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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АлАТ             – аланінамінотрансфераза 

АсАТ             – аспартатамінотрансфераза 

АОЗ     – антиоксидантний захист 

ГГТП       – гамма-глутамілтранспептидаза 

ЛФ       – лужна фосфатаза 

МА       – малоновий альдегід 

МІУП             – медикаментозно-індуковані ураження печінки 

МСМ              – молекули середньої маси  

ПОЛ      – перекисне окислення ліпідів 

ПХТ                – поліхіміотерапія 

СЕІ                  –  синдром ендогенної інтоксикації 

СІА      – синдром імунозапальноїактивності 

УДХК             – урсодезоксихолева кислота 

ХЛЛ                – хронічний лімфолейкоз 

ХМІГ              – хронічний медикаментозно-індукований гепатит 

ХТ                   – хіміотерапія 

СНОР          – схема, яка включає циклофосфан, доксорубіцин, вінкристин,                               

преднізолон 

FС                   – схема, яка включає флударабін із циклофосфаном 

IL-1β               – інтерлейкін-1β 

ТAMX            – середня максимальна швидкість кровотоку 

TNF-α             – фактор некрозу пухлин-альфа 

Ved                  – кінцева діастолічна швидкість кровотоку 

Vps                  – пікова (максимальна) систолічна швидкість кровотоку 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми 

Хронічний лімфолейкоз (ХЛЛ) залишаєтьсяся надзвичайно актуальною 

проблемою сучасної клінічної медицини як в Україні, так і в світі завдяки 

його значній поширеності та розвитку важких ускладнень [25]. 

Захворюваність на ХЛЛ варіює від 3,0 до 3,5 випадків на 100 000 населення, 

щорічно реєструють біля 10 000 нових випадків захворювання [50]. ХЛЛ 

складає біля 30-40% усіх гемобластозів та займає провідне місце як серед 

причин тимчасової або стійкої втрати працездатності, так і загальної 

смертності [29].  

У ході численних досліджень доведено, що основним методом 

лікування ХЛЛ є хіміотерапія (ХТ) [88]. Це зумовлює значне медикаментозне 

навантаження на пацієнта і найбільшою мірою на печінку, яка є центральним 

органом хімічного гомеостазу [120]. Негативною стороною ХТ є побічна дія 

протипухлинних медикаментозних середників, обумовлена низькою 

селективністю більшості цитостатиків, що суттєво обмежує досягнення 

максимального лікувального ефекту [99]. Частота гепатотоксичності при 

проведенні ХТ варіює за даними різних авторів від 14,3 до 100% [74, 192, 

208, 238]. Загальна смертність при медикаментозному ураженні печінки 

становить 5-11,9% [17]. 

У більшості випадків медикаментозних уражень для стабілізації 

функції печінки достатньо відміни препарату, який був причиною їхнього 

виникнення, проте у випадку застосування ХТ відміна гепатотоксичного 

препарату становить безпосередню або відтерміновану загрозу для життя 

пацієнта, або ж призводить до прогресування основного захворювання [216]. 

Розвиток гепатотоксичності часто є причиною порушення протоколів 

протипухлинного лікування, оскільки вимагає зниження дози цитостатичних 

препаратів і збільшення періоду між циклами, що згідно з результатами 
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більшості досліджень значно знижує ефективність терапії та виживаність у 

цілому [77, 92].  

Крім того, діагностика хронічного медикаментозно-індукованого 

гепатиту (ХМІГ) у більшості випадків ускладнена, оскільки клінічні прояви 

медикаментозного ураження печінки не тільки різноманітні, а й не 

відрізняються від таких при інших варіантах її патології [85, 99, 169]. 

До теперішнього часу відсутні чіткі критерії клініко-лабораторної і 

морфологічної діагностики медикаментозних гепатитів, недостатньо 

висвітлені питання патогенезу, відсутня єдина класифікація і підходи до 

лікування таких хворих. Крім того, до цього часу не розроблені специфічні 

діагностичні тести медикаментозного ураження печінки [84].  

У зв’язку з цим розробка і використання в клінічній практиці 

медикаментозних засобів, які зменшують токсичність цитостатиків на 

організм, без зниження їхнього протипухлинного ефекту є актуальною 

проблемою сучасної онкогематології [63]. Результати численних 

експериментальних і клінічних досліджень демонструють значний 

терапевтичний ефект корекції медикаментозної гепатотоксичності при 

використанні різних груп гепатопротекторів [17, 208]. Але, навіть, у випадку 

призначення терапії супроводу гепатопротекторами при проведенні ХТ не 

враховується варіант ХМІГ, що служить обмеженням у досягненні 

максимального клінічного ефекту [73, 74, 191]. Саме тому, необхідність 

удосконалення способів діагностики та лікування хворих на ХЛЛ із ХМІГ є 

нагальною та вкрай актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Проведене дослідження є фрагментом науково-дослідних робіт ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» на теми: «Перебіг та 

лікування захворювань шлунково-кишкового тракту в умовах впливу 

модифікуючих чинників та поєднаної патології» (номер державної реєстрації 

0108U003987) та «Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування 

артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця при поєднанні їх із 
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супутніми захворюваннями внутрішніх органів та системи крові» (номер 

державної реєстрації 012U003864). Дисертант була виконавцем фрагментів 

робіт. 

Мета дослідження: підвищення ефективності діагностики та лікування 

хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту у хворих на хронічний 

лімфолейкоз на фоні різних схем хіміотерапії з застосуванням L-аргініну     

L-глутамату та урсодезоксихолевої кислоти на основі вивчення клініко-

патогенетичних особливостей перебігу захворювання. 

Завдання дослідження:  

1. На основі клініко-біохімічних особливостей встановити варіанти 

хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту, що виник на фоні різних 

схем хіміотерапії хронічного лімфолейкозу.  

2. З’ясувати роль перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної 

системи організму в патогенезі гепатотоксичного пошкодження печінки в 

процесі хіміотерапії хронічного лімфолейкозу. 

3. Встановити активність аргінази крові як провідного критерію 

детоксикаційної функції печінки та ендогенної інтоксикації у хворих на 

хронічний медикаментозно-індукований гепатит. 

4. Дослідити значення інтерлейкіну-1β та фактора некрозу пухлин-α 

у хворих на хронічний медикаментозно-індукований гепатит та їхню 

динаміку, залежно від варіанта ХМІГ. 

5. Оцінити терапевтичну ефективність L-аргініну L-глутамату та 

урсодезоксихолевої кислоти в лікуванні хворих на хронічний 

медикаментозно-індукований гепатит, що виник на фоні хіміотерапії 

хронічного лімфолейкозу. 

Об’єкт дослідження – перебіг хронічного медикаментозно-

індукованого гепатиту у хворих на хронічний лімфолейкоз на фоні 

хіміотерапії. 

Предмет дослідження – клініко-біохімічні прояви ХМІГ, маркери 

ендотоксемії, стан системи перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) – 
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антиоксидантний захист (АОЗ), цитокіновий профіль крові в даної категорії 

хворих та їхні зміни внаслідок медикаментозної корекції шляхом 

застосування L-аргініну L-глутамату та урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) 

у комплексній терапії. 

Методи дослідження: загальноклінічні: скарги, анамнез, об’єктивне 

обстеження; біохімічні: активність церулоплазміну, показник насиченості 

трансферину залізом, вміст у сироватці крові малонового альдегіду (МА), 

молекул середньої маси (МСМ) та аргінази; імуноферментні: рівень 

інтерлейкіну-1β (IL-1β) та фактору некрозу пухлин-α (TNF-α); 

інструментальні: ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, 

судинна доплерографія; статистичні методи. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше, на основі 

отриманих результатів дослідження, встановлено клініко-функціональні 

особливості перебігу різних варіантів ХМІГ у хворих на ХЛЛ, залежно від 

схеми ХТ, яка застосовувалася з метою цитостатичного лікування. На 

підставі клінічного спостереження та анкетування хворих із ХМІГ, що виник 

на тлі ХЛЛ, комплексного аналізу показників була встановлена залежність 

ступеня гепатотоксичності від режиму ХТ та наявності факторів ризику.  

Робота доповнює відомі й розкриває нові сторони перебігу ХМІГ у 

хворих на ХЛЛ. Доведено, що призначена ХТ призводила до активації 

процесів вільнорадикального окислення, напруження системи АОЗ, 

посилення ступеня ендогенної інтоксикації, що викликало зниження 

функціональної здатності печінки. Уперше проведена комплексна оцінка 

стану системи ПОЛ – АОЗ, процесів ендогенної інтоксикації, залежно від 

варіанта ХМІГ. На основі дослідження активності аргінази крові вивчено 

стан детоксикаційної функції печінки у хворих на ХЛЛ при різних варіатах 

ХМІГ. Пріоритетними є визначення рівнів IL-1β та TNF-α – маркерів 

синдрому імунозапальної активності (СІА) у хворих на ХЛЛ із ХМІГ. 

Уперше проведена оцінка їхніх рівнів, залежно від варіанта ХМІГ. 
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Обгрунтовано новий патогенетичний підхід до лікування хворих на 

ХЛЛ із медикаментозним ураженням печінки шляхом диференційованого 

призначення L-аргініну L-глутамату та УДХК, залежно від варіанта ХМІГ, 

що сприяє нормалізації біохімічних показників, які характеризують 

функціональний стан паренхіми печінки та дозволяє провести курси ХТ у 

повному обсязі. 

Практична цінність дослідження. Доведено доцільність 

моніторування впливу різних схем ХТ на функціональний стан печінки з 

метою встановлення клініко-лабораторних особливостей ХМІГ у хворих на 

ХЛЛ.  

Обґрунтовано необхідність комплексного визначення рівнів МА, 

церулоплазміну, насиченості трансферину залізом, МСМ, аргінази, TNF-α та 

ІL-1β у сироватці хворих для оцінки печінкової дисфункції та встановлення 

перебігу захворювання. 

Розроблена та апробована схема комплексного, диференційованого, 

патогенетично обґрунтованого лікування хворих на ХЛЛ із ХМІГ на основі 

застосування базової терапії в поєднанні з L-аргініну L-глутаматом та УДХК 

чи їхньою комбінацією, залежно від варіанта ХМІГ. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджені в практику роботи гематологічного відділення Івано-

Франківської обласної клінічної лікарні, гематологічного відділення 

Миколаївської обласної клінічної лікарні, гематологічного відділення 

Кіровоградської обласної лікарні, гематологічного відділення з 

лабораторною групою ДУ «Інституту патології крові та трансфузійної 

медицини НАМН України», обласного гематологічного центру КЗ 

«Черкаського онкологічного диспансеру» ЧОР, гематологічного відділення 

Закарпатської обласної клінічної лікарні імені А. Новака, гематологічного 

відділення КУ «ЗОКЛ» ЗОР. Матеріали роботи використовуються в 

навчальному процесі терапевтичних кафедр ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет».  
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням автора. Здобувачем самостійно проведено науково-

літературний та патентно-інформаційний пошуки за темою дисертації. У 

співпраці з науковим керівником сформульовані мета, завдання та висновки 

дослідження. Автором особисто проведено планування етапів дослідження, 

відбір і клінічне обстеження включених у дослідження осіб, сформовані 

групи досліджуваних, здійснено узагальнення отриманих результатів 

клінічних, фізикальних, інструментальних та лабораторних методів 

обстеження, створено базу даних і проведено статистичну обробку 

результатів. Здобувачем особисто написано всі розділи дисертації, остаточно 

оформлено її текст, підготовлено дані до публікації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи викладені та обговорені на: ІХ з’їзді ВУЛТ (м. Вінниця, 

2007); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Анемічний синдром 

в клініці внутрішніх хвороб» (м. Івано-Франківськ, 2008); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні питання діагностики та 

лікування захворювань крові» (м. Яремче, 2008); 83-ій Науково-практичній 

конференції студентів і молодих учених із міжнародною участю «Інновації в 

медицині» (м. Івано-Франківськ, 2014); Науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Наукові та практичні аспекти хронізації 

неінфекційних захворювань внутрішніх органів» (м. Харків, 2014); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Медичні науки: історія 

розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Львів, 2014); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Нові досягнення у галузі 

медичних та фармацевтичних наук» (м. Одеса, 2014). 

Публікації результатів дослідження. За темою дисертації 

опубліковано 16 наукових праць, із них – 4 статті в фахових наукових 

виданнях України, 1 стаття в іноземному журналі, 1 оглядова стаття, 9 тез у 

матеріалах науково-практичних конференцій. Дисертант – автор 1 

раціоналізаторської пропозиції. 



11 

 

РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ ТА 

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО МЕДИКАМЕНТОЗНО-ІНДУКОВАНОГО 

ГЕПАТИТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЛЕЙКОЗ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Епідеміологія хронічного лімфолейкозу та основні причини 

ураження печінки при ньому 

Захворюваність населення України злоякісними новоутвореннями 

лімфатичної та кровотворної тканини є важливою проблемою охорони 

здоров’я України. Актуальність зумовлена стабільно високим рівнем та 

високим ранговим місцем у загальній структурі онкогематологічної 

захворюваності. Крім того, дані літератури свідчать про стабільне зростання 

рівня захворюваності й населення різних країн світу на цю патологію [29, 33, 

50, 139].                                                                                

ХЛЛ – найбільш поширений вид лейкемій у країнах Європи та 

Північної Америки і складає біля 30-40% усіх гемобластозів. Захворюваність 

на ХЛЛ варіює від 3,0 до 3,5 випадків на 100 000 населення, щорічно 

реєструють біля 10 000 нових випадків захворювання [26, 214]. 

 Характер ураження населення України співпадає зі світовими 

тенденціями. Близько 70% пацієнтів починають хворіти в старшому віці (між 

50-70 роками), менше ніж 10% – у віці до 40 років [25, 139]. За даними 

деяких авторів, в останні роки захворювання на ХЛЛ в осіб молодше 35 років 

не є рідкістю. Чоловіки хворіють частіше за жінок у співвідношенні 2:1. ХЛЛ 

є найчастішою формою лейкемій у кровних родичів як по вертикальній, так і 

по горизонтальній лініях [3, 221]. У 95% випадків ХЛЛ має В-клітинний 

імунофенотип з експресією на поверхні лейкемічних лімфоцитів пан-В-

клітинних антигенів CD5, CD23 [3, 26]. 

У сучасній науковій літературі є певний фактичний матеріал, який 

характеризує стан печінки у хворих на хронічні лейкемії. Дослідники 
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знаходять різний ступінь і різні механізми ураження печінки при цих 

захворюваннях. 

Із високою частотою спостерігається інфікування гепатотропними 

вірусами внаслідок значного гемотрансфузійного навантаження, великої 

кількості парентеральних втручань та підвищеної чутливості онкологічного 

хворого до різних видів інфекцій [57, 207, 218]. Серед гепатитів із 

парентеральним шляхом передавання посттрансфузійні гепатити в різних 

країнах складають 2-21%. В етіологічній структурі посттрансфузійних 

гепатитів збудники вірусних гепатитів розташовані наступним чином: вірус 

гепатиту С – 50-88%, вірус гепатиту В – 25-50%, цитомегаловірус – 4-6%, 

інші віруси – 1-4% [18, 105].  

При захворюванні на посттранфузійні гепатити реєструється весь 

спектр клінічних проявів, що характерний для перебігу відповідних гепатитів 

В, С, D, G, TT, CMV. Особливостями клініки посттранфузійних гепатитів 

називають їхній в’ялий субклінічний перебіг, безперервно прогресуючий 

характер, велику частоту трансформації в цироз та гепатокарциному [20, 36, 

107]. Наявність вірусної інфекції може значно ускладнювати проведення 

поліхіміотерапії (ПХТ) і призводити до розвитку тяжких ускладнень, аж до 

летального кінця [91, 196, 206, 233]. 

Існує достатня кількість робіт, в яких підкреслюється роль HBV-

інфекції [39, 206, 212, 218], HCV-інфекції й особливо мікст-інфекції 

(HBV+HCV) у розвитку тяжкої дисфункції печінки при гемобластозах як у 

дітей, так і в дорослих пацієнтів [4, 58, 79].  

Серед інших причин ураження печінки при ХЛЛ слід назвати 

специфічну її інфільтрацію пухлинними клітинами, токсичну дію 

хіміотерапевтичних препаратів та інших медикаментозних середників, 

порушення метаболізму й явища інтоксикації, патогенетично обумовлені 

перебігом гемобластозу та його інфекційними ускладненнями [58, 226].  

За даними різних авторів, інфільтрація печінки пухлинними клітинами 

при новоутвореннях лімфатичної та кровотворної тканини спостерігається 
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від 15 до 85% хворих, хоча при цьому рідко розвивається печінкова 

недостатність [53, 167, 185]. Гістологічно у хворих з ураженням печінки при 

ХЛЛ знаходять дифузно-вогнищеву пухлинну інфільтрацію з переважанням 

портальної інфільтрації та гетерогенними пухлинними вогнищами в 

паренхімі, виражену дифузну дистрофію паренхіматозних клітин печінки, як 

правило, змішаного генезу, ознаки холестазу, некрозу та метаболічного 

фіброзу [53, 95, 106]. 

Порушення функції печінки – системна, порівняно специфічна побічна 

дія багатьох протипухлинних препаратів. До недавнього часу зміни функції 

печінки вирізнялися незначною питомою вагою серед інших ускладнень ХТ. 

Із появою в практиці нових високоефективних цитостатичних препаратів, а 

також унаслідок підвищення агресивності ХТ, має місце підвищення ролі 

такого типу токсичної реакції у перебігу та прогнозі злоякісних новоутворень 

[45, 90, 91, 146, 196]. Дисфункція печінки в результаті проведення сучасних 

схем протипухлинної ХТ розвивається в значної кількості хворих, іноді 

сягаючи 100% [56, 77, 89]. 

Тривалий токсичний вплив на організм людини, особливо за умов 

«скомпрометованої» печінки, призводить до зниження детоксикаційної 

функції останньої та розвитку ендотоксемії. Надалі це може призвести до 

прогресування синдрому ендогенної інтоксикації (СЕІ), розвитку 

поліорганної недостатності та смерті хворих [148].  

Також ураження печінки може бути пов’язане з гострою або хронічною 

реакцією відторгнення трансплантату після пересадки стовбурових клітин 

або з автоімунними порушеннями [234] та венооклюзійною хворобою 

печінки [25]. Остання зустрічається головним чином у пацієнтів, яким 

проводять високодозову ПХТ. Дані про поширення венооклюзійної хвороби 

дуже різноманітні – від 1,2 до 53%. Вона частіше розвивається у хворих, 

інфікованих вірусом гепатиту С, а також у пацієнтів, що тривало отримували 

антибіотики широкого спектра дії, протигрибкові та противірусні препарати. 

В основі патогенезу венооклюзійної хвороби, ймовірно, лежить багато 
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факторів: пошкодження ендотелію, що призводить до активації факторів 

згортання та посилення агрегації тромбоцитів, підвищення вмісту цитокінів, 

а також зниження вмісту глутатіону в гепатоцитах [25]. 

Отже, до основних механізмів ураження печінки при хронічних 

лейкеміях належить токсичний вплив ХТ, дифузна або фокальна інфільтрація 

печінки пухлинними клітинами, глибока імуносупресія, вірусна інфекція та 

венооклюзійна хвороба печінки. 

 

1.2. Поширеність, фактори ризику та основні патогенетичні 

механізми розвитку хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту у 

хворих на хронічний лімфолейкоз 

Про медикаментозні ураження печінки відомо біля 60 років. На 

сьогоднішній день проблема медикаментозного впливу на печінку стає все 

більш актуальною [164, 193, 213]. Згідно зі світовою статистикою, у 

структурі гострих і хронічних захворювань печінки токсичні її ураження в 

результаті застосування медикаментозних препаратів складають від 0,7 до 

20% [17, 70, 96, 161, 165, 244]. Частота розвитку хронічного токсичного 

гепатиту в результаті застосування медикаментозних препаратів складає 3,9-

6,0 на 100 тис [36, 96]. 

 За даними літератури, 40% гепатитів у пацієнтів старше 40 років і 25% 

випадків фульмінантної печінкової недостатності обумовлені 

медикаментозною гепатотоксичністю. У Західній Європі гострі 

медикаментозні гепатити складають 15-20% блискавичних його форм, в 

Японії – 10%, в Україні - 6% [91]. Сьогодні медикаментозні препарати є 

однією з основних причин розвитку печінкової недостатності, що потребує 

пересадки печінки [96, 224]. Щорічно більше 1 млн людей страждає від 

побічних ефектів фармакотерапії, а близько 180 тис – помирає від них [128, 

159]. Загальна смертність при медикаментозному ураженні печінки становить 

5,0-11,9% [17, 226]. 
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Є достатня доказова база того, що засоби протипухлинної терапії 

займають провідні позиції щодо частоти і важкості викликаних ними 

гепатотоксичних реакцій [166, 180, 223]. За даними клінічних досліджень 

встановлено, що медикаментозне ураження печінки становить від 1 до 28% 

усіх побічних реакцій, пов’язаних із застосуванням цитостатичних 

препаратів [53, 98, 223, 227]. На думку окремих вчених [77, 84, 179], 

гепатотоксичність розвивається, мабуть, частіше, ніж свідчить офіційна 

медична статистика. 

Закладений в основі ХТ принцип цитотоксичності протипухлинних 

препаратів, поряд із відсутністю строгої селективності їх дії, визначає 

фармакологічну дію антибластомних препаратів на пухлинні клітини та 

токсичну дію на нормальні, швидкопроліферуючі тканини організму шляхом 

порушення процесів поділу або запуску апоптозу [125]. Тому цитостатики є 

найбільш токсичними для систем, функціонування яких пов’язане із високою 

проліферативною активністю клітин – кісткового мозку, імунної системи, 

слизових оболонок та детоксикуючих органів, таких як печінка, нирки, а 

також головного мозку і серця [13, 147, 149, 170].  

Ураження печінки при гемобластозах займає особливе місце, оскільки 

печінка є органом, що метаболізує більшість цитостатиків [123, 145]. 

Цитостатики блокують функцію детоксикації та регенерації клітин печінки, 

що сприяє накопиченню лікарського середника і посиленню негативного 

впливу на неї. Тому, коли сам пухлинний процес негативно впливає на її 

функціональний стан, уведення протипухлинних препаратів може викликати 

кумулятивну токсичну дію [83, 92, 241]. Доведено, що розвиток пухлинного 

процесу в організмі супроводжується порушенням всіх видів метаболізму в 

печінці. До того ж печінка займає ключові позиції в підтриманні гомеостазу в 

організмі, відіграє важливу роль в адаптаційних реакціях, що визначається її 

участю у здійсненні метаболічних функцій, підтриманні міжорганних і 

міжсистемних зв’язків [91, 181]. 
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Розвиток гепатотоксичності є причиною порушення протоколів 

протипухлинного лікування, оскільки вимагає зниження дози цитостатичних 

препаратів і збільшення періоду між циклами, що згідно з результатами 

більшості досліджень значно знижує ефективність терапії та виживаність 

у цілому [77, 92]. 

У випадках розвитку медикаментозного ураження печінки, безумовно, 

важливими є доза препарату, а також тривалість його застосування та 

концентрація в сироватці крові [69, 227]. Великого значення набувають 

також особливості організму людини. Можна стверджувати, що за певних 

умов будь-який медикаментозний середник може викликати ураження 

печінки [17, 162, 171]. За останні десятиліття виділено багато факторів 

ризику медикаментозно-індукованих уражень печінки (МІУП). Їх можна 

розділити на дві основні групи: генетичні і фактори навколишнього 

середовища. В онкохворих можна виділити наступні чинники 

гепатотоксичності: 1) основний злоякісний процес будь-якої локалізації;      

2) первинні і метастатичні процеси в печінці; 3) фонові системні 

захворювання (особливо нирок і серцево-судинної системи); 4) фонові 

непухлинні процеси в печінці (цирози, хронічні гепатити, синдром 

Жильбера); 5) хронічне зловживання алкоголем; 6) дози хіміопрепаратів;     

7) стать пацієнта (частіше жінки) та його вік (у дітей молодше трьох років та 

в дорослих старше 40 років); 8) схеми ХТ (моно-, полі-, системна, 

реґіонарна); 9) одночасне застосування кількох медикаментозних препаратів 

та тривалість лікування [83, 91,163, 176]. 

Механізм несприятливої дії ліків на печінку, як правило, складний і в 

більшості випадків вивчений не до кінця [172, 242]. Як відомо, печінці 

належить провідна роль у процесах метаболізму і біотрансформації всіх 

ксенобіотиків, тому в механізмі її медикаментозних уражень велике значення 

мають саме процеси метаболізму ліків. Метаболізм медикаментозних 

середників здійснюється у дві фази. Перша – печінкова біотрансформація, 

складається з низки окислювальних реакцій мікросомальної фракції 
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цитохрому Р450 і ферментів мітохондрій. У людини метаболізм ліків в 

основному забезпечують цитохроми, які належать до трьох сімейств: P450-I, 

P450-II і P450-III [23, 68, 189]. Ізоферменти цієї системи здатні окислювати або 

гідроксилювати практично всі медикаментозні препарати, що 

використовуються у клініці. У результаті цього утворюються як стабільні 

метаболіти, які вільно виділяються із організму з сечею та екскрементами, 

так і хімічно нестійкі реактивні форми, які володіють гепатотоксичними 

властивостями. Реактивні метаболіти можуть взаємодіяти з структурними 

компонентами печінкової тканини (наприклад, з ДНК, ненасиченими 

жирами, білками клітинних мембран, ферментними системами). Така 

взаємодія призводить до порушення структурно-функціональної цілісності 

гепатоцитів та клітин стромального оточення з розвитком дистрофії та 

некрозу. Деякі ліки та хімічні сполуки (барбітурати, етанол, анестетики) 

здатні модулювати активність різних ізоферментів Р450, що призводить до 

збільшення виходу токсичних метаболітів [151, 157].  

 У другій фазі відбувається кон’югація метаболітів із глутатіоном, 

сульфатом або глюкоронідом із формуванням нетоксичних гідрофільних 

сполук, які потім виводяться з печінки з сечею або жовчю. Речовини з 

молекулярною масою більше 200 кДа, як правило, виділяються з жовчю, 

низькомолекулярні речовини більшою мірою з сечею [69, 134, 219]. 

Порушення кінетики лікарського середнику на будь-якому етапі його 

метаболізму може призводити до розвитку уражень печінки [1, 17, 96]. 

Пошкоджуюча дія токсичних метаболітів найчастіше захоплює 

гепатоцити або клітини епітелію жовчних проток. Хоча в патологічний 

процес можуть втягуватися також клітини ендотелію судин, синусоїдальні 

макрофаги (купферівські клітини), зірчасті клітини, а також структури 

міжклітинної речовини. Зазвичай, при МІУП у тій чи іншій мірі 

захоплюються всі структурні компоненти печінкової тканини, що обумовлює 

формування великого розмаїття клініко-морфологічних варіантів ураження 

печінки [32, 70, 174, 178, 227, 245]. 
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Пошкодження печінки, зумовлені одним лікарським засобом, можуть 

розвиватися через різні патогенетичні механізми та мати індивідуальні 

морфологічні прояви в різних хворих. Водночас, лікарські засоби різних груп 

можуть призводити до однотипних реакцій і мати однакові морфологічні 

прояви [96]. 

Найбільш чутливі до пошкоджуючої дії токсинів, у тому числі й 

медикаментів, клітинні мембрани гепатоцитів. Універсальним 

патогенетичним механізмом розвитку ХМІГ вважається дезорганізація 

клітинних та субклітинних мембран унаслідок ініціації ПОЛ на тлі змін стану 

АОЗ організму. При токсичних ураженнях печінки значно підвищується 

інтенсивність процесів ПОЛ, підсилюється утворення активних форм кисню, 

накопичуються продукти пероксидації ліпідів, які при порушенні 

функціонування АОЗ призводять до підвищення активності кислих гідролаз, 

глибокої дезорганізації внутрішньоклітинних структур із подальшим 

розвитком апоптозу чи автолізу гепатоцитів та некрозу печінкової тканини 

[91, 137]. 

При медикаментозному ураженні печінки має місце дія вільних 

радикалів, у тому числі й продуктів ПОЛ, на окисне фосфорилювання 

дихального ланцюга мітохондрій гепатоцитів. Порушується детоксикаційна 

та білоксинтезуюча функція печінки, інтенсивність колагеноутворення і 

процесів фібротизації в ній. У свою чергу, прискорення ПОЛ клітинних і 

субклітинних мембран призводить до зниження резистентності гепатоцитів 

та їхньої функціональної здатності і є додатковим джерелом утворення 

метаболітів пероксидаії ліпідів, які також пригнічують діяльність 

купферівських клітин, стимулюють утворення колагену, тобто процеси 

фібротизації печінкової тканини [41, 47].  

Процеси ПОЛ знаходяться під контролем системи АОЗ, яка запобігає 

їхньому переходу зі стабільного фізіологічного стану в патологічний. У 

нормі процеси ПОЛ та АОЗ знаходяться в стані динамічної рівноваги, 

порушення з боку одного з компонентів якої призводять до дефектів у роботі 
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іншого. Надмірна активація ПОЛ може призводити до виснаження 

механізмів АОЗ [109]. 

Надмірна активація ПОЛ в організмі регулюється системою АОЗ на 

рівні трьох ступенів захисту (антикиснева, антирадикальна та антиперекисна) 

[19]. Існують відомості щодо синергічної дії основних антиоксидантів плазми 

крові – церулоплазміну та трансферину. Власне трансферин разом із 

церулоплазміном утворюють так звану антиоксидантну буферну систему, 

функціонування якої визначає певною мірою розвиток адаптаційних та 

компенсаторних процесів при дії хімічних речовин на організм, а також 

стійкість печінки до дії токсикантів. 

Окрім зазначеного, можливе включення й інших механізмів 

гепатодепресії в умовах медикаментозного навантаження, серед яких: розлад 

каналікулярного транспорту жовчних кислот із розвитком 

внутрішньопечінкового холестазу та накопиченням токсичних жовчних 

кислот у гепатоцитах. Не виключаються й імуноалергійні реакції як 

результат утворення неоантигенів на поверхні гепатоцитів, що спричинює 

їхнє пошкодження з розвитком дистрофії та некрозу [151].  

Однією з основних причин структурно-функціональних порушень 

гепатоцитів при гемобластозах є й синдром ендотоксикозу, який 

розвивається в результаті пухлинної інтоксикації, приєднання бактеріальних 

і вірусних інфекцій, а також масивного лізису пухлинної тканини у відповідь 

на введення протипухлинних препаратів. Ендотоксикоз є складним, 

багатокомпонентним процесом, який обумовлений патологічною активністю 

різних метаболітів, коли більшість біологічно активних речовин в умовах 

пригнічення фізіологічних процесів детоксикації можуть набувати 

властивостей ендотоксинів [24, 113, 160]. Проведення в такій ситуації 

комплексного протипухлинного лікування сприяє подальшому наростанню 

ендотоксикозу, пригніченню імунокомпетентності організму, а в ряді 

випадків сприяє розвитку системних та органних порушень, обмежує 
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можливість проведення повного курсу протипухлинного лікування 

гематологічного        захворювання [76].  

Тривалий токсичний вплив на печінку призводить до зниження 

детоксикаційної функції останньої та розвитку ендотоксемії з наступним 

«зривом» основних інтегральних систем організму, які визначають тяжкість 

перебігу захворювання. Розвиток ендотоксикозу при токсичних гепатозах та 

гепатитах розвивається за продуктивно-реперфузійним механізмом та часто 

набуває системного характеру [129]. 

Найважливішим індуктором ендотоксикозу є продукти деградації 

білка, так звані середньомолекулярні пептиди або МСМ, що мають 

молекулярну масу від 500 до 5000 Д. Одні автори вважають, що за своїм 

складом МСМ неоднорідні та при різних захворюваннях значно 

розрізняються за своїми фізико-хімічними властивостями та за кількісним 

складом у крові й інших біологічних рідинах. З іншого боку існує думка, що 

принципових відмінностей між МСМ, які накопичуються при нирковій 

недостатності, опіковій хворобі та у хворих із печінковою недостатністю, 

немає [54, 117].  

На даний момент остаточно вивчено біля півтори десятка речовин із 

середньомолекулярною масою. Ендотоксини беруть участь у каскаді реакцій, 

у результаті чого утворюються цитокіни, TNF-α та інші прозапальні 

інтерлейкіни. Окремі фракції МСМ мають різну біологічну активність: 

порушують функціональний стан мітохондрій, пошкоджують гепатоцити, 

дезінтегрують функції лімфоцитів, пригнічують кровотворення, спричиняють 

імунотоксичні реакції, набувають властивостей пригнічувати глюконеогенез, 

синтез ДНК, змінювати проникливість мембран, порушують тканинне 

дихання, спричиняють цитотоксичну дію, розлади мікроциркуляції та 

лімфодинаміки [11]. Отже, важливість визначення рівнів МСМ у клінічній 

практиці визначається тими обставинами, що надмірне їхнє накопичення в 

організмі виявляє токсичну дію, сповільнює процеси виздоровлення, 

порушує гемодинаміку, бар’єрні функції організму [116]. 
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Проте наявні в літературі дані щодо інтенсивності процесів ПОЛ та 

стану антирадикальних захисних систем при токсичних (медикаментозних) 

ураженнях печінки у хворих на лімфопроліферативні захворювання є 

поодинокими, фрагментарними і представлені переважно 

експериментальними роботами [137]. 

Останнім часом як можлива причина токсичного ураження печінки 

вивчається також синдром системної імунозапальної активності, що 

проявляється підвищенням рівня прозапальних цитокінів. Доведено їхню 

роль у розвитку гепатитів різної етіології: вірусного, автоімунного, 

септичного, а також викликаного дією ксенобіотиків, у тому числі 

медикаментів та алкоголю, та в процесах фіброзування печінки [19, 148].  

Розвиток окислювального стресу, стимульованого активацією 

ферментів родини цитохромів Р-450, посилює синтез у печінці прозапальних 

цитокінів. Існують думки, що на гепатотоксичний ефект препаратів значний 

вплив має запальний статус. Найбільш значимими в розвитку захворювань 

печінки є такі прозапальні цитокіни, як TNF-α, ІL-1β, інтерлейкін-6, 

інтерлейкін-8 [5, 78].  

Надлишкова продукція TNF-α спричиняє підвищення об’єму 

гепатоцитів (приблизно на 20%), що закінчується швидким формуванням 

гепатомегалії. У результаті дії TNF-α порушується мітохондріальне дихання: 

роз’єднуються окислення та фосфорилювання, відбувається індукція 

гепатоцелюлярного апоптозу – другої, поряд із некрозом, причини смерті 

гепатоцитів [62, 123, 134]. 

Доведено, що цитокіни – це біологічно активні речовини пептидної 

природи, які виступають у ролі регуляторів основних етапів життєдіяльності 

клітин організму, модулюючи процеси проліферації, диференціації, міграції, 

спеціалізованого функціонування, апоптозу [64, 141, 156]. 

Зазначене вище вказує на доцільність використання TNF-α, ІL-1β, 

МСМ, МА, церулоплазміну, показника насиченості трансферину залізом як 

маркерів ХМІГ. 
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1.3. Клінічні прояви, морфогенез та діагностика хронічного 

медикаментозно-індукованого гепатиту у хворих на хронічний 

лімфолейкоз  

Незважаючи на прогрес, досягнутий сучасною гепатологією у вивченні 

ХМІГ, проблема діагностики цієї групи захворювань є  недостатньо 

вирішеною. Це обумовлює доцільність подальшого дослідження цієї 

проблеми, вказує на необхідність детального вивчення механізмів розвитку 

ХМІГ, пошук нових, найбільш ефективних методів їхньої діагностики та 

лікування [10, 95, 118]. 

На сьогодні найбільш часто для діагностики порушень функції печінки 

використовують біохімічні дослідження, які складають значну частину 

функціональних проб печінки  з виділенням синдромів цитолізу, холестазу, 

імунного запалення та печінково-клітинної недостатності. Маркером 

цитолізу гепатоцитів є підвищення рівня аланінамінотрансферази (АлАТ), 

аспартатамінотрансферази (АсАТ) та загального білірубіну з переважанням 

кон’югованих фракцій. При цьому виділяють м’яку активність із 

підвищенням рівня трансаміназ до 2-х норм і нормальним  сироватковим 

білірубіном; помірну – з рівнем АлАТ і АсАТ до 5 норм і нормальним  

сироватковим білірубіном; високу активність – із вмістом АлАТ і АсАТ 

більше 5 норм із підвищеним або нормальним рівнем білірубіну. Більше 30 

років тому H. Zimmerman довів, що розвиток жовтяниці при 

медикаментозно-індукованому гепатоцелюлярному ураженні печінки є 

надзвичайно небезпечною ознакою, яка збільшує на 10% ймовірність 

летального наслідку. Із того часу як індикатор важкого медикаментозного 

ураження печінки введений термін «Hy’s Rule» або «Hy’s law», який 

використовується при більш як трьохразовому підвищенні активності АлАТ 

у поєднанні з двохразовим і більше підвищенням рівня загального білірубіну 

за відсутності біліарної обструкції або синдрому Жильбера [17]. 

Біохімічними маркерами синдрому холестазу є підвищення в сироватці крові 

в два та більше разів ГГТП, ЛФ і в ряді випадків загального білірубіну з 
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переважанням кон’югованого. Для синдрому імунного запалення характерне 

збільшення вмісту гамма-глобулінів, циркулюючих імунних комплексів та 

імуноглобулінів. При наявності синдрому печінково-клітинної недостатності 

характерним є зниження протромбінового індексу або збільшення 

протромбінового часу та зменшення концентрації альбумінів у сироватці 

крові [16, 96]. 

Однак, частіше ознаки, які вказують на ураження печінки бувають 

стертими, а дані лабораторних методів досліджень не дають повної оцінки 

ступеня важкості захворювання, характеру перебігу та прогнозування 

хвороби [190]. 

Серед сучасних методів діагностики хронічних захворювань печінки, у 

тому числі й ХМІГ, інформативним є гістологічне дослідження пунктатів 

печінки, здійснити яке в пацієнтів із гемобластозами часто неможливо, 

оскільки проведення біопсії печінки обмежене через високий ризик розвитку 

ускладнень [13, 44]. У той самий час інформативність морфологічного 

дослідження поза всяким сумнівом.  

Спектр клініко-морфологічних варіантів патології печінки, що 

спостерігається при МІУП, дуже великий. Зокрема, при застосуванні 

метотрексату, поряд із ураженням печінки за типом гострого гепатиту, може 

розвиватися печінковий фіброз різного ступеня вираженості. Для проявів 

токсичності 6-меркаптопурину характерні некроз і ожиріння гепатоцитів, 

формування фіброзу портальних трактів, холестатичні ураження. Азатіоприн 

– похідне 6-меркаптопурину – також може давати картину холестазу та 

різного ступеня важкості ураження паренхіми печінки. Є декілька 

повідомлень про гепатотоксичність цитозару. Використання L-аспарагінази 

морфологічно проявляється жировою дистрофією печінки в 42-78% випадків. 

Тривале лікування цитостатичними препаратами може призвести до 

портальної гіпертензії внаслідок вираженого фіброзу печінки та компресії 

ворітної вени [25, 45, 187, 201, 203].  
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Необхідно відзначити, що різні хіміотерапевтичні засоби потенційно 

можуть викликати різноманітні ураження печінки [135, 209]. До препаратів, 

які мають найбільший токсичний вплив на печінку, належать метотрексат, 

циклофосфамід, фторурацил, доксорубіцин, епірубіцин. При поєднаному 

застосуванні ліків їх токсична дія може посилюватися (наприклад, ефекти    

6-меркаптопурину посилюються доксорубіцином) [83]. 

