revealed a positive relationship between levels of exocrine pancreatic insufficiency 
and serum vitamin D concentration (p <0.05, r = 0.71). There was a strong inverse correlation between the levels of 
parathyroid hormone and vitamin D (p <0.05, r = - 0.87), and the content of calcium in the serum (p <0.05, r = - 0.74).

Conclusion. Comorbidity of chronic pancreatitis and chronic obstructive pulmonary disease causes severe 
disorders of mineral metabolism and metabolism of vitamin D.

Keywords: vitamin D, exocrine insufficiency, parathyroid hormone, calcium-phosphorus metabolism.
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