Залежно від механізму пошкоджувальної дії на печінку виділяють 

наступні групи медикаментозних препаратів: 1) препарати, які впливають на 

паренхіму печінки (гепатоцелюлярний механізм дії); 2) препарати, які 

впливають на процеси відтоку жовчі (холестатичний механізм дії);                

3) препарати зі змішаним механізмом дії. 

Особливістю клінічного протікання МІУП є імітація різних 

нозологічних форм ураження печінки, що значно ускладнює діагностику 

[182, 225]. Важкість протікання ХМІГ варіює від безсимптомного 

підвищення трансаміназ до розвитку фульмінантної печінково-клітинної       

недостатності [17]. 

 

1.4. Лікування хронічного лімфолейкозу та хронічного 

медикаментозно-індукованого гепатиту на його фоні 

Вибір тактики лікування хворих на ХЛЛ залежить від поширення 

пухлинного процесу, віку пацієнта, наявності симптомів активності 

патологічного процесу, наявності та тяжкості супутньої патології, 

біологічних характеристик пухлини [88]. 

На відміну від інших лейкозів, ХЛЛ не завжди потребує негайного 

початку лікування. Метааналіз досліджень, у рамках яких вивчалося це 

питання, довів необхідність початку лікування ХЛЛ тільки при активних 

проявах захворювання (швидке прогресування, спленомегалія, наявність 

великої пухлинної маси, компресійний синдром, пригнічення ростків 

кровотворення) [204]. 
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У лікуванні хворих на ХЛЛ використовують монохіміотерапію 

алкілуючими препаратами (хлорамбуцил – лейкеран, циклофосфамід) без або 

в поєднанні з глюкокортикоїдами. Механізм дії алкілуючих цитостатиків 

полягає у зв’язуванні з ДНК патологічної клітини, що в кінцевому етапі 

призводить до порушення її синтезу. В основному, частота загальної 

відповіді на основі режимів алкілуючих препаратів знаходиться в межах 40-

60%. Досягнути повної відповіді вдається досить рідко, не більше ніж у        

3-20% [88]. 

При неефективності монотерапії алкілуючими цитостатиками та при 

значній пухлинній масі (збільшені лімфатичні вузли, гепатоспленомегалія) 

вважається доцільним використання схем ПХТ (COP, CHOP, CAP). Вони 

дозволили збільшити число повних ремісій до 15-60% залежно від стадії 

хвороби [25]. 

Сьогодні високоефективним препаратом у лікуванні В-клітинного ХЛЛ 

є аналог пурину – флударабін, механізм дії якого обумовлений порушенням 

синтезу ДНК і РНК у пухлинній клітині шляхом інгібування ДНК- і РНК-

синтетаз, а також ферментів, які відновлюють пошкоджену ДНК. Крім того, 

при нагромадженні в клітині до критичної концентрації флударабін  індукує 

апоптоз. Уперше в історії лікування ХЛЛ із використанням флударабіну 

стало можливим досягнути повної відповіді у третини хворих [88, 199]. 

Більш ефективним і таким, що викликає найменш серйозні побічні 

явища, є поєднання флударабіну з циклофосфамідом [60, 173, 200, 210, 230]. 

Така комбінація препаратів дозволяє домогтися ремісії у 70–80% раніше 

лікованих і в 90–95% раніше нелікованих хворих на ХЛЛ. При цьому в 

багатьох хворих ремісії, особливо повні, тривають 20–28 місяців [26]. 

Зазначене поєднання виявилося ефективним також у хворих, рефрактерних 

до попередньої комбінованої терапії, а також при повторному використанні в 

разі виникнення рецидиву [188]. 

 Новим і найважливішим етапом у лікуванні ХЛЛ стало 

застосування моноклональних антитіл – препаратів ритуксимабу й 
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алемтузумабу та їх інтеграція в поліхіміотерапевтичні схеми [199, 211, 236, 

237]. Ритуксимаб – моноклональні антитіла до антигена CD20 

(фосфопротеїну, який бере участь у транспортуванні кальцію до ядра 

клітини) [183]. З’єднання антитіл із антигеном CD20 індукує в клітині 

сигнали апоптозу [212]. При ХЛЛ відзначається мала щільність молекул 

антигена CD20 на лімфоцитах, тому антитіла до цього антигену при ХЛЛ у 

монорежимі виявилися ефективними лише у великих дозах [194]. Сьогодні 

золотим стандартом першої лінії терапії хворих на ХЛЛ є комбінація 

флударабіну з циклофосфамідом та ритуксимабом. Слід відзначити, що цей 

режим має значний профіль токсичності, у зв’язку з чим його можна 

використовувати тільки в пацієнтів на ХЛЛ без виражених супутніх 

захворювань [168, 197]. 

Campath-1H (алемтузумаб) – антитіла до антигена CD52 [глікопротеїну, 

що експресований на мембрані більшості зрілих нормальних і пухлинних Т- і 

В-лімфоцитів, еозинофілів, моноцитів і макрофагів, але не виявлений на 

мембрані стовбурових клітин, еритроцитів і тромбоцитів] [26, 194, 240]. 

Використання препарату в раніше нелікованих хворих дозволяє отримати 

позитивний ефект у 80% випадків, причому в 2/3 хворих можна одержати 

повну кістковомозкову ремісію [177]. При комбінації Campath-1H з 

флударабіном у хворих на ХЛЛ, які раніше одержували флударабін із 

ритуксимабом або ритуксимаб у поєднанні з комбінацією препаратів, що 

включає алкілуючі агенти, належний клінічний ефект був досягнутий у 83% 

хворих, при цьому в 30% верифікована повна ремісія захворювання [229]. 

Розширення можливостей терапії ХЛЛ пов’язане також із появою на 

фармацевтичному ринку препарату бендамустин. Це хіміопрепарат, 

структурно подібний до алкілуючих препаратів і аналогів пурину, який 

викликає індукцію TP53-залежного апоптозу та  TP53-апоптознезалежну 

апоптичну смерть [186]. Здатність викликати апоптоз і водночас блокувати 

мітоз пояснює активність препарату в клітинних лініях із множинною 

медикаментозною стійкістю [175]. 
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Також проводяться клінічні дослідження з вивчення нових 

моноклональних анти-СD20-антитіл нового покоління – офатумумаб, 

обінутузумаб, велтузумаб [88]. 

У багатьох роботах поряд із використанням базових препаратів у 

лікуванні гемобластозів із метою їхнього ефективного впливу без побічних 

явищ та реакцій, зверталася увага на необхідність корекції їхньої токсичної 

дії [61, 63, 92, 103]. 

Специфічного лікування ХМІГ, заснованого на принципах доказової 

медицини, на жаль, не існує. Основою лікування є відміна «причинного» 

препарату, але у випадку застосування ХТ у онкогематологічних хворих це 

несе безпосередню або відтерміновану загрозу для життя пацієнта [83]. 

Із метою детоксикації при ХМІГ найчастіше застосовують глюкозу, 

розчин натрію хлориду, реосорбілакт. Для стримування процесів 

фіброзування необхідним є захист печінки від медикаментозного 

ушкодження. Щоб запобігти некрозу гепатоцитів, застосовують 

антиоксиданти (вітамін Е, унітіол, корвітин, метамакс, мілдронат) [7, 143]. 

Застосування метаболічної терапії при ХМІГ має за мету нормалізувати 

процеси вуглеводного, ліпідного та білкового обміну в печінковій тканині та 

в організмі в цілому. Із цією метою застосовують α-ліпоєву кислоту, 

рибоксин, токоферол, вітаміни групи В, однак як монотерапія ці препарати 

терапевтичного значення не мають. При вираженій печінково-клітинній 

недостатності використовують глюкокортикоїди [1, 96]. 

Результати багаточисленних експериментальних і клінічних 

досліджень демонструють значний терапевтичний ефект корекції 

медикаментозної гепатотоксичності при використанні препаратів групи 

гепатопротекторів [9, 17, 34, 43, 72, 75, 100, 108, 112, 140, 208].   

До цієї групи належать лікарські середники, які підвищують 

функціональну здатність клітин печінки до синтезу, детоксикації і виведення 

біологічних продуктів, здатні підтримувати стійкість гепатоцитів до 
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патогенних впливів (у тому числі медикаментів), тим самим сприяючи 

збереженню та відновленню структури та функції гепатобіліарної системи 

[17, 73, 105, 142]. 

R. Preising сформулював основні вимоги до гепатопротекторів: 

достатньо повна абсорбція; наявність ефекту першого проходження через 

печінку; виражена здатність запобігати утворенню високоактивних 

ушкоджуючих сполучень; можливість зменшувати надмірно виражене 

запалення; пригнічувати фіброгенез; стимулювати регенерацію печінки, 

природний метаболізм при її патології, екстенсивну ентерогепатичну 

циркуляцію; відсутність токсичності [17]. 

Серед класичних гепатопротекторів значне поширення мають рослинні 

препарати [46, 101, 232, 239]. Фосфоліпідні та ліпосомальні препарати 

сприяють відновленню мембран гепатоцитів, зниженню концентрації вільних 

радикалів, активації АОЗ у крові, нормалізують метаболізм ліпідів, 

покращують детоксикаційну функцію печінки, модулюють ензимну 

відповідь. Проте негативною стороною призначення ессенціальних 

фосфоліпідів є розвиток чи підсилення явищ внутрішньопечінкового 

холестазу, що значно обмежує можливості їхнього призначення [110, 133].  

Препарати донатори тіолових з’єднань долучаються до біохімічних 

процесів організму, одночасно стимулюють вироблення ендогенного 

адеметионіну, який є необхідним для багатьох біохімічних реакцій. 

Експериментальні та клінічні дані виявили його можливості прискорювати 

регенерацію печінкової тканини та сповільнювати розвиток фіброзу [119]. 

На жаль, тільки невелика частина гепатотропних засобів була вивчена в 

рандомізованих клінічних дослідженнях при ураженні печінки саме 

хіміотерапевтичними препаратами в онкохворих [61, 94, 123, 135, 136]. 

Перспективним напрямом у цих хворих вважається використання в 

якості гепатопротекторних засобів біологічно активних сполук, які 

безпосередньо беруть участь у процесах детоксикації в організмі людини та 

можуть виявляти властивості гепатопротекторів-детоксикантів [80, 115]. 
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Останнім часом із цією метою використовуються моно- і комбіновані 

препарати на основі аміно- і кетокислот: питний розчин аргініну цитрату та 

бетаїну (цитраргінін); гранулят і розчин для ін’єкцій орнітин-аспартату (гепа-

мерц); ліофілізований порошок орнітин-α-кетоглутарату (орніцетил); 

інфузійний розчин, що містить глутамінову кислоту і аргініну гідрохлорид 

(глутаргін); аргініну гідрохлорид, епурам, еукол 150, рокмалін [107, 111, 

132]. Майже усі вищезазначені лікарські засоби іноземного виробництва і 

мають значну курсову вартість лікування. Єдиним вітчизняним препаратом 

цієї групи є глутаргін, розроблений «Фармацевтичною компанією «Здоров’я» 

(Харків, Україна) спільно з Державним науковим центром лікарських засобів, 

який складається з солей двох амінокислот L-аргініну і L-глутаміну та може 

патогегнетично забезпечити корекцію ХМІГ у хворих на ХЛЛ. 

Завдяки своїм властивостям глутаргін знайшов широке застосування у 

різних галузях медицини, хоч позиціонувався як гепатопротектор та 

детоксикаційний засіб [6, 35, 131 ]. 

Гепатопротекторна дія препарату обумовлена комплексом специфічних 

фармакологічних властивостей: цитопротекторних, антиоксидантних, 

детоксикаційних та інших. У реалізації цитопротекторних ефектів препарату 

відіграють певну роль антиоксидантні властивості амінокислот та їхніх 

метаболітів. Так, глутамінова кислота приймає участь у синтезі глутатіону і 

гаммааміномасляної кислоти з вираженою антиоксидантною дією, сприяє 

активації глутатіонпероксидази, яка бере участь у детоксикації ліпідних 

перекисів [6, 150, 153]. Крім того, глутамінова кислота й деякі її метаболіти, 

змінюючи активність фосфорилази А2, сприяють видаленню токсичних 

продуктів переокислених жирнокислотних залишків фосфоліпідів. Аргінін, у 

свою чергу, є інгібітором як початкових, так і кінцевих стадій ПОЛ, оскільки 

здатний вступати в реакцію з супероксидним аніон-радикалом і служить 

ефективною пасткою синглетного кисню й гідроксильного радикалу [6, 86]. 

Метаболітам аргініну – проліну, сечовині, поліамінам, гуанідиновим 
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з’єднанням – також притаманні антиоксидантні й мембраностабілізуючі 

ефекти [11].  

Підвищення інтенсивності білкового синтезу під впливом глутаргіну 

проходить, у першу чергу, за рахунок глутамінової кислоти – центральної в 

амінокислотному обміні, що забезпечує таку їхню рівновагу, при якій 

найефективніше здійснюється синтез білків. Поряд із цим, глутамінова 

кислота й аргінін включаються в утворення піримідинів, пуринів і поліамінів, 

через оксид азоту стабілізують ДНК, активують розчинну гемвмісну 

гуанілатциклазу і АДФ-рибозилтрансферазу, а також беруть участь у 

регуляції Са2+-залежних процесів, опосередковано стимулюючи синтез 

нуклеїнових кислот і білка, відновлюють процеси синтезу білка в печінці, 

збільшуючи вміст загального білка й ДНК у печінці [6, 40, 52]. 

Покращення білковоутворюючої функції печінки позитивно впливає й 

на інші види обміну речовин, зокрема ліпідний. Застосування глутаргіну 

попереджує розвиток жирової дистрофії печінки, знижує вміст вільних 

жирних кислот і загальних ліпідів [42]. 

Виявлені позитивні впливи глутаргіну на енергетичний обмін у 

гепатоцитах (встановлено покращення показників окислювального 

фосфорилювання в мітохондріях печінки, сприяння первинному 

накопиченню клітинної енергії у вигляді креатинфосфату) [6]; процеси 

жовчеутворення і жовчевиділенння; зниження рівня білірубіну [102, 150]. 

Також йому притаманні мембранопротекторні ефекти (зниження активності 

протеолітичних ферментів, стабілізація мембран гепатоцитів за рахунок 

зменшення активності ПОЛ й усування синдрому цитолізу) [6, 132].  

Потужна дезінтоксикаційна дія глутаргіну пояснюється здатністю 

нейтралізувати і виводити з організму дуже токсичний метаболіт обміну 

азотистих речовин – аміак – та коригувати кислотно-лужну рівновагу крові. 

Це здійснюється за допомогою наступних можливих механізмів [6, 42]: 

1. Активація процесів зв’язування аміаку – циклу синтезу сечовини в 

печінці й глутамінсинтазної реакції в печінці, м’язах і головному мозку 
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як на рівні субстратної індукції, так і на рівні регуляції ферментативної 

активності. 

2. Посилення виділення аміаку шляхом утворення оксиду азоту, який 

бере участь у підтримці системної та локальної гемодинаміки, 

покращує кровопостачання мозку, що призводить до прискорення 

екскреції аміаку з нервової системи, знижуючи такі прояви 

інтоксикації головного мозку, як порушення пам’яті, інтелекту; 

стимулює кровоплин у нирках, пришвидшує елімінацію аміаку з 

організму в цілому. 

3. Поряд із цим глутаргін зменшує  інтенсивність утворення аміаку, 

запускаючи за допомогою оксиду азоту багаточисленні механізми 

кіллінгу патогенної мікрофлори кишечника, що послаблює 

контамінацію в кишечнику і, як наслідок, гіперпродукцію в ньому 

аміаку. 

Тому на даний час глутаргін широко використовується для лікування 

вірусних гепатитів, як гострих, так і хронічних, токсичних гепатитів, у тому 

числі алкогольного генезу, при ураженнях печінки, викликаних 

протитуберкульозними засобами, а також у фармакотерапії  лептоспірозу з 

нирково-печінковою недостатністю, менінгоенцефалітів із нейротоксикозом 

[20, 21, 42, 59, 82]. 

У патогенетичному плані суттєвою є властивість глутаргіну 

зменшувати вираженість «метаболічної інтоксикації» – універсального 

патобіохімічного синдрому, який лежить в основі багатьох патологічних 

процесів [56, 102, 132, 154]. Концепція «метаболічної інтоксикації» чи 

«ендогенної інтоксикації» була сформульована відомим клінічним біохіміком 

сучасності професором Л. Л. Громашевською на основі багаторічних робіт із 

вивчення патогенезу захворювань різноманітного генезу [48]. 

Спостерігається також імуномодулюючий вплив глутаргіну, який 

виявляється шляхом відновлення функціональної активності макрофагів, 



32 

 

посиленням їхньої поглинальної активності циркулюючих імунних 

комплексів, що сприяє нормалізації їхньої концентрації в сироватці [20, 27, 

150]. Деякі автори також описують адаптогенний ефект препарату, який 

обумовлює ліквідацію астенічних й астено-невротичних проявів; у 

патогенетичному плані це пов’язано з позитивним впливом препарату на 

енергетичний метаболізм [150]. 

Слід виділити протиішемічну дію засобу: глутаргін сприяє транспорту 

та споживанню кисню в тканинах, підвищує стійкість організму до гіпоксії 

[6]. Притаманні препарату й ендотеліопротективні властивості, адже до 

складу глутаргіну входить L-аргінін, який, як донатор NO, зумовлює 

збільшення артеріального кровотоку в печінці, зменшення венозного опору в 

системі портальної вени і покращення мікроциркуляції в печінці [150]. 

Разом з тим, у літературі відсутні клінічні рандомізовані дослідження, в 

яких вивчався би вплив глутаргіну на перебіг ХМІГ, що підкреслює 

актуальність цього питання і є підставою для вивчення його ефективності 

при ХЛЛ. 

Також новим кроком у терапії холестатичних уражень печінки 

вважають введення в практику препаратів УДХК, ефективність якої доведена 

в контрольованих, рандомізованих дослідженнях. Застосування цих 

препаратів сприяє поліпшенню функціональних показників печінки, а також 

гістологічної картини паренхіми печінки, особливо за наявності явищ 

холестазу [123, 126, 134, 158].  

УДХК – гідрофільна нетоксична третинна жовчна кислота, яка 

утворюється під дією бактеріальних ферментів із 7-кетолітохолевої кислоти. 

Прийом УДХК призводить до зменшення ентерогепатичної циркуляції 

гідрофобних жовчних кислот, попереджуючи їх токсичний вплив на 

мембрани гепатоцитів та на епітелій жовчних проток [37, 38]. 

Хоча основні ефекти УДХК відомі, механізми її дії досі вивчаються, 

особливо на субклітинному рівні, що дає змогу звернути увагу на 
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плейотропні впливи [66, 126, 243].  

Цитопротекторна дія УДХК реалізується шляхом вбудовування її 

завдяки наявності гідрофільної групи в фосфоліпідний біпласт клітинної 

мембрани  гепатоцита та холангіоцита, що відновлює структуру клітин і 

підвищує стійкість до пошкоджуючих факторів – медикаментів, а також 

вірусів і алкоголю [17]. 

Антихолестатичний ефект зумовлений пригніченням секреції 

токсичних жовчних кислот у жовч за рахунок конкурентного захоплення 

УДХК рецепторами тонкої кишки та стимуляцією екзоцитозу в гепатоцитах 

внаслідок активації Са-залежної протеїнкінази, що призводить до зменшення 

концентрації гідрофобних жовчних кислот. Цей ефект зумовлює 

застосування  УДХК при синдромі холестазу [14, 84, 198]. 

Холеретична дія відбувається внаслідок індукції бікарбонатного 

холерезу, що посилює виведення гідрофобних жовчних кислот у кишечник. 

Холеретичний ефект реалізується за двома механізмами: осмотичним і 

секреторним. Осмотичний холерез притаманний всім жовчним кислотам, які 

сприяють секреції завдяки пасивному току води й електролітів, що знижує 

підвищений осмотичний тиск, зумовлений виділенням жовчних кислот до 

жовчних канальців. Секреторний холерез був відкритий в 1980 р. М. 

Дюмоном і співавторами та пов'язаний із секрецією гідрокарбонатних іонів. 

Крім того, УДХК активує фарнезоїд-Х-рецептор-α, який регулює 

проліферацію, диференціацію та секреторну активність холангіоцитів  [126]. 

УДХК проявляє й антиапоптичну активність, захищаючи 

мітохондріальний апарат гепатоциту від пошкоджень, зменшуючи 

окислювальний стрес та інгібуючи токсиніндукований апоптоз [122]. 

Зафіксовано, що на клітинному рівні УДХК забезпечує такі важливі 

при лікуванні ХМІГ процеси, як пригнічення активаторів фіброгенезу 

(зменшення звільнення мітохондріального цитохрому С, активності зірчатих 

клітин) і зменшення перисинусоїдального  колагеноутворення [123].  
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Імуномодулюючий ефект УДХК виявляється в зменшенні експресії 

молекул гістосумісності HLA І класу на гепатоцитах та HLA ІІ класу – на 

холангіоцитах, які забезпечують контроль імунної відповіді. У 1992 р. група 

дослідників під керівництвом Н. Йошикава з’ясувала, що УДХК пригнічує 

аномальне продукування імуноглобуліну та цитокінів макрофагами під 

впливом лімфоцитів. Крім того, вважається, що УДХК послаблює імунні 

взаємодії між Т-лімфоцитами, епітеліальними клітинами жовчних шляхів і 

гепатоцитами та сприяє відновленню діяльності природних клітин-кіллерів 

[22, 67, 126]. 

Протизапальна дія УДХК зумовлена зменшенням продукування 

біологічно-активних речовин, передусім трансформуючого фактора росту, 

інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-2, інтерлейкіну-6, TNF-α, інтерферону-α [107]. 

Антиоксидантний ефект УДХК виникає внаслідок стабілізації мембран 

та обмеження оксидативного стресу через збільшення рівня глутатіону [66].  

Антиапоптична активність і здатність УДХК впливати на основні 

патогенетичні ланки виникнення внутріпечінкового холестазу обґрунтовують 

застосування її для лікування ХМІГ та з метою профілактики холестатичного 

ураження печінки, в тому числі й при онкологічних захворюваннях [49]. 

Отже, застосування УДХК забезпечує цито- та гепатопротекторний, 

антихолестатичний, антифібротичний, імуномодулюючий і антиапоптичний 

ефекти. Перевага застосування УДХК при МІУП обумовлена вибірковістю її 

цитопротекторної дії стосовно гепатоцитів і холангіоцитів [126].  

Клінічні наслідки застосування УДХК вивчали у багатьох (близько 

3500) дослідженнях, однак дотепер ведуться дискусії щодо показань і 

протипоказань для її застосування й адекватного дозування, оскільки 

отримані результати трактують по-різному.  

Найбільш вивченим є застосування УДХК у лікуванні гепатитів, що 

вперше було описано японським дослідником Ф. Ічіда у 70-х роках минулого 

століття. Згідно з літературними джерелами здійснювалися дослідження 

ефективності УДХК при гострому медикаментозному гепатиті у хворих на 
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гострий мієлобластний лейкоз, при синдромі холестазу у хворих 

гемобластозами в віддалений період клініко-гематологічної ремісії, при 

ХМІГ на фоні гіполіпідемічної терапії, зокрема статинами [126]. Це дозволяє 

рекомендувати УДХК для попередження та лікування розвитку 

холестатичного варіанту ХМІГ при проведенні ХТ у хворих на ХЛЛ. 

Проблемою лікування залишається дозування препарату, для якого не 

встановлено токсичної межі. За нормативними документами України 

запропоновані дози для лікування хронічних хвороб печінки є нижчими, ніж 

ті, що вивчались у більшості досліджень. Так, при хронічних гепатитах 

рекомендована доза становить 10-12 мг/кг/добу упродовж тривалого часу. 

Щодо терміну лікування, то чинні рекомендації також є неточними – 

називають 1, 3, 6 місяців та невизначено тривалий строк. Тому подальші 

дослідження мають бути спрямовані на оптимізацію лікувальних та 

профілактичних дозувань і режимів УДХК. 

Отже, актуальним залишається питання диференційованої 

фармакологічної корекції токсичних уражень печінки, викликаних 

цитостатиками, виходячи із механізму їхньої цитотоксичної дії. 

Підсумовуючи, необхідно зауважити, що ХЛЛ є одним із 

найпоширеніших видів лейкозів як в Україні, так і в світі [25, 214]. На 

сьогодні досягнуто значного прогресу у фармакологічному лікуванні ХЛЛ, 

що дозволяє значно підвищити тривалість та якість життя пацієнтів. Однак, 

негативні ефекти ХТ, у тому числі й гепатотоксичність, стимулює 

дослідників до пошуку нових медикаментозних чинників, які б володіли 

гепатопротекторними, детоксикаційними та антиоксидантними 

властивостями, зменшували токсичну дію цитостатиків та дозволяли 

проводити курси ХТ у повному обсязі.  

Спробі оптимізувати фармакотерапію ХМІГ у хворих на ХЛЛ 

глутаргіном та урсосаном або їхнім поєднанням присвячена наша робота. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика хворих та застосованих схем 

лікування 

У роботі наведено результати клініко-лабораторного обстеження      

115 хворих на ХЛЛ із ХМІГ, які перебували на стаціонарному лікуванні в 

гематологічному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. 

Окремо виділено та обстежено групу здорових осіб у кількості 20 чоловік, 

яка склала групу порівняння за досліджуваними показниками й була 

репрезентативна щодо основної (дослідної) групи за статево-віковими 

характеристиками. Клінічні спостереження проводилися впродовж 2007- 

2014 років.  

Діагностику та лікування хворих проводили відповідно до чинних 

стандартів лікування осіб із гемобластозами, які складені на основі клінічних 

протоколів надання медичної допомоги хворим на ХЛЛ, затверджених 

Наказом МОЗ України № 647 від 30.07.2010 року [81] та рекомендацій 

Європейського суспільства медичної онкології (ESMO, 2008).   

Діагноз ХМІГ встановлювали на основі комплексу клінічних, 

біохімічних та інструментальних досліджень відповідно до протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія» (Наказ 

МОЗ України № 271 від 13.06.2005р.).  

Критерії виключення: позитивні результати на маркери вірусних 

гепатитів В і С, автоімунних гепатитів, алкогольний анамнез, вживання 

наркотиків, ВІЛ-інфекція, спостереження з приводу гепатолентикулярної 

дегенерації, гемохроматозу, гепатоцелюлярної карциноми, соматична 

патологія в стадії декомпенсації, метаболічний синдром. 

Відповідно до мети та поставлених завдань була розроблена структура 

дослідження і проведений розподіл обстежених хворих за групами. 
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На першому етапі дослідження пацієнти були розподілені на 3 групи, 

залежно від використання курсів ХТ, які призвели до розвитку ХМІГ: 

І – хворі на ХЛЛ, які отримували лейкеран у дозі 4-8 мг/м2 на добу 

(n=37); 

ІІ – хворі на ХЛЛ, у лікуванні яких застосовували схему FС, яка 

включала в себе флударабін (25 мг/м2 на добу) із циклофосфаном (300 мг/м2 

на добу) упродовж 3 діб від 6 до 10 циклів (n=38); 

ІІІ – хворі на ХЛЛ, які отримували схему СНОР, в яку входили 

циклофосфан (750 мг/м2) в 1-у добу, доксорубіцин (50 мг/м2) в 1-у добу, 

онковін (вінкристин) (2 мг) в 1-у добу, преднізолон (40 мг/м2) упродовж 5 діб 

від 6 до 12 циклів (n=40). 

Для детального вивчення впливу вибраних нами препаратів на перебіг 

захворювання всіх хворих ми розподілили на такі групи: 

І – хворі з гепатоцелюлярним варіантом ХМІГ, лікування яким 

проводили, призначаючи базову терапію (n=20); 

ІІ – хворі з гепатоцелюлярним варіантом ХМІГ, яким до базової терапії 

додавали глутаргін (n=24); 

ІІІ – хворі з холестатичним варіантом ХМІГ, які отримували базову 

терапію (n=14); 

ІV – хворі з холестатичним варіантом ХМІГ, яким до комплексу 

лікування, окрім базової терапії, додавали урсосан (n=18); 

V – хворі зі змішаним варіантом ХМІГ, які отримували базову терапію 

(n=18); 

VІ – хворі зі змішаним варіантом ХМІГ, у лікуванні яких на фоні 

базової терапії застосовували комбінацію глутаргіну з урсосаном (n=21).  

Досліджувані групи були однорідні за віком, статтю, важкістю та 

тривалістю захворювання, що стало основою для проведення рандомізації. 

Усі 115 обстежених хворих отримували базову терапію згідно з 

Наказом № 271 від 13.06.2005р. «Про затвердження протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія». Ця терапія 
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включала карсил 1таблетка 3 рази на добу всередину, вітамін Е – 1 капсула 3 

рази на добу всередину, реосорбілакт 200,0 – внутрішньовенно, краплинно 

№5. 

Глутаргін (сіль L-аргініну та глутамінової кислоти) синтезований ТОВ 

«Фармацевтична компанія «Здоров'я», Україна, Харків, затверджений для 

використання в клінічній практиці Наказом МОЗ України № 266 від 

19.06.2003р. до 19.06.2008р., реєстраційне посвідчення Р.06.03/0754; № 139 

від 18.03.08р. до 18.03.13р., реєстраційне посвідчення UA/4022/03/01; № 34 

від 18.01.2013р. до 18.01.2018р., реєстраційне посвідчення UA/4022/03/01. 

Препарат призначали внутрішньовенно краплинно по 10 мл 40% розчину в 

200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду 1 раз на добу впродовж 10 діб із 

наступним переходом на таблетовану форму в дозі 0,75 г 3 рази на добу 

впродовж 1 місяця незалежно від прийому їжі.  

Урсосан (урсодезоксихолева кислота фірми ПРО. МЕД. ЦС Прага а.т., 

Чехія), затверджений Наказом МОЗ № 412 від 17.08.2005р. до 17.08.2010р., 

реєстраційне посвідчення UA/3636/01/01, Наказом МОЗ № 655 від 

06.08.2010р. до 06.08.2015р., реєстраційне посвідчення UA/3636/01/01. 

Препарат призначали в дозі 10 мг на кілограм маси тіла на добу під час 

прийому їжі протягом 1,5 місяця. 

Огляд хворих із клінічною оцінкою їхнього стану, лабораторними та 

інструментальними дослідженнями проводили під час їхнього стаціонарного 

лікування та через 1,5 місяця від початку лікування гепатопротекторами, а 

потім пацієнти проходили наступні курси цитостатичного лікування.   

Ефективність призначеної терапії оцінювали за наступними 

критеріями: динамікою клініко-лабораторних даних, показників систем   

ПОЛ – АОЗ, маркерів ендогенної інтоксикації, рівнем IL-1β та TNF-α, 

можливістю проведення курсу ХТ у повному обсязі (перенесення курсу на 

більш пізній термін, зниження дози чи відміна ХТ у зв’язку з 

гепатотоксичністю).  
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Серед обстежених хворих на ХЛЛ із ХМІГ було 69 чоловіків, що 

становило 60%, та 46 жінок – 40% (рис. 2.1). Наведені дані свідчать про те, 

що ХЛЛ із більшою частотою зустрічається у чоловіків, що відповідає даним 

літератури [3, 221]. 

 

Рис. 2.1. Розподіл обстежених хворих на хронічний лімфолейкоз із 

хронічним медикаментозно-індукованим гепатитом за статтю. 

 

Вік обстежених хворих коливався від 38 до 74 років, у середньому 

складаючи (58,4±4,38) роки. Згідно з класифікацією, запропонованою 

Міжнародним європейським семінаром із охорони здоров’я людей похилого 

та літнього віку (1963), усі обстежені на ХЛЛ із ХМІГ відповідно до віку 

були розподілені наступним чином: хворі молодого віку (20-44 роки) – 2 

(1,74%) осіб, середнього віку (45-59 років) – 54 (46,96%), похилого віку (60-

74 роки) – 59 (51,3%) осіб (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Статево-вікова структура обстежених хворих на хронічний 

лімфолейкоз із хронічним медикаментозно-індукованим гепатитом  

Вікові 

групи, 

роки 

Хворі на ХЛЛ із 

ХМІГ, (n=115) 

Стать 

чол. (n=69) жін. (n=46) 

абс. % абс. % абс. % 

20-44 2 1,74 0 0,00 2 1,74 

45-59 54 46,96 33 28,7 21 18,26 

60-74 59 51,3 36 31,3 23 20,0 

Разом 115 100,0 69 60,0 46 40,0 

Примітки: 1. абс. – абсолютне число хворих у цій групі; 

2. % – від загальної кількості хворих; 

3. n – кількість хворих. 
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Найчисельнішими були вікові групи хворих віком 60-74 і 45-59 років, 

відповідно 51,3% і 46,96% обстежених (табл. 2.1). 

Тривалість ХЛЛ у пацієнтів коливалася від 6 місяців до 7 років, 

становлячи в середньому (4,2±0,16) роки, а середній вік початку недуги – 

(53,5±3,7) роки (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Розподіл обстежених хворих за тривалістю хронічного 

лімфолейкозу 

Тривалість 

захворювання 

Хворі на ХЛЛ із 

ХМІГ, (n=115) 

Стать 

чол. (n=69) жін. (n=46) 

абс. % абс. % абс. % 

До 1 року 31 26,96 19 16,52 12 10,43 

До 5 років 66 57,39 39 33,81 27 23,48 

5-10 років 18 15,65 11 9,57 7 6,09 

Разом 115 100,0 69 60,0 46 40,0 

Примітки: 1. абс. – абсолютне число хворих у цій групі; 

2. % – відсоток від хворих даної групи; 

3. n – кількість хворих. 

 

Слід відзначити, що у 12 (10,43%) жінок тривалість недуги становила 

не більше 1 року, у 27 (23,48%) – до 5 років, і тільки в 7 (6,09%) пацієнток –       

5 років і більше. Серед обстежених чоловіків значну частку – 39 (33,81%) 

пацієнтів, склали хворі з тривалістю недуги до 5 років. 

Таблиця 2.3 

Розподіл обстежених хворих за стадією хронічного лімфолейкозу 

Стадія ХЛЛ Хворі на ХЛЛ із ХМІГ, (n=115) 

абс. % 

0 0 0 

І 1 0,87 

ІІ 18 15,65 

ІІІ 56 48,7 

ІV 40 34,78 

Примітки: 1. абс. – абсолютне число хворих у даній групі; 

2. % – відсоток від хворих даної групи; 

3. n – кількість хворих. 
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Як показано в табл. 2.3, ХМІГ частіше виникав у хворих із ІІІ та          

ІV стадіями ХЛЛ за системою Rai (1994 р.). 

Детальну клінічну характеристику обстежених хворих, результати 

лабораторних та інструментальних досліджень подано в розділі 3. 

Дослідження проводилось із дотриманням основних положень GCP 

(1996 р.), конвенції Ради Європи про права людини та біомедицини (від 

04.04.1997 р.), Гельсінської декларації про етичні принципи проведення 

наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2000) і наказу МОЗ 

України № 281 від 01.11.2000 р. Карта та формуляр інформованої згоди 

пацієнта були схвалені комісією з питань біомедичної етики ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України (м. Івано-

Франківськ). 

 

2.2. Методи обстеження 

Програма загальноклінічного обстеження хворих на ХЛЛ із ХМІГ 

передбачала вивчення анамнестичних даних, деталізацію скарг щодо 

основних синдромів, об’єктивне обстеження, дані лабораторних та 

інструментальних методів дослідження кожного хворого. 

Вивчення клінічної картини проводилося за єдиною методикою для 

усіх хворих із використанням спеціально розробленої «Індивідуальної карти 

обстеження хворого», до якої увійшли розділи щодо паспортної частини, 

скарг, характеристики основних синдромів і симптомів, дані об’єктивного 

клінічного та додаткових методів обстеження. Основні показники перебігу 

захворювання визначалися до лікування, через 2 тижні та 1,5 місяця від 

початку терапії. 

Із метою встановлення діагнозу ХЛЛ оцінювали зміни загального 

аналізу крові, мієлограми. Для верифікації В- чи Т-клітинної форми ХЛЛ 

використовували імунофенотипування лімфоцитів крові.  

Для діагностики ХМІГ ми брали до уваги такі критерії: 
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- клінічні: враховували наявність астено-вегетативного, диспепсичного, 

жовтяничного, больового синдромів, гепато- і спленомегалії, портальної 

гіпертензії, печінкової енцефалопатії; 

- лабораторні ознаки ураження печінки, які характеризують основні 

сироватково-біохімічні синдроми, що засвідчують її ураження: холестазу, 

мезенхімально-запальної активності, цитолізу та гепатоцелюлярної 

недостатності; 

- зв’язок із прийомом ХТ; 

- виключення інших причин ураження печінки. 

Загальний стан пацієнтів оцінювали за шкалою Cхідної кооперативної 

групи дослідження раку, затвердженою ВООЗ – шкалою ECOG, яка 

призначена для визначення ступеня працездатності онкологічного хворого 

(табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Оцінка загального стану хворого за шкалою ECOG 

Ступінь ECOG 

0 Нормальна активність, відсутність скарг та ознак пухлинного 

процесу. 

1 Незначне зниження активності та толерантності до 

навантаження. Нормальна активність спричиняє напруження, 

помітне зниження активності. 

2 Нормальна активність неможлива, однак в стані доглядати за 

собою. 

3 Час від часу потребує допомоги, та все ж більшість часу в стані 

доглядати за собою. 

Вимагає постійного догляду та підтримки, частої уваги 

медиків. 

4 Змушені перебувати в ліжку більшість часу, потребують 

спеціального догляду. 

Змушені постійно перебувати в ліжку, необхідність у 

кваліфікованій медсестрі. 

Важкохворі, госпіталізація, підтримуюче лікування. 

Помираючі. 
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Для оцінки цитолітичного синдрому в обстежених хворих визначали 

активність АлАТ й АсАТ. Діагностичне значення має також співвідношення 

АсАТ/АлАТ (коефіцієнт Де Рітіса), показник якого ≤ 1 характерний для 

запального типу цитолізу, а ≥ 1 – некротичного його варіанта. За рівнем 

тимолової проби вивчали вираженість мезенхімально-запального синдрому. 

Синдром холестазу оцінювали за змінами показників загального та прямого 

білірубіну, активності ЛФ, ГГТП та ступенем поширення 

внутрішньопечінкових проток за результатами ультразвукового дослідження. 

Прояви печінково-клітинної недостатності оцінювали за вмістом у сироватці 

крові загального білка та протромбінового індексу. Усі вказані показники 

визначались за допомогою уніфікованих методик, затверджених МОЗ 

України. 

Вірусна етіологія уражень печінки ідентифікувалася шляхом 

визначення маркерів вірусного гепатиту В і С відповідно до алгоритмів 

діагностики та була критерієм виключення. 

До обов’язкових інструментальних обстежень належало ультразвукове 

дослідження печінки, жовчовивідних шляхів та селезінки, яке проводили на 

доплеросонографі «Ecube-9» (США) з наступною обробкою його параметрів. 

Методика ультразвукового дослідження складалася з двох етапів: на 

першому з них виконувалося ультразвукове дослідження у В-режимі 

(загальне абдомінальне дослідження), на другому етапі – дослідження 

кровотоку у ворітній вені методами імпульсно-хвильової доплерографії [97]. 

На підставі оцінки доплерівського спектра визначали наступні кількісні 

параметри кровотоку у ворітній вені:  

- пікову (максимальну) систолічну швидкість кровотоку (Vps) – 

максимальну швидкість кровотоку в судині в систолу (см/с); 

- кінцеву діастолічну швидкість кровотоку (Ved) – максимальну 

швидкість кровотоку в судині в кінці діастоли (см/с);  

- середню максимальну швидкість кровотоку (ТAMX) (см/с). 
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Варіанти МІУП визначали залежно від ступеня підвищення рівня 

АлАТ, ЛФ та їх співвідношення [7] (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Варіанти медикаментозних уражень печінки 

Варіант АлАТ ЛФ АлАТ/ЛФ 

Гепатоцелюлярний варіант ураження >2 норма >5 

Холестатичний варіант ураження норма >2 <2 

Змішаний варіант ураження >2 >2 2-5 

 

Ступінь гепатотоксичності ХТ визначали згідно з рекомендаціями 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 1994р. (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Оцінка ступеня токсичності (ВООЗ) 

Показник Ступінь токсичності 

0 1 2 3 4 

Загальний 

білірубін 

<1,25хN 1,26-2,5хN 2,6-5хN 5,1-10хN ≥10хN 

Амінотрансферази <1,25хN 1,26-2,5хN 2,6-5хN 5,1-10хN ≥10хN 

ЛФ <1,25хN 1,26-2,5хN 2,6-5хN 5,1-10хN ≥10хN 

ГГТП <1,25хN 1,26-2,5хN 2,6-5хN 5,1-10хN ≥10хN 

Холестерин <1,25хN 1,26-2,5хN 2,6-5хN 5,1-10хN ≥10хN 

Клінічні прояви - - - Прекома Кома 

Примітка: N-верхня межа норми. 

 

Визначення продуктів ПОЛ проводили за методом В. Б. Гаврилова в 

модифікації Е. Н. Коробейнікової [87] на спектрофотометрі «Specord-40».  

Метод ґрунтується на розпаді ендоперекисів із утворенням МА, який при 

взаємодії з тіобарбітуровою кислотою формує забарвлений комплекс 

тіобарбітурової кислоти активних продуктів (ТБК-ап). МА є маркером 

інтенсивності вільнорадикальних процесів як кінцевий продукт ланцюга 

пероксидації. 
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Для визначення стану АОЗ досліджували активність ключових 

антиоксидантних ферментів крові – церулоплазміну та насиченість 

трансферину залізом. Активність церулоплазміну визначали, 

використовуючи методику Г. О. Бабенка [8]. Метод полягає в тому, що 

церулоплазмін сироватки крові при температурі 37оС окислює 

парафенілендиамін і при цьому змінюється інтенсивність зафарбовування 

останнього пропорційно до активності ферменту. У подальшому активність 

церулоплазміну визначали за формулою: 

А = 10·Е·(1+0,002 а) / 0,0016 а, 

де А – активність ферменту в умовних одиницях у плазмі; 

Е – екстинція проби; 

а – вміст сироватки в крові за гематокритом. 

Для визначення насиченості трансферину залізом використовували 

методику Г. О. Бабенка, яка полягає в тому, що до сироватки крові додають 

розчин із певною кількістю заліза. Одна частка заліза насичує трансферин, 

інша ж осаджується білками крові, що проявляється у вигляді помутніння 

проби. Ступінь цього помутніння визначали колориметрично. Показник 

насиченості вираховували за формулою:  

Птр = 0,1· Е / 0,002·Г, 

де Птр – показник насиченості трансферину залізом; 

Е – екстинція проби; 

Г – гематокрит. 

Концентрацію МСМ у крові визначали скринінг-методом у модифікації 

Н. І. Габріеляна та співавторів [31]. Він ґрунтується на осадженні білків 

сироватки крові 10% розчином трихлороцтової кислоти з наступним 

центрифугуванням 30 хвилин при 3000 обертів за хвилину. Для кількісної 

оцінки МСМ, яку проводили за допомогою спектрофотометра СФ-46, 

використовували показник абсорбції при довжині хвилі 254 нм. Вміст МСМ 

визначали в одиницях умовних. 
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Детоксикаційну функцію печінки вивчали за активністю 

печінковоспецифічного ферменту – аргінази. Вміст аргінази в плазмі крові 

визначали за методом Сніпачо в модифікації В. А. Храмова й Г. Г. Листопад 

(1973) [152] з використанням наборів фірми «Lahema» (Чехія) на 

фотоелектрокалориметрі КФК-2НП. 

Вміст TNF-α досліджували стандартизованим імуноферментним 

методом із використанням набору реагентів «ELISA-TNFα» (DIACLONE, 

Франція). Він базується на принципі «сендвіча», який вимірює «вільні» 

форми цитокіну TNF-α людини. Для проведення імуноферментного аналізу 

забір крові проводили вранці до прийому їжі стерильним одноразовим 

шприцом із ліктьової вени. Відібрану кров у проміжку 30 хв після її забору 

центрифугували при 2000g  протягом 20 хв. Отриману плазму витримували 

12 годин у холодильнику, а потім заморожували при  200 С. Фотометрію проб 

проводили на імуноферментному аналізаторі «STAT FAX-303-Plus» фірми 

«Awarchest Technology» при довжині хвилі 450 нм. Величину TNF-α 

визначали в пг/мл.  

Визначення рівня IL-1β сироватки крові проводили методом 

імуноферментного аналізу на аналізаторі «Stat Fax 303 Plus» (США) з 

використанням наборів реагентів «IL-1β ELISA» (DIACLONE, Франція). 

Величину IL-1β визначали в пг/мл.  

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою 

комп’ютерної програми STATISTIKA-6 і пакета статистичних функцій 

програми «Microsoft Excel» на персональному комп’ютері, застосовуючи 

варіаційно-статистичний метод аналізу. Вираховували середню арифметичну 

величину М, середнє квадратичне відхилення δ, середню помилку середньої 

арифметичної m, число варіанта (n), вірогідність різниці двох середніх 

арифметичних «р», величини р<0,05 вважали достовірними. Кореляційний 

аналіз проводили за коефіцієнтом Пірсона (rxy). Для порівняння вірогідності 

між групами дослідження щодо динаміки клінічних симптомів та 

фізикальних змін використовувався точний критерій Фішера.    
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХРОНІЧНОГО 

МЕДИКАМЕНТОЗНО-ІНДУКОВАНОГО ГЕПАТИТУ У ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЛЕЙКОЗ 

 

У даному розділі відповідно до структури дослідження подано 

порівняльні результати клініко-інструментальних та лабораторних змін із 

боку печінки у 115 хворих на ХМІГ, що виник на фоні ХТ ХЛЛ, а також 

окремі клініко-інструментальні та лабораторні показники 20 здорових осіб.  

3.1. Клініко-лабораторна характеристика хронічного 

медикаментозно-індукованого гепатиту у хворих на хронічний 

лімфолейкоз 

Проаналізовано скарги, анамнестичні дані, медичну документацію 

хворих на ХЛЛ із ХМІГ, включених у дослідження. Встановлено, що у всіх 

обстежених хворих ХМІГ розвивалися латентно, без епізодів гострого 

токсичного гепатиту. У 30% випадків ХМІГ характеризувалися 

безсимптомним перебігом, а ураження печінки виявлялося тільки за 

результатами оцінки основних клініко-лабораторних синдромів.  

Загальний стан пацієнтів оцінювали за шкалою Cхідної кооперативної 

групи дослідження раку, затвердженою ВООЗ – шкалою ECOG, 

запропонованою для визначення ступеня працездатності онкологічного 

хворого. При проведенні ХТ лейкераном у хворих на ХЛЛ збережена 

працездатність відмічалась у 10,81% хворих (ступінь 0), а її порушення 1 та  

2 ступенів мали місце приблизно в однакової кількості хворих (у 40,54% та 

48,65%, відповідно). При аналізі оцінки загального стану хворих, які 

отримували схеми FC та CHOP, встановлено, що 60,53% та 65% із них, 

відповідно, не здатні до трудової діяльності (2 ступінь), а 7,89% та 10% 

потребують значної допомоги та медичного обслуговування (3 ступінь). 

Отримані дані свідчать про те, що ХТ із використанням 2-х і більше 

препаратів, призводить до значно вираженого погіршення загального стану 
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пацієнтів, зниження працездатності та можливості самостійно піклуватися 

про себе. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Група І Група ІІ Група ІІІ

Ступінь 3 0 7,89% 10%

Ступінь 2 48,65% 60,53% 65%

Ступінь 1 40,54% 26,32% 20%

Ступінь 0 10,81% 5,26% 5% 

Рис. 3.1. Розподіл хворих за ступенем працездатності за шкалою ECOG. 

Як видно з таблиці 3.1, серед клінічних проявів ураження печінки 

симптоми астено-вегетативного синдрому були найчастішими і виявлялися у 

96 (83,48%) хворих. Цей синдром проявлявся, в основному, загальною 

слабкістю, низькою працездатністю, підвищеною втомлюваністю, 

психоемоційною лабільністю та головним болем. 

Встановлено, що особливість маніфестації клінічних проявів ХМІГ 

залежала від схеми ХТ. Зокрема, в досліджуваних осіб, яким проводили 

лікування ХЛЛ лейкераном, провідними симптомами були: гепатомегалія 

(83,78%), аcтено-вегетативний синдром (70,27%), зниження апетиту (56,76%) 

та спленомегалія (54,05%) (табл. 3.1). Варто відзначити, що диспепсія 

(54,05%), субіктеричність шкіри і слизових (48,65%), жовтяниця (29,73%) та 

свербіж шкіри (18,92%) у цих осіб виникали вірогідно частіше, ніж у хворих 

ІІ групи, які отримували лікування за схемою FC (р<0,01).   
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Таблиця 3.1 

Частота клінічних проявів у хворих на хронічний лімфолейкоз із 

хронічним медикаментозно-індукованим гепатитом 

Клінічні прояви Усі хворі 

на ХМІГ, 

(n=115) 

Хворі, які 

отримували 

лейкеран, 

(n=37) 

Хворі, які 

отримували 

схему FC, 

(n=38) 

Хворі, які 

отримували 

cхему(CHOP), 

(n=40) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Зниження 

апетиту 

65 56,52 21 

 

56,76 

р1-2>0,05 

19 50 

р2-3>0,05 

25 62,5 

р1-3>0,05 

Схуднення 56 48,70 17 45,95 

р1-2>0,05 

19 50 

р2-3>0,05 

20 50 

р1-3>0,05 

Диспепсичний 

синдром: 

Нудота 

 

Метеоризм 

 

Закрепи, 

проноси     

46 

 

25 

 

16 

 

14 

40 

 

21,74 

 

13,91 

 

12,17 

20 

 

10 

 

6 

 

8 

54,05 

р1-2<0,01 

27,03 

р1-2>0,05 

16,22 

р1-2>0,05 

21,62 

р1-2<0,05 

9 

 

6 

 

4 

 

2 

23,68 

р2-3>0,05 

15,79 

р2-3>0,05 

10,53 

р2-3>0,05 

5,26 

р2-3>0,05 

17 

 

9 

 

6 

 

4 

42,5 

р1-3>0,05 

22,5 

р1-3>0,05 

15 

р1-3>0,05 

10 

р1-3>0,01 

Астено-

вегетативний  

синдром 

96 83,48 26 70,27 

р1-2>0,05 

32 84,21 

р2-3>0,05 

38 95 

р1-3<0,01 

Важкість у 

правому 

підребер’ї 

42 36,52 16 43,24 

р1-2>0,05 

12 31,58 

р2-3>0,05 

14 35 

р1-3>0,05 

Больовий 

синдром 

25 21,74 9 24,32 

р1-2>0,05 

7 18,42 

р2-3>0,05 

9 22,5 

р1-3>0,05 

Гепатомегалія 94 81,74 31 83,78 

р1-2>0,05 

30 78,95 

р2-3>0,05 

33 82,5 

р1-3>0,05 

Спленомегалія 56 48,70 20 54,05 

р1-2>0,05 

16 42,11 

р2-3>0,05 

20 50,0 

р1-3>0,05 

Субіктеричність 35 30,43 18 48,65 

р1-2<0,01 

6 15,79 

р2-3>0,05 

11 27,5 

р1-3<0,05 

Жовтяниця 19 16,52 11 29,73 

р1-2<0,01 

1 2,63 

р2-3<0,05 

7 17,5 

р1-3>0,05 

Свербіж шкіри  12 10,43 7 18,92 

р1-2<0,01 

- 0 

р2-3<0,05 

5 12,5 

р1-3>0,05 

Примітки:  

1. % – відсоток від числа хворих цієї групи; 

2. n – кількість хворих у групі; 

3. Вірогідність різниці показників між: p1-2 – хворими І та ІІ груп, р1-3 – 

хворими І та ІІІ груп, р2-3 – хворими ІІ та ІІІ груп згідно з точним критерієм 

Фішера. 
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При використанні схеми FC провідним був аcтено-вегетативний 

синдром (84,21%), гепатомегалія (78,95%), а також спостерігали зниження 

апетиту та схуднення (50%), проте частота персистенції цих проявів 

достовірно не відрізнялася згідно з точним критерієм Фішера від аналогічних 

значень у І та ІІІ групах. 

У хворих на ХЛЛ, основною тактикою терапії в яких було 

використання схеми СНОР, при вивченні скарг та об’єктивному обстеженні 

теж найчастіше діагностували прояви аcтено-вегетативного синдрому (95%), 

зокрема, зниження апетиту (62,5%). Одночасно в обстежених, які лікувалися 

за схемою СНОР, у 82,5% випадків визначали безсимптомну гепатомегалію. 

Характерним для досліджуваних ІІІ групи були і прояви холестазу, що 

відзначалися субіктеричністю та іктеричністю шкіри і слизових (27,5%) та 

жовтяницею (17,5%). У 42,5% хворих цієї групи спостерігали ознаки 

диспепсичного синдрому, провідними симптомами якого були нудота 

(22,5%) та метеоризм (15%).  

Також у незначної частини пацієнтів (12,17%) із ХМІГ спостерігали 

зниження когнітивних функцій – пам’яті, уваги, інтелекту, поведінки та 

порушення ритму і структури сну як проявів латентної печінкової 

енцефалопатії, що впливало на їхню якість життя та працездатність. 

При об’єктивному обстеженні помірно виражене збільшення розмірів 

печінки мало місце в 31 (83,78%) хворого І, 30 (78,95%) – ІІ та 33 (82,5%) – 

ІІІ груп. При пальпації печінки у 21,74% хворих на ХЛЛ із ХМІГ виявляли 

заокругленість нижнього полюса, чутливість або болючість її нижнього 

краю. Середні розміри печінки, визначені перкуторним методом за 

Курловим, в обстежених хворих перевищували нормативні показники. При 

цьому 1-й розмір рівнявся (14,5±0,9) см, 2-й – (12,5±0,5) см, 3-й –     

(10,2±0,4) см. Збільшення розмірів печінки, на наш погляд, зумовлене 

інфільтрацією її паренхіми лейкозними клітинами, запальними елементами, 

розвитком фіброзу та венозним повнокрів’ям, що підтверджується й іншими 

дослідниками [12]. 
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Інколи (в 34 хворих) клінічні прояви патології були відсутні навіть при 

вираженому збільшенні розмірів печінки. Ось чому для вивчення та 

уточнення її ураження ми надавали особливої уваги інструментальним 

методам обстеження. 

При ультразвуковому обстеженні гепатомегалію різного ступеня 

вираженості виявлено в 94 (81,74%) хворих на ХЛЛ із ХМІГ (табл. 3.2). 

Аналіз сонограм печінки показав, що в 45 (39,13%) хворих зафіксовано 

підвищення ехощільності печінки за рахунок ехоструктур великого й 

середнього діаметра (розростання сполучної тканини і фіброзування), а в 24 

(20,87%) хворих – зниження ехогенності органа (ймовірно, внаслідок 

інфільтрації печінки клітинами лімфоїдного ряду). Спленомегалію нами 

діагностовано у 56 (48,70%) пацієнтів. 

Таблиця 3.2 

Результати ультразвукового дослідження у хворих на хронічний 

лімфолейкоз із хронічним медикаментозно-індукованим гепатитом 

Ультрасонографічний 

показник 

Контроль, n=20 Хворі на ХЛЛ із ХМІГ, 

n=115 

Розміри правої долі, см 13,22±1,23 16,15±0,22* 

Розміри лівої долі, см 4,56±1,02 6,94±0,12* 

Підвищена ехогенність 

паренхіми печінки 

 -  45 (39,13%) 

Знижена ехогенність 

паренхіми печінки 

- 24 (20,87%) 

Розширення 

внутрішньопечінкових 

проток 

- 15(13,04%) 

Деформація жовчного 

міхура 

1(5%) 26 (22,61%) 

Примітки:  

1. Вказана абсолютна кількість хворих.  

2.У дужках – відсоток до загальної кількості осіб у групі. 

3.* – різниця вірогідна відносно показників контрольної групи, р<0,05. 
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У 26 (22,61%) хворих із підтвердженим медикаментозним ураженням 

печінки встановлена деформація контуру жовчного міхура. Розширення 

внутрішньопечінкових проток діагностовано в 15 (13,04%) хворих. 

Порушення пасажу жовчі по жовчовивідних шляхах вірогідно призводить до 

затримки виведення цитостатичних середників і є сприятливим фактором для 

розвитку ХМІГ [13].  

Дані про параметри портального кровотоку наведені в табл. 3.3. 

Дослідження портального кровотоку у хворих на ХЛЛ із  ХМІГ у 

порівнянні зі здоровими продемонструвало достовірне збільшення діаметра 

ворітної (11,8±0,24 мм) і селезінкової (10,5±0,42мм) вен (р<0,001). При 

проведенні дуплексного сканування ворітної вени у цих хворих відмічено 

достовірне зниження в ній Vps – (26,8±1,1) см/с (р<0,01), Ved – (16,4±1,5) 

см/с (р<0,05) і ТAMX – (21,6±1,1) см/с (р<0,01), у порівнянні з аналогічними 

показниками групи контролю. 

Таблиця 3.3 

Параметри портального кровотоку у хворих на хронічний лімфолейкоз 

із хронічним медикаментозно-індукованим гепатитом 

Показник Контроль, n=20 Хворі на ХЛЛ з 

МІУП, n=115 

Р 

Діаметр ворітної вени 

(d), мм 

10,5±0,3 11,8±0,24 <0,01 

Vps, см/с 32,4±1,6 26,8±1,1 <0,01 

Ved, см/с 21,2±1,7 16,4±1,5 <0,05 

ТAMX, см/с 26,8±1,2 21,6±1,1 <0,01 

Діаметр селезінкової 

вени (d), мм 

7,4±0,2 10,5±0,42 <0,001 

 

Примітка: р – різниця вірогідна відносно показників контрольної групи. 

 

На наступному етапі нами здійснено аналіз впливу основних схем ХТ 

на функціональний стан печінки у хворих на ХЛЛ, які призводили до 

виникнення ХМІГ (табл. 3.4). Встановлено, що використання лейкерану як 
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базового препарату ХТ спричиняло розвиток у хворих вираженого холестазу, 

який проявлявся зростанням у досліджуваних осіб середніх рівнів загального 

білірубіну, ЛФ та ГГТП. Слід зауважити, що концентрація загального 

білірубіну в сироватці крові при застосуванні лейкерану дорівнювала 

(34,2±2,4) мкмоль/л та була вірогідно вищою, у порівнянні з хворими, які 

отримували лікування з застосуванням схеми FC (р<0,05) та з пацієнтами, у 

лікуванні яких застосовували схему СНОР (р<0,05). Аналогічну тенденцію 

виявлено при аналізі динаміки ЛФ. У хворих, що отримували лейкеран, 

середня активність цього показника в плазмі крові дорівнювала (3005±165) 

нмоль/с•л та перевищувала аналогічний його рівень в 1,98 раза у хворих, 

яким застосовувалась схема FC (р<0,001), та в 1,24 раза в пацієнтів, що 

отримували терапію СНОР (р<0,01). Підтвердженням розвитку більш 

інтенсивного холестазу саме внаслідок застосування лейкерану був більш 

високий рівень ГГТП, у порівнянні з показниками у хворих, які отримували 

схеми СНОР та FC (р<0,001), відповідно в 1,24 і 1,62 раза (табл. 3.4). 

При аналізі медикаментозного впливу схеми FC встановлено 

переважання в клінічній картині синдрому цитолізу. Підтвердженням цьому 

стало значне зростання активності сироваткових трансаміназ. Так, активність 

АсАТ у групі хворих, яким застосовувалась ця схема, становила (1,34±0,05) 

ммоль/л год та була вірогідно вищою, у порівнянні з аналогічним значенням 

у хворих, терапію ХЛЛ яким здійснювали лейкераном – (0,64±0,05) ммоль/л 

год (р<0,001) і в пацієнтів, які отримували лікування за схемою СНОР 

(р<0,05). Схожу динаміку зафіксовано і при аналізі активності АлАТ у 

сироватці крові. Доведено, що у хворих, які лікувалися за схемою FC, 

середня активність АлАТ рівнялась (1,61±0,05) ммоль/л год та вдвічі 

перевищувала аналогічне значення в групи пацієнтів, які отримували 

лейкеран (р<0,001), а також була достовірно вищою, ніж у досліджуваних 

осіб, які лікувалися за схемою СНОР (р<0,05). 
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Таблиця 3.4 

Вплив диференційованих схем хіміотерапії на деякі біохімічні 

критерії функціонального стану печінки у хворих на хронічний 

лімфолейкоз 

Показники Контроль, 

n=20 

Лейкеран, 

n=37 

Схема FC, 

n=38 

Схема 

СНОР, n=40 

Білірубін 

загальний, 

мкмоль/л 

15,7±0,95 34,2±2,4 

р<0,001,  

р1-2<0,05 

25,9±2,1 

р<0,001,  

р2-3>0,05 

27,4±2,18 

р<0,001,  

р1-3<0,05 

Білірубін 

прямий, 

мкмоль/л 

3,96±0,16 12,4±0,8 

р<0,001,  

р1-2<0,001 

5,8±0,4 

р<0,001,  

р2-3>0,001 

10,8±0,6 

р<0,001,  

р1-3>0,05 

АсАТ,  

ммоль/л год 

0,38±0,02 0,64±0,05 

р<0,001,  

р1-2<0,001 

1,34±0,05 

р<0,001,  

р2-3<0,05 

1,18±0,04 

р<0,001,  

р1-3<0,001 

АлАТ,  

ммоль/л год 

0,41±0,03 0,74±0,06 

р<0,001,  

р1-2<0,001 

1,61±0,05 

р<0,001,  

р2-3<0,05 

1,41±0,07 

р<0,001,  

р1-3<0,001 

ГГТП,  

ммоль/л•год 3,27±0,16 

8,41±0,24 

р<0,001,  

р1-2<0,001 

5,2±0,18 

р<0,001,  

р2-3<0,001 

6,8±0,21 

р<0,001,  

р1-3<0,001 

ЛФ,  

нмоль/с•л 1174±114,5 

3005±165 

р<0,001,  

р1-2<0,001 

1520±125 

р>0,05,  

р2-3<0,001 

2430±108 

р<0,001,  

р1-3<0,01 

Тимолова 

проба, од 3,64±0,18 

6,4±0,05 

р<0,001,  

р1-2<0,001 

9,5±0,08 

р<0,001,  

р2-3<0,001 

8,2±0,1 

р<0,001,  

р1-3<0,001 

Загальний білок, 

г/л 74,37±2,43 

67,3±2,15 

р<0,05,  

р1-2<0,05 

58,06±2,74 

р<0,001,  

р2-3>0,05 

63,4±1,47 

р<0,001,  

р1-3>0,05 

Протромбіновий 

індекс, % 86,21±2,79 

82±3,11 

 p>0,05,  

р1-2>0,05 

78,6±2,12 

р<0,05, 

р2-3>0,05 

79,8±1,12 

p<0,05,  

р1-3>0,05 

Примітки: Вірогідність різниці показників, у порівнянні з: р – контрольною 

групою, p1-2 – між хворими, які отримували лейкеран та схему FC, р1-3 – між 

хворими, які отримували лейкеран та схему СНОР, р2-3 – між хворими, які 

отримували схему FC та СНОР. 

 

Про розвиток процесів цитолізу та холестазу на тлі використання схеми 

СНОР (табл. 3.4) свідчило підвищення активності трансаміназ (АлАТ – у  
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3,44 раза, АсАТ – у 3,1 раза, відповідно), ГГТП (у 2,08 раза) та ЛФ (у 2,07 

раза), порівняно з практично здоровими особами. Одночасно порушувалася 

здатність печінки до кон’югації та виділення білірубіну, що проявлялося 

зростанням рівня даного пігменту в сироватці крові в 1,75 раза (р<0,001). 

Отже, використання схеми СНОР сприяло виникненню змішаного варіанта 

ХМІГ. 

Про розвиток мезенхімально-запального синдрому свідчило 

збільшення показника тимолової проби в 1,76 раза (р1<0,001), у 2,61 раза 

(р<0,001)  та 2,25 раза (р<0,001), відповідно, у хворих І, ІІ та ІІІ груп, у 

порівнянні з контрольною групою. 

Зниження синтетичної функції печінки виявлялося в 76,52% хворих, 

при цьому цей синдром був більш вираженим у хворих, які отримували 

лікування за схемою FC. Установлено зниження рівня загального білка крові 

на 9,51% (р<0,05) у хворих І групи, на 21,93% (р<0,001) – ІІ групи та на 

14,75% (р<0,001) – ІІІ групи, у порівнянні з показниками в практично 

здорових осіб. Слід зазначити, що різниця показників загального білка була 

вірогідною між особами, які лікувалися за схемою FC та лейкераном           

(р1-2<0,05). Протромбіновий індекс особливо знижувався в пацієнтів, у 

лікуванні яких застосовували схеми FC та СНОР, та був відповідно в 1,1 та 

1,08 раза нижчий, ніж у здорових людей (р<0,05). У хворих, що отримували 

лейкеран, протромбіновий індекс становив 82% та вірогідно не відрізнявся 

від групи контролю (р>0,05). 

Нами проаналізовано частоту виявлення різних варіантів ХМІГ, 

залежно від отриманої ХТ (рис. 3.2). Як видно з отриманих результатів, 

досліджувані схеми ХТ різноспрямовано впливали на функціональний стан 

печінки та викликали різні варіанти ХМІГ. Так, при використанні лейкерану 

найбільш частим був холестатичний варіант ХМІГ (70,27%). Застосування 

схеми FC cупроводжувалося переважанням синдрому цитолізу (81,58%). 

Проведення ХТ ХЛЛ із використанням схеми СНОР призводило до 

формування, в основному, змішаного варіанта ХМІГ (65%). 
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Варіанти ХМІГ 

 
           Лейкеран                       Схема FC                   Схема CHOP 

 
 

Рис. 3.2. Частота виявлення різних варіантів хронічного медикаментозно-

індукованого гепатиту при використанні лейкерану, схем FC та CHOP. 

 

Безпосередній зв’язок розвитку ХМІГ залежно від схем застосованої 

ХТ прослідковувався у всіх досліджуваних хворих, хоча час розвитку 

уражень печінки від початку цитостатичного лікування був дещо 

варіабельним – від 3 до 6 місяців у 30 хворих (26,09%), від 6 до 12 місяців у 

38 хворих (33,04%), більше 1 року в 47 хворих (40,87%). 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ розрізняють 5 ступенів інтенсивності 

побічних дій протипухлинних препаратів, у тому числі й проявів 

гепатотоксичності. Ми проаналізували частоту виявлення ступенів 

гепатотоксичності в наших хворих (рис. 3.3). 

Із рис. 3.3 видно, що найбільш гепатотоксичним впливом відзначалась 

схема СНОР. Серед хворих ІІІ групи, яким здійснювалось лікування за цією 

схемою, виявлено 5% хворих із ІІІ ступенем гепатотоксичності. Водночас 

кількість осіб, в яких встановлена гепатотоксичність І ступеня серед хворих, 

які отримували ХТ схемою СНОР, була меншою в порівнянні з І та ІІ 

групами. 
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Рис. 3.3. Розподіл ступенів гепатотоксичності при застосуванні різних схем 

хіміотерапії. 

 

Порівнюючи гепатотоксичність використовуваних схем лікування ХЛЛ 

в інших групах, варто відзначити, що лейкеран загалом виявився менш 

гепатотоксичним, аніж схема FC та найбільш безпечним серед 

досліджуваних препаратів. Про це свідчить удвічі нижчий рівень осіб із 

середнім ступенем гепатоксичності в І групі (8%), у порівнянні з ІІ групою 

(16%). 

Також був проведений аналіз залежності ступеня гепатотоксичності від 

кількості факторів ризику (табл. 3.5). Для аналізу були визначені наступні 

фактори ризику: вік старше 50 років, раніше проведені курси ХТ, ожиріння, 

цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, захворювання нирок. 

Доведено, що наявність описаних вище факторів ризику збільшує 

вірогідність гепатотоксичного впливу хіміопрепаратів. 
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Таблиця 3.5 

Вираженість гепатотоксичності, залежно від наявності факторів 

ризику 

Кількість 

факторів ризику 

Хворі на ХЛЛ із ХМІГ (n=115) 

Ступінь 1, n=95 Ступінь 2, n=17 Ступінь 3, n=3 

0 - - - 

≥ 1  3 (3,16%) - - 

≥ 2  15 (15,79%) 3 (17,65%) - 

≥ 3  72 (75,79%) 8 (47,06%) - 

≥ 4  5 (5,26%) 5 (29,41%) 1 (33,33%) 

≥ 5  - 1 (5,88%) 2 (66,67%) 

Примітка: вказаний відсоток до загальної кількості осіб у групі. 

 

Аналіз залежності між факторами ризику виникнення ХМІГ в осіб із 

різною за вираженням гепатотоксичністю показав, що серед хворих із її І 

ступенем переважали особи з наявністю 3 факторів ризику. У хворих із 

гепатотоксичністю ІІ ступеня виявлено 3 або 4 чинники ризику. Слід 

зауважити, що найбільш шкідливим виявився вплив ХТ на хворих, в яких 

перед початком лікування було встановлено наявність 5 та більше факторів 

ризику. Як видно із таблиці 3.5, у таких хворих часто відзначався найвищий 

ІІІ ступінь гепатотоксичності. Слід відзначити, що серед осіб із виявленою 

гепатотоксичністю, незалежно від її ступеня, не було жодного хворого без 

факторів ризику. 

 

3.2. Зміни стану перекисного окислення ліпідів, антиоксидантного 

захисту, детоксикаційної функції печінки та метаболічної інтоксикації у 

хворих на хронічний лімфолейкоз із хронічним медикаментозно-

індукованим гепатитом 

Процеси ПОЛ активовані в усіх групах хворих, значення їх були 

вірогідно вищими, ніж у здорових людей (р<0,001) (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

 Характеристика показників системи перекисне окислення ліпідів – 

антиоксидантний захист у хворих на хронічний лімфолейкоз, залежно 

від отриманої хіміотерапії 

Показники Контроль, 

n=20 

Лейкеран, 

n=37 

Схема FC, 

n=38 

Схема 

СНОР, n=40 

МА, 

нмоль/мл 

2,56±0,16 

 

5,74±0,09 

р<0,001 

р1-2<0,001 

6,55±0,13 

р<0,001 

р2-3>0,05 

6,25±0,11 

р<0,001 

р1-3<0,01 

Активність 

церулоплазміну, 

ум.од. 

26,52±1,18 

36,98±1,44 

р<0,001 

р1-2<0,05 

41,45±1,49 

р<0,001 

р2-3>0,05  

39,9±1,65 

р<0,001 

р1-3>0,05 

Показник 

насиченості Тф 

залізом, ум.од.  

0,25 ±0,02 

0,11±0,013 

р<0,001 

р1-2>0,05 

0,08±0,013  

р<0,001 

р2-3>0,05 

0,09±0,012  

р<0,001 

р1-3>0,05 

Примітки: Вірогідність різниці показників у порівнянні з: р – контрольною 

групою, p1-2 – між хворими, які отримували лейкеран та схему FC, р1-3 – між 

хворими, які отримували лейкеран та схему СНОР, р2-3 – між хворими, які 

отримували схему FC та СНОР. 

 

Однак, як видно з табл. 3.6, у хворих, у лікуванні яких застосовували 

схеми FC та СНОР, вони є вираженішими. Так, у хворих ІІІ групи рівень МА 

в 2,44 раза перевищував значення здорових осіб (р<0,001), а у хворих ІІ 

групи рівень МА був майже в 2,6 раза вищий за показник здорових людей 

(р<0,001). У пацієнтів, які отримували лейкеран, цей показник був у 2,24 раза 

вищий за дані здорових людей (р<0,001). Наведені результати  вказують на 

глибоку декомпенсацію процесів ПОЛ у цих хворих, яка є стимулятором 

розвитку ендогенної інтоксикації. 

Нами встановлено прямий кореляційний зв’язок середньої сили між 

збільшенням активності АлАТ та рівнем МА в усіх досліджуваних групах. 

Коефіцієнт кореляції (r) між наведеними показниками дорівнював +0,58 

(р<0,01) у досліджуваних І групи, +0,69 (р<0,01) у досліджуваних ІІ групи та 

+0,67 (р<0,01) у хворих, яким проводили терапію СНОР (ІІІ група). Це 
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свідчить про те, що інтенсивність процесів ПОЛ зумовлює інтенсивність 

цитолізу гепатоцитів (рис. 3.4; рис. 3.5; рис. 3.6). 
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Рис. 3.4. Кореляційний зв’язок між активністю АлАТ та концентрацією 

малонового альдегіду у хворих, яким проводили терапію лейкераном. 
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Рис. 3.5. Кореляційний зв’язок між активністю АлАТ та концентрацією 

малонового альдегіду у хворих, яким проводили терапію схемою FC. 
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Рис. 3.6. Кореляційний зв’язок між активністю АлАТ та концентрацією 

малонового альдегіду у хворих, яким проводили терапію схемою CHOP. 

 

Активація процесів ПОЛ супроводжувалася напруженням системи 

АОЗ, на що вказувало збільшення активності металоферменту 

церулоплазміну й зменшення насиченості трансферину залізом, порівняно з 

контрольною групою, в усіх досліджуваних групах (табл. 3.6). Зокрема, 

активність церулоплазміну в крові була найвищою у хворих ІІ групи, які 

отримували лікування за схемою FC, і склала, відповідно, 41,45 ум.од., що в 

1,56 раза перевищувало аналогічний показник групи контролю (р<0,001). 

Одночасно активність церулоплазміну достовірно збільшувалася також у 

хворих І та ІІІ груп в 1,4 і 1,5 раза, відповідно (р<0,001).  

Водночас зафіксовано зменшення насиченості трансферину залізом на 

66% (р<0,001), 68% (р<0,001) і 64% (р<0,001) у хворих І, ІІ та ІІІ груп, у 

порівнянні з показниками контрольної групи. 

У хворих на ХЛЛ встановлено зниження детоксикаційної функції 

печінки, яку характеризує активність аргінази крові, в усіх досліджуваних 

групах (табл. 3.7). Так, у хворих ІІ групи активність аргінази печінки була 

найнижчою і становила (0,11±0,02) мкмоль/0,1 мл після використання схеми 
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FC, що в 2,82 раза нижче аналогічного показника групи контролю (р<0,001). 

Одночасно знижувалася активність аргінази також у хворих І та  ІІІ груп – в 

1,94 (р<0,01) і 2,38 раза, відповідно (р<0,001). 

Таблиця 3.7 

 Характеристика детоксикаційної функції печінки та ендогенної 

інтоксикації у хворих на хронічний лімфолейкоз, залежно від отриманої 

хіміотерапії 

Показники Контроль, 

n=20 

Лейкеран, 

n=37 

Схема FC, 

n=38 

Схема СНОР, 

n=40 

Аргіназа, 

мкмоль/0,1 мл 
0,31±0,04 

0,16±0,01 

р<0,01 

р1-2<0,05 

0,11±0,02 

р<0,001 

р2-3>0,05 

0,13±0,02 

р<0,001 

р1-3>0,05 

МСМ, ум.од. 0,23±0,021 0,38±0,025 

р<0,001 

р1-2<0,05  

0,45±0,018 

р<0,001 

р2-3>0,05  

0,43±0,02 

р<0,001  

р1-3>0,05 

Примітки: Вірогідність різниці показників, у порівнянні з: р – контрольною 

групою, p1-2 – між хворими, які отримували лейкеран та схему FC, р1-3 – між 

хворими, які отримували лейкеран та схему СНОР, р2-3 – між хворими, які 

отримували схему FC та СНОР. 

 

Зниження детоксикуючого потенціалу печінки підтверджує і динаміка 

змін вмісту МСМ, що є універсальним показником метаболічної інтоксикації.  

При оцінці ступеня ендогенної інтоксикації встановлено, що 

концентрація МСМ була вірогідно підвищеною у хворих усіх груп (табл. 3.7), 

проте виразнішими були зміни в групах пацієнтів, які отримували лікування 

за схемами FC та СНОР. Так, рівень МСМ у хворих ІІ групи зростав майже в 

2 рази (р<0,001), а ІІІ групи – в 1,87 раза (р<0,001), у порівнянні зі здоровими 

особами, проти 1,65 раза (р<0,001) в групі хворих, які отримували лейкеран. 

Кореляційний аналіз взаємозв’язків між показниками ендогенної 

інтоксикації та продуктами ПОЛ виявив пряму позитивну кореляційну 
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залежність між рівнями МСМ і МА (r=0,61 (р<0,01); r=0,55 (р<0,01); r=0,58 

(р<0,01) у І, ІІ, ІІІ групах, відповідно), що свідчить про значимість процесів 

інтенсифікації ПОЛ для оцінки інтенсивності ендогенної інтоксикації при 

ХМІГ у хворих на ХЛЛ. 

 

3.3. Зміни цитокінового профілю крові у хворих на хронічний 

лімфолейкоз із хронічним медикаментозно-індукованим гепатитом  

Із метою вивчення цитокінового профілю проводили визначення рівня 

TNF-α та IL-1β у плазмі крові досліджуваних хворих. Отримані результати 

відображені на рис. 3.7.  
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Примітка: * – різниця вірогідна відносно показників контрольної групи, 

р<0,001. 

Рис. 3.7. Концентрація інтерлейкіну-1β та фактора некрозу пухлин-α у 

хворих на хронічний лімфолейкоз із різними варіантами хронічного 

медикаментозно-індукованого гепатиту. 
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Встановлено, що в усіх групах обстежених хворих відмічається суттєве 

підвищення рівня прозапальних цитокінів – TNF-α та ІЛ-1β у плазмі крові. 

Концентрація TNF-α в цей період обстеження була підвищена у хворих І 

групи в 4,44 раза, у порівнянні з відповідним показником групи контролю 

(р<0,001), у хворих ІІ групи – у 5,37 раза (р<0,001), а ІІІ групи – у 5,6 раза 

(р<0,001), відповідно. 

 Аналогічні дані також були встановлені стосовно вмісту в сироватці 

крові IL-1β (рис. 3.7). Виявлено збільшення рівня IL-1β у сироватці крові 

хворих І групи на ХЛЛ із ХМІГ у 4,71 раза (р<0,001), у порівнянні з 

показником контролю, в обстежених ІІ групи – у 5,15 раза (р<0,001), а ІІІ – у 

5,63 раза (р<0,001), відповідно. 

При оцінці взаємозв’язків нами встановлено достовірний прямий 

кореляційний зв’язок між рівнем TNF-α та активністю АлАТ (r=0,54, р<0,05 у 

хворих ІІ групи, r=0,52, р<0,05 у хворих ІІІ групи), TNF-α та загальною 

білірубінемією (r=0,49, р<0,05 у хворих І групи, r=0,45, р<0,05 у хворих ІІІ 

групи), TNF-α та активністю ЛФ (r=0,39, р<0,05 у хворих І групи, r=0,41, 

р<0,05 у хворих ІІІ групи), TNF-α та активністю ГГТП (r=0,51, р<0,05 у 

хворих І групи, r=0,43, р<0,05 у хворих ІІІ групи), TNF-α та показником 

тимолової проби (r=0,42, р<0,05 у хворих І групи, r=0,51, р<0,05 у хворих ІІ 

групи, r=0,46, р<0,05 у хворих ІІІ групи). Наведені дані свідчать про те, що 

TNF-α, поряд із наростанням запального процесу, сприяє розвитку 

внутрішньопечінкового холестазу та гепатоцелюлярному пошкодженню.  

Також встановлено, що гіперпродукція TNF-α сприяє активації 

процесів ліпопероксидації. Про це свідчить встановлений прямий середньої 

сили кореляційний зв’язок між рівнями TNF-α та МА (r=0,68 (р<0,01)). 

Виявлено пряму позитивну кореляційну залежність між рівнями TNF-α та 

МСМ (r=0,6 (р<0,01)), що вказує на зв’язок TNF-α з розвитком метаболічної 

інтоксикації. 

На наступному етапі проаналізовано вплив окремих показників крові 

хворих на ХЛЛ із ХМІГ на ризик формування портальної гіпертензії. 
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Таблиця 3.8 

Дискримінантний вплив окремих показників крові на ризик 

формування портальної гіпертензії у хворих на хронічний лімфолейкоз із 

хронічним медикаментозно-індукованим гепатитом  

№ 

п/п 

Показник Власна 

лямбда 

Лямбда 

Уілкса 

F-

виключення 

Толерантність р 

1 Гемоглобін 0,73 0,59 39,52 0,94 <0,001 

2 Лейкоцити 0,97 0,44 2,75 0,68 >0,1 

3 Лімфоцити 0,99 0,43 0,6 0,69 >0,1 

4 ШОЕ 0,99 0,43 0,65 0,89 >0,1 

5 Загальний 

білірубін 

0,92 0,47 9,43 0,83 <0,01 

6 АлАТ 0,96 0,45 4,75 0,79 <0,05 

7 Загальний 

білок 

0,95 0,45 5,48 0,84 <0,05 

8 ПІ 0,93 0,46 7,53 0,74 <0,01 

 

Отримані результати досліджень, що представлені в табл. 3.8, 

засвідчили, що для прогнозування ризику виникнення портальної гіпертензії 

у хворих на ХЛЛ із ХМІГ велике значення мали рівні концентрації окремих 

показників крові. Достовірним дискримінантним внеском у розвиток 

портальної гіпертензії володіла концентрація гемоглобіну (власна лямбда 

0,73; лямбда Уілкса 0,59), загального білірубіну (власна лямбда 0,92; лямбда 

Уілкса 0,96), активність АлАТ (власна лямбда 0,96; лямбда Уілкса 0,45), 

рівень загального білка (власна лямбда 0,95; лямбда Уілкса 0,45) та 

протромбінового індексу (власна лямбда 0,93; лямбда Уілкса 0,46).  

Слід відзначити, що найбільш значимий дискримінантний вплив для 

формування уражень печінки зафіксований для рівня гемоглобіну. Як видно 

із таблиці 3.8, саме власна лямбда цього показника була найближчою до 0, у 

порівнянні з аналогічними значеннями для інших досліджуваних величин. 

Найменш вираженим, проте достовірним впливом (р<0,05) характеризувався 

рівень АлАТ. Водночас отримані в дослідженні результати показали, що 
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рівень лейкоцитів, лімфоцитів, а також швидкості осідання еритроцитів не 

впливали на ризик формування портальної гіпертензії (табл. 3.8). 

 

Примітка: *р<0,001, **р<0,01, ***р<0,05 

Рис. 3.8. Дискримінантний вплив окремих показників крові на ризик 

формування портальної гіпертензії у хворих на хронічний лімфолейкоз із 

хронічним медикаментозно-індукованим гепатитом. 

 

Отже, проведені наукові пошуки засвідчили той факт, що при оцінці 

загального стану хворого на ХЛЛ та прогнозуванні розвитку ХМІГ слід 

враховувати насамперед рівень гемоглобіну, білірубіну, АлАТ та 

протромбінового індексу як високочутливих критеріїв прогнозування 

виникнення у таких пацієнтів портальної гіпертензії. 

 

Таким чином, здійснене дослідження довело несприятливий вплив 

досліджуваних хіміотерапевтичних засобів на функціональний стан печінки 

та дало можливість встановити неоднорідність проявів медикаментозного 

ураження, залежно від типу препарату, який застосовується з метою 

цитостатичного лікування. 
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Як видно з отриманих результатів, досліджувані схеми ХТ 

диференційовано впливали на стан печінки та викликали різні варіанти 

ХМІГ. Так, застосування лейкерану призводило до виникнення, в основному, 

холестатичного (70,27%), схеми FC – гепатоцелюлярного (81,58%), а схеми 

СНОР – змішаного варіанта ХМІГ (65%). 

Розвиток медикаментозно-індукованих уражень печінки на тлі ХТ ХЛЛ 

супроводжувався активацією процесів ПОЛ та напруженням АОЗ, що 

проявлялося підвищенням вмісту МА, церулоплазміну та зниженням 

насиченості трансферину залізом. Зміни показників системи ПОЛ – АОЗ 

достовірно корелювали з маркерами функціонального стану печінки та 

рівнями компонентів синдрому ендотоксемії. 

Застосування ХТ призводило до виснаження детоксикуючого 

потенціалу печінки, що підтверджено зниженням активності аргінази 

сироватки крові й динамікою змін вмісту МСМ, що є універсальним 

показником метаболічної інтоксикації. 

Перебіг ХМІГ супроводжувався збільшенням рівня прозапальних 

цитокінів. Зокрема, у всіх обстежених групах хворих спостерігалося 

вірогідне зростання продукції IL-1β та TNF-α, яке визначало виразність 

синдрому запальної відповіді.  

Ступінь гепатотоксичності залежив як від режиму ХТ, так і від 

наявності факторів ризику. Причому, наявність двох і більше факторів 

ризику є несприятливим прогностичним критерієм відносно ступеня 

гепатотоксичності. 

Таким чином, у хворих на ХЛЛ із ХМІГ має місце комплекс клініко-

інструментальних і біохімічних змін, які обумовлюють клінічний перебіг 

обох захворювань і потребують диференційованого підходу до подальшого 

вибору тактики лікування. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЛЕЙКОЗ ІЗ ХРОНІЧНИМ 

МЕДИКАМЕНТОЗНО-ІНДУКОВАНИМ ГЕПАТИТОМ ІЗ 

ВКЛЮЧЕННЯМ ГЛУТАРГІНУ ТА УРСОСАНУ 

 

Як відомо, медикаментозна терапія ХМІГ включає послідовне або ж 

комбіноване застосування гепатопротекторів, ентеросорбентів, вітамінних 

середників, гормональних препаратів тощо [7, 15, 17]. Однак, незважаючи на 

доцільність перелічених методів лікування, не завжди вдається досягти 

достатнього клінічного ефекту. 

Одним із фрагментів проведеного дослідження є пошук шляхів 

підвищення ефективності лікування хворих на ХЛЛ із ХМІГ. Відповідно до 

завдань дослідження здійснено пошук медикаментозних середників, які 

мають здатність впливати на патогенетичні ланки розвитку ХМІГ. 

Традиційно хворим на хронічний медикаментозний гепатит призначаються 

різні за механізмом дії гепатопротектори [23, 55, 132]. Але в літературі 

відсутні дані про диференційований підхід до вибору гепатопротекторної 

терапії у хворих на ХЛЛ, залежно від варіанта ХМІГ. Враховуючи механізми 

дії, а також фармакоекономічні властивості препаратів, окрім пошуку нових 

ефективних засобів впливу, ми вважали особливо актуальною підтримку 

вітчизняного виробника. 

У даному розділі дослідження викладено результати динаміки клініко-

лабораторних показників при диференційованому лікуванні хворих на ХЛЛ 

із різними варіантами ХМІГ із використанням засобів базової терапії, а також 

медикаментозними комплексами зі застосуванням глутаргіну та урсосану. 

Серед патологічних змін у печінці при ХМІГ значну роль відіграють 

гіпоксія, зміна активності системи ПОЛ – АОЗ організму, розвиток 

ендогенної інтоксикації та порушення функціональної здатності гепатоцитів. 
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У зв’язку з цим з’ясування впливу застосованих методів терапії на 

показники, що визначають вищезгадані процеси, можуть бути водночас 

об’єктивними критеріями оцінки терапевтичної ефективності проведеної 

терапії хворим на ХМІГ. 

Для детального вивчення впливу досліджуваних препаратів на перебіг 

ХМІГ усі обстежені пацієнти були рандомізовані на такі групи: 

І – хворі з гепатоцелюлярним варіантом ХМІГ, лікування яким 

здійснювали, призначаючи базову терапію (n=20); 

ІІ – хворі з гепатоцелюлярним варіантом ХМІГ, яким до базової терапії 

додавали глутаргін (n=24);  

ІІІ – хворі з холестатичним варіантом ХМІГ, які отримували базову 

терапію (n=14); 

ІV – хворі з холестатичним варіантом ХМІГ, яким до комплексу 

лікування, окрім базової терапії, додавали урсосан (n=18); 

V – хворі зі змішаним варіантом ХМІГ, які отримували базову терапію 

(n=18); 

VІ – хворі зі змішаним варіантом ХМІГ, у лікуванні яких на фоні 

базової терапії застосовували комбінацію глутаргіну з урсосаном (n=21).  

Досліджувані групи були однорідні за віком, статтю, тяжкістю 

захворювання, що стало основою для проведення рандомізації. 

 

4.1. Оцінка ефективності лікування хворих на хронічний 

лімфолейкоз із гепатоцелюлярним варіантом хронічного 

медикаментозно-індукованого гепатиту з використанням глутаргіну 

Під час здійснення дослідження ми оцінювали загальний стан пацієнтів 

за шкалою ВООЗ – ECOG. Як засвідчують отримані дані, до початку 

лікування достовірних відмінностей між хворими І та ІІ групи не 

спостерігалося (рис. 4.1). 
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Рисунок 4.1. Розподіл хворих за ступенем працездатності за шкалою 

ECOG. 

 

Внаслідок лікування працездатність була повністю відновлена в 2 

(10%) хворих І групи та 4 (16,67%) хворих ІІ групи. Зниження працездатності 

І ступеня після проведеного лікування зареєстровано в 6 (30%) хворих І 

групи та 10 (41,67%) хворих ІІ групи. А 60% та 41,67% хворих І та ІІ груп, 

відповідно, залишались нездатними до трудової діяльності (2 ступінь). 

Таким чином виявлено, що терапія ХМІГ у гематологічних хворих під 

час проведення курсів ХТ не призводить до повного відновлення 

працездатності пацієнтів у досліджуваних групах, проте спостерігається 

покращення показника працездатності в групі хворих, які отримують 

глутаргін. 

Як показано в табл. 4.1, в обох групах хворих у процесі лікування 

виявлено позитивну динаміку відносно зменшення частоти проявів 

суб’єктивних клінічних ознак перебігу захворювання. 

Динаміка клінічних проявів відображена в таблиці 4.1. 

 



73 

 

Таблиця 4.1 

Динаміка клінічних проявів у хворих на гепатоцелюлярний варіант хронічного медикаментозно-

індукованого гепатиту під впливом базової терапії та базової терапії з глутаргіном 

 

Клінічні прояви 

І група (базова терапія), n=20 ІІ група (базова терапія і глутаргін), n=24 

До лікування На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

До лікування На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

Зниження апетиту 10 (50%) 7 (35%) 5 (25%) 12 (50%) 5 (20,83%)* 3 (12,50%)** 

Схуднення 9 (45%) 8 (40%) 6 (30%) 12 (50%) 9 (37,50%) 5 (20,83%)* 

Диспепсичний синдром: 

Нудота 

Метеоризм 

Закрепи, проноси     

5 (25%) 

3 (15%) 

2 (10%) 

2 (10%) 

3 (15%) 

2 (10%) 

2 (10%) 

1 (5%) 

2 (10%) 

1 (5%) 

1 (5%) 

1 (5%) 

6 (25%) 

4 (16,67%) 

2 (8,33%) 

2 (8,33%) 

2 (8,33%) 

1 (4,17%) 

1 (4,17%) 

1 (4,17%) 

1 (4,17%)* 

- 

1 (4,17%) 

- 

Астено-вегетативний  

синдром 

16 (80%) 12 (60%) 9 (45%)* 19 (79,17%) 8 (33,33%)** 2 (8,33%)*** 

Важкість у правому 

підребер’ї 

6 (30%) 4 (20%) 2 (10%) 8 (33,33%) 2 (8,33%)* 1 (4,17%)* 

Больовий синдром 4 (20%) 3 (15%) 2 (10%) 5 (20,83%) 2 (8,33%) - * 

Гепатомегалія  15 (75%) 11 (55%) 8 (40%) 18 (75%) 8 (33,33%) 6 (25,0%)*** 

Спленомегалія 8 (40%) 6 (30%) 6 (30%) 10 (41,67%) 7 (29,17%) 7 (29,17%) 

Субіктеричність шкіри та 

слизових 

3 (15%) 2 (10%) 2 (10%) 5 (20,83%) 2 (8,33%) - * 

Жовтяниця  1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (4,17%) - - 

 

Примітки: 1. У дужках вказаний відсоток до загальної кількості осіб у групі; 

2. Вірогідність різниці середніх значень до, під час та після лікування: *- р<0,05, **- р<0,01, *** - р<0,001. 
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Повторне обстеження після завершення курсу лікування дозволило 

встановити, що у хворих, які отримували глутаргін, у більшості випадків – у 

20 хворих (83,33%) досягнута стійка клінічна ремісія захворювання, а в 4 

(16,67%) – значне покращення стану здоров’я. Випадків погіршення стану 

здоров’я обстежених після завершення курсу лікування не було. У групі 

хворих, які отримували тільки базову терапію, стійка клінічна ремісія 

досягнута в 11 хворих (55%), покращення стану здоров’я – у 9 (45%). Так, в 

основній групі, яка отримувала додатково глутаргін, стійка клінічна ремісія 

була досягнута в 1,52 раза частіше, ніж у групі порівняння (р<0,05). 

Отримані дані та їхній аналіз свідчать, що вже на 4-5-у добу під 

впливом глутаргіну в пацієнтів ІІ групи покращувалося самопочуття, 

зменшувалася частота клінічних симптомів астено-вегетативного синдрому. 

У хворих, які отримували базову терапію, такі зміни спостерігалися лише на 

10-12-у добу. Через 2 тижні від початку лікування прояви астено-

вегетативного синдрому зберігалися лише в 8 (42,11%) хворих ІІ групи, тоді 

як у пацієнтів І групи вони залишалися в 12 (75%) хворих (відсоткові дані 

подано стосовно кількості хворих, в яких цей синдром спостерігався до 

лікування). Апетит у пацієнтів ІІ групи нормалізувався в середньому на 6-7-у 

добу, в І – на 10-11-у добу, тобто на 4-5 діб пізніше. На 10-14-у добу 

лікування в 6 хворих ІІ групи (75%) зникло відчуття важкості в правій 

підреберній ділянці, а в 3 хворих (60%) – больовий синдром, ще в 4 хворих 

(66,67%) зникли також диспепсичні ознаки. У хворих І групи прояви 

диспепсичного синдрому зменшилися в 2 хворих (40%), залишилися в 3 

(60%). Відповідно, в 1 (25,0%) та 2 (33,33%) хворих цієї групи зникли біль та 

відчуття важкості в правій підреберній ділянці. 

На 14-15-у добу лікування глутаргіном в одного (100,0%) хворого 

зникла жовтяниця, у 3 (60%) – субіктеричність шкіри та слизових. Серед 

пацієнтів І групи лише в одного (33,33%) хворого нормалізувався колір 

шкірних покривів. Розміри печінки після проведеного півторамісячного 

лікування зменшилися в 4 (22,22%) хворих ІІ групи, у 12 (66,67%) – 
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повернулись до норми, при цьому виражена гепатомегалія зберігалася в 2 

(11,11%) пацієнтів. У хворих І групи розміри печінки зменшилися та 

залишалися стабільними через 1,5 місяця лікування в 3 (20%) хворих, у 7 

(46,67%) хворих повернулись до норми, виражена гепатомегалія зберігалася 

в 5 (33,33%) пацієнтів. Значної різниці щодо темпів зменшення селезінки у 

хворих обох груп порівняння не виявлено. 

Таким чином, у процесі дослідження зафіксована більш значна регресія 

клінічних проявів недуги при застосуванні глутаргіну, у порівнянні з базовою 

терапією. 

Зміна основних клінічних синдромів супроводжувалася покращенням 

функціональних біохімічних показників (табл. 4.2).   

Так, у хворих І групи активність АсАТ перевищувала умовну норму до 

лікування в 3,63 раза, АлАТ – у 3,95 раза (для обох показників р<0,001). 

Після проведеного курсу лікування з призначенням базової терапії 

спостерігалося зниження активності ферментів, зокрема, АсАТ – на 40,58%, 

АлАТ – на 34,6% (для обох р<0,001). Слід зауважити, що динаміка даних 

показників при залученні до комплексного лікування глутаргіну була 

кращою, ніж у групі хворих, які отримували лише базову терапію. Так, до 

лікування у хворих ІІ групи активність АсАТ перевищувала умовну норму в 

3,66 раза, АлАТ – у 4 рази (р<0,001 для обох показників). Після проведеного 

курсу терапії активність АсАТ знизилась на 63,3%, АлАТ – на 59,8% 

відносно їх значення до лікування (р<0,001 для обох показників). Зниження 

активності цитолітичних ферментів свідчить про цитопротекторну дію 

глутаргіну шляхом стабілізації мембран гепатоцитів. 

Після проведеного лікування у хворих І групи також зафіксовано деяке 

зменшення проявів мезенхімально-запального синдрому. Так, рівень 

тимолової проби знизився на 14-у добу лікування лише на 19,35% (р>0,05), а 

через півтора місяця – на 34,4% (р<0,001), тоді як у хворих, які отримували 

глутаргін, уже на 14-у добу лікування цей показник зменшився на 43,75% 

(р<0,001), а на 45-у добу – на 56,25% (р<0,001). 
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Таблиця 4.2 

Динаміка біохімічних показників у хворих на гепатоцелюлярний варіант хронічного медикаментозно-

індукованого гепатиту під впливом базової терапії та базової терапії з використанням глутаргіну  

Біохімічні 

показники 

Контрольна 

група, n=20 

І група (базова терапія), n=20 ІІ група (базова терапія і глутаргін), n=24 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

Білірубін 

загальний, 

мкмоль/л 

15,7±0,95 22,6±2,1 

р<0,01 

21,2±1,9 

р<0,05; Δ-6,19 

19,5±1,3 

р<0,05; Δ-13,72 

22,8±1,8 

р<0,01 

18,2±1,1* 

р>0,05; Δ-20,18 

16,4±1,3** 

р>0,05; Δ-28,07 

Білірубін 

прямий, 

мкмоль/л 

3,96±0,16 5,1±0,4 

р<0,05 

4,9±0,27 

р<0,01; Δ-3,92 

4,6±0,45 

р>0,05; Δ-9,8 

5,22±0,2 

р<0,001 

4,6±0,3 

 р>0,05; Δ-11,88 

4,34±0,25* 

р>0,05; Δ-16,86 

АсАТ, 

ммоль/л год 

0,38±0,02 1,38±0,04 

р<0,001 

1,12±0,1* 

р<0,001;Δ-18,84 

0,82±0,06*** 

р<0,001Δ-40,58 

1,39±0,03 

р<0,001 

0,66±0,04*** 

р<0,001 Δ-52,5 

0,51±0,08***• 

р>0,05; Δ-63,3 

АлАТ, 

ммоль/л год 

0,41±0,03 1,62±0,05 

р<0,001 

1,24±0,15* 

р<0,001;Δ-23,46 

1,06±0,02*** 

р<0,001; Δ-34,6 

1,64±0,03 

р<0,001 

0,71±0,04*** 

р<0,001 Δ-56,7 

0,66±0,07***• 

р<0,01; Δ-59,8 

ГГТП, 

ммоль/л•год 
3,27±0,16 

4,58±0,45 

р<0,05 

4,35±0,41 

р<0,05; Δ-5,02 

4,2±0,63 

р>0,05; Δ-8,3  

4,59±0,52 

р<0,05 

4,2±0,5 

р>0,05; Δ-8,5 

3,9±0,4 

р>0,05; Δ-15,03 

ЛФ, 

нмоль/с•л 
1174±114,5 

1425±116 

р>0,05 

1380±75 

р>0,05; Δ-3,16 

1310±82 

р>0,05; Δ-8,07 

1468±121 

р>0,05 

1320±68 

р>0,05; Δ-10,08 

1250±118 

р>0,05; Δ-14,85 

Тимолова 

проба, од. 
3,64±0,18 

9,3±0,16 

р<0,001 

7,5±0,85 

р<0,001Δ-19,35 

6,1±0,36***  

р<0,001; Δ-34,4 

9,6±0,12 

р<0,001 

5,4±0,32***  

р<0,001;Δ-43,75 

4,2±0,2***•  

р>0,05; Δ-56,25 

Загальний 

білок, г/л 
74,37±2,43 

59,02±2,24 

р<0,001 

61,2±1,6 

р<0,001;Δ+3,69 

63,5±2,3 

р<0,01; Δ+7,6 

58,04±2,65 

р<0,001 

64,5±2,8 

р<0,05; Δ+11,13 

67,4±1,5** 

р<0,05; Δ+16,13 

ПІ, % 
86,21±2,79 

78,6±1,22 

р<0,05 

79,1±1,24 

р<0,05;Δ+0,64 

80,3±2,1 

р>0,05;Δ+2,16 

78,4±2,12 

р<0,05 

81,2±1,23 

р>0,05; Δ+3,57 

85,3±1,12**• 

р>0,05; Δ+8,8 

Примітки: р – вірогідність різниці середніх значень у порівнянні з контрольною групою; 

* – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування: *- р<0,05, **- р<0,01, *** - р<0,001; 

• – вірогідність  різниці показників після лікування між І та ІІ групами (р<0,05).   
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Призначення базової терапії сприяло зниженню вмісту білірубіну на 

13,72%, зменшенню активності ГГТП – на 8,3%. Проте ці зміни мали лише 

тенденцію до зниження (для всіх р>0,05). Включення в лікувальний комплекс 

глутаргіну призводило до нормалізації рівня білірубіну у хворих ІІ групи, про 

що свідчить його зниження на 28,07% (р<0,01), а активності ГГТП – на 

15,03% (р>0,05).  

В обстежених хворих І групи вміст загального білка в сироватці крові 

до початку лікування становив (59,02±2,24) г/л, а після його завершення 

підвищився до (63,5±2,3) г/л (р>0,05). Протромбіновий індекс у хворих І 

групи перед початком терапії був нижчим від цього ж показника в практично 

здорових осіб на 8,83% (р<0,05). Після проведеного лікування рівень 

протромбінового індексу зріс лише на 2,16% (р>0,05). 

У результаті отриманих даних можна зробити висновок, що 

запропоноване лікування зі застосуванням базової терапії не дозволяє 

суттєво покращити білково-синтезуючу функцію печінки. 

В обстежених пацієнтів ІІ групи перед початком лікування вміст 

загального білка в сироватці крові становив (58,04±2,65) г/л, а після його 

завершення зріс до (67,4±1,5) г/л, тобто підвищився на 16,13% (р<0,01). У 

хворих другої групи протромбіновий індекс був нижчим за дані контрольної 

групи на 9,06% (р<0,05). Після проведеного курсу лікування в пацієнтів        

ІІ групи також зафіксовано зростання показника протромбінового індексу на 

8,8%, (р<0,01), така динаміка була достовірно вищою, ніж у хворих І групи. 

Отже проведене лікування з застосуванням глутаргіну стимулювало 

білково-синтезуючу функцію печінки. 

Медикаментозні ураження печінки у хворих на ХЛЛ супроводжуються 

зростанням активності процесів ПОЛ та зниженням антиоксидантних 

резервів організму. Корекція згаданих патологічних змін посідає чільне місце 

в терапії ХМІГ. Тому ми проаналізували вплив запропонованого комплексу 

лікування на зниження процесів ПОЛ та відновлення антиоксидантних 

властивостей сироватки крові. Результати проведеного дослідження свідчать 
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про сприятливий позитивний вплив лікування зі застосуванням глутаргіну на 

окисно-відновні процеси у хворих на ХМІГ (табл. 4.3). Так, концентрація МА 

в обстежених хворих ІІ групи після проведеної терапії знизилася на 50,46%, 

тобто до (3,25±0,12) нмоль/мл відносно вихідного значення (р<0,001). У 

групі хворих, які отримували лише базову терапію, цей показник знизився на 

14-у добу лікування до (4,76±0,39) нмоль/мл, тобто на 26,54% відносно 

вихідного значення (р<0,001), однак залишився вище норми в середньому в 

1,86 раза. Через 1,5 місяця лікування продукція МА активізується повторно, 

хоча темпи її збільшення є невисокими. Цей факт вказує на те, що 

антиоксидантний ефект базової терапії є нетривалим. 

При вивченні динаміки складових системи АОЗ у хворих І групи 

зафіксовано підвищення активності церулоплазміну та зниження показника 

насиченості трансферину залізом у порівнянні з умовною нормою: активність 

церулоплазміну була в 1,56 раза вищою (р<0,001), ніж у здорових осіб, а 

показник насиченості трансферину залізом – у 3,3 раза нижче (р<0,001). 

Після проведеного 14-добового курсу лікування зі застосуванням базової 

терапії активність церулоплазміну знизилась на 17,43% (р<0,05), а 

насиченість трансферину залізом збільшилась на 86,7% (р>0,05). Слід 

відзначити, що динаміка всіх показників системи ПОЛ-АОЗ була менш 

значною, ніж у групі спостереження, які отримували додатково глутаргін. 

Так, у пацієнтів ІІ групи спостерігали вірогідне зниження активності 

церулоплазміну на 24,76% (р<0,001) та підвищення показника насиченості 

трансферину залізом на 122,2% (р<0,05), у порівнянні з величиною до 

лікування. Важливо, що і через 1,5 місяця від початку лікування ці показники 

зберігали свою позитивну спрямованість. Цей факт підтверджує думку ряду 

дослідників [6, 11, 133], що глутаргін має стійкий антиоксидантний ефект. 
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Таблиця 4.3 

Динаміка показників системи перекисне окислення ліпідів-антиоксидантний захист та ендогенної 

інтоксикації у хворих на гепатоцелюлярний варіант хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту під 

впливом базової терапії та базової терапії з використанням глутаргіну 

Показники 
Контрольна 

група, n=20 

І група (базова терапія), n=20 ІІ група (базова терапія і глутаргін), n=24 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

МА, 

нмоль/мл 

2,56±0,16 

 

6,48±0,14 

р<0,001; 

 

4,76±0,39*** 

р<0,001 

Δ-26,54 

4,9±0,33*** 

р<0,001 

Δ-24,38 

6,56±0,17 

р<0,001 

3,85±0,32*** 

р<0,01 

Δ-41,31 

3,25±0,12***• 

р<0,01 

Δ-50,46 

Активність 

церулоплазміну, 

ум.од. 

26,52±1,18 

41,3±1,54 

р<0,001 

34,1±3,06* 

р<0,05 

Δ-17,43 

35,7±2,1* 

р<0,01 

Δ-13,56 

41,47±1,38 

р<0,001 

 

31,2±2,14*** 

р>0,05 

Δ-24,76 

28,4±1,2 ***• 

р>0,05 

Δ-31,52 

Показник 

насиченості Тф 

залізом, ум.од.  

0,25±0,02 

0,075±0,03 

р<0,001 

0,14±0,04 

р<0,05 

Δ+86,7 

0,12±0,03 

р<0,01 

Δ+60 

0,081±0,04 

р<0,001 

0,18±0,02* 

р<0,05 

Δ+122,2 

0,21±0,03*• 

р>0,05 

Δ+159,3 

МСМ, ум.од. 0,23±0,021 0,43±0,03 

р<0,001 

0,388±0,02 

р<0,001 

Δ-9,8 

0,392±0,01 

р<0,001 

Δ-8,84 

0,45±0,015 

р<0,001 

0,36±0,02** 

р<0,001 

Δ-20 

0,32±0,015***• 

р<0,01 

Δ-28,9 

Примітки:   

р – вірогідність різниці середніх значень у порівнянні з контрольною групою;  

* – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування: *- р<0,05, **- р<0,01, *** - р<0,001;  

• – вірогідність  різниці показників після лікування між І та ІІ групами (р<0,05).
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Як видно з поданих у табл. 4.4 даних, активність аргінази крові, яка 

відображає стан детоксикаційної функції печінки, у хворих І групи з ХМІГ й 

ознаками цитолітичного синдрому до лікування була зниженою в 2,6 раза, 

порівняно з показниками практично здорових осіб. Після лікування 

препаратами базової терапії активність аргінази крові зросла в 1,6 раза, проте 

залишалась нижчою на 38,71% від показника в здорових, що свідчить про 

недостатній вплив базової терапії на детоксикаційну функцію печінки. У 

хворих ІІ групи активність аргінази крові до лікування теж була зниженою в 

2,8 раза, а після терапії з використанням глутаргіну збільшилась майже до 

показників у здорових (р<0,01), що свідчить про значну активацію 

детоксикаційної функції печінки. 

Таблиця 4.4  

Вплив гепатопротекторної терапії у хворих на гепатоцелюлярний 

варіант хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту на 

активність аргінази крові 

Показники 
Контрольна 

група, n=20 

І група (базова 

терапія), n=20 

ІІ група (базова 

терапія і глутаргін), 

n=24 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Аргіназа, 

мкмоль/0,1 мл 

0,31±0,04 0,12±0,05

р<0,01 

0,19±0,08 

Δ+58,33% 

р>0,05 

0,11±0,03 

р<0,001 

0,26±0,04* 

Δ+136,4%

р>0,05 

Примітки: 

 р – вірогідність різниці середніх значень, у порівнянні з контрольною 

групою;    

* – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування (р<0,01). 

 

Підвищення детоксикуючого потенціалу печінки підтверджує і 

динаміка змін вмісту МСМ, що є універсальним показником метаболічної 

інтоксикації (табл. 4.3). Встановлено, що у хворих І групи рівень МСМ після 

лікування склав – (0,392±0,01) ум.од., тобто знизився лише на 8,84% (р>0,05) 

відносно його рівня до лікування – (0,43±0,03) ум.од., що свідчить лише про 

тенденцію до зниження кількості ендогенних токсинів в організмі під 

впливом базової терапії. 
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Серед хворих ІІ групи рівень МСМ у процесі лікування знизився на 

28,9% (р<0,001) і становив (0,32±0,015) ум.од., що вірогідно нижче рівня 

цього показника після лікування у хворих І групи (р<0,05). Отже, в групі 

хворих, які в комплексі лікування додатково отримували глутаргін, 

простежувалася чітко виражена позитивна динаміка показників 

метаболічного гомеостазу. 

Нами здійснений аналіз впливу гепатопротекторної терапії на рівень 

прозапальних цитокінів – IL-1β та TNF-α у крові досліджуваних хворих. 

Таблиця 4.5 

Вплив гепатопротекторної терапії у хворих на гепатоцелюлярний 

варіант хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту на рівень 

інтерлейкіну-1β та фактор некрозу пухлин-α 

Показники 
Контрольна 

група, n=20 

І група (базова терапія), 

n=20 

ІІ група (базова терапія і 

глутаргін), n=24 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

IL-1β, 

пг/мл 

5,2±0,16 26,5±1,18 

р<0,001 

14,5±1,02* 

Δ-45,28% 

р<0,001 

26,9±1,06 

р<0,001 

10,8±0,45*• 

Δ-59,85% 

р<0,001 

TNF-α 

пг/мл 

6,8±0,18 35,8±2,03 

р<0,001 

18,5±1,04*  

Δ-48,32% 

р<0,001 

36,1±2,01 

р<0,001 

13,4±1,02*•  

Δ-62,88% 

р<0,001 

Примітки: 

р – вірогідність різниці середніх значень, у порівнянні з контрольною 

групою;  

* – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування (р<0,001); 

• – вірогідність  різниці показників після лікування між І та ІІ групами 

(р<0,01). 

 

Як видно з даних табл. 4.5, обидві досліджувані схеми лікування 

призводили до вірогідного зменшення середнього рівня цих показників після 

завершення терапії. Зокрема, у хворих І групи середнє значення IL-1β 

дорівнювало (26,5±1,18) пг/мл до лікування та вірогідно знижувалося під 

впливом лікування базовою терапією до рівня (14,5±1,02) пг/мл (р<0,001). 

При залученні до базової терапії глутаргіну хворим ІІ групи середнє значення 

цього показника до лікування становило (26,9±1,06) пг/мл, а після 
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завершення курсу терапії – (10,8±0,45) пг/мл, що вірогідно нижче не лише у 

порівнянні зі значенням до призначення лікування (р<0,001), але й у 

порівнянні з аналогічним показником у хворих І групи (р<0,01). 

Середнє значення концентрації TNF-α у хворих І групи до лікування 

дорівнювало (35,8±2,03) пг/мл, а після – (18,5±1,04) пг/мл (р<0,001), тобто 

зменшилося на 48,32%. У хворих, які отримували базову терапію та 

глутаргін, середній рівень TNF-α у сироватці крові зменшився на 62,88% 

(р<0,001) до (13,4±1,02) пг/мл, порівняно з (36,1±2,01) пг/мл на початку 

лікування. Слід відзначити, що застосування глутаргіну на тлі базової терапії 

призводило до інтенсивнішого зниження концентрації TNF-α, порівняно з І 

групою хворих, проте все ж не досягнуло рівня в здорових осіб – (6,8±0,18) 

пг/мл (р<0,001). 

Дані про вплив гепатопротекторної терапії на параметри портального 

кровотоку наведені в табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Вплив гепатопротекторної терапії у хворих на гепатоцелюлярний 

варіант хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту на 

портальний кровоток 

Показники 
Контрольна 

група, n=20 

І група (базова 

терапія), n=20 

ІІ група (базова 

терапія і глутаргін), 

n=24 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Діаметр 

ворітної вени 

(d), мм 

10,5±0,3 11,8±0,21 

р<0,01 

11,4±0,1 

р<0,05 

р1>0,05 

11,9±0,14 

р<0,001 

11,1±0,2 

р>0,05 

р1<0,01 

ТAMX, см/с 26,8±1,2 21,4±1,12 

р<0,01 

22,6±1,2 

р<0,05 

р1>0,05 

21,5±0,8 

р<0,01  

23,2±1,16 

р<0,05 

р1>0,05 

Діаметр 

селезінкової 

вени (d), мм 

7,4±0,2 10,3±0,21 

р<0,001 

9,9±0,18 

р<0,001 

р1>0,05 

10,4±0,18 

р<0,001 

8,9±0,22 

р<0,001 

р1<0,001 

Примітки: 

 р – вірогідність різниці середніх значень, у порівнянні з контрольною 

групою;    

р1 – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування. 
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Оптимізація базової терапії глутаргіном сприяла зменшенню діаметра 

ворітної вени в 1,07 раза (р1<0,01), а селезінкової – в 1,12 раза (р1<0,001). 

Традиційне лікування було менш ефективним: діаметр ворітної вени 

зменшився в 1,03 раза (р1>0,05), а селезінкової – в 1,04 раза (р1>0,05). Під 

впливом проведеного лікування в обох групах виросла середня швидкість 

кровотоку у ворітній вені, проте дані були не вірогідними (р1>0,05).  

У нашому дослідженні проаналізовано вплив лікування на вираженість 

ступеня гепатотоксичності (рис. 4.2). До початку лікування в І групі хворих 

переважали пацієнти з 1 ступенем гепатотоксичності (85%), а в 3 хворих 

(15%) був зареєстрований 2 ступінь гепатотоксичності, що за відсутності 

лікування може призвести до загрози життю пацієнтів у зв’язку з 

ускладненнями зі сторони печінки та неможливістю проводити курси ХТ у 

звичайних режимах. Після використання базової терапії в 11 пацієнтів (55%) 

гепатотоксичність не визначалася, у 8 хворих (40%) зберігався її 1 ступінь, а 

в 1 (5%) – 2 ступінь. 
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100%
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лікування

Група І після 
лікування

Група ІІ до 
лікування

Група ІІ після 
лікування

55%

83,33%85%

40%

83,33%

16,67%15%
5%

12,50%

4,17%

Ступінь 3

Ступінь 2

Ступінь 1

Ступінь 0

Рисунок 4.2. Розподіл ступенів гепатотоксичності по групах хворих. 

 

У ІІ групі пацієнтів до початку лікування в 1 хворого (4,17%) була 

зареєстрована гепатотоксичність 3 ступеня, у 3 (12,5%) – 2 ступеня, а в 20 
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хворих (83,33%) – 3 ступеня. Після закінчення курсу лікування глутаргіном – 

у 20 хворих (83,33%) гепатотоксичність не визначалася, лише в 4 хворих 

(16,67%) зберігався її 1 ступінь.  

Певного значення надавали співвідношенню пацієнтів у групах, які 

потребували корекції режимів ХТ (табл. 4.7). 

Таблиця  4.7 

Необхідність корекції режимів хіміотерапії в групах хворих 

 І група (базова терапія), 

n=20 

ІІ група (базова терапія і 

глутаргін), n=24 

n % n % 

Відтермінування 

курсів ХТ 

2 10 - - 

Зниження доз 

ХТ 

3 15 2 8,33 

ХТ в повному 

обсязі 

15 75 22 91,67 

Примітка: n – кількість осіб у групі. 

 

Як зазначено в табл. 4.7, у І групі 2 хворим (10%) виникла необхідність 

призупинити та  відтермінувати курси ХТ у зв’язку з гепатотоксичністю та 

побічними явищами, 3 (15%) пацієнтам – знизити дозу ХТ. У той же час 

тільки 2 (8,33%) обстежених із групи хворих, які додатково отримували 

глутаргін, потребували зниження дози хіміопрепаратів. 

Таким чином, отримані дані вказують на недостатню ефективність 

базового лікування і підтверджують потребу в залученні в терапевтичний 

комплекс глутаргіну. 

 

4.2. Терапевтична ефективність комплексного лікування хворих на 

хронічний лімфолейкоз із холестатичним варіантом хронічного 

медикаментозно-індукованого гепатиту з використанням урсосану 

Після проведеного лікування стійка клінічна ремісія захворювання 

була досягнута в 14 хворих (77,78%) ІV групи, а значне покращення стану 
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здоров’я – у 4 хворих (22,22%). Випадків погіршення стану хворих цієї групи 

не було. У хворих, які отримували лише базову терапію стійка клінічна 

ремісія досягнута в 6 хворих (42,86%), покращення стану здоров’я – у 8 

(57,14%). Таким чином, в основній групі, яка отримувала додатково урсосан, 

стійка клінічна ремісія була досягнута в 1,8 раза частіше, ніж у групі 

порівняння (р<0,05). 

Загальний стан пацієнтів ми оцінювали за шкалою ВООЗ - ECOG. 

 

Рисунок 4.3. Розподіл хворих за ступенем працездатності за шкалою 

ECOG. 

 

До початку лікування достовірних відмінностей між хворими ІІІ та ІV 

групи не спостерігалося (рис. 4.3). У результаті застосування базової терапії в 

4 хворих (28,57%) працездатність була повністю відновлена, в 7 хворих 

(50%) зареєстровано зниження працездатності І ступеня, а 3 хворих (21,43%) 

залишались неспроможними до нормальної трудової діяльності (2 ступінь). 

Застосування в комплексній терапії урсосану сприяло виразнішому 

покращенню працездатності пацієнтів. Зокрема, 33,33% хворих ІV групи 

володіли нормальною активністю, порушення працездатності 1 ступеня було 

зафіксовано в 10 (55,56%), а ІІ – тільки у 2 хворих (11,11%). 
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Таблиця 4.8 

Динаміка клінічних проявів у хворих на холестатичний варіант хронічного медикаментозно-індукованого 

гепатиту під впливом базової терапії та базової терапії з використанням урсосану 

 

Клінічні прояви 

ІІІ група (базова терапія), n=14 ІV група (базова терапія і урсосан), n=18 

До лікування На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

1. Зниження апетиту 8 (57,14%) 6 (42,86%) 4 (28,57%) 11 (61,11%) 5 (27,78%)* 3 (16,67%)** 

2. Схуднення 6 (42,86%) 5 (35,71%) 4 (28,57%) 9 (50%) 7 (38,89%) 4 (22,22%) 

3. Диспепсичний синдром: 

Нудота 

Метеоризм 

Закрепи, проноси     

8 (57,14%) 

4 (28,57%) 

3 (21,43%) 

3 (21,43%) 

6 (42,86%) 

2 (14,29%) 

2 (14,29%) 

2 (14,29%) 

3 (21,43%) 

1 (7,14%) 

1 (7,14%) 

1 (7,14%) 

10 (55,56%) 

5 (27,78%) 

4 (22,22%) 

3 (16,67%) 

5 (27,78%) 

2 (11,11%) 

2 (11,11%) 

1 (5,56%) 

1 (5,56%)** 

- * 

1 (5,56%) 

- 

4. Астено-вегетативний  

синдром 

10 (71,43%) 7 (50%) 5 (35,571%) 13 (72,22%) 6 (33,33%)* 3 (16,67%)*** 

5. Важкість у правому 

підребер’ї 

6 (42,86%) 4 (28,57%) 3 (21,43%) 8 (44,44%) 4 (22,22%) 2 (11,11%)* 

6. Больовий синдром 3 (21,43%) 2 (14,29%) 2 (14,29%) 4 (22,22%) 2 (11,11%) - 

7. Гепатомегалія  13 (92,86%) 9 (64,29%) 7 (50%)* 17 (94,44%) 8 (44,44%)** 6 (33,33%)*** 

8. Спленомегалія 8 (57,14%) 7 (50%) 7 (50%) 11 (61,11%) 9 (50%) 9(50%) 

9. Субіктеричність шкіри та 

слизових 

7 (50%) 5 (35,71%) 3 (21,43%) 10 (55,56%) 5 (27,78%) 2 (11,11%)** 

10. Жовтяниця  4 (28,57%) 3 (21,43%) 2 (14,29%) 6 (33,33%) 3 (16,67%) - ** 

11. Свербіж шкіри 3 (21,43%) 2 (14,29%) 1 (7,14%) 4 (22,22%) 1 (5,56%) - 

Примітки: 1. У дужках вказаний відсоток до загальної кількості осіб у групі; 

2. Вірогідність різниці середніх значень до, під час та після лікування: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 
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У табл. 4.8 подано результати динаміки суб’єктивних клінічних ознак в 

обстежених хворих на ХЛЛ із холестатичним варіантом ХМІГ під впливом 

базової терапії та урсосану. 

Результати спостереження за хворими засвідчили позитивні зміни 

симптоматики ХМІГ під впливом проведеної терапії. Зокрема, поліпшення 

самопочуття, зникнення втоми, покращення працездатності через 2 тижні 

лікування зафіксували в 7 (53,85%) хворих ІV групи, а після його завершення 

– у 10 (76,92%) (відсоткові дані подано відносно кількості хворих, які 

відзначали ознаки даного синдрому до лікування). Прояви астено-

вегетативного синдрому у хворих ІІІ групи зникли тільки в 50% випадків. 

Також після проведеного лікування урсосаном вираженість 

диспепсичних явищ зменшилася в 9 (90,0%) пацієнтів, підвищення апетиту 

мало місце в 8 (72,73%) хворих. У 4 (100%) та 6 (75%) хворих цієї ж групи, 

відповідно, минули біль та відчуття важкості в правій підреберній ділянці.  

Серед пацієнтів цієї групи на 25-30-у добу лікування повністю 

нормалізувався колір шкірних покривів у 14 хворих. Розміри печінки в 

результаті лікування зменшилися в 7 (41,18%) пацієнтів, нормалізувались у 

10 (58,82%).  

В осіб, які отримували тільки базову терапію (ІІІ група), регрес 

клінічних проявів був дещо нижчий і триваліший (табл. 4.8). 

Динаміку функціональних біохімічних показників у хворих на ХМІГ у 

процесі лікування з використанням запропонованих медикаментозних схем 

представлено в табл. 4.9. 

Зниження маркерів цитолітичного синдрому виявлялося в зменшенні 

активності сироваткових трансаміназ. Так, у хворих ІІІ групи активність 

АсАТ до початку проведення лікування становила в середньому (0,54±0,04) 

ммоль/л год, та була вищою за показник контрольної групи в 1,42 раза 

(р<0,01), а концентрація АлАТ – (0,59±0,04) ммоль/л год перевищувала 

значення контролю в 1,44 раза (р<0,01). На момент завершення лікування 

базисними препаратами концентрація АсАТ знизилася на 9,26% (р>0,05), 
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АлАТ – на 8,47% (р>0,05). При додаванні до комплексного лікування 

урсосану спостерігалася більш виражена позитивна динаміка. Так, до 

лікування у хворих ІV групи активність АсАТ перевищувала показник 

контрольної групи в 1,45 раза, АлАТ – в 1,46 раза (для обох р<0,01). Після 

проведеного курсу терапії активність АсАТ знизилася на 14,55% (р>0,05), 

АлАТ – на 16,67% відносно показника до лікування (р<0,05). 

Додавання до базової терапії урсосану найбільшою мірою сприяло 

ліквідації синдрому холестазу. Рівень загального білірубіну в пацієнтів ІV 

групи знизився відносно початкового показника на 44,92%, досягнувши 

(20,6±1,5) мкмоль/л (р<0,001), а прямого – на 56,8%, досягнувши (5,4±0,4) 

мкмоль/л (р<0,001). Концентрація ГГТП теж зменшилась відносно вихідного 

значення в середньому в 1,7 раза (р<0,001), а лужної фосфатази – в 1,9 раза 

(р<0,001). У пацієнтів групи порівняння рівень загального білірубіну 

знизився відносно вихідного значення на 23,45% (р<0,01) та склав після 

завершення лікування базовою терапією (28,4±1,6) мкмоль/л, що в 

середньому в 1,8 раза вище норми (р<0,001) та в 1,4 раза показника у хворих 

ІV групи (р<0,05). Концентрація ГГТП зменшилась у середньому в 1,2 раза 

(р<0,001), а лужної фосфатази – в 1,4 раза, відносно значення до лікування 

(р<0,001), хоча залишалися вищими від аналогічних показників групи 

хворих, які отримували урсосан. 

Застосування урсосану сприяло зниженню показника тимолової проби 

на 21,31% (р<0,01) від вихідного, досягнувши (4,8±0,38) од., порівняно з 

(6,1±0,03) од. до лікування. Зменшення вираженості мезенхімально-

запального синдрому у хворих ІІІ групи проявлялося зниженням показника 

тимолової проби на 11,67% (р<0,01), що в той же час у 1,5 раза перевищувало 

значення норми (р<0,001) та в 1,1 раза аналогічне значення у хворих ІV групи 

(р>0,05). 
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Таблиця 4.9 

Динаміка біохімічних показників у хворих на холестатичний варіант хронічного медикаментозно-

індукованого гепатиту під впливом базової терапії та базової терапії з використанням урсосану 

Біохімічні 

показники 

Контрольна 

група, n=20 

ІІІ група (базова терапія), n=14 ІV група (базова терапія і урсосан), n=18 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

Білірубін 

загальний, 

мкмоль/л 

15,7±0,95 37,1±2,2 

р<0,001 

33,2±2,2 

р<0,001; Δ-10,51 

28,4±1,6** 

р<0,001;Δ-23,45 

37,4±2,1 

р<0,001 

29,4±1,3** 

р<0,001; Δ-21,39 

20,6±1,5***• 

р<0,05; Δ-44,92 

Білірубін 

прямий, 

мкмоль/л 

3,96±0,16 12,3±1,1 

р<0,001 

11,1±0,4 

р<0,001; Δ-9,76 

8,2±0,24** 

р<0,001;Δ-33,33 

12,5±1,2 

р<0,001 

9,8±0,3*• 

р<0,001; Δ-21,6 

5,4±0,4***• 

р<0,01; Δ-56,8 

АсАТ, 

ммоль/л год 

0,38±0,02 0,54±0,04 

р<0,01 

0,51±0,03 

р<0,01; Δ-5,56 

0,49±0,04 

р<0,05; Δ-9,26 

0,55±0,05 

р<0,01 

0,51±0,03 

р<0,01; Δ-7,27 

0,47±0,03 

р<0,05; Δ-14,55 

АлАТ, 

ммоль/л год 

0,41±0,03 0,59±0,04 

р<0,01 

0,57±0,03 

р<0,01; Δ-3,39 

0,54±0,02 

р<0,01; Δ-8,47 

0,6±0,04 

р<0,01 

0,55±0,03 

р<0,01; Δ-8,33 

0,5±0,02* 

р<0,05; Δ-16,67 

ГГТП, 

ммоль/л•год 
3,27±0,16 

8,35±0,1 

р<0,001 

7,4±0,13*** 

р<0,001; Δ-11,38 

6,96±0,12*** 

р<0,001;Δ-16,65 

8,5±0,11 

р<0,001 

6,9±0,3*** 

р<0,001; Δ-18,82 

5,1 ±0,24***• 

р<0,001; Δ-40,0 

ЛФ, 

нмоль/с•л 
1174±114,5 

3005±105 

р<0,001 

2665±145 

р<0,001; Δ-11,31 

2120±154*** 

р<0,001;Δ-29,45 

3115±125 

р<0,001 

2420±130*** 

р<0,001; Δ-22,31 

1650±145***• 

р<0,05; Δ-47,03 

Тимолова 

проба, од. 
3,64±0,18 

6,0±0,05 

р<0,001 

5,6±0,45 

р<0,001; Δ-6,67 

5,3±0,2**;  

р<0,001;Δ-11,67 

6,1±0,03 

р<0,001 

5,4±0,21**  

р<0,001; Δ-11,48 

4,8 ±0,38**  

р<0,05; Δ-21,31 

Загальний 

білок, г/л 
74,37±2,43 

67,4±2,1 

р<0,05 

67,8±1,4 

р<0,05; Δ+0,59 

68,2±1,6 

р<0,05; Δ+1,19 

67,5±1,15 

р<0,05 

68,4±2,2 

р>0,05; Δ+1,33 

69,6±1,3 

р>0,05; Δ+3,11 

ПІ, % 
86,21±2,79 

82,6±2,54 

р>0,05 

83±1,45  

р>0,05; Δ+0,48 

83,6±2,15 

р>0,05; Δ+1,21 

82,5±2,14 

р>0,05 

83,2±1,16 

р>0,05; Δ+0,85 

84,1±1,14 

р>0,05; Δ+1,94 

Примітки: р – вірогідність різниці середніх значень у порівнянні з контрольною групою;   

* – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування: *- р<0,05, **- р<0,01, *** - р<0,001; 

 • – вірогідність  різниці показників після лікування між ІІІ та ІV групами (р<0,05). 
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В обстежених пацієнтів ІV групи перед початком лікування рівень 

загального білка становив (67,5±1,15) г/л. Після курсу терапії з 

застосуванням урсосану рівень загального білка в крові зріс до (69,6±1,3) г/л 

(р>0,05), така динаміка була не надто вищою, ніж у групі, яка отримувала 

базову терапію (рівень загального білка зріс до (68,2±1,6) г/л (р>0,05)). Слід 

зазначити, що після проведеного лікування протромбіновий індекс зріс у 

хворих ІV групи на 1,94%, а у хворих ІІІ групи – на 1,21%, хоча така 

динаміка не була вірогідною (р>0,05).  

Аналіз показників ПОЛ та системи АОЗ показав, що на фоні 

застосування базової терапії спостерігається тенденція до зниження 

активності процесів вільно-радикального окислення ліпідів та покращення 

стану АОЗ у хворих на холестатичний варіант ХМІГ (табл. 4.10). Зокрема, в 

пацієнтів ІІІ групи під впливом лікування спостерігали зниження рівня МА 

на 18,26% – з (5,75±0,12) нмоль/мл до (4,7±0,3) нмоль/мл (р<0,01). У хворих, 

які отримували урсосан, рівень МА знизився з (5,78±0,14) нмоль/мл до 

(4,1±0,15) нмоль/мл, тобто на 29,07% (р<0,001), що в середньому в 1,14 раза 

нижче аналогічного показника ІІІ групи хворих (р>0,05).  

Здійснене лікування також позитивно вплинуло на систему АОЗ, що 

відобразилося на активності церулоплазміну та насиченості трансферину 

залізом (табл. 4.10).  

Оптимізація традиційної фармакотерапії ХМІГ урсосаном призвела до 

вірогідного зниження активності церулоплазміну на 16,57% (р<0,01) та 

підвищення показника насиченості трансферину залізом на 72,73% (р<0,05), 

у порівнянні з величиною до лікування, у той час як на фоні застосування 

базової терапії спостерігається тільки тенденція до покращення стану АОЗ у 

хворих ІІІ групи (активність церулоплазміну знизилася на 1,97% (р>0,05), а 

показник насиченості трансферину залізом зріс на 8,3% (р>0,05)).
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Таблиця 4.10 

Динаміка показників системи перекисне окислення ліпідів-антиоксидантний захист та ендогенної 

інтоксикації у хворих на холестатичний варіант хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту під впливом 

базової терапії та базової терапії з використанням урсосану 

Показники 
Контрольна 

група, n=20 

ІІІ група (базова терапія), n=14 ІV група (базова терапія і урсосан), n=18 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

МА, 

нмоль/мл 

2,56±0,16 

 

5,75±0,12 

р<0,001; 

 

4,67±0,26** 

р<0,001 

Δ-18,78 

4,7±0,3** 

р<0,001 

Δ-18,26 

5,78±0,14 

р<0,001 

4,4±0,21*** 

р<0,001 

Δ-23,88 

4,1±0,15*** 

р<0,001 

Δ-29,07 

Активність 

церулоплазміну, 

ум.од. 

26,52±1,18 

35,6±1,12 

р<0,001 

34,2±2,14 

р<0,01 

Δ-3,93 

34,9±1,4 

р<0,001 

Δ-1,97 

36,2±1,42 

р<0,001 

 

33,6±1,8 

р<0,01 

Δ-7,18 

30,2±1,04 ** 

р<0,05 

Δ-16,57 

Показник 

насиченості Тф 

залізом, ум.од.  

0,25±0,02 

0,12±0,03 

р<0,001 

0,14±0,03 

р<0,01 

Δ+16,7 

0,13±0,03 

р<0,01 

Δ+8,3 

0,11±0,02 

р<0,001 

0,16±0,03 

р<0,05 

Δ+45,45 

0,19±0,02* 

р>0,05 

Δ+72,73 

МСМ, ум.од. 0,23±0,021 0,37±0,02 

р<0,001 

0,35±0,03 

р<0,01 

Δ-5,41 

0,355±0,03 

р<0,01 

Δ-4,05 

0,38±0,01 

р<0,001 

0,34±0,02 

р<0,01 

Δ-10,53 

0,326±0,02* 

р<0,01 

Δ-14,21 

Примітки:   

р – вірогідність різниці середніх значень у порівнянні з контрольною групою; 

* – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування: *- р<0,05, **- р<0,01, *** - р<0,001;  

• – вірогідність  різниці показників після лікування між ІІІ та ІV групами (р<0,05). 
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Детоксикаційну функцію печінки вивчали за активністю аргінази крові 

(табл. 4.11). Так, у хворих ІІІ групи активність аргінази була зниженою в 1,8 

раза порівняно з показником групи контролю, а у хворих ІV групи – в 1,9 

раза (для обох р<0,05). Застосування базової терапії сприяло підвищенню 

активності аргінази на 17,6%, а включення до неї урсосану – на 43,8%, проте 

ці зміни були невірогідними (р>0,05). 

Таблиця 4.11  

Вплив гепатопротекторної терапії у хворих на холестатичний 

варіант хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту на 

активність аргінази крові 

Показники 
Контрольна 

група, n=20 

ІІІ група (базова 

терапія), n=14 

ІV група (базова 

терапія і урсосан), n=18 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Аргіназа, 

мкмоль/0,1 мл 

0,31±0,04 0,17±0,04

р<0,05 

0,2±0,03 

Δ+17,6% 

р<0,05 

0,16±0,05 

р<0,05 

0,23±0,02  

Δ+43,8% 

р<0,05 

Примітки: 

р – вірогідність різниці середніх значень, у порівнянні з контрольною 

групою;    

* – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування (р<0,01). 

 

Аналізуючи показники ендогенної інтоксикації в пацієнтів обох груп, 

також виявлено зниження в крові концентрації МСМ (табл. 4.10). Серед 

пацієнтів, що вживали УДХК, рівень МСМ у процесі лікування знизився на 

14,21% (р<0,05) і становив (0,326±0,02) ум.од., що дещо нижче рівня цього 

показника після лікування в пацієнтів ІІІ групи – (0,355±0,03) ум.од., у яких 

рівень МСМ знизився на 4,05% (р>0,05). Отже, схема лікування з 

використанням урсосану є ефективнішою, ніж стандартна базова терапія 

щодо подолання ендогенної інтоксикації. 

При повторному імунологічному дослідженні, яке проведено після 

завершення курсу лікування, в обох групах зафіксовано чітку тенденцію до 

нормалізації рівня прозапальних цитокінів – IL-1β та TNF-α, проте така 
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динаміка більш вираженою виявилася у хворих, які отримували урсосан 

(табл. 4.12).  

Таблиця 4.12  

Вплив гепатопротекторної терапії у хворих на холестатичний 

варіант хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту на рівень 

інтерлейкіну-1β та фактор некрозу пухлин-α 

Показники 
Контрольна 

група, n=20 

ІІІ група (базова 

терапія), n=14 

ІV група (базова терапія 

і урсосан), n=18 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

IL-1β, 

пг/мл 

5,2±0,16 24,3±1,12 

р<0,001 

15,6±1,4* 

Δ-35% 

р<0,001 

24,6±1,1 

р<0,001 

8,1±1,4*•  

Δ-67,07% 

р>0,05 

TNF-α  

пг/мл 

6,8±0,18 30,4±2,1 

р<0,001 

16,6±1,2*  

Δ-45,4% 

р<0,001 

30,2±1,8 

р<0,001 

8,7±1,14*•  

Δ-71,2% 

р>0,05 

Примітки: р – вірогідність різниці середніх значень, у порівнянні з 

контрольною групою;  

* – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування (р<0,001); 

• – вірогідність  різниці показників після лікування між ІІІ та ІV групами 

(р<0,001). 

 

Середнє значення концентрації TNF-α у хворих ІІІ групи до лікування 

дорівнювало (30,4±2,1) пг/мл та вірогідно зменшувалося після завершення 

курсу терапії на 45,4%, тобто до значення (16,6±1,2) пг/мл (p<0,001). У 

хворих ІV групи, які отримували загальноприйняте лікування та урсосан, 

середній рівень TNF-α у сироватці крові зменшився на 71,2% (р<0,001) із 

(30,2±1,8) до (8,7±1,14) пг/мл. Встановлено, що у хворих, які отримували 

урсосан, рівень IL-1β знизився стосовно вихідного значення в середньому в 3 

раза, тобто до (8,1±1,4) пг/мл (р<0,001), що фактично вказує на нормалізацію 

рівня цього інтерлейкіну. У ІІІ групі хворих цей показник знизився до 

(15,6±1,4) пг/мл, тобто в 1,56 раза відносно вихідного значення, однак 

залишався вище норми в середньому в 3 рази (р<0,001). 

З отриманих даних можна зробити висновок, що додаткове включення 

урсосану до терапії хворих на ХЛЛ із ХМІГ сприяє практично повній 
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нормалізації рівня прозапальних цитокінів (IL-1β, TNF-α), це може свідчити 

про імунокоригуючу дію урсосану. 

Після проведеного лікування в обох групах покращилися показники 

портальної гемодинаміки (табл. 4.13), проте в ІV групі ці зміни були 

виразнішими. Так, у пацієнтів цієї групи діаметр ворітної вени зменшився в 

1,03 раза (р1<0,05), а селезінкової – в 1,13 раза (р1<0,001), в осіб ІІІ групи дані 

показники зменшилися в 1,02 та 1,05 раза (р1>0,05), відповідно. Під впливом 

проведеного лікування в обох групах виросла середня швидкість кровотоку у 

ворітній вені, проте дані були невірогідними (р1>0,05). 

Таблиця 4.13 

Вплив гепатопротекторної терапії у хворих на холестатичний 

варіант хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту на 

портальний кровоток 

Показники 
Контрольна 

група, n=20 

ІІІ група (базова 

терапія), n=14 

ІV група (базова 

терапія і урсосан), 

n=18 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Діаметр 

ворітної вени 

(d), мм 

10,5±0,3 11,6±0,2 

р<0,01 

11,3±0,1 

р<0,05 

р1>0,05 

11,5±0,18 

р<0,01 

11,15±0,2 

р>0,05 

р1<0,05 

ТAMX, см/с 26,8±1,2 21,6±1,14 

р<0,01 

22,5±1,3 

р<0,05 

р1>0,05 

21,7±1,1 

р<0,01  

23,1±1,1 

р<0,05 

р1>0,05 

Діаметр 

селезінкової 

вени (d), мм 

7,4±0,2 10,2±0,22 

р<0,001 

9,7±0,14 

р<0,001 

р1>0,05 

10,3±0,21 

р<0,001 

9,1±0,16 

р<0,001 

р1<0,001 

Примітки: 

 р – вірогідність різниці середніх значень, у порівнянні з контрольною 

групою;    

р1 – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування. 

 

Ми проаналізували вплив лікування ХМІГ на вираженість ступеня 

гепатотоксичності з метою визначення можливості проведення ХТ у повному 

обсязі (рис. 4.4).  
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До початку лікування в обох групах хворих переважали пацієнти з 1 

ступенем гепатотоксичності (92,86% та 88,89%, відповідно). В одного 

хворого (7,14%) ІІІ групи та двох хворих (11,11%) ІV групи був 

зареєстрований 2 ступінь гепатотоксичності. Після застосування базової 

терапії в 8 пацієнтів (57,14%) зберігалася гепатотоксичність 1 ступеня, а в 6 

(42,86%) гепатотоксичність не визначалася. Внаслідок застосування урсосану 

в більшості випадків (77,78%) гепатотоксичність не визначалася, і тільки в 4 

хворих (22,22%) зберігався її 1 ступінь. 

 

 

Рисунок 4.4. Розподіл ступенів гепатотоксичності у групах хворих. 

 

Співвідношення пацієнтів у групах, які потребували корекції режимів 

ХТ, наведено в табл. 4.14. Згідно з її даними, 1 (7,14%) пацієнту ІІІ групи 

відтерміновано курси ХТ у зв’язку з гепатотоксичністю та побічними 

явищами, а 3 (21,43%) – знижено дозу ХТ, у той час тільки в 2 (11,11%) 

пацієнтів ІV групи, які додатково отримували урсосан, було знижено дозу 

хіміопрепаратів. 
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Таблиця  4.14 

Необхідність корекції режимів хіміотерапії в групах хворих 

 ІІІ група (базова терапія), 

n=14 

ІV група (базова терапія і 

урсосан), n=18 

n % n % 

Відтермінування 

курсів ХТ 

1 7,14 - - 

Зниження доз 

ХТ 

3 21,43 2 11,11 

ХТ в повному 

обсязі 

10 71,43 16 88,89 

Примітка: n – кількість осіб у групі. 

 

Отже, результати  проведених  досліджень засвідчили, що призначення 

урсосану значно збільшує терапевтичний ефект базового лікування у хворих 

із холестатичним варіантом ХМІГ.  

 

4.3. Оцінка ефективності поєднаного застосування глутаргіну та 

урсосану в комплексному лікуванні хворих на хронічний лімфолейкоз із 

змішаним варіантом хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту 

Повторне обстеження після завершення курсу лікування показало, що 

стійка клінічна ремісія ХМІГ досягнута в 18 хворих (85,71%) VІ групи, а 

значне покращення стану здоров’я – у 3 (14,29%) пацієнтів. Випадків 

погіршення функції печінки після комплексного лікування з використанням 

глутаргіну та урсосану не було. У групі хворих, які отримували тільки базову 

терапію, стійка клінічна ремісія досягнута в 10 хворих (55,56%), покращення 

стану здоров’я – у 8 (44,44%). Таким чином, в основній групі, яка отримувала 

додатково урсосан і глутаргін, стійка клінічна ремісія була досягнута в 1,54 

раза частіше, ніж у групі порівняння (р<0,05). 

Згідно з даними проведеного дослідження, відображених на рис. 4.5, до 

початку лікування достовірних відмінностей щодо загального стану пацієнтів 

V та VІ груп, оцінених за шкалою ВООЗ – ECOG, не було зафіксовано. 
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Рисунок 4.5. Розподіл хворих за ступенем працездатності за шкалою ECOG. 

 

У результаті застосування базової терапії досягнуто повного 

відновлення працездатності в 3 хворих (16,67%), у 6 (33,33%) зареєстровано 

її зниження І ступеня. У той же час 8 обстежених (44,44%) залишались не 

придатними до нормальної трудової діяльності (2 ступінь), а один пацієнт 

(5,56%) потребував стороннього догляду. Більш позитивних результатів 

терапії було досягнуто за рахунок поєднаного застосування препаратів 

базової терапії з глутаргіном й урсосаном, про що свідчить той факт, що 6 

пацієнтів (28,57%) VІ групи повністю відновили працездатність, у 10 хворих 

(47,62%) зафіксовано її зниження І ступеня, а в 5 (23,81%) – ІІ ступеня. 

Лікування хворих зі змішаним варіантом ХМІГ супроводжувалося 

позитивною динамікою суб’єктивних клінічних ознак недуги (таблиця 4.15). 

Через 1,5 місяця від початку терапії прояви астено-вегетативного 

синдрому значно зменшилися в 17 (85%) хворих VІ групи, зберігалися в 3 

(15%) пацієнтів (у V групі ознаки антено-вегетативного синдрому 

залишалися в 8 (44,44%) хворих) (відсоткові дані подано відносно кількості 

хворих, які фіксували ознаки даного синдрому до лікування). 
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Таблиця 4.15 

Динаміка клінічних проявів у хворих на змішаний варіант хронічного медикаментозно-індукованого 

гепатиту під впливом базової терапії та базової терапії в комбінації з глутаргіном і урсосаном  

 

Клінічні прояви 

V група (базова терапія),  

n=18 

VІ група (базова терапія, глутаргін і урсосан), 

n=21 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

До лікування На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

1. Зниження апетиту 11 (61,11%) 8 (44,44%) 5 (27,78%)* 13 (61,90%) 5 (23,81%)** 2 (9,52%)*** 

2. Схуднення 9 (50%) 7 (38,89%) 5 (27,78%) 11 (52,38%) 6 (28,57%) 3 (14,29%)** 

3. Диспепсичний синдром: 

Нудота 

Метеоризм 

Закрепи, проноси     

5 (27,78%) 

4 (22,22%) 

2 (11,11%) 

2 (11,11%) 

4 (22,22%) 

3 (16,67%) 

2 (11,11%) 

1 (5,56%) 

3 (16,67%) 

1 (5,56%) 

1 (5,56%) 

1 (5,56%) 

6 (28,57%) 

5 (23,81%) 

3 (14,29%) 

2 (9,52%) 

3 (14,29%) 

3 (14,29%) 

2 (9,52%) 

1 (4,76%) 

1 (4,76%)* 

- * 

1 (4,76%) 

- 

4. Астено-вегетативний  

синдром 

18 (100%) 13 (72,22%)* 8 (44,44%)*** 20 (95,24%) 10 (47,62%)*** 3 (14,29%)*** 

5. Важкість у правому 

підребер’ї 

6 (33,33%) 4 (22,22%) 3 (16,67%) 8 (38,10%) 4 (19,05%) 1 (4,76%)** 

6. Больовий синдром 4 (22,22%) 3 (16,67%) 2 (11,11%) 5 (23,81%) 2 (9,52%) - * 

7. Гепатомегалія  14 (77,78%) 11 (61,11%) 8 (44,44%)* 17 (80,95%) 11 (52,38%) 6 (28,57%)*** 

8. Спленомегалія 9 (50%) 7 (38,89%) 6 (33,33%) 10 (47,62%) 6 (28,57%) 5 (23,81%) 

9. Субіктеричність шкіри 

та слизових оболонок 

4 (22,22%) 3 (16,67%) 2 (11,11%) 6 (28,57%) 3 (14,29%) 1 (4,76%)* 

10. Жовтяниця  3 (16,67%) 2 (11,11%) 1 (5,56%) 4 (19,05%) 2 (9,52%) - * 

11. Свербіж шкіри 2 (11,11%) 2 (11,11%) 1 (5,56%) 3 (14,29%) 1 (4,76%) - 

Примітки: 1. У дужках вказаний відсоток до загальної кількості осіб у групі; 

2. Вірогідність різниці середніх значень до, під час та після лікування: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 
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Покращення стану здоров’я також характеризувалося зменшенням 

проявів диспепсичного синдрому, відповідно, в 5 (83,33%) хворих VІ та в 2 

(40%) хворих V групи, покращення апетиту мало місце в 11 (84,62%) хворих 

VІ та в 6 (54,55%) хворих V групи.  

Слід зауважити, що в більшості хворих VІ групи зникли біль та 

відчуття важкості в правій підреберній ділянці (відповідно в 5 (100,0%) та 7 

(87,5%) хворих). Серед пацієнтів цієї групи повністю минули такі симптоми, 

як жовтяниця та свербіж  шкіри, і тільки в одного (16,67%) пацієнта 

спостерігалася субіктеричність шкіри та слизових. Натомість, у пацієнтів V 

групи, які отримували тільки базове лікування, біль та відчуття важкості в 

правій підреберній ділянці зникли в 2 (50,0%) та 3 (50%) хворих, відповідно. 

Серед пацієнтів цієї групи жовтяниця зберігалася в 1 (33,33%) хворого, а в 2 

(50%) – утримувалися субіктеричність шкіри та слизових. У результаті 

лікування в 11 (64,71%) хворих VІ та 6 (42,86%) хворих V групи розміри 

печінки повернулися до нормальних величин, а дещо зменшились у 4 

(23,53%) та 3 (21,43%) пацієнтів, відповідно. Разом із тим, у 2 (11,76%) 

хворих VI та в 5 (35,71%) хворих V груп розміри печінки після лікування не 

змінилися. 

Отже, аналіз результатів лікування з застосуванням глутаргіну й 

урсосану показав більш виразну позитивну динаміку всіх клінічних проявів 

медикаментозного ураження печінки, порівняно з базовою терапією. 

Динаміку біохімічних показників, які відображають функціональний 

стан печінки, у хворих на змішаний варіант ХМІГ під впливом проведеної 

терапії з використанням запропонованих медикаментозних схем наведено в 

табл. 4.16. Як видно з поданих у таблиці даних, у хворих V групи вихідна 

активність АсАТ перевищувала показник у практично здорових осіб у 2,92 

раза (р<0,001), АлАТ – у 3,17 раза (р<0,001). Після проведеної базової терапії 

активність ферментів знизилася, зокрема, АсАТ – на 27,02%, АлАТ – на 

31,54% (для обох р<0,001). Більш позитивних результатів щодо ліквідації 

синдрому цитолізу було досягнуто за рахунок поєднаного застосування 
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препаратів базової терапії з глутаргіном та урсосаном. Так, до лікування у 

хворих VІ групи активність АсАТ перевищувала показник групи контролю в 

2,97 раза (р<0,001), АлАТ – у 3,44 раза (р<0,001). Через 1,5 місяця лікування 

концентрація АсАТ у хворих цієї групи знизилася на 55,75% – з (1,13±0,04) 

до (0,5±0,04) ммоль/л год (p<0,001), АлАТ на 56,03% – з (1,41±0,01) до 

(0,62±0,02) ммоль/л год (p<0,001). 

Застосування глутаргіну та урсосану сприяло зниженню синдрому 

холестазу, що виявлялося в зниженні вмісту загального білірубіну на 35,92% 

(р<0,001) з (28,4±1,8) мкмоль/л до (18,2±1,4) мкмоль/л та зменшенні 

активності екскреторних ферментів: ЛФ в 1,6 раза (р<0,001) та ГГТП в 1,63 

раза (р<0,001) відносно вихідних значень, що значно переважало динаміку 

зниження цих показників у групі, яка отримувала базову терапію (рівень 

загального білірубіну в V групі знизився на 16,73% (р<0,05), активність ЛФ – 

в 1,26 раза (р<0,01), а ГГТП в 1,22 раза (р<0,01)).  

У хворих VІ групи спостерігалася також чітко виражена позитивна 

динаміка з боку рівня показника тимолової проби, причому під час лікування 

глутаргіном та урсосаном його рівень у сироватці крові знизився на 49,75% 

(р<0,001) з (8,16±0,25) од. до (4,1 ±0,12) од., тим часом як в  осіб V групи, які 

отримували тільки загальноприйняте лікування, лише до (6,25±0,36) од., що 

перевищувало показник групи контролю в середньому в 1,72 раза (р<0,001) 

та аналогічне значення у хворих VІ групи в 1,52 раза (р<0,05). 

Результати лікування хворих зі змішаним варіантом ХМІГ із 

використанням глутаргіну та урсосану засвідчили позитивний вплив на стан 

білоксинтезуючої функції печінки, про що свідчить підвищення рівня 

загального білка та достовірне збільшення протромбінового індексу. В 

обстежених пацієнтів VІ групи вміст загального білка до лікування становив 

(63,54±2,1) г/л, а після його завершення підвищився на 7,81% до (69,5±1,9) 

г/л (р<0,05). Аналогічна динаміка спостерігалася і у відношенні 

протромбінового індексу, показник якого після закінчення лікування зріс на 

7,27% (р<0,05).  
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Таблиця 4.16 

Динаміка біохімічних показників у хворих на змішаний варіант хронічного медикаментозно-індукованого 

гепатиту під впливом базової терапії та базової терапії в комбінації з глутаргіном і урсосаном 

Біохімічні 

показники 

Контрольна 

група, n=20 

V група (базова терапія), n=18 VІ група (базова терапія, глутаргін і урсосан), n=21 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

Білірубін 

загальний, 

мкмоль/л 

15,7±0,95 28,1±1,6 

р<0,001 

25,27±1,6 

р<0,001; Δ-10,07 

23,4±1,2* 

р<0,001;Δ-16,73 

28,4±1,8 

р<0,001 

23,6±1,3* 

р<0,001; Δ-16,9 

18,2±1,4***• 

р>0,05; Δ-35,92 

Білірубін 

прямий, 

мкмоль/л 

3,96±0,16 11,56±0,8 

р<0,001 

9,1±0,2** 

р<0,001; Δ-21,28 

7,2±0,21*** 

р<0,001;Δ-37,72 

11,8±1,1 

р<0,001 

7,4±0,45**• 

р<0,001; Δ-37,29 

5,1±0,4***• 

р<0,05; Δ-56,78 

АсАТ, 

ммоль/л год 

0,38±0,02 1,11±0,03 

р<0,001 

0,92±0,04** 

р<0,001; Δ-17,12 

0,81±0,06*** 

р<0,01; Δ-27,02 

1,13±0,04 

р<0,001 

0,86±0,03*** 

р<0,001; Δ-23,89 

0,5±0,04***• 

р<0,05; Δ-55,75 

АлАТ, 

ммоль/л год 

0,41±0,03 1,3±0,02 

р<0,001 

1,1±0,05** 

р<0,001; Δ-15,38 

0,89±0,04*** 

р<0,001;Δ-31,54 

1,41±0,01 

р<0,001 

0,9±0,03***• 

р<0,001; Δ-36,17 

0,62±0,02***• 

р<0,01; Δ-56,03 

ГГТП, 

ммоль/л•год 
3,27±0,16 

7,82±0,2 

р<0,001 

7,1±0,4 

р<0,001; Δ-9,21 

6,42±0,44** 

р<0,001;Δ-17,9 

8,01±0,1 

р<0,001 

6,4±0,2 

р<0,001; Δ-20,1 

4,9 ±0,3***• р<0,001; 

Δ-38,83 

ЛФ, 

нмоль/с•л 
1174±114,5 

2462±85 

р<0,001 

2275±145 

р<0,001; Δ-7,6 

1956±122** 

р<0,001;Δ-20,55 

2478±105 

р<0,001 

2115±78* 

р<0,001; Δ-14,65 

1545±86***• р<0,05; 

Δ-37,65 

Тимолова 

проба, од. 
3,64±0,18 

8,1±0,3 

р<0,001 

7,2±0,26* 

р<0,001; Δ-11,11 

6,25±0,36***;  

р<0,001;Δ-22,84 

8,16±0,25 

р<0,001 

6,8±0,14***  

р<0,001; Δ-16,67 

4,1 ±0,12***•  

р<0,05; Δ-49,75 

Загальний 

білок, г/л 
74,37±2,43 

63,67±1,8 

р<0,01 

64,6±1,2 

р<0,01; Δ+1,4 

65,4±2,2 

р<0,05; Δ+2,72 

63,54±2,1 

р<0,01 

65,6±1,7 

р<0,05; Δ+3,24 

69,5±1,9* 

р>0,05; Δ+7,81 

ПІ, % 
86,21±2,79 

80,02±1,5 

р>0,05 

81,9±1,2  

р>0,05; Δ+2,35 

82,6±2,1 

р>0,05; Δ+3,22 

79,8±2,05 

р>0,05 

82,4±1,25 

р>0,05; Δ+3,26 

85,6±1,8* 

р>0,05; Δ+7,27 

     Примітки: р – вірогідність різниці середніх значень у порівнянні з контрольною групою;  

     * – вірогідність різниці середніх значень до та після лікуванн:*- р<0,05, **- р<0,01, *** - р<0,001; 

     • – вірогідність  різниці показників після лікування між V та VІ групами. 
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У той же час, не зафіксовано вірогідного впливу базової терапії на 

білоксинтезуючу функцію печінки, після завершення якої рівень загального 

білка зріс до (65,4±2,2) г/л (р>0,05), а протромбіновий індекс – лише на 3,22% 

(р>0,05).  

Отже, тенденція до нормалізації функціональних проб печінки була 

більш суттєво виражена у хворих, які на фоні базової терапії додатково 

отримували глутаргін та урсосан. 

На момент завершення основного курсу лікування було встановлено, 

що в обох групах хворих мала місце деяка позитивна динаміка показників 

системи ПОЛ – АОЗ (табл. 4.17). Рівень МА в сироватці крові хворих VІ 

групи перед початком лікування перевищував аналогічний рівень у 

практично здорових осіб у 2,42 раза (р<0,001), а після проведеної терапії 

знизився в 1,23 раза (р<0,001). Тобто під впливом лікування спостерігалося 

достовірне зниження цього показника на 49,19%. У групі хворих, які 

отримували тільки базову терапію, цей показник на момент завершення 

лікування складав (4,92±0,2) нмоль/мл, що було менше вихідного значення 

на 20,39% (р<0,001), але в той же час в 1,92 раза перевищувало значення 

норми (р<0,001) та в 1,56 раза аналогічне значення у хворих VІ групи 

(р<0,05). У хворих VІ групи повною мірою реалізувався антиоксидантний 

ефект комбінації глутаргіну з урсосаном, що сприяло нормалізації вивчених 

біохімічних показників (табл. 4.17). Спостереження за хворими VІ групи 

засвідчило, що активність церулоплазміну на початку лікування була вищою 

в 1,5 раза (р<0,001), а насиченість трансферину залізом була нижчою в 2,8 

раза за відповідні показники контрольної групи (р<0,001). Після проведеного 

14-добового курсу лікування активність церулоплазміну знизилась на 17,35% 

(р<0,05), а насиченість трансферину залізом збільшилась на 111,1% 

(р<0,001). На фоні застосування базової терапії спостерігалася тільки 

тенденція до покращення стану АОЗ. Так, активність церулоплазміну у 

хворих V групи знизилася на 9,9% (р>0,05), а показник насиченості 

трансферину залізом зріс на 64,8% (р>0,05). 
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Таблиця 4.17 

Динаміка показників системи перекисне окислення ліпідів-антиоксидантний захист та ендогенної 

інтоксикації у хворих на змішаний варіант хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту під впливом 

базової терапії та терапії з використанням глутаргіну та урсосану 

Показники 
Контрольна 

група, n=20 

V група (базова терапія), n=18 VІ група (базова терапія, глутаргін і 

урсосан), n=21 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

До 

лікування 

На 14-у добу 

лікування 

Через 1,5 міс. 

лікування 

МА, 

нмоль/мл 

2,56±0,16 

 

6,18±0,14 

р<0,001; 

 

4,88±0,16*** 

р<0,001 

Δ-21,04 

4,92±0,2*** 

р<0,001 

Δ-20,39 

6,2±0,11 

р<0,001 

4,65±0,14*** 

р<0,001 

Δ-25 

3,15±0,18***• 

р<0,05 

Δ-49,19 

Активність 

церулоплазміну, 

ум.од. 

26,52±1,18 

38,4±2,14 

р<0,001 

34,6±1,8 

р<0,01 

Δ-9,9 

35,1±2,6 

р<0,01 

Δ-8,6 

39,2±1,8 

р<0,001 

 

32,4±2,1* 

р<0,05 

Δ-17,35 

28,1±1,5 ***• 

р>0,05 

Δ-28,32 

Показник 

насиченості Тф 

залізом, ум.од.  

0,25±0,02 

0,091±0,02 

р<0,001 

0,15±0,03 

р<0,05 

Δ+64,8 

0,14±0,025 

р<0,01 

Δ+53,85 

0,09±0,01 

р<0,001 

0,19±0,02*** 

р<0,05 

Δ+111,1 

0,23±0,02***• 

р>0,05  

Δ+155,6 

МСМ, ум.од. 0,23±0,021 0,42±0,03 

р<0,001 

0,37±0,02 

р<0,001 

Δ-11,9 

0,38±0,024 

р<0,001 

Δ-9,5 

0,43±0,02 

р<0,001 

0,35±0,03* 

р<0,01 

Δ-18,6 

0,3±0,02***• 

р<0,05 

Δ-30,2 

Примітки:   

р – вірогідність різниці середніх значень у порівнянні з контрольною групою;   

* – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування: *- р<0,05, **- р<0,01, *** - р<0,001,  

• – вірогідність  різниці показників після лікування між V та VІ групами (р<0,05). 
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Під впливом глутаргіну та урсосану в 2,14 раза зросла активність 

аргінази крові, яка до лікування була в 2,2 раза нижчою за показник норми, 

що свідчить про значну активацію детоксикуючої функції печінки           

(табл. 4.18). Натомість, у пацієнтів V групи на фоні базового лікування 

активність аргінази підвищилась лише на 30,8%, досягнувши (0,17±0,04) 

мкмоль/0,1 мл, що в 1,8 раза нижче аналогічного показника групи контролю 

(р<0,01). 

Таблиця 4.18  

Вплив гепатопротекторної терапії у хворих на змішаний варіант 

хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту на активність 

аргінази крові 

Показники 
Контрольна 

група, n=20 

V група (базова 

терапія), n=18 

VІ група (базова 

терапія, глутаргін і 

урсосан), n=21 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Аргіназа, 

мкмоль/0,1 мл 

0,31±0,04 0,13±0,03

р<0,01 

0,17±0,04 

Δ+30,8% 

р<0,05 

0,14±0,02 

р<0,01 

0,3±0,04* 

Δ+114,3% 

р>0,05 

Примітки: 

р – вірогідність різниці середніх значень, у порівнянні з контрольною 

групою;    

* – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування (р<0,01). 

 

Рівень середньомолекулярних пептидів у крові як показника «синдрому 

метаболічної інтоксикації» знизився після лікування у хворих обох груп. Під 

впливом комбінації глутаргіну з урсосаном концентрація МСМ зменшилася 

на 30,2% з (0,43±0,02) до (0,3±0,02) ум. од. (p<0,001). Водночас під впливом 

базової терапії концентрація МСМ знизилася дещо меншою мірою – з 

(0,42±0,03) до (0,38±0,024) ум. од. (p>0,05), що перевищувало показник 

контрольної групи в середньому в 1,65 раза (р<0,001).  

Аналіз динаміки рівнів IL-1β та TNF-α у хворих VІ групи дозволив 

встановити, що після курсу комбінованого лікування з використанням 

глутаргіну з урсосаном відзначалося їхнє значне зниження (табл. 4.19.). Так, 

у хворих VІ групи рівень IL-1β у сироватці крові зменшився на 73,31% 
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(р<0,001) і становив (7,9±1,34) пг/мл, порівняно з (29,6±1,3) пг/мл до 

лікування. Динаміка концентрації  TNF-α також була найбільш вираженою у 

хворих VІ групи, в якій він зменшився після курсу лікування на 76,7% 

(р<0,001) і досягнув (8,9±1,12) пг/мл, порівняно з (38,2±1,9) пг/мл до 

лікування, та максимально наблизився до показника (6,8±0,18) пг/мл у 

здорових (р>0,05).  

Таблиця 4.19  

Вплив гепатопротекторної терапії у хворих на змішаний варіант 

хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту на рівень 

інтерлейкіну-1β та фактор некрозу пухлин-α 

Показники 
Контрольна 

група, n=20 

V група 

(базова терапія), 

n=18 

VІ група (базова  

терапія, глутаргін і 

урсосан), n=21 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

IL-1β, 

пг/мл 

5,2±0,16 29,4±1,2 

р<0,001 

19,5±1,4* 

Δ-33,67% 

р<0,001 

29,6±1,3 

р<0,001 

7,9±1,34*•  

Δ-73,31% 

р>0,05 

TNF-α  

пг/мл 

6,8±0,18 37,8±2,3 

р<0,001 

22,5±2,6*  

Δ-40,5% 

р<0,001 

38,2±1,9 

р<0,001 

8,9±1,12*•  

Δ-76,7% 

р>0,05 

Примітки: 

р – вірогідність різниці середніх значень, у порівнянні з контрольною 

групою;    

* – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування (р<0,001); 

• – вірогідність  різниці показників після лікування між V та VІ групами 

(р<0,001). 

 

У хворих V групи динаміка зниження в крові рівня прозапальних 

цитокінів була менш вираженою. З’ясовано, що у хворих даної групи середнє 

значення IL-1β рівнялось (29,4±1,2) пг/мл до лікування та під впливом 

базової терапії вірогідно знижувалося на 33,67%, досягаючи (19,5±1,4) пг/мл 

(р<0,001), однак залишаючись вище норми в середньому в 3,75 раза 

(р<0,001). Середнє значення концентрації TNF-α у хворих V групи до 

початку лікування становило (37,8±2,3) пг/мл та вірогідно зменшувалося 

після його завершення на 40,5% до значення (22,5±2,6) пг/мл (p<0,001), що 

свідчить про недостатній імунокоригуючий ефект базової терапії. 
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Проведене лікування сприятливо вплинуло на портальну гемодинаміку 

пацієнтів обох груп, що відобразилося зменшенням діаметра ворітної і 

селезінкової вен та збільшенням середньої швидкості кровотоку у ворітній 

вені (табл. 4.20), однак виразніші зміни були в VІ групі. Так, у пацієнтів цієї 

групи діаметр ворітної вени зменшився в 1,07 раза (р1<0,05), а селезінкової – 

в 1,25 раза (р1<0,001), в осіб ІІІ групи дані показники зменшилися в 1,03 

(р1>0,05) та 1,07 раза (р1<0,05), відповідно. Оптимізація фармакотерапії 

ХМІГ глутаргіном і урсосаном сприяла зростанню середньої швидкості 

кровотоку у ворітній вені більше як в 1,1 раза, що фактично не відрізнялося 

від аналогічного показника контрольної групи (р>0,05). 

Таблиця 4.20 

Вплив гепатопротекторної терапії у хворих на змішаний варіант 

хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту на портальний 

кровоток 

Показники 
Контрольна 

група, n=20 

V група (базова 

терапія), n=18 

VІ група (базова 

терапія, глутаргін і 

урсосан), n=21 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Діаметр 

ворітної вени 

(d), мм 

10,5±0,3 11,5±0,16 

р<0,01 

11,2±0,14 

р<0,05 

р1>0,05 

11,7±0,2 

р<0,01 

10,9±0,21 

р>0,05 

р1<0,05 

ТAMX, см/с 26,8±1,2 21,5±1,1 

р<0,01 

22,4±1,2 

р<0,05 

р1>0,05 

21,4±1,12 

р<0,01  

23,8±1,0 

р>0,05 

р1>0,05 

Діаметр 

селезінкової 

вени (d), мм 

7,4±0,2 10,5±0,18 

р<0,001 

9,8±0,2 

р<0,001 

р1<0,05 

10,6±0,16 

р<0,001 

8,5±0,21 

р<0,01 

р1<0,001 

Примітки: 

 р – вірогідність різниці середніх значень, у порівнянні з контрольною 

групою;    

р1 – вірогідність різниці середніх значень до та після лікування. 

 

Із метою визначення можливості проведення ХТ у повному обсязі ми 

проаналізували вплив лікування ХМІГ на вираженість ступеня 

гепатотоксичності (рис. 4.6).  
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Рисунок 4.6. Розподіл ступенів гепатотоксичності у групах хворих. 

 

До початку лікування в обох групах хворих переважали пацієнти з 1 

ступенем гепатотоксичності (72,22% та 76,19%, відповідно), а в 4 хворих 

(22,22%) V та 4 хворих (19,05%) VІ групи була зареєстрована 

гепатотоксичність 2 ступеня. Гепатотоксичність 3 ступеня мала місце в 

одного пацієнта кожної групи, що становило 5,56% та 4,76%, відповідно. 

Після застосування базової терапії в 10 пацієнтів (55,56%) гепатотоксичність 

не визначалася, у 6 хворих (33,33%) зберігався її 1 ступінь, а в 2 (11,11%) – 2 

ступінь. У результаті долучення до базової терапії комбінації глутаргіну з 

урсосаном у більшості  хворих (85,71%) гепатотоксичність не визначалася, і 

тільки в 3 (14,29%) зберігався її 1 ступінь. 

Співвідношення пацієнтів у групах, які потребували корекції режимів 

ХТ, відображено в табл. 4.21. 
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Таблиця  4.21 

Необхідність корекції режимів хіміотерапії в групах хворих 

 V група (базова терапія), 

n=18 

VІ група (базова терапія, 

глутаргін і урсосан), n=21 

n % n % 

Відтермінування 

курсів ХТ 

2 11,11 1 4,76 

Зниження доз 

ХТ 

3 16,67 1 4,76 

ХТ в повному 

обсязі 

13 72,22 19 90,48 

Примітка: n – кількість осіб у групі. 

 

Як видно з таблиці 4.21, у VІ групі хворих, які отримували глутаргін та 

урсосан, всього 1 (4,76%) пацієнту довелося знизити дозу ХТ та в 1 (4,76%) – 

відтермінувати курс ХТ. Натомість, 2 (11,11%) пацієнтам V групи, які 

знаходилися тільки на базовому лікуванні, необхідно було призупинити та 

відтермінувати курси ХТ у зв’язку з гепатотоксичністю та побічними 

явищами, а 3 (16,67%) хворим – знизити дозу ХТ. 

Отримані дані свідчать, що базова терапія у хворих зі змішаним 

варіантом ХМІГ не спроможна в достатній мірі забезпечити патогенетично 

обумовлений терапевтичний вплив на перебіг цієї форми МІУП. Тому для 

комплексної та ефективної терапії необхідне додавання до базової терапії 

препарату УДХК – урсосану та L-аргініну-L-глутамату – глутаргіну. 

 

На основі комплексного вивчення динаміки клінічних проявів ХМІГ, 

його лабораторних показників у хворих на ХЛЛ до і після застосування 

різних схем лікування встановлено, що з метою впливу на прояви 

гепатоцелюлярного варіанту ХМІГ залучення до комплексної терапії 

гепатопротектора глутаргіну є достатньо ефективним для підвищення 

білково-синтезуючої здатності печінки, усунення цитолітичного та 

мезенхімально-запального синдромів, нормалізації дисбалансу в системі 
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ПОЛ-АОЗ, покращення детоксикаційної функції печінки. При 

холестатичному варіанті ХМІГ для лікування диспепсичного, холестатичного 

синдромів та ліквідації маркерів ендогенної інтоксикації та системної 

імунозапальної активності доцільним є залучення препарату УДХК 

(урсосану). Включення до комбінованої терапії поєднання глутаргіну та 

урсосану у хворих із змішаним варіантом ХМІГ сприяє більш вираженій 

динаміці його клінічних проявів, зменшенню активності цитолітичного, 

мезенхімально-запального, холестатичного синдромів, посиленню білково-

синтезуючої функції печінки, зменшенню в крові продуктів активації 

системи ПОЛ, відновленню АОЗ, зменшенню інтенсивності ендогенної 

інтоксикації, рівнів ФНП-α та ІЛ-1β, покращенню детоксикаційної функції 

печінки, порівняно з базовою терапією, шляхом посиленої дії препаратів та 

потенціювання їхнього ефекту при одночасному використанні, що 

обгрунтовує доцільність використання запропонованої схеми з метою 

підвищення ефективності лікування ураження печінки у хворих на хронічний 

лімфолейкоз.  

 

Результати дослідження, що подані в цьому розділі, опубліковані в 

наступних наукових працях: 

1. Гриджук Т. І. Глутаргін в комплексній терапії хворих на 

хронічний лімфолейкоз з медикаментозно-індукованими ураженнями печінки 

/ Т. І. Гриджук // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української 

медичної стоматологічної академії. – 2014. – Том 14, Випуск 3(47). – С. 68-

72. 

2. Клюфінська Т. І. Вплив глутаргіну на функціональний стан 

печінки у хворих на хронічний лімфолейкоз / Т. І. Клюфінська // Матеріали 

науково-практичної конференції [«Актуальні питання фармакології»],         

(м. Вінниця, 26-27 жовтня 2007р.) / Вісник Вінницького національного 

медичного університету. – 2007. – №11 (2/2). – С. 774. 

3. Клюфінська Т. І. Корекція окисно-відновного дисбалансу у 



110 

 

  

хворих на хронічну лімфолейкемію / Т. І. Клюфінська, Н. М. Середюк,         

Н. Л. Глушко, Г. М. Гуменюк, М. М. Кобрин // Матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції [«Актуальні питання діагностики та 

лікування захворювань крові»], (Яремче, 2-3 жовтня 2008р.) / Нове в 

гематології та трансфузіології. – 2008. – Випуск 8. – С. 207-208. 

4. Гриджук Т. І. Вплив урсосану на концентрацію прозапальних 

цитокінів (IL-1β, TNF-α) у сироватці крові хворих на хронічний лімфолейкоз 

з медикаментозно-індукованими ураженнями печінки / Т. І. Гриджук // 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Медичні науки: 

історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень»], (Львів, 24-25 

жовтня 2014р.) /  Львівська медична спільнота. – Львів, 2014. – С. 34-37. 

5. Гриджук Т. І. Корекція проявів медикаментозно-індукованих 

уражень печінки у хворих на хронічний лімфолейкоз / Т. І. Гриджук  // 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю  

[«Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань 

внутрішніх органів»], (Харків, 6 листопада 2014р.) / ДУ «Національний 

інститут терапії ім. акад. Л.Т. Малої». – Харків, 2014. – С. 91. 

6. Гриджук Т. І. Вплив L-аргініну L-глутамату на детоксикаційну 

функцію печінки у хворих на хронічний медикаментозно-індукований 

гепатит / Т. І. Гриджук // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції [«Медична наука та практика: виклики і сьогодення»], (Львів, 

21-22 серпня 2015р.) / Львівська медична спільнота. – Львів, 2015. – С. 26-29. 

7. Спосіб застосування гепатопротекторів на фоні цитостатичної 

терапії у хворих на хронічні лейкемії / Н. М. Середюк, Т. І. Гриджук; заявник 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». –             

№ 30/2696; свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію; опубл.       

28.11.2012 року. – 1с. 

 

 

 



111 

 

  

АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

На сучасному етапі не існує хіміопрепаратів, які б не мали  бодай 

мінімального негативного впливу на нормальні клітини, особливо, на ті, яким 

притаманна висока швидкість мітозу. У цю категорію потрапляють клітини-

попередники гемопоезу, епітелій кишечника, волосяних фолікулів, а також 

печінка як основний орган біотрансформації ліків [103]. 

Проблема медикаментозної гепатотоксичності набуває все більшої 

актуальності. За даними літератури, 40% гепатитів у пацієнтів старше 40 

років і 25% випадків фульмінантної печінкової недостатності обумовлені 

медикаментозною гепатотоксичністю. У Західній Європі гострі 

медикаментозні гепатити складають 15-20% блискавичних гепатитів, в 

Японії – 10%, в Україні – 6% [89, 91]. Щорічно більше 1 млн людей страждає 

від побічних ефектів фармакотерапії і близько 180 тис – помирає внаслідок 

токсичності фармпрепаратів [128]. Загальна смертність при 

медикаментозному ураженні печінки становить 5-11,9% [17]. Зазначене 

підтверджує, що ХМІГ є не лише медичною, але й соціальною проблемою, 

оскільки значною мірою сприяє зростанню темпів інвалідизації та смертності 

населення. 

Дискусійним у сучасній науковій літературі залишається питання 

частоти виникнення гепатотоксичності при  проведенні ХТ, що варіює за 

даними різних авторів від 14,3 до 100% [74, 192, 208, 238]. 

Особливість  діагностичної та лікувальної стратегії гематологічних 

хворих зумовлена кількома факторами: токсичною дією ХТ; глибокою 

імуносупресією, що індукована як самою пухлиною, так і її лікуванням; 

часто – неадекватним трактуванням клінічної симптоматики та клініко-

лабораторних показників на фоні інфікування вірусами гепатитів [77, 83]. 

Тому, діагностика ХМІГ зазвичай ускладнена, оскільки клінічні прояви 

медикаментозного ураження печінки різноманітні й не відрізняються від 

таких при інших захворюваннях [169].  
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У більшості випадків медикаментозних уражень для стабілізації 

функції печінки достатньо відміни препарату, який був причиною їхнього 

виникнення, проте у випадку застосування ХТ відміна гепатотоксичного 

препарату становить безпосередню або відтерміновану загрозу для життя 

пацієнта, або ж призводить до прогресування основного захворювання [216, 

217]. 

На сьогодні відсутні чіткі критерії клініко-лабораторної та 

морфологічної діагностики медикаментозних гепатитів, недостатньо 

висвітлені питання патогенезу, відсутня єдина класифікація й підходи до 

лікування таких хворих. Крім того, до цього часу не розроблені специфічні 

діагностичні тести  медикаментозного ураження печінки [83].  

Усе це вказує на необхідність цілеспрямованого виявлення і 

встановлення чітких етіологічних та патогенетичних механізмів уражень 

печінки при ХЛЛ на фоні ХТ, а також розробки додаткових стратегій захисту 

печінки.  

Механізм несприятливої дії ліків на печінку, як правило, складний і в 

більшості випадків вивчений не до кінця [15]. Важливе місце в розвитку 

цитостатичного ураження печінки мають активація ПОЛ, зниження АОЗ та 

підвищення ліпосомальних ферментів [10]. Найбільш серйозним порушенням 

функції печінки є пригнічення її детоксикуючої здатності, коли збільшується 

період напіврозпаду цитостатиків та їхніх активних метаболітів у крові, що 

призводить до пролонгованої підтримки в організмі високих концентрацій 

препаратів [103]. Проте наявні в літературі відомості про інтенсивність 

процесів ПОЛ та стан антирадикальних захисних систем при токсичних 

(медикаментозних) ураженнях печінки у хворих на хронічні лейкози є, на 

жаль, фрагментарними і представлені переважно в експериментальних 

роботах [138].  

Розвиток гепатотоксичності є причиною порушення протоколів 

протипухлинного лікування, оскільки вимагає зниження дози цитостатичних 

препаратів і збільшення періоду між циклами, що згідно з результатами 
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більшості досліджень значно знижує ефективність терапії та виживання 

в цілому [77, 91]. У зв’язку з цим розробка й використання в клінічній 

практиці медикаментозних засобів, які зменшують токсичність цитостатиків 

на організм, без зниження їхнього протипухлинного ефекту є актуальною 

проблемою сучасної онкогематології [45, 63]. 

Зазначене вище стало підставою мети дисертаційної роботи – 

підвищення ефективності діагностики та лікування хронічного 

медикаментозно-індукованого гепатиту у хворих на хронічний лімфолейкоз 

на фоні різних схем хіміотерапії з застосуванням L-аргініну L-глутамату та 

урсодезоксихолевої кислоти на основі вивчення клініко-патогенетичних 

особливостей перебігу захворювання. 

Відповідно до мети нашої роботи окреслено такі завдання:  

1. На основі клініко-біохімічних особливостей встановити варіанти 

хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту, що виник на фоні різних 

схем хіміотерапії хронічного лімфолейкозу.  

2. З’ясувати роль перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної 

системи організму в патогенезі гепатотоксичного пошкодження печінки в 

процесі хіміотерапії хронічного лімфолейкозу. 

3. Встановити активність аргінази крові як провідного критерію 

детоксикаційної функції печінки та ендогенної інтоксикації у хворих на 

хронічний медикаментозно-індукований гепатит. 

4. Дослідити значення інтерлейкіну-1β та фактора некрозу пухлин-α 

у хворих на хронічний медикаментозно-індукований гепатит та їхню 

динаміку, залежно від варіанта ХМІГ. 

5. Оцінити терапевтичну ефективність L-аргініну L-глутамату та 

урсодезоксихолевої кислоти в лікуванні хворих на хронічний 

медикаментозно-індукований гепатит, що виник на фоні хіміотерапії 

хронічного лімфолейкозу. 

Мети роботи досягнено шляхом обстеження 115 хворих на ХМІГ, що 

виник на фоні цитостатичної терапії ХЛЛ. Серед обстежених хворих було 
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69 чоловіків, що становило 60%, та 46 жінок – 40%. Середній вік пацієнтів 

склав (58,4±4,38) років. Найчисленнішими були вікові групи хворих віком 

45-59 і 60-74 років, відповідно 46,96% і 51,3% обстежених. Обстежено також 

20 здорових осіб із метою контролю норми. Встановлено однорідність 

включених у дослідження хворих за віком та статтю.  

Діагноз ХЛЛ верифікували згідно з клінічними протоколами надання 

медичної допомоги хворим зі спеціальності «Гематологія», затверджених 

Наказом МОЗ України № 647 від 30.07.2010 року. Діагноз ХМІГ 

встановлювали на підставі даних анамнезу, результатів клінічного, 

біохімічного та інструментального досліджень відповідно до 

стандартизованих протоколів діагностики та лікування хвороб органів 

травлення (Наказ МОЗ України № 271 від 13.06.2005р.). 

Дослідження складалося з двох етапів. На першому етапі проводили 

порівняльну оцінку показників функціонального стану печінки, системи 

ПОЛ-АОЗ та цитокінового спектра, залежно від використання різних 

протоколів ХТ. На другому етапі хворі були розподілені на групи,  залежно 

від застосованого лікування ХМІГ. 

Констатовано, що досліджувані схеми ХТ диференційовано впливали 

на функціональний стан печінки та викликали різні варіанти ХМІГ. Так, при 

використанні лейкерану найчастішим був холестатичний варіант ХМІГ 

(70,27%). Застосування схеми FC cупроводжувалося переважанням 

гепатоцелюлярного варіанта ХМІГ (81,58%). Проведення ХТ ХЛЛ із 

використанням схеми СНОР призводило до формування, в основному, 

змішаного варіанта ХМІГ (65%). 

Безпосередній зв’язок розвитку ХМІГ із застосуванням ХТ 

прослідковувався в усіх досліджуваних хворих. При цьому час розвитку 

уражень печінки від початку цитостатичного лікування становив: від 3 до 6 

місяців – у 30 хворих (26,09%), від 6 до 12 місяців – у 38 хворих (33,04%), 

більше 1 року – у 47 хворих (40,87%). 
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Встановлено, що ступінь гепатотоксичності залежав як від режиму ХТ, 

так і від наявності факторів ризику, таких як вік старше 50 років, раніше 

проведені курси ХТ, ожиріння, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, 

захворювання нирок. Причому, наявність двох і більше факторів ризику була 

несприятливим прогностичним критерієм стосовно ступеня 

гепатотоксичності. Під час дослідження встановлено, що найбільшу 

гепатотоксичність має режим ХТ, який складається з чотирьох препаратів 

(схема СНОР), а найменшу – монохіміотерапія з використанням лейкерану. 

У всіх обстежених хворих ХМІГ розвивалися латентно, без епізодів 

гострого токсичного гепатиту. У 30% випадків вони характеризувалися 

безсимптомним перебігом, а ураження печінки виявлялося тільки за 

результатами оцінки її основних клініко-лабораторних синдромів – цитолізу, 

холестазу, печінково-клітинної недостатності, активності мезенхімально-

запальної реакції.   

Серед клінічних проявів ураження печінки найчастішими були ознаки 

астено-вегетативного синдрому (у 83,48% хворих), виникнення якого 

пов’язане з накопиченням у системному кровообігу незнешкоджених 

печінкою токсичних продуктів катаболізму білків, ендо- та екзотоксинів, 

МСМ, недоокислених продуктів вуглеводного обміну, тобто є клінічним 

відображенням синдрому ендогенної інтоксикації, яка при цьому є 

вираженою й сприяє прогресуванню хвороби [49]. Встановлено, що 

особливість маніфестації клінічних проявів ХМІГ залежала від схеми ХТ. 

Зокрема, в досліджуваних осіб, яким проводили лікування ХЛЛ лейкераном, 

провідними симптомами були: гепатомегалія (83,78%), астено-вегетативний 

синдром (70,27%), зниження апетиту (56,76%), спленомегалія (54,05%), 

шлунково-кишкова диспепсія (54,05%) та субіктеричність шкіри та слизових 

оболонок (48,65%). При використанні схеми FC поряд із аcтено-вегетативним 

синдромом (84,21%) спостерігали гапатомегалію (78,95%), зниження апетиту 

та схуднення (50%). У хворих на ХЛЛ, основною тактикою терапії яких була 

схема СНОР, при вивченні скарг та результатів об’єктивного обстеження 
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найчастіше встановлювали наявність аcтено-вегетативного синдрому (95%), 

гепатомегалію (82,5%), зниження апетиту (62,5%), спленомегалію (50%) та 

схуднення (50%).  

Об’єктивні дані свідчили, що в 94 хворих (81,74%) мало місце помірно 

виражене збільшення розмірів печінки. Визначені перкуторно середні 

розміри печінки за М.Г. Курловим в обстежених хворих перевищували 

нормативні показники: 1-й розмір – (14,5±0,9) см, 2-й розмір – (12,5±0,5) см, 

3-й розмір – (10,2±0,4) см. При пальпації частіше виявлялись заокругленість 

нижнього краю печінки, чутливість та болючість його в 21,74% хворих на 

ХЛЛ із ХМІГ.   

Аналіз сонограм печінки показав, що структура паренхіми була 

неоднорідною: в 45 (39,13%) хворих зафіксовано підвищення ехощільності 

печінки (розростання сполучної тканини і фіброзування), а в 24 (20,87%) 

хворих – зниження ехогенності органа (ймовірно, внаслідок інфільтрації 

печінки клітинами лімфоїдного ряду). Аналогічні результати представлені в 

працях С. С. Бессмельцева [12]. Спленомегалію діагностовано в 56 (48,7%) 

обстежених пацієнтів. У 26 (22,61%) хворих, із підтвердженим 

медикаментозним ураженням печінки, встановлена деформація контуру 

жовчного міхура. У 15 (13,04%) хворих зафіксовано розширення 

внутрішньопечінкових проток. Порушення пасажу жовчі по жовчовивідних 

шляхах вірогідно призводить до затримки виведення цитостатичних 

середників і є сприятливим чинником для розвитку ХМІГ [13]. 

Порівняльне дослідження портального кровотоку у хворих на ХЛЛ із 

ХМІГ у порівнянні зі здоровими продемонструвало достовірне збільшення 

діаметра ворітної (11,8±0,24 мм) й селезінкової (10,5±0,42 мм) вен. При 

цьому у ворітній вені спостерігалося достовірне зниження Vps – (26,8±1,1) 

см/с (р<0,01), Ved – (16,4±1,5) см/с (р<0,05) і ТAMX – (21,6±1,1) см/с 

(р<0,01), у порівнянні з аналогічними показниками групи контролю. Подібні 

результати спостерігали й інші автори (Б. Н. Левитан, Б. А. Гринберг, А. Е. 

Тюрютиков) [93]. 
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За результатами біохімічного аналізу в 81,58% хворих, які лікувалися 

за схемою FC, виявлено наявність цитолітичного синдрому, про що свідчило 

збільшення вмісту в крові загального білірубіну, активності АлАТ та АсАТ. 

Помірне підвищення активності трансаміназ у крові характеризувалося 

перевагою АлАТ над АсАТ. Активність АлАТ була підвищеною, порівняно з 

практично здоровими особами, майже в 4 рази, а АсАТ у 3,5 раза (р<0,001). 

Коефіцієнт Де Рітіса [АсАТ/АлАТ] становив (0,83±0,08), що вказує на 

запальний характер цитолізу гепатоцитів.  

Використання лейкерану як базового препарату ХТ спричиняло 

виникнення у хворих синдрому холестазу, який характеризувався зростанням 

у досліджуваних осіб середніх рівнів загального і прямого білірубіну, ЛФ та 

ГГТП. У хворих даної групи рівень загального білірубіну вірогідно 

перевищував цей показник у групі контролю в 2,2 раза (р<0,001), прямого 

білірубіну – у 3 рази (р<0,001), активність ЛФ та ГГТП – у 2,6 раза (р<0,001).  

Про розвиток процесів цитолізу та холестазу на тлі використання схеми 

СНОР свідчило підвищення активності трансаміназ (АлАТ – у 3,44 раза, 

АсАТ – у 3,1 раза, відповідно), ГГТП (у 2,08 раза) та ЛФ (у 2,07 раза), 

порівняно з практично здоровими особами. Одночасно порушувалася 

здатність печінки до кон’югації та виділення білірубіну, що проявлялося 

зростанням рівня даного пігменту в сироватці крові в 1,75 раза (р<0,001). 

Отже, використання схеми СНОР сприяло виникненню змішаного варіанту 

ХМІГ. 

Зниження синтетичної функції печінки виявлялося в 76,52% хворих, 

при цьому цей синдром був більш вираженим у хворих, які отримували 

лікування за схемою FC, і проявлявся зниженням рівня загального білка на 

21,93% (р<0,001), а протромбінового індексу на 8,83% (р<0,05), порівняно з 

показниками в практично здорових осіб.  

Про розвиток мезенхімально-запального синдрому свідчило 

збільшення показника тимолової проби в 1,76 раза (р1<0,001), 2,61 раза 
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(р<0,001) та 2,25 раза (р<0,001), відповідно, у хворих І, ІІ та ІІІ груп, у 

порівнянні з контрольною групою. 

Численні дослідження останніх десятиліть свідчать про велике значення 

в загальній патології ПОЛ клітинних мембран. Вважається, що надмірна 

активація цього процесу відіграє провідну роль у пошкодженні клітини, а 

накопичення продуктів ПОЛ призводить до значних порушень в організмі й 

посилення ендотоксикозу [47, 113]. Проблемі вільнорадикального окислення 

ліпідів у хворих із ХЛЛ присвячено лише окремі роботи (М. Ю. Аношина,   

Т. П. Перехрестенко, М. В. Яговдік), причому поза зв’язком із ХМІГ [3]. 

Немає сумніву, що посилення ПОЛ відіграє важливу роль у пошкодженні 

мембран гепатоцитів, а надмірне накопичення його продуктів призводить до 

значних порушень в організмі хворих на ХМІГ, що виникла на ґрунті ХТ 

ХЛЛ. 

У хворих на ХЛЛ із ХМІГ в усіх групах процеси ПОЛ активуються, 

значення їх є вірогідно вищими, ніж у здорових людей (р<0,001). Однак, у 

хворих, які лікувалися за схемами FC та СНОР, вони є виразнішими, і 

проявляються підвищенням рівня МА  майже в 2,6 раза та в 2,44 раза, 

відповідно, у порівнянні з контрольною групою. Отримані результати 

свідчать про зростання активності ПОЛ у зв’язку зі застосуванням ХТ, а 

також про можливе зменшення здатності до елімінації їхніх продуктів із 

організму. Подібні результати оприлюднені в роботах Г. З. Кузиева і співавт. 

[137] при гострому мієлобластгому лейкозі з токсичним ураженням печінки. 

Як відомо, продукція вільних радикалів може призводити до 

незворотних ушкоджень багатьох клітинних структур, включаючи мембрану, 

цитоскелет і ДНК. Наведені дані літератури свідчать про те, що інтенсивність 

процесів ПОЛ зумовлює ступінь активності запального процесу в печінці та 

інтенсивність цитолізу гепатоцитів [47], що власне підтверджено наявністю 

виявленого нами прямого кореляційного зв'язку середньої сили між 

активністю АлАТ та рівнем МА в усіх досліджуваних групах (р<0,01).   
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Активація ПОЛ при ХМІГ на фоні ХЛЛ пов’язана також зі змінами в 

системі АОЗ. У функціонуванні АОЗ важливу роль відіграє церулоплазмін, 

здатний окислювати прооксидантне залізо в тривалентне, зумовлюючи 

зниження активних метаболітів кисню або дисмутацію його активних форм 

[109]. Встановлено, що активність церулоплазміну у хворих на ХЛЛ із ХМІГ 

є вірогідно вищою, у порівнянні з аналогічним показником групи контролю. 

Активність цього металопротеїду найбільшою мірою підвищується на фоні 

застосування схеми FC – в 1,56 раза (р<0,001). Одночасно активність 

церулоплазміну достовірно збільшувалася також у хворих І та ІІІ груп у 1,4 і 

1,5 раза, відповідно (р<0,001).  

Аналізуючи отримані дані, з’ясовано, що в пацієнтів на ХЛЛ 

використання цитостатичної терапії спричиняє достовірне зниження 

показника насиченості трансферину залізом на 66% (р<0,001), 68% (р<0,001) 

і 64% (р<0,001) у хворих І, ІІ та ІІІ груп, у порівнянні з показником 

контрольної групи. 

Порушення рівноваги між антиоксидантними та прооксидантними 

системами в бік посилення останніх можна розцінювати як свідчення 

активації оксидантного стресу та недостатнього запасу антиоксидантного 

захисту.  

Важливо відзначити також, що однією з основних причин структурно-

функціональних порушень гепатоцитів при гемобластозах є й синдром 

ендотоксикозу, який розвивається в результаті пухлинної інтоксикації, 

приєднання бактеріальних і вірусних інфекцій, а також масивного лізису 

пухлинної тканини у відповідь на введення протипухлинних препаратів [24]. 

СЕІ не лише супроводжує багато захворювань внутрішніх органів, але й 

суттєво визначає їхній перебіг та прогноз. Важливість вивчення рівнів МСМ 

визначається ще й тими обставинами, що надмірне накопичення їх в 

організмі проявляє токсичну дію, сповільнює процеси видужування, порушує 

гемодинаміку, бар’єрні функції організму [54]. Патогенетичну основу 

ендогенної інтоксикації та ступінь її вираженості складають два чинники: 
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рівень ендотоксемії, тобто сукупна концентрація токсичних продуктів в 

організмі хворого та чутливість органів і систем до дії вказаних чинників. 

Універсальними маркерами ендогенної інтоксикації є середні молекули – 

олігопептиди з молекулярною масою 300 – 5000 Д, концентрація яких 

відображає рівень патологічного білкового метаболізму [114, 160]. 

Вважається, що імунна система хворих не спрацьовує щодо їхньої 

гіперпродукції через відсутність у МСМ імуногенності. МСМ утворюються в 

процесі протеолізу в пошкоджених тканинах, а також у самій тканині при 

виході в кров протеолітичних ферментів. Рівень МСМ у сироватці здорових 

людей є відносно стабільним у всіх вікових групах, що дозволяє 

використовувати його як інформативний тест оцінки стану організму [49]. 

При оцінці ступеня ендогенної інтоксикації нами встановлено, що в 

усіх пацієнтів внаслідок застосування ХТ рівень МСМ у сироватці крові 

істотно підвищився, що вказує на зниження бар’єрної функції печінки в 

таких хворих і вимагає призначення дезінтоксикаційної терапії. 

Кореляційний аналіз взаємозв’язку між показниками ендогенної інтоксикації 

та продуктами ПОЛ виявив пряму позитивну кореляційну залежність між 

рівнями МСМ і МА (коефіцієнт кореляції «r» у І, ІІ, ІІІ групах склав 

відповідно 0,6 (р<0,01), 0,61 (р<0,01) та 0,55 (р<0,01)), що свідчить про 

значимість процесів інтенсифікації ПОЛ для оцінки інтенсивності ендогенної 

інтоксикації при ХМІГ у хворих на ХЛЛ. 

Особливу зацікавленість викликав фермент аргіназа, активність якого 

вказує на детоксикаційну функцію печінки [28]. В обстежених нами хворих 

на ХМІГ спостерігалось вірогідне зниження активності цього ензиму в усіх 

досліджуваних групах. Проте найнижчою активність аргінази крові була у 

хворих після використання схеми FC – у 2,82 раза нижче аналогічного 

показника групи контролю (р<0,001). Одночасно знижувалася активність 

аргінази також у хворих І та ІІІ груп – в 1,94 (р<0,01) і 2,38 раза, відповідно 

(р<0,001). 
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Аналіз результатів дослідження цитокінового профілю крові хворих на 

ХМІГ на фоні ХТ ХЛЛ виявив його відмінність від контролю та залежність 

від варіанта ХМІГ. Вивчення вмісту TNF-α в крові 115 хворих виявило його 

підвищення в 95 чоловік (82,61%). Відомо, що TNF-α є потужним медіатором 

запальних та клітинних імунних реакцій [20], тому отримані результати 

вказують на його важливу роль у патогенезі токсичних гепатитів. Найвищий 

його вміст був при змішаному варіанті ХМІГ (38,1±2,5 пг/мл). Високий вміст 

TNF-α супроводжувався вираженою клінічною картиною ХМІГ із ознаками 

запального процесу. Встановлено пряму кореляційну залежність між 

підвищенням у крові вмісту TNF-α і збільшенням активності АлАТ, між 

підвищенням у крові вмісту TNF-α та величиною показника тимолової проби 

(р<0,05). Гіперпродукція TNF-α сприяла активації процесів ПОЛ – виявлено 

прямий кореляційний зв’язок середньої сили між вмістом TNF-α і МА в крові 

(r=0,68, р<0,01), що очевидно пов’язано зі здатністю TNF-α стимулювати 

звільнення нейтрофілами перекису водню та активних радикалів кисню, які 

підтримують запальну реакцію [141]. Запальний процес у свою чергу 

супроводжується посиленим виходом TNF-α в системну гемоциркуляцію. 

Таким чином, формується замкнута взаємозв’язана система, що сприяє 

пошкодженню печінки та наростанню метаболічної інтоксикації. Це 

засвідчував виявлений прямий кореляційний зв’язок між вмістом TNF-α та 

МСМ у крові (r=0,6, р<0,01). Взаємозв’язок TNF-α з розвитком метаболічної 

інтоксикації може бути пояснений, на нашу думку, не тільки стимуляцією 

пероксидації ліпідів, але і його здатністю індукувати катаболізм ендогенних 

білків, продукцію лімфокінів, процеси апоптозу, про що мова йде і в працях 

інших авторів [20].     

На основі проведених досліджень встановлено взаємозв’язок між 

розвитком внутрішньопечінкового холестазу та збільшенням вмісту в крові 

TNF-α, що підтверджувала пряма кореляційна залежність між його рівнем і 

активністю ЛФ та між рівнем TNF-α і вмістом білірубіну в крові (р<0,05). 

Такий ефект TNF-α може бути зумовлений його здатністю зменшувати 
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каналікулярну секрецію органічних аніонів, у тому числі кон’югатів 

білірубіну, що призводить до розвитку гіпербілірубінемії [62]. На наш 

погляд, TNF-α поряд із стимуляцією системної імунозапальної активності 

сприяє розвитку внутрішньопечінкового холестазу. 

Нами проаналізовано вплив окремих показників крові хворих на ХЛЛ 

із ХМІГ на ризик формування портальної гіпертензії. Здійснені дослідження 

засвідчили той факт, що високочутливими критеріями прогнозування 

виникнення в таких пацієнтів портальної гіпертензії є рівень гемоглобіну, 

білірубіну, активність АлАТ та протромбіновий індекс. Водночас отримані  

результати засвідчили, що рівень лейкоцитів, лімфоцитів, а також швидкості 

осідання еритроцитів не впливає на ризик формування портальної гіпертензії. 

Таким чином, інструментальні та біохімічні методи дослідження поряд 

із клінічними даними дозволяли виявити клініко-патогенетичні особливості 

перебігу ХМІГ у хворих на ХЛЛ на фоні застосування ХТ та здійснити його 

діагностику на початкових стадіях із метою попередження подальшого 

прогресування процесу. 

Складний патогенез досліджуваної патології обумовлює необхідність 

комплексної терапії, яка, на нашу думку, має бути диференційованою та 

адекватною до варіантів перебігу ХМІГ, превалюючих механізмів 

пошкодження. У нашому дослідженні застосовано диференційоване 

призначення гепатопротекторів, залежно від варіанта ХМІГ.  

Із метою проведення дослідження ефективності та порівняння 

результатів запропонованих схем лікування, відповідно до принципів 

доказової медицини була проведена рандомізація хворих за віком, статтю, 

важкістю та тривалістю захворювання. Залежно від характеру проведеного 

лікування усі хворі були розподілені на 6 груп. Пацієнтам І групи в складі 20 

осіб із гепатоцелюлярним варіантом ХМІГ призначали базову терапію. Хворі 

ІІ групи в складі 24 осіб із гепатоцелюлярним варіантом ХМІГ отримували 

глутаргін (внутрішньовенно краплинно по 10 мл 40% розчину в 200 мл 

ізотонічного розчину натрію хлориду 1 раз на добу протягом 10 діб із 
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наступним переходом на таблетовану форму в дозі 1 таблетка (0,75 г) 3 рази 

на добу протягом 1 місяця). ІІІ групу спостереження (14 чоловік) склали 

хворі з холестатичним варіантом ХМІГ, які отримували лише базову терапію. 

Хворим ІV групи (18 чоловік) із холестатичним варіантом ХМІГ у 

лікувальний комплекс включали препарат УДХК – урсосан (у дозі 10 мг на 

кілограм маси тіла на добу під час прийому їжі протягом 1,5 місяця). V групу 

(18 чоловік) склали хворі зі змішаним варіантом ХМІГ, які отримували 

базову терапію. Хворі VІ групи (21 чоловік) із змішаним варіантом ХМІГ 

отримували в складі комплексної терапії комбінацію глутаргіну з урсосаном 

на тлі базової терапії. До складу базової терапії входили карсил (1таблетка 3 

рази на добу внутрішньо), вітамін Е (1 капсула 3 рази на добу внутрішньо), 

реосорбілакт (200,0 внутрішньовенно краплинно №5) згідно з Наказом МОЗ 

України “Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за 

спеціальністю гастроентерологія” №271 від 13.06.2005р. Такий лікувальний 

комплекс був своєрідною фоновою терапією й проводився усім хворим за 

ідентичною та максимально стандартизованою схемою. Огляд хворих із 

клінічною оцінкою їхнього стану, лабораторними та інструментальними 

дослідженнями проводили під час їхнього стаціонарного лікування та через 

1,5 місяця від початку лікування. 

Проведене лікування сприятливо вплинуло на клінічну маніфестацію 

ХМІГ у всіх досліджуваних групах, проте найвиразніше нівелювання проявів 

патології спостерігалося в пацієнтів, що лікувалися базовою терапією з 

долученням до неї глутаргіну чи урсосану та їхньої комбінації. 

Використання в комплексній фармакотерапії глутаргіну та урсосану 

сприяло покращенню клінічного стану та відновленню працездатності 

хворих, про що свідчило збільшення кількості пацієнтів із 0 та 1 ступенем 

працездатності за шкалою ВООЗ – ECOG та зменшення кількості пацієнтів із 

2 та 3 ступенем працездатності в ІІ, ІV та VІ групах, у порівнянні з 

результатами традиційної терапії ХМІГ. Проте, жодна з використаних схем 

фармакотерапії не сприяла повному відновленню працездатності пацієнтів у 
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досліджуваних групах, що свідчить про те, що без досягнення ремісії ХЛЛ, 

позитивних результатів досягнути важко. 

У дослідженні проаналізовано динаміку скарг в обстежуваних хворих 

під впливом гепатопротекторної терапії. Відзначено, що в усіх 

досліджуваних групах у процесі лікування спостерігається позитивна 

динаміка клінічного моніторингу основних ознак захворювання. 

Разом з тим, у процесі лікування із застосуванням глутаргіну клінічні 

прояви захворювання зменшувалися швидше й ефективніше, у порівнянні з 

використанням лише базової терапії. Зокрема, в пацієнтів ІІ групи 

покращення загального стану спостерігалося вже на 5-7-у добу від початку 

лікування глутаргіном, а у хворих, які отримували базову терапію – лише на 

10-12-у добу. Після проведеного лікування глутаргіном у складі комплексної 

терапії стійка клінічна ремісія захворювання була досягнута в 83,33% 

пацієнтів та лише в 55% хворих, які отримували традиційне лікування. Після 

курсу лікування із застосуванням глутаргіну найбільшою мірою зменшились 

прояви астено-вегетативного (р<0,001), больового синдромів (р<0,05) та 

гепатомегалія (р<0,001). 

Включення урсосану в комплексне лікування хворих на холестатичний 

варіант ХМІГ також сприяло позитивному моніторингу ознак основного 

захворювання та ХМІГ. При цьому стійка клінічна ремісія захворювання 

досягнута в 77,78% пацієнтів цієї групи та лише в 42,86% хворих ІІІ групи, 

які отримували базову терапію. Після курсового лікування урсосаном 

покращення самопочуття, усунення ознак астенічного (р<0,01), 

диспепсичного (р<0,01) та жовтяничного (р<0,01) синдромів було досягнуто 

в значно коротший термін (на 5-6 днів) у порівнянні з групою хворих, які 

отримували базову терапію.  

У результаті лікування хворих на ХЛЛ із змішаним варіантом ХМІГ із 

використанням глутаргіну та урсосану на фоні базової терапії спостерігали 

вірогідно більш виразну позитивну динаміку всіх клінічних проявів у 

порівнянні з базовою терапією. Стійка клінічна ремісія захворювання була 
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досягнута в 85,71% пацієнтів цієї групи  та лише в 55,56% хворих, які 

отимували традиційне лікування. У пацієнтів після курсу комбінованого 

лікування з використанням глутаргіну з урсосаном спостерігалося найбільш 

виражене зменшення проявів астено-вегетативного (р<0,001), диспепсичного 

(р<0,05), жовтяничного (р<0,05) та больового (р<0,05) синдромів, а також 

гепатомегалії (р<0,001). 

Відтак доведено, що включення глутаргіну та урсосану в лікування 

хворих на ХМІГ супроводжувалося зменшенням цитолітичного та 

мезенхімально-запального синдромів.  

Застосування глутаргіну спричинило найвиразніший вплив на 

білоксинтезуючу здатність печінки. Так, після лікування ми фіксували 

збільшення рівня загального білка на 16,13% (р<0,01), а протромбінового 

індексу – на 8,8%, (р<0,01). Під впливом урсосану в пацієнтів ІV групи 

спостерігали підвищення вмісту загального білка в сироватці крові тільки на 

3,11% (р>0,05), а протромбінового індексу – на 1,94% (р>0,05). Наші 

результати збігаються з результатами інших дослідників, які теж відзначають 

позитивний вплив глутаргіну на білоксинтезуючу функцію печінки [6, 42]. 

Важливим аспектом дії урсосану було усунення проявів синдрому 

холестазу. Оптимізація терапії урсосаном у пацієнтів ІV групи призвела до 

вірогідного зниження вмісту в сироватці крові загального білірубіну на 

44,92% (р<0,001), концентрації ГГТП на 40,0% (р<0,001), а ЛФ на 47,03% 

(р<0,001), відповідно, проти 23,45% (р<0,01), 16,65% (р<0,001) і 29,45% 

(р<0,001) у групі з традиційним лікуванням.   

Проведене лікування сприяло оптимізації внутрішньопечінкової 

гемодинаміки, що характеризувалося зменшенням діаметра ворітної та 

селезінкової вен і збільшенням TAMX у ворітній вені. Найвиразніші зміни 

ми спостерігали у хворих ІV групи, які на фоні базової терапії отримували 

комбінацію глутаргіну з урсосаном: діаметр ворітної вени зменшився в 1,07 

раза (р1<0,05), а селезінкової – в 1,25 раза (р1<0,001), TAMX у ворітній вені 
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зросла більше як в 1,1 раза, що фактично не відрізнялося від аналогічного 

показника контрольної групи (р>0,05). 

Як бачимо, синдром ендогенної інтоксикації не лише супроводжує 

багато захворювань, але й суттєво впливає на їхній прогноз [49, 54]. 

Використання глутаргіну чи комбінації глутаргінуне й урсосану на тлі 

базової терапії сприяло зниженню МСМ майже в 1,5 раза (р<0,001), 

ефективність урсосану була нижчою – спостерігали зменшення рівня МСМ в 

1,17 раза (р<0,05). Особливістю є те, що і через 1,5 місяця від початку 

лікування глутаргіном і урсосаном, цей показник зберігає свою позитивну 

спрямованість, тоді як ефективність традиційного лікування дещо 

знижується. Також слід зазначити, що оптимізація базової терапії 

глутаргіном чи комбіноване використання глутаргіну й урсосану на тлі 

базової терапії сприяє вірогідному зростанню активності аргінази крові, що 

свідчить про значну активацію детоксикаційної функції печінки. Зокрема, на 

тлі застосування базової терапії та глутаргіну активність аргінази крові 

зросла майже в 2,4 раза (р<0,01). Використання глутаргіну й урсосану також 

виявилося ефективним – рівень аргінази підвищувався в 2,14 раза (р<0,01). 

Ефективність урсосану була  дещо нижчою – активність аргінази крові 

зросла лише в 1,5 раза (р>0,05). Наші результати збігаються з результатами 

інших дослідників, які довели ефективність глутаргіну при ендогенній 

інтоксикації за наявності інших патологічних станів [11]. 

Порушення балансу прооксидантних і антиоксидантних факторів, які 

призводять до підвищеної продукції вільних радикалів і розвитку 

оксидантного стресу, є універсальними механізмами розвитку багатьох 

захворювань [49]. Дані досліджень свідчать про те, що оксидантний стрес і 

вільні радикали відіграють важливу індукуючу й медіаторну ролі в апоптозі 

клітин і є провідною ланкою патогенезу хронічних гепатитів [109]. 

У науковій літературі є чимало публікацій щодо антиоксидантних 

властивостей урсосану [43, 50] та глутаргіну [40, 42]. У нашому дослідженні 

ці препарати довели свою антиоксидантну ефективність у пацієнтів із ХМІГ. 
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Так, за півторамісячний період лікування в усіх групах пацієнтів, які 

отримували глутаргін і урсосан, відзначалося зменшення кількості кінцевих 

продуктів ПОЛ сироватки крові.  

Застосування глутаргіну чи комбінації глутаргіну й урсосану в 

комплексній терапії цієї категорії хворих було найефективнішим, про що 

свідчило зниження вмісту МА на 50,46% та 49,19% у хворих ІІ та VІ груп, 

відповідно (р<0,001). Окреме використання урсосану прзводило до 

зменшення згаданого показника на 29,07 % (р<0,001). Важливо, що і через 

1,5 місяця від початку лікування ці показники зберігали свою позитивну 

спрямованість. Натомість, у хворих, які отримували лише базове лікування, 

продукція МА активізувалася повторно, хоча темпи її збільшення є нерізко 

вираженими. Даний факт вказує на те, що антиоксидантний ефект базової 

терапії є нетривалим і потребує долучення глутаргіну й урсосану. 

Проведене лікування в усіх групах позитивно вплинуло на систему 

АОЗ, що відобразилося на активності церулоплазміну та насиченості 

трансферину залізом. Найбільшим було зниження активності церулоплазміну 

в пацієнтів із гепатоцелюлярним варіантом ХМІГ на фоні лікування 

глутаргіном – в 1,5 раза (р<0,001). У хворих із холестатичним варіантом під 

впливом урсосану цей показник зменшився в 1,2 раза (р<0,01), а у хворих із 

змішаним варіантом внаслідок комплексного застосування глутаргіну й 

урсосану – в 1,4 раза (р<0,001), тоді як при традиційному лікуванні 

активність церулоплазміну, навпаки, зросла, хоча темпи її збільшення є 

невисокими. Оптимізація традиційної фармакотерапії ХМІГ глутаргіном 

призвела до вірогідного підвищення показника насиченості трансферину 

залізом у 2,6 раза (р<0,05), урсосаном – в 1,7 раза (р<0,05), а комбінацією 

глутаргіну й урсосану – в 2,56 раза у порівнянні з величиною до лікування. 

Аналіз динаміки рівнів IL-1β дозволив встановити, що після курсу 

комбінованого лікування з включенням глутаргіну з урсосаном відзначалося 

його більш значне зниження. Так, у хворих цієї групи рівень у сироватці 

крові прозапального цитокіну IL-1β зменшився на 73,31% (р<0,001), тоді як 
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цей показник зменшився на 59,85% (р<0,001) та 67,07% (р<0,001), 

відповідно, у хворих, які на фоні базової терапії отримували лише глутаргін 

або урсосан. Динаміка рівня TNF-α також була найбільш вираженою у 

хворих VІ групи, в якій він зменшився після курсу лікування з включенням 

глутаргіну з урсосаном на 76,7% (р<0,001). Наші результати збігаються з 

результатами інших дослідників, які теж відзначають імунокоригуючі ефекти 

глутаргіну [22, 154] й урсосану [134]. 

Отримані результати дослідження дозволяють розробити рекомендації 

для лікування хворих на ХМІГ із застосуванням різних терапевтичних схем 

залежно від варіанта ХМІГ, змін біохімічних показників, дисбалансу в 

системі ПОЛ-АОЗ, рівня вираження ендогенної інтоксикації, цитокінового 

дисбалансу та стану детоксикаційної функції печінки. 
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ВИСНОВКИ 

1. У ході багаточисленних досліджень доведено, що основним 

методом лікування хронічного лімфолейкозу є хіміотерапія. Частота 

гепатотоксичності при  проведенні хіміотерапії варіює за даними різних 

авторів від 14,3 до 100% (Казюлін А. Н., 2012). Загальна смертність при 

медикаментозному ураженні печінки становить 5-11,9% (Буторова Л.І., 

2010). Незважаючи на пошуки напрямків профілактики та ефективної терапії 

хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту, не існує єдиної 

діагностично-лікувальної концепції цього стану, у зв’язку з чим актуальним є 

пошук нових методів діагностики та лікування хронічного медикаментозно-

індукованого гепатиту. 

2. Використання хіміотерапії у хворих на хронічний лімфолейкоз 

призводить до виникнення хронічного медикаментозно-індукованого 

гепатиту, варіанти якого пов’язані з особливостями цитостатичного 

лікування. Застосування лейкерану призводить до виникнення, в основному, 

холестатичного (70,27%) варіанта хронічного медикаментозно-індукованого 

гепатиту, схеми FC – гепатоцелюлярного (81,58%), а СНОР – змішаного 

варіанта (65%). Встановлена залежність ступеня гепатотоксичності від 

режиму хіміотерапії та наявності факторів ризику. Клінічними 

особливостями хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту є низька 

інтенсивність клінічної маніфестації та залежність її від схеми хіміотерапії. 

Найчастішими клінічними проявами в цих хворих є астено-вегетативний 

синдром (83,48%), гепатомегалія (81,74%), анорексія (48,7%), спленомегалія 

(48,7%), диспепсичний (40%) та больовий абдомінальний (21,74%) синдроми. 

3. Перебіг хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту 

супроводжується активацією ліпопероксидних реакцій, що проявляється 

підвищенням рівня малонового альдегіду в 2,56 раза (р<0,001) у хворих із 

гепатоцелюлярним варіантом хронічного медикаментозно-індукованого 

гепатиту, у 2,44 раза (р<0,001) – із змішаним варіантом та в 2,24 раза 

(р<0,001) – із холестатичним варіантом хронічного медикаментозно-
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індукованого гепатиту, порівняно з контролем, на фоні напруження 

активності антиоксидантної системи організму (підвищення активності 

церулоплазміну в 1,56 (р<0,001), 1,5 (р<0,001) та 1,39 (р<0,001) раза, 

відповідно, і зменшення насиченості трансферину залізом у 3,1 (р<0,001), 

2,78 (р<0,001) та 2,27 (р<0,001) раза, відповідно).  

4. У хворих на хронічний медикаментозно-індукований гепатит 

встановлено значне пригнічення детоксикуючої функції печінки зі 

зниженням активності аргінази сироватки крові в 2,82 раза (р<0,001) при 

гепатоцелюлярному варіанті хронічного медикаментозно-індукованого 

гепатиту, в 1,94 раза (р<0,01) – при холестатичному варіанті та в 2,38 раза 

(р<0,001) – при змішаному варіанті з одночасною інтенсифікацією 

ендогенної інтоксикації, що проявляється підвищенням рівня молекул 

середньої маси в 1,96 (р<0,001), 1,65 (р<0,001) та 1,87 раза, відповідно 

(р<0,001).   

5. У хворих на хронічний лімфолейкоз із хронічним 

медикаментозно-індукованим гепатитом формується синдром імунозапальної 

активності, який характеризується підвищенням рівня прозапальних 

цитокінів – фактору некрозу пухлин-α та інтерлейкіну-1β, рівні яких були 

найвищими при змішаному варіанті хронічного медикаментозно-

індукованого гепатиту (38,1±2,5) пг/мл та (29,3±2,5) пг/мл, а найнижчими 

при гепатоцелюлярному варіанті (30,2±2,1) пг/мл та (24,5±1,8) пг/мл. 

Виявлено прямі кореляційні зв’язки середньої сили між вмістом фактору 

некрозу пухлин-α і рівнем малонового альдегіду (r=0,68 (р<0,01)) та між 

вмістом фактору некрозу   пухлин-α і рівнем молекул середньої маси (r=0,6 

(р<0,01)), що свідчить про активацію процесів перекисного окислення ліпідів 

та ендогенної інтоксикації внаслідок гіперпродукції фактору некрозу   

пухлин-α. 

6. Встановлено, що використання глутаргіну в комплексній терапії 

хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту є достатньо ефективним 

для зниження цитолітичного синдрому (концентрація АлАТ зменшилася на 
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59,8%, р<0,001), покращення білковосинтетичної функції (вміст загального 

білка підвищився на 16,13%, р<0,01), зменшення вираженості мезенхімально-

запального синдрому (рівень тимолової проби знизився на 56,25%, р<0,001), 

нормалізації дисбалансу в системі перекисне окислення ліпідів – 

антиоксидантний захист (концентрація малонового альдегіду знизилася на 

50,46% відносно вихідного значення (р<0,001), а активність церулоплазміну 

на 24,76% (р<0,001)) та поліпшення детоксикаційної функції печінки 

(активність аргінази крові зросла в 2,4 раза, р<0,01). Застосування урсосану 

більшою мірою зменшує прояви диспепсичного (90%), холестатичного (вміст 

загального білірубіну знизився на 44,92% (р<0,001), активність ЛФ в 1,9 раза 

(р<0,001), а ГГТП в 1,67 раза (р<0,001) відносно вихідних значень) синдромів 

та рівні TNF-α в 3,47 раза (p<0,001) та IL-1β в 3,04 раза (p<0,001).  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. При оцінці ризику формування у хворих на хронічний лімфолейкоз 

хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту слід враховувати 

наявність таких факторів ризику, як вік старше 50 років, раніше проведені 

курси хіміотерапії, коморбідні стани – ожиріння, цукровий діабет, 

гіпертонічна хвороба, захворювання нирок. 

2. У хворих на хронічний лімфолейкоз у поєднанні з хронічним 

медикаментозно-індукованим гепатитом необхідна верифікація 

ендотоксикозу (рівень молекул середньої маси), синдрому імуно-запальної 

активності (TNF-α, IL-1β), стану системи ПОЛ – АОЗ (малоновий альдегід, 

активність церулоплазміну і насиченість трансферину залізом) та 

детоксикаційної функції печінки (активність аргінази крові), що дає 

можливість оцінити стан хворого та ефективність фармакотерапії хронічного 

медикаментозно-індукованого гепатиту. 

3. Із метою потенціювання терапевтичної ефективності базового 

лікування хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту в поєднанні з 

хронічним лімфолейкозом (карсил, вітамін Е, реосорбілакт) 

гепатопротекторну терапію слід призначати залежно від варіанта хронічного 

медикаментозно-індукованого гепатиту. При гепатоцелюлярному варіанті 

необхідно застосовувати глутаргін (внутрішньовенно краплинно по 10 мл 

40% розчину в 200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду 1 раз на добу 

протягом 10 діб із наступним переходом на таблетовану форму в дозі 0,75 г 3 

рази на добу протягом 1 міс). У разі холестатичного варіанта доцільний 

урсосан (у дозі  10 мг на кілограм маси тіла  на добу під час прийому їжі 

протягом 1,5 місяця), а при змішаному варіанті хронічного медикаментозно-

індукованого гепатиту перевагу слід віддати комбінації глутаргіну з 

урсосаном у вищезазначених дозах.  

 

 



133 

 

  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Абдурахманов Д. Т. Лекарственные поражения печени / 

Д. Т. Абдурахманов, С. В. Моисеев // Фарматека. — 2011. — № 17. — С. 

67—73. 

2. Адамс Л. А. Неалкогольный стеатогепатит: факторы риска и 

диагностика / Л. А. Адамс, А. Е. Фельстейн // Здоров’я України. — 2010. — 

№ ХІ. — С. 35—36. 

3. Аношина М. Ю. Вільнорадикальне окислення ліпідів та система 

антиоксидантного захисту у хворих на хронічну лімфолейкемію різних 

вікових груп / М. Ю. Аношина, Т. П. Перехрестенко, М. В. Яговдік // 

Український журнал гематології та трансфузіології. — 2004. — № 2 (4). — С. 

28—34. 

4. Афанасьева О. А. Клинико-морфологическая характеристика детей и 

подростков, умерших от острых лейкозов / О. А. Афанасьева, Г. И. Губина-

Вакулик // Врачебная практика. — 2006. — № 4. — С. 103—109.  

5. Бабак О. Я. Хронические гепатиты / О. Я. Бабак. — К.: Издательство 

Блиц-Информ., 1999. — 208 с.  

6. Бабак О. Я. Глутаргин — фармакологическое действие и клиническое 

применение / О. Я. Бабак, В. М. Фролов, Н. В. Харченко. — Харьков, 

Луганск: Элтон-2, 2005. — 456 с. 

7. Бабак О. Я. Лекарственные поражения печени: вопросы теории и 

практики / О. Я. Бабак // Ліки України. — 2008. — № 2. — С. 96—101. 

8. Бабенко Г. О. Визначення мікроелементів і металоферментів у 

клінічних лабораторіях / Г. О. Бабенко — К.: Здоров’я, 1968. — 137 с. 

9.  Бакулин И. Г. Возможности применения гепатопротекторов в практике 

врача-интерниста / И. Г. Бакулин, Ю. Г. Сандлер // Consilium medicum. 

Гастроэнтерология. — 2010. — № 8. — С. 72—76. 



134 

 

  

10.  Баласанянц Г. С. Побочные действия противотуберкулезных 

препаратов и методы их устранения / Г. С. Баласанянц, Д. С. Суханов,          

Д. Л. Айзиков. — СПб., 2011. — 88 с.  

11. Белегай Р. І. Місце глутаргіну у комплексному лікуванні хворих з 

серцевою недостатністю, що виникла на ґрунті метаболічного синдрому /     

Р. І. Белегай, І. Г. Купновицька // Актуальні проблеми сучасної медицини. — 

2010. — Т. 10, № 3 (31). — С. 101—104. 

12.  Бессмельцев С. С. Ультразвуковое исследование печени, селезенки и 

лимфатических узлов у больных хроническим лимфо- и миелолейкозом /     

С. С. Бессмельцев // Sono Ace Ultrasound. — 2000. — № 6. — С. 15—21. 

13. Борзакова С. Н. Вирусные и лекарсвенно-индуцированные поражения 

печени у детей, больных туберкулезом органов дыхания: автореф. дис. на 

соискание учён. степени канд. мед наук: спец. 14.01.09, 14.01.16 

«Инфекционные болезни. Фтизиатрия» / С. Н. Борзакова. – Москва, 2010. – 

24 с.  

14.  Буеверов А. О. Возможности клинического применения 

урсодезоксихолевой кислоты / А. О. Буеверов // Consilium medicum. — 2005. 

— Т. 7, № 6. — С. 28—34. 

15.  Буеверов А. О. Лекарственный гепатит: если препарат нельзя отменить 

// А. О. Буеверов / Клинические перспективы гастроэнтерологии, 

гепатологии.  — 2007. — № 5. —  С. 13—19. 

16.  Буланова Е. Л. Нарушения гемостаза у больных с поражениями печени 

/ Е. Л. Буланова // Досягнення біології та медицини. — 2012. — № 1.—         

С. 70—75. 

17.  Буторова Л. И. Лекарственные поражения печени. Учебно-

методическое пособие / Л. И. Буторова, А. В. Калинин, А. Ф. Логинов. — М.: 

Институт усовершенствования врачей. ФГУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова», 

2010. — 64 с. 



135 

 

  

18.  Видиборець С. В. Вірусологічна небезпека гемотрансфузійної терапії / 

С. В. Видиборець // Український журнал гематології та трансфузіології. — 

2002. — № 1 (2). — С. 15—21. 

19.  Виноградова С. В. Молекулярно-генетические основы 

гепатотоксичности некоторых лекарственных препаратов / С. В. 

Виноградова, Н. А. Кравченко // Современные проблемы токсикологии. — 

2007. — № 3. — С. 30—38. 

20.  Вірстюк Н. Г. Вплив глутаргіну на показники клітинного імунітету у 

хворих з хронічною серцевою недостатністю // Вісник наукових досліджень. 

— 2007. — № 1. — С. 68—69. 

21.  Влияние препарата глутаргин на клинико-биохимические показатели у 

больных острым вирусным гепатитом А / Г. О. Соломенник,                           

О. І. Могиленець, К. В. Юрко [та ін.] // Актуальні питання фармацевтичної і 

медичної науки та практики. — 2010. — Вип. XXIII, № 4. — С. 107—109. 

22. Влияние препаратов урсодезоксихолевой кислоты на биохимические 

показатели крови и результаты эластографии печени у пациентов с 

алкогольным циррозом печени / И. В. Маев, Ю. А. Кучерявый, С. В. Морозов 

[и др.] // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. — 2010. 

— № 4. — С. 43–48. 

23.  Возможности коррекции нарушений печеночного метаболизма при 

химиотерапии онкогематологических больных / В. Б. Ларионова,                          

Э. Г. Горожанская, А. О. Буеверов [и др.] // Клинические перспективы 

гастроэнтерологии, гепатологии. — 2008. — № 5. — С. 1—7. 

24.  Возможность снижения опухолевой интоксикации у больных раком 

яичников ІІІ — ІV стадий [Электронный ресурс] / Г.А. Неродо, 

Н. Д. Ушакова, Э. Т. Мкртчян [и др.] // Современные проблемы науки и 

образования. — 2013. — № 4. – Режим доступу до журн.:             

www.science-education.ru/110—9710. 

25. Волкова М. А. Клиническая онкогематология / М. А. Волкова. — М.: 

Медицина, 2007. — 1144 с.  



136 

 

  

26.  Волкова М. А. Моноклональные антитела к антигену СД 52: 

оптимизация терапии хронического лимфолейкоза / М. А. Волкова // 

Гематология и трансфузиология. — 2006. — № 2. — С. 27—33. 

27. Волчик І. В. Морфометрична оцінка стану клітин у культурі HepG2 під 

впливом ліоліву, глутаргіну та сілібору на фоні ураження тетрацикліном /     

І. В. Волчик, К. В. Дроговоз // Клінічна фармація. — 2010. — № 14 (3). — С. 

57—59. 

28.  Воробець З. Д. Аргіназна система в організмі людини при розвитку 

патологічних процесів / З. Д. Воробець, У. П. Єфремова, О. І. Якубець // 

Клінічна та експериментальна патологія. — 2012. — Т. ХІ, № 3 (41). — С. 

153—160. 

29.  Воробьев А. И. Руководство по гематологии / А. И. Воробьев. — М.: 

Ньюдиамед, 2007. — 1275с. 

30.  Вплив протипухлинних препаратів на вміст глікопротеїнів у плазмі 

крові у хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз / Г. С.Маслак, Н. С. Паша,  

О. В. Костюк [та ін.] // Одеський медичний журнал. — 2013. — № 5.— С. 

51—54. 

31.  Габриэлян Н. И. Диагностическая ценность определения средних 

молекул в плазме крови при нефрологических заболеваниях /                         

И. Н. Габриэлян, А. А. Дмитриев, Г. П. Кулаков // Клиническая медицина. — 

1981. — № 10. — С. 38—42.  

32.  Гаврилюк О. М. Морфологічні прояви пошкодження та загоєння при 

хронічному токсичному ураженні печінки в експерименті / О. М. Гаврилюк, 

І. М. Гаврилюк, І. П. Чикайло // Патологія. — 2010. — Т. 7, № 2. — С. 90—

93. 

33.  Гайдукова С. М. Гематологія і  трансфузіологія / С. М. Гайдукова. —  

Київ: ”Три крапки”. — 2001. — 752 с. 

34.  Гепатопротектори в лікуванні захворювань печінки: клініко-біохімічні 

механізми дії / Н. В. Харченко, Г. А. Анохіна, С. І. Чекман [та ін.] // Здоров’я 

України. — 2013. — С. 28—29. 



137 

 

  

35.  Гепатопротекторна дія глутаргіну при свинцевій інтоксикації 

(експериментальне дослідження) / О. Л. Апихтіна, А. В. Коцюруба,              

Ю. П. Коркач [та ін.] // Современные проблемы токсикологии. — 2009. —   

№ 3-4. — С. 63—67. 

36.  Гепатотоксичность при проведении противоопухолевой терапии рака 

молочной железы / И. В. Маев, И. А. Королева, Л. З. Вельшер [и др.] // 

Паллиативная медицина и реабилитация. — 2008. — № 3. — С. 46—51. 

37.  Гепатотропная терапия в лечении поражений печени / Д. С. Суханов, 

С. В. Оковитый, П. К. Яблонский [и др.] // Антибиотики и химиотерапия. — 

2012. — Т. 57, № 5-6. — С. 41—52.             

38.  Гепатотропные средства: современное состояние проблемы /               

С. В. Оковитый, Д. С. Суханов, А. Ю. Петров [и др.] // Терапевтический 

архив. — 2012. — № 2. — С. 62—68. 

39.  Герасун Б. А. Сучасні підходи до попередження посттрансфузійного 

гепатиту В / Б. А. Герасун, Л. В. Мороз, Р. Ю. Грицко // Гепатологія. — 2009. 

— № 2. — С. 60—65. 

40. Глутаргін у комплексному лікуванні хронічного гепатиту / 

М. Ю. Долгош, І. В. Чопей, К. І. Чубірко [та ін.] // Україна. Здоров’я нації. – 

2015. — № 1 (33). — С. 106—109. 

41.  Глутаргин в комплексной терапии больных хроническим токсическим 

гепатитом / Т. И. Вахтина, Н. М. Черникова, Е. С. Оленицкая [и др.] // 

Український медичний альманах. — 2006. — Том 9, № 2. — С. 31—33. 

42.  Глутаргін — механізм реалізації антитоксичних фармакологічних 

властивостей при гострих і хронічних ураженнях печінки / Ю.В. Меркулова, 

Л. О. Чайка, О. Н. Гомон [та ін.] // Ліки. — 2004. — № 1 – 2. — С. 91—98. 

43. Голованова Е. В. Возможности патогенетической терапии при 

лекарственных поражениях печени // Эффективная фармакотерапия. — 2011. 

— № 3. — С. 60—64.  

44.  Голубовська О.А. Ультразвукові ознаки дифузних уражень печінки / 

О. А. Голубовська // Гепатологія. — 2009. — № 1. — С. 36—45. 



138 

 

  

45.  Городецкий В. М. Осложнения противоопухолевой терапии /              

В. М. Городецкий // Гематология и трансфузиология. — 1998. — № 1. — С. 

11—15. 

46.  Горчаков В. Н. Возможности высоких доз стандартизированного 

силимарина при токсических поражениях печени в клинической практике / 

В. Н. Горчаков, Т. К. Гаскина, О. В. Горчакова // Экспериментальная и 

клиническая гастроэнтерология. — 2012. — № 9. — С. 71—77. 

47.  Гріднєв О. Є. ПОЛ і печінка / О. Є. Гріднєв // Сучасна 

гастроентерологія. — 2005. — № 5. — С. 80—83. 

48. Громашевська Л. Л. Метаболічна інтоксикація у патогенезі та 

діагностиці патологічних процесів / Л. Л. Громашевська // Лабораторна 

діагностика. — 2006. — № 1. — С. 3—12. 

49.  Губская Е. Ю. Существует ли универсальный лекарственный препарат 

для  лечения хронической патологии печени и гепатобилиарной системы? /  

Е. Ю. Губская // Ліки України. — 2012. — № 5. — С. 28 – 131. 

50. Двадцятирічний моніторинг захворюваності на лейкемії та лімфоми в 

Івано-Франківській та Рівненській областях / Я. І. Виговська, О. М. Цяпка,   

Л. М. Лукавецький [та ін.] // Український журнал гематології та 

трансфузіології. — 2004. — Т.4, №4. — С. 15—19. 

51.  Дєльцова О.І. Морфологічні прояви гепатотоксичності цисплатину і 

вінкристину в експерименті / О. І. Дєльцова, С. Б. Геращенко, О. Р. Кушнір // 

Вісник морфології. — 2006. — Т. 12, № 2. — С. 141—145. 

52. Дєльцова О. І. Морфометричний аналіз гепатоцитів при корекції 

токсичного впливу пестициду 2,4-Д на печінку внутрішньоочеревинним 

введенням глутаргіну / О. І. Дєльцова, С. Б. Геращенко, Г. Б Кулинич // 

Вісник Сумського ДУ. — 2012. — № 1. — С. 23–28. 

53.  Денисова Е. Н. Поражения печени и острая печеночная 

недостаточность у больных с заболеваниями системы крови / Е. Н. Денисова 

// Гематология и трансфузиология. — 2013. — Т. 56, № 2. — С. 40—46. 



139 

 

  

54.  Динаміка змін показників рівня ендогенної інтоксикації у хворих на 

алкогольні ураження печінки / П. С. Назар, М. М. Левон, О. І. Осадча [та ін.] 

// Буковинський медичний вісник. — 2013. — Т. 17. — № 1. — С. 68—71. 

55.  Динаміка показників перекисного окислення ліпідів та концентрація 

«середніх молекул» у сироватці крові підлітків, хворих на хронічний 

некалькульозний холецистит при застосуванні глутаргіну разом з артишоку 

екстрактом здоров’я та ентеросорбцією / М. О. Пересадін, В. М. Фролов,      

В. І. Бикадоров [та ін.] // Перспективи медицини та біології. — 2010. — Т. ІІ, 

№ 1. — С. 92—99. 

56. Диагностика и лечение цитостатического поражения печени у 

пациентов с гемобластозами / С. Н. Гайдукова, О. А. Карнабеда, 

Н. Л. Глушко [та ін.] // Архів клінічної медицини. — 2009. — № 2. — С.17—

19. 

57.  Долгосрочные результаты инфицированности вирусами гепатитов В и 

С больных с заболеваниями системы крови / Т. Ц. Гармаева, С. М. Куликов, 

Е. А. Михайлова [и др.] // Терапевтический архив. — 2011. — № 7. — С. 17—

26. 

58.  Домникова Н. П. Клинические особенности поражения печени у 

больных гемобластозами / Н. П. Домникова, Г. И. Непомнящих,                    

Н. В. Тетерина // Бюллетень СО РАМН. — 2008. — № 6 (134). — 41—46. 

59. Ефективність глутаргіну та ентеросгелю при ураженні печінки, 

викликаному протитуберкульозними засобами / К. А. Посохова,                    

О. О. Шевчук, А. М. Пришляк [та ін.] // Медична хімія. — 2010. — Т. 12. — 

№ 3.— С. 61—65. 

60. Эффективность и токсичность флудары, комбинации флудары и 

циклофосфамида у больных хроническим лимфолейкозом. Результаты 

многоцентрового исследования / В. И. Клименко, И. А. Крячок,                     

В. Г. Бебешко [и др.] // Український медичний часопис. — 2005. — № 1 (45). 

— С. 98—105. 



140 

 

  

61.  Эффективность сопроводительной терапии адеметионином 

(Гептралом) при проведении противоопухолевой лекарственной терапии у 

больных с онкологическими заболеваниями различной локализации /           

А. Н. Казюлин, Л. З. Вельшер, М. Ю. Бяхов [и др.] // Злокачественные 

опухоли. — 2013. — № 3. — С. 16—34. 

62. Єлізарова Т. О. Концентрація прозапальних цитокінів (IL-1β, TNFα) у 

сироватці крові хворих на неалкогольний стеатогепатит / Т. О. Єлізарова,    

Л. В. Кузнєцова // Імунологія та алергологія. — 2010. — № 4. — С. 39—43. 

63. Ермолаева Л. А. Гепатотоксичность противоопухолевых препаратов 

растительного происхождения — паклитаксела и этопозида и ее 

фармакологическая коррекция: автореф. дис. на соискание учён. степени 

канд. мед наук: спец. 14.00.25 «Фармакология, клиническая фармакология» / 

Л. А. Ермолаева. — Томск, 2008. — 20 с.  

64. Жевак Т. Н. Диагностическое и прогностическое значение увеличения 

содержания в крови провоспалительных цитокинов при хроническом 

лимфолейкозе / Т. Н. Жевак, Н. П. Чеснокова, Т. В. Шелехова // Клиническая 

лабораторная диагностика. — 2013. — № 2. — С. 33—36. 

65.  Жевак Т. Н. Закономерности изменений цитокинового статуса при 

хроническом лимфолейкозе и их роль в патогенезе прогресирующих форм 

заболевания / Т. Н. Жевак, Н. П. Чеснокова, Т. В. Шелехова // Саратовский 

научно-медицинский журнал. — 2012. — Т. 8, № 2.— С. 203—209. 

66. Журавльова Л. В. Порівняльна характеристика гепатопротекторних 

засобів: ключ до раціонального застосування / Л. В. Журавльова,                   

О. М. Кривоносова // Лікарські засоби. — 2013. — № 4 (72). — С. 35-41. 

67. Журавлева Л. В. Применение урсодезоксихолевой кислоты во 

внутренней медицине / Л. В. Журавлева, Е. М. Кривоносова, Н. А. Лопина // 

Практикуючий лікар. – 2014. – № 4. – С. 25-33. 

68. Зайков С. В. Диагностика и лечение лекарственно-индуцированных 

поражений печени / С. В. Зайков, П. В. Гришило, А. П. Гришило // Клінічна 



141 

 

  

імунологія. Алергологія. Інсектологія. — 2013. — № 6—7 (65-66). — С. 22—

31. 

69.  Ивашкин В. Т. Гастроэнтерология: национальное руководство / 

В. Т. Ивашкин, Т. Л. Лапина. — М.: Гэотар-Медиа, 2008. — 704 с. 

70.  Игнатова Т. М. Лекарственные поражения печени / Т. М. Игнатова // 

Гепатологический форум. — 2008. — № 2. — С. 2—9. 

71.  Ильченко Л. Ю. Гепатопротекторы при лекарственных поражениях 

печени / Л. Ю. Ильченко, Т. И. Карлович // Фарматека. — 2007. — № 8. — С. 

54—58. 

72.  Казюлин А. Н. Возможности преодоления гепатотоксичности при 

проведении комбинированного и комплексного лечения рака молочной 

залозы / А. Н. Казюлин, Л. З. Вельшер, И. А. Королева // Эффективная 

фармакотерапия. — 2011. — № 3. — С. 66—72. 

73. Казюлин А. Н. Проблемы гепатотоксичности при проведении 

противоопухолевой химиотерапии рака молочной железы и методы ее 

коррекции / А. Н. Казюлин, Л. З. Вельшер, И. А. Королева // Фарматека. — 

2010. — № 17 (211). — С. 82—90. 

74. Казюлин А. Н. Лекарственная гепатотоксичность при проведении 

противоопухолевой химиотерапии онкологических заболеваний и возмож-

ности ее коррекции / А. Н. Казюлин, Л. З. Вельшер, И. А. Королева // 

Фарматека. — 2012. — № 8. — С. 1—7. 

75. Калачнюк Т. Н. Оценка тяжести и эффективности терапии 

лекарственных гепатитов: автореф. дис. на соискание учён. степени канд. 

мед. наук: спец. 14.01.04 «Внутренние болезни» / Т. Н. Калачнюк. — Москва, 

2011. — 20 с.  

76.  Калинин Н. Н. Клиническое применение экстракорпоральных методов 

лечения / Н. Н. Калинин. — М. : ЗАО «Трекпор Технолоджи», 2009. — 168 с. 

77.  Карнабеда О. А. Ураження печінки у хворих на гемобластози на тлі 

хіміотерапії / О. А. Карнабеда, Ю. В. Чичула // Український журнал 

гематології та трансфузіології. — 2011. — № 2.— С. 13—15. 



142 

 

  

78.  Кетлинский С. А. Цитокины / С. А. Кетлинский, А. С. Симбирцев. — 

Спб.: ООО «Изд-во Фолиант», 2008. — 552 с. 

79.  Клинико-эпидемиологическая характеристика инфицированности 

вирусами гепатитов В и С больных с заболеваниями системы крови при 

поступлении в стационар / Т. Ц. Гармаева, С. М. Куликов, Е. А. Михайлова [и 

др.] // Гематология и трансфузиология. — 2009. — № 54 (1). — С. 3—9. 

80.  Клінічне застосування гепатопротекторів / Р. Ю. Грицко,                     

А. М. Задорожний, О. Л. Іванів [та ін.] // Гепатологія. — 2012. — № 4. — С. 

4—14. 

81. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим зі 

спеціальності «Гематологія» / випр. і доповн. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 202 с. 

82.  Клочков О. Є. Вплив комбінації урсолізину та фітозасобу гепар-пос на 

показники клітинної ланки імунітету хворих на хронічний токсичний гепатит 

на тлі туберкульозу легень / О. Є. Клочков, Н. Б. Губергріц // Український 

медичний альманах. — 2012. — Том 15, № 4. — С. 78—82. 

83.  Кляритская И. Л. Гепатотоксичность в онкологии / И. Л. Кляритская, 

Е. В. Максимова // Новости медицины и фармации, 2010. — № 323. — С. 

30—34. 

84.  Кляритская И. Л. Современный взгляд на проблему лекарственных 

поражений печени / И. Л. Кляритская, Е. В. Максимова // Новости медицины 

и фармации. — 2011. — № 382. — С. 30—35. 

85.  Коломоєць М. Ю. Деякі молекулярні механізми токсичних уражень 

печінки / М. Ю. Коломоєць, Є. І. Шоріков, О. С. Хухліна // Клінічна та 

експериментальна патологія. – 2002. – Том 1, № 2. – С. 69-74. 

86.  Кононов В. М. Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на показники 

перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний некалькульозний 

холецистит, сполучений з ожирінням / В. М. Кононов // Український 

медичний альманах. — 2010. —№ 13 (3). — С. 102—105. 



143 

 

  

87.  Коробейникова Е. Н. Модификация определения продуктов 

перекисного окисления липидов в реакции с тиобарбитуровой кислотой // 

Лабораторное дело. — 1989. — № 7. — С. 8—10. 

88.  Крячок И. А. Хронический лимфолейкоз: новое в лечении. Подходы к 

терапии первой линии и их эволюция / И. А. Крячок // Клиническая 

онкология. — 2013. — № 3 (11). — С. 121—129. 

89.  Кузнецова О. В. Гепатотоксичность различных схем 

химиотерапевтического лечения опухолей женской репродуктивной системы 

/ О. В. Кузнецова, А. И. Рыбин, В. Г. Дубинина // Архів клінічної та 

експериментальної медицини. — 2013. — Т. 22, № 1. — С. 60—64. 

90.  Курмуков И. А. Лекарственное поражение печени при лечении 

онкогематологических заболеваний / И. А. Курмуков // Клиническая 

онкогематология. — 2010. — Т. 3, № 1. — С. 60—67. 

91. Ларионова В. Б. Гепатотоксичность лекарственных препаратов у 

онкологических больных / В. Б. Ларионова, Э. Г. Горожанская,                      

О. А. Коломейцев // Вестник интенсивной терапии. — 2004. — Т. 3. — С. 1—

10. 

92. Ларионова В. Б. Возможности коррекции нарушений печеночного ме-

таболизма при химиотерапии онкогематологических больных /                      

В. Б. Ларионова, Э. Г. Горожанская // Клинические перспективы 

гастроэнтерологии, гепатологии. — 2008. — № 5. — С. 1—7.  

93.  Левитан Б. Н. Дифференциально-диагностическое значение 

ультразвуковой допплерографии при болезнях крови с синдромом 

гепатоспленомегалии и хронических диффузных заболеваниях печени /        

Б. Н. Левитан, Б. А. Гринберг, А. Е. Тюрютиков // Эхография. — 2003. — 

Том 4, № 2. — С. 174—177. 

94.  Лекарственная гепатотоксичность при проведении противоопухолевой 

химиотерапии онкологических заболеваний и возможности ее корекции / 

Казюлин А. Н., Вельшер Л. З., Данилевская Н. Н. [и др.] // Фарматека. — 

2012. — № 8. — С. 37—44. 



144 

 

  

95. Лекарственно-индуцированное поражение печени: универсальные 

структурные маркеры / В. Т. Ивашкин, Г. И. Непомнящих, С. В. Айдагулова 

[и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, 

колопроктологии. — 2009. — Т. 19, № 2. — С. 20—29. 

96. Лекарственно-индуцированные поражения печени. Диагностика и 

лечение / А. В. Ковтун, А. В. Яковенко, А. Н. Иванов [и др.] // Лечащий врач. 

Гастроэнтерология. — 2011. — № 2. — С. 2—7. 

97. Лелюк В. Г. Ультразвуковая ангиология // В. Г. Лелюк, С. Э. Лелюк. — 

М.: Реальное Время, 1999. — 289 с. 

98. Максимова Е. В. Лекарственные поражения печени у больных раком 

молочной железы и раком яичников при различных режимах химиотерапии / 

Е. В. Максимова // Кримський терапевтичний журнал. — 2011. — № 1. — С. 

89—92. 

99. Максимова Е. В. Тактика ведения пациэнтов с онкологическими 

заболеваниями и лекарственными поражениями печени // Е. В. Максимова, 

И. Л. Кляритская // Кримський терапевтичний журнал. — 2013. — № 1 (20). 

— С. 69—80. 

100. Матвеев А. В. Гепатопротекторы. Анализ международных 

исследований по препаратам группы лекарств для печени / А. В. Матвеев. —

Симферополь: ИТ «Ариал», 2013. — 384 с. 

101. Матвеев А. В. Использование силимарина при токсических и вирусных 

поражениях печени / А. В. Матвеев, Е. И. Коняева // Экспериментальная и 

клиническая гастроэнтерология. — 2011. — № 5. — С. 84—90. 

102. Матяш В. І. Терапевтичні аспекти застосування глутаргіну /                   

В. І. Матяш, А. М. Печінка, Л. В. Мінова // Сучасні інфекції. — 2007. — № 3. 

— С. 56—59. 

103. Можливості удосконалення терапії супроводу при цитостатичному 

лікуванні пухлин / І. М. Бондаренко, В. Ф. Завізіон, М. В. Артеменко [та ін.] 

// Медичні перспективи. — 2012. — № 4. — С. 48—53. 

http://www.lvrach.ru/author/11572455/
http://www.lvrach.ru/author/4717179/
http://www.lvrach.ru/author/1084539/


145 

 

  

104. Мониторирование факторов риска и индикаторов инфицированости 

вирусами гепатитов В и С гематологических больных / Т. Ц. Гармаева,         

С. М. Куликов, А. В. Карякин [и др.] // Гематология и трансфузиология. — 

2006. — Т. 51, № 1. — С. 23—27. 

105. Морозов С. В. Гепатопротекторы в клинической практике: 

рациональные аспекты использования / С. В. Морозов, Ю. А. Кучерявый. — 

М.: 4ТЕ Арт, 2011. — 28 с. 

106. Морфологический анализ патологи печени при острых лейкозах и 

лимфопролиферативных заболеваниях / Г. И. Непомнящих,                            

О. А. Постникова, Н. П. Домникова [и др.] // Сибирский онкологический 

журнал. — 2012. — № 1 (49). — С. 26—30. 

107. Невойт А. В. Неизвестная известная урсодезоксихолевая кислота. 

Современные аспекты применения в практике врача-интерниста / 

А. В. Невойт // Здоров'я України. — 2007. — № 7/1. — С. 26—27. 

108. Нейко Є. М. Клініко-патогенетична ефективність антиоксидантів та 

дезагрегантів при хронічному гепатиті / Є. М. Нейко, І. М. Шевчук. — 

Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2000. — 212 с. 

109. Никитин Е. В. Перекисное окисление липидов (ПОЛ), антиоксидантная 

система (АОС) и гемостаз: у здоровых людей и при гепатитах (сообщение 

первое) / Е. В. Никитин, Н. В. Верба, А. И. Верещагина // Гепатологія. — 

2013. — № 3. — С. 5—20. 

110. Никитин И. Г. Гепатопротекторы: мифы и реальные возможности /     

И. Г. Никитин // Фарматека. — 2007. — № 13. — С. 14—18. 

111. Никонов В. В. Эффективность L-орнитина-L-аспартата в комплексном 

лечении печеночной энцефалопатии / В. В. Никонов, А. Н. Нудьга, 

Е. А. Ковалева // Медицина неотложных состояний. — 2011. — № 6(37). — 

С. 65—69. 

112. Олещук О. М. Застосування модуляторів синтезу оксиду азоту при 

токсичному та холестатичному ураженнях печінки / М. О. Олещук // 



146 

 

  

Український журнал клінічної та лабораторної медицини. — 2011. — Т. 6,   

№ 1. — С. 214—217. 

113. Осадчая О. И. Метаболическая интоксикация и пути ее коррекции у 

больных с алкогольным поражением печени / О. И. Осадчая, Е. А. Шматова, 

А. М. Боярская // Внутрішня медицина. — 2009. — № 3.— С. 67—70. 

114. Патогенетическая коррекция метаболических нарушений при 

хроническом поражении печени / М. Г. Романцов, А. Ю. Петров, 

Л. Н. Александрова [и др.] // Антибиотики и химиотерапия. — 2012. — Том 

57. — № 11—12.— С. 33—41. 

115. Патогенетические подходы к терапии лекарственных поражений 

печени / Э. П. Яковенко, А. В. Яковенко, А. Н. Иванов [и др.] // Consilium 

medicum. Гастроэнтерология. — 2009. — № 1. — С. 27—31. 

116. Патогенетичне обґрунтування використання метаболічно активних 

засобів при неалкогольній жировій хворобі печінки, поєднаній із хронічним 

некалькульозним холециститом / О. Я. Бабак, Г. Д. Фадєєнко, В. М. Фролов 

[та ін.] // Український терапевтичний журнал. — 2012. — № 1. — С. 6—13. 

117. Показники синдрому ендогенної «метаболічної» інтоксикації у хворих 

на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним 

холециститом, при застосуванні комбінованої терапії / О. Я. Бабак, 

Г. Д. Фадєєнко, В. М. Фролов [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2012. 

— № 1 (63). — С. 19–24. 

118. Полунина Т. Е. Алгоритм диагностики ятрогенних поражений печени и 

тактика их ведения / Т. Е. Полунина, И. В. Маев // Экспериментальная и 

клиническая гастроэнтерология. — 2007. — № 2. — С. 113—119. 

119. Полунина Т. Е. Место гепатопротекторов в практике интерниста /        

Т. Е. Полунина, И. В. Маев // Consilium medicum. Гастроэнтерология. — 

2010. — № 1. — С. 95—101. 

120. Полунина Т. Е. Лекарственные поражения печени / Т. Е. Полунина,    

И. В. Маев // Гастоэнтерология. — 2011. — № 2. — С. 54—60. 



147 

 

  

121. Попков В. М. Канцерогенез: патофизиологические и клинические 

аспекты / В. М. Попков, Н. П. Чеснокова, В. Ю. Барсуков. — Саратов: Изд-во 

СГМУ, 2011. — 600 с. 

122. Потяженко М. М. Сервисная гепатопротекторная терапия 

урсодезоксихолевой кислотой / М. М. Потяженко, А. В. Невойт // Здоровье 

Украины. — 2007. — № 18. — С. 69—71. 

123. Препарат урсосан в лечении синдрома холестаза у больных 

гемобластозами в отдаленном периоде клинико-гематологической ремиссии / 

Т. И. Поспелова, М. И. Лосева, Т. А. Агеева [и др.] // Рос. гастроэнтерол. 

журн. — 2000. — № 1. — С. 85—95. 

124. Применение мелатонина в комбинированной терапии при лечении 

лекарственного гепатита / С. С. Попов, А. Н. Пашков, В. И. Золоедов [и др.] // 

Клиническая медицина. — 2013. — Т. 91, № 3.— С. 50—53. 

125. Птушкин В. В. Лечение и профилактика осложнений химиолучевой 

терапии / В. В. Птушкин // Практическая онкология. — 2004. — Т. 5, № 3. — 

С. 223—230. 

126. Радченко О. М. Урсодезоксихолева кислота: досягнення, перспективи 

та проблеми застосування / О. М. Радченко // Рациональная фармакотерапия. 

— 2012. — № 2. — С. 28—32. 

127. Рак в Україні, 2009-2010. Захворюваність, смертність, показники 

діяльності онкологічної служби / З. Ф. Федоренко, А. В. Гайсенко, 

Л. О. Гулак [и др.] // Бюлетень Національного канцер-реєстру України. — К.: 

2010. — № 12. — 111 с. 

128. Раков А. Л. Применение гепатопротективной терапии при лечении 

хронических заболеваний и поражений печени / А. Л. Раков. — М. — 2006. 

— 22 с. 

129. Садовникова И. В. Клинические проявления эндогенной интоксикации 

и механизмы метаболической защиты организма при хронических гепатитах 

у детей / И. В. Садовникова // СТМ. — 2011. — № 3. — С. 168—170. 



148 

 

  

130. Свінціцький А. С. Особливості стану загальноадаптивних реакцій 

організму при захворюваннях печінки / А. С. Свінціцький, М. І. Дземан,       

Н. В. Динник // Сучасна гастроентерологія. — 2012. — № 4.— С. 47—51. 

131. Скирак З. С. Вплив препарату глутаргін на біохімічні показники при 

гострому алкогольному гепатиті в умовах експерименту / З. С. Скирак // 

Науковий вісник Ужгородського університету. — 2010. — № 38. — С. 92—

94. 

132. Скрипник І. М. Комплексна оцінка впливу глутаргіну на 

функціональний стан печінки у хворих на хронічний токсичний гепатит 

алкогольної етіології / І. М. Скрипник, Г. В. Невойт, І. І. Дегтярьова // 

Consilium medicum Ukraina. — 2012. — № 6 (3). — С. 22—24. 

133. Скрипник И. Н. Эссенциальные фосфолипиды в лечении и 

профилактике медикаментозных поражений печени / И. Н. Скрипник // 

Сучасна гастроентерологія. — 2009. — № 4 (48). — С. 22—31. 

134. Скрипник И. Н. Медикаментозный гепатит у онкогематологических 

больных: патогенетические механизмы и корригирующая роль 

урсодезоксихолевой кислоты / И. Н. Скрипник, А. В. Невойт, 

Т. А. Ворошилова // Матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю [«Хвороби печінки в практиці клініциста»], (Харків, 1-

2.ІІІ.07). — Харків, 2007. — С. 272—273. 

135. Снеговой А. В. Эффективность Гептрала в лечении печеночной 

токсичности, обусловленной цитостатической химиотерапией /                      

А. В. Снеговой, Л. В. Манзюк // Фарматека. — 2010. — № 6. — С. 1—5. 

136. Снижение гепатотоксичности противоопухолевой химиотерапии и 

присоединившейся вирусной инфекции путем регуляции метаболической 

активности печени: от эксперимента — в клинику / Т. А. Богуш, Е. А. Богуш, 

Л. А. Дурнов [и др.] // Вопросы онкологии. — 2001. — № 6, Т. 47. — С. 662—

671. 

137. Состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной 

системы у больных острым миелобластным лейкозом с токсическим 



149 

 

  

поражением печени / Г. З. Кузиева, Н. М. Холматова, Л. И. Шевченко [и др.] 

// Лікарська справа. —  2009. — № 1—2.— С. 55—58. 

138. Стандартизовані протоколи діагностики та лікування хвороб органів 

травлення: методичні рекомендації / Н. В. Харченко, Г. А. Анохіна,               

Н. Д. Опанасюк [та ін.]. — Київ, 2005. — 56 с. 

139. Структура захворюваності населення України лейкозами та лімфомами 

/ П. М. Перехрестенко, Л. В. Назарчук, З. П. Федоренко [та ін.] // Український 

журнал гематології та трансфузіології. — 2005. — № 1 (5). — С. 18—21.   

140. Суханов Д. С. Эффекты гепатопротектора при поражении печени у 

больных туберкулезом органов дыхания / Д. С. Суханов, М. Г. Романцов // 

Успехи современного естествознания. — 2008. — № 10. — С. 40—50. 

141. Телетаева Г. М. Цитокины и противоопухолевый иммунитет / 

Г. М. Телетаева // Практическая онкология. — 2007. — Т. 8, № 1. — С. 211—

218.  

142. Ткач С. М. Эффективность и безопасность гепатопротекторов с точки 

зрения доказательной медицины / С. М. Ткач // Здоровье Украины. — 2009. 

— № 6. — С. 7—10. 

143. Ткач С. М. Современные взгляды на патогенез фиброза печени и 

возможности его терапии / С. М. Ткач, К. С. Пучков, Ю. Г. Кузенко // 

Сучасна гастроентерологія. — 2013. — № 5 (73). — С. 131—139. 

144. Ткаченко П. Е. Полиморфизм генов и лекарственное поражение печени 

/ П. Е. Ткаченко, М. В. Маевская, В. Т. Ивашкин / Российский журнал 

гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 2013. — Том ХХІII,    

№ 4. — С. 22—29. 

145. Токсичне ураження печінки у пацієнтів з онкологічною патологією 

(діагностика, лікування) / О. А. Карнабеда, С. М. Ткач, В. Г. Пєрєдєрій [та ін.] 

// Клиническая онкология. — 2013. — № 1.— С. 125—131. 

146. Ускладнення хіміотерапії у разі онкологічних і онкогематологічних 

захворювань / І. А. Крячок, І. Б. Титоренко, О. М. Алексик [та ін.] // Здоров’я 

України. — 2009. — № 1/1. — С. 34. 



150 

 

  

147. Ускладнення хіміотерапії у разі онкологічних і онкогематологічних 

захворювань / І.А. Крячок, І.Б. Титоренко, О.М. Алексик [та ін.] // Здоров’я 

України. — 2009. — №1/2.— С. 29. 

148. Фадеенко Г. Д. Урсодезоксихолевая кислота – только ли 

гепатопротекция? / Г. Д. Фадеенко, Я. В. Никифорова // Ліки України. — 

2010. — № 139. — С. 46—50. 

149. Фактори прогнозу гастроінтестинальної токсичності хіміотерапії у 

хворих на рак грудної залози / Л. А. Сивак, Н. М. Майданевич, Г. О. Губарєва 

[та ін.] // Клиническая онкология. — 2012. — № 6 (2).— С. 1—3. 

150. Флоров В. М. Динаміка концентрації «середніх молекул» у сироватці 

крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з хронічним 

некалькульозним холециститом та ожирінням при застосуванні глутаргіну в 

комбінації з фітозасобами артишока колючого та фітосорбентом «Поліфіт П» 

/ В. М. Флоров, М. О. Пересадін, В. І. Бикадоров // Український медичний 

альманах. — 2009. — Т. 12, № 5. — С. 190—195. 

151. Хомерики С. Г.  Патогенетические механизмы и морфологические 

проявления лекарственных поражений печени / С. Г. Хомерики // 

Экспериментальная и клиническая гастроентерология. — 2011. — № 6.— С. 

11—21. 

152. Храмов В. А. Модификация метода определения орнитина по Снипачо 

и ее использование для количественного определения сывороточной 

аргиназы / В. А. Храмов, Г. Г. Листопад // Лабораторное дело. — 1973. —    

№ 10. — С. 591 — 592. 

153. Хухліна О. С. Глутаргін — ефективний засіб лікування і профілактики 

прогресування неалкогольного стеатогепатиту на фоні цукрового діабету 

типу 2 / О. С. Хухліна // Одеський медичний журнал. — 2005. — № 5. — С. 

84—87. 

154. Чопорова О. І. Вплив глутаргіну на показники метаболічної 

інтоксикації у хворих на туберкульоз легень / О. І. Чопорова // Вісник 



151 

 

  

Харківського національного університету — 2009. — Вип. 17, № 855. — С. 

56—62. 

155. Шаповалова І. О. Оцінка ефективності препарату «Гепадиф» при 

хронічному токсичному гепатиті у поєднанні з хронічним некалькульозним 

холециститом та ожирінням / І. О. Шаповалова // Сучасна гастроентерологія. 

— 2009. — № 6 (50). — С. 96—100. 

156. Шаповалова І. О. Цитокіновий профіль крові хворих на хронічний 

токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом 

та ожирінням / І. О. Шаповалова // Загальна патологія та патологічна 

фізіологія. — 2010. — Т. 5, № 3. — С. 202—207. 

157. Швец Н. И. Лекарственные поражения печени, связанные с приемом 

антибиотиков / Н. И. Швец, Т. М. Бенца // Сучасна гастроентерологія. — 

2009. — № 3 (47). — С. 43—49. 

158. Шептулин А. А. Новые возможности применения урсодезоксихолевой 

кислоты в гастроэнтерологии / А. А. Шептулин // Клиническая медицина. — 

2006. — № 4. — С. 8—10.  

159. Шеремета Л. М. Гепатотоксичність лікарських засобів при клінічному 

застосуванні / Л. М. Шеремета // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 

2014. — № 2 (38). — С. 84—87. 

160. Шмойлов Д. К. Патогенетическая роль эндогенной интоксикации //     

Д. К. Шмойлов, И. З. Каримов, Т. Н. Одинец // Лабораторна діагностика. — 

2012. — № 2 (60). — С. 65—69. 

161. Шуба Н. М. Гепатотоксичность НПВП: существует ли реальная угроза? 

/ Н. М. Шуба, Т. Д. Воронова // Український ревматологічний журнал. — 

2009. — № 1 (35). — С. 33—39. 

162. Шульпекова Ю. О. Лекарственные поражения печени /                          

Ю. О. Шульпекова // Справочник поликлинического врача. — 2008. —         

№ 8.— С. 29—32. 

163. Шульпекова Ю. О. Лекарственные поражения печени / Ю. Шульпекова 

// Врач. — 2010. — № 7. — С. 13—18. 



152 

 

  

164. Aashish Pandit. Drug-Induced Hepatotoxicity: A Review / Aashish Pandit, 

Tarun Sachdeva and Pallavi Bafna // J. Appl. Pharm. Sci. — 2012. — № 02 (05). 

— Р. 233—243. 

165. Abboud G. Drug-induced liver injury / G. Abboud, N. Kaplowitz // Drug 

Saf. — 2007. — Vol. 30 (4). — Р. 277—294. 

166. Acute liver failure as the sole manifestation of relapsing non-Hodgkins 

lymphoma / G. A. Morali, E. Rozenmann, J. Ashkenazi [et  al.] // Eur. J. 

Gastroenterol. Hepatol. — 2001. — Vol. 13 (10). — Р. 1241—1243. 

167. Acute liver failure due to natural killer-like T-cell leukemia/lymphoma: a 

case report and review of the literature / E. S. Dellon, S. R. Morris, W. Tang [et al.] 

// World J. Gastroenterol. — 2006. — Vol. 12. — Р. 4089—4092. 

168. Addition of rituximab to fludarabine and cyclophosphamide in patients with 

chronic lymphocytic leukemia: a randomised, open-label, phase III trial /             

M. Hallek, K. Fischer, G. Fingerle-Rowson [et al.] // Lancet. — 2010. — Vol. 376. 

— Р. 1164—1174. 

169. Agazamova G. S. Experience in treatment of chronic toxic hepatitis by 

ursodeoxicholic acid / G. S. Agazamova // Med. Tr. Prob. Ekol. — 2001. — № 1. 

— P. 39—42. 

170. A randomized, controlled, double-blind, pilot study of milk thistle for the 

treatment of hepatotoxicity in childhood acute lymphoblastic leukemia /               

E. J. Ladas, D. J. Kroll, N. H. Oberlies [et al.] // Cancer. — 2010. — Vol. 116 (2). 

— Р. 506—513. 

171. Assessment of drug-induced hepatotoxicity in clinical practice: a challenge 

for gastroenterologists / R. J. Andrade, M. Robles, A. Fernndez-Casta [et al.] // 

World J. Gastroenterol. — 2007. — Vol. 13 (3). — Р. 329—340. 

172. Assessment of drug-induced liver injury in clinical practice / M. Isabel 

Lucena, Miren Garcı´a-Corte ´s, Raquel Cueto [et al.] // Clin. Pharm. — 2008. — 

Vol. 22. — Р. 141—158. 

173. Assessment of fludarabine plus cyclophosphamide for patients with chronic 

lymphocytic leukaemia (the LRF CLL4 Trial): a randomised controlled trial /      



153 

 

  

D. Catovsky, S. Richards, E. Matutes [et al.] // Lancet. — 2007. — Vol. 370 

(9583). — Р. 230—239. 

174. Bell L. Epidemiology of Idiosyncratic Drug-Induced Liver Injury/               

L. N. Bell, N. Chalasani // Semin Liver Dis. — 2009. — Vol. 29 (4). — Р. 337–

347. 

175. Bendamustine (Treanda) displays a distinct pattern of cytotoxicity and 

unique mechanistic features compared with other alkylating agents / L.M. Leoni, 

B. Bailey, J. Reifert [et al.] // Clin. Cancer Res. — 2008. — Vol. 14. — Р. 309—

317. 

176. Bjornsson E. Outcome and prognostic markers in severe drug- induced liver 

disease / E. Bjornsson, R. Olisson // Hepathology. — 2005.— Vol. 42. — P. 481—

489. 

177. Boyd K. Alemtuzumab in the treatment of chronic lymphocytic lymphoma / 

K. Boyd, C. E. Dearden // Expert Rev. Anticancer Ther. — 2008. — Vol. 8 (4). — 

Р. 525—533. 

178. Causality assessment methods in drug induced liverinjury: Strengths and 

weaknesses / M. Garcia-Cortes, C. Stephens, M. I. Lucena [et al.] // J. Hepatol. — 

2011. — Vol. 55. — Р. 683—691. 

179. Causes, clinical features, and outcomes from a prospective study of drug-

induced liver injury in the United States / N. Chalasani, R. J. Fontana,                  

H. L. Bonkovsky [et al.] // Gastroenterology. — 2008. — Vol. 135. — Р. 1924—

1934. 

180. Chemotherapy-associated hepatotoxicity and surgery for colorectal liver 

metastases / D. Zorzi, A. Laurent, T. M. Pawlik [et al.] // Brit. J. Surg. — 2007. — 

Vol. 94. — Р. 274—286. 

181. Chemotherapy induced liver abnormalities: an imaging perspective / Ankush 

Sharma, Roozbeh Houshyar, Priya Bhosale [et al.] // Clin. and Mol. Hepatol. — 

2014. — Vol. 20. — 317—326. 

182. Chitturi S. Drug-induced cholestasis / S. Chitturi, G.C. Farrell // Semin. 

Gastrointest. Dis. — 2001. — Vol. 122. — P.113—124. 



154 

 

  

183. Chronic lymphocytic leukaemia cells are efficiently killed by an anti-CD20 

monoclonal antibody selected for improved engagement of FcgammaRIIIA/CD 16 

/ C. De Romeuf, C. A. Dutertre, M. Le Garff-Tavernier [et al.] // Br. J. Haematol. 

— 2008. — Vol. 140 (6). — Р. 635—643. 

184. Concomitant treatment with lamivudine renders cladribine inactive by 

inhibition of its phosphorylation / Chtioui H., Millius C., Lammle B. [et al.] // Br. 

J. Haematol. — 2009. — Vol. 144. — Р. 136—137. 

185. Cost of chronic lymphocytic leukemia (CLL) in Medicare patients /           

M. Danese, M. Gleeson, C. Reyes [et al.] // J. Clin. Oncol. — 2008. — Vol. 26. — 

Р. 17531. 

186. Dennie T. W. Bendamustine for the treatment of chronic lymphocytic 

leukemia and rituximab-refractory, indolent B-cell non-Hodgkin lymphoma /       

T. W. Dennie, J. M. Kolesar // Clin. Ther. — 2009. — Vol. 31, Pt. 2. — Р. 2290—

2311. 

187. Differential toxic effects of azathioprine, 6-mercaptopurine and 6-

thioguanine on human hepatocytes / E. Petit, S. Langouet, H. Akhdar [et al.] // 

Toxicol. In Vitro. — 2008. — Vol. (3). — Р. 632—642. 

188. Dighiero G. Chronic lymphocytic leukaemia / G. Dighiero, T. J. Hamblin // 

Lancet. — 2008. — Vol. 371 (9617). — Р. 1017—1029. 

189. Dolores B. Njoku. Drug-Induced Hepatotoxicity: Metabolic, Genetic and 

Immunological Basis / B. Njoku Dolores // Int. J. Mol. Sci. — 2014. — Vol. 15. — 

Р. 6990—7003. 

190. Drug-induced hepatotoxicity: clinical and biochemical features of 26 

patients and a review of the literature / M. Mengoli, D. Parmeggiani, 

M.C.Mengoli [et al.] // Recenti Prog Med. – 2011. – Vol. 102 (6). – P. 253–260. 

191. Drug-induced liver injury: An analysis of 461 incidences submitted to the 

Spanish registry over a 10-year period / R. J. Andrade, M. I. Lucena, M. C. 

Fernandez [et al.] // Gastroenterol. — 2005. — Vol. 129. — P.512—521. 



155 

 

  

192. Drug insight: gastrointestinal and hepatic adverse effects of molecular-

targeted agents in cancer therapy / Y. Loriot, G. Perlemuter, D. Malka [et al.] // 

Nat. Clin. Pract. Oncol. — 2008. — Vol. 5 (5). — Р. 268—278. 

193. Drug-related hepatotoxicity / M. E. McDonnel, L. E. Braverman, K.P. Patel 

[et al.] // N. Engl. J. Med. — 2006. — Vol. 354. — P. 2191—2193. 

194. Evolving role of monoclonal antibodies in the treatment of chronic 

lymphocytic leukemia / M.A. Kharfan-Dabaja, R. Fahed, M. Hussein [et al.] // 

Expert Opin. Investig. Drugs. —2007. — Vol. 6(11). — Р. 1799—1815. 

195. Field K. M. Part I: Liver function in oncology: biochemistry and beyond / K. 

M. Field, C. Dow, M. Michael // Lancet Oncol. — 2008. — Vol. 9 (11). — Р. 

1092—1101. 

196. Field K. M. Part II: Liver function in oncology: towards safer chemotherapy 

use / K. M. Field, M. Michael // Lancet Oncol. — 2008. — Vol. 9. — Р. 1181—

1190. 

197. First-line therapy with fludarabine compared with chlorambucil does not 

result in a major benefit for elderly patients with advanced chronic lymphocytic 

leukemia / B.F. Eichhorst , R. Busch , S. Stilgenbauer  [et al.] // Blood. — 2009. — 

Vol. 114. — Р. 3382—3391. 

198. Flrkemeier V. Action of ursodeoxycholic acid / V. Flrkemeier // Cholestat. 

Liv. Disease. — 2004. — 111 p. 

199. Fludarabine followed by alemtuzumab consolidation for previously 

untreated chronic lymphocytic leukemia: final report of Cancer and Leukemia 

Group B study 19901 / J. C. Byrd, B. L. Peterson, K. R. Rai [et al] // Leukemia and 

Lymphoma. — 2009. — Vol. 50. — Р. 1589—96. 

200. Fludarabine plus cyclophosphamide versus fludarabine alone in first-line 

therapy of younger patients with chronic lymphocytic leukemia / B. F. Eichhorst, 

R. Busch, G. Hopfinger [et al.] // Blood. — 2006. — Vol. 107 (3). — Р. 885—891. 

201. Fong Y. CASH (Chemotherapy-associated steatohepatitis) costs / Y. Fong, 

D. J. Bentrem // Ann. Surg. — 2006. — Vol. 243. — P. 8—9. 



156 

 

  

202. For the DILIN Study Group. Causes, clinical features, and outcomes from a 

prospective study of drug—induced liver injury in the United States / N. Chalasani, 

R. J. Fontana, H. L. Bonkovsky et al.  // Gastroenterology. — 2008. — Vol. 135. 

— P. 1924—1934. 

203. Giuliano Ramadori. Effects of systemic chemotherapy on the liver / 

Ramadori Giuliano, Cameron Silke // Ann. Hepatol. — 2010. — Vol. 9 (2). — Р. 

133—143.  

204. Gribben J. G. Update on Therapy of Chronic Lymphocytic Leukemia /        

J. G. Gribben, S. O’Brien // J. Clin. Oncol. — 2011. — Vol. 29 (5). — Р. 544—50. 

205. Gupta NK. Review article: The use ofpotentially hepatotoxic drugs in 

patients with liver disease / NK.Gupta, JH. Lewis // Aliment. Pharmacol. Ther. — 

2008. — Vol. 28. — Р. 1021—1041. 

206. Hepatitis B reactivation after withdrawal of pre-emptive lamivudine in  

patients with haematological malignancy on completion of cytotoxic chemotherapy 

/ C. K. Hui, W. W. Cheung, W. Y. Au [et al.] // Gut. — 2005. — Vol. 54. — Р. 

1597—1603. 

207. Hepatitis B reactivation with fulminant hepatitis during rituximab 

chemotherapy in a patient with follicular lymphoma / K. Acar, M. H. Goktepe, I. 

Polat [et al.] // Eur. J. Gen. Med. — 2010. — Vol. 7 (1). — Р. 92—93. 

208. Hepatotoxicity of chemotherapy / J. Floyd, I. Mirza, B. Sachs [et al.] // 

Semin. Oncol. — 2006. — Vol. 33 (1). — Р. 50—67. 

209. Hepatotoxity of chemotherapy / D. Paul [et al.] // Оncologist. — 2001.— 

Vol. 6.—Р. 162—176. 

210. Hillmen P. Fludarabine plus cyclophosphamide combination: a new standard 

for first-line therapy inchronic lymphocytic leukaemia / P. Hillmen // Hematol. 

Meeting Reports. — 2007. — Vol. 1 (5). — 12—17. 

211. Immunomodulatory drugs stimulate natural killer-cell function, alter 

cytokine production by dendritic cells, and inhibit angiogenesis enhancing the anti-

tumour activity of rituximab in vivo / N. Reddy, F. J. Hernandez-Ilizaliturri, G. 

Deeb [et al.]  // Br. J. Haematol. — 2008. — Vol. 140 (1). — Р. 36—45. 



157 

 

  

212. Yi-Hsiang Huang. Management of chemotherapy-induced hepatitis B virus 

reactivation / Yi-Hsiang Huang, Han-Chieh Lin, Shou-Dong Lee // J. Chin. Med. 

Ass. — 2012. — Vol. 75. — Р. 359—362. 

213. Kaplowitz N. Drug-induced liver injury / N. Kaplowitz // Clin. Infec.t Dis. 

— 2004. — Vol. 38 (2). — S. 44—48. 

214. Kasteng F. Economic evaluations of leukemia: a review of the literature /     

F. Kasteng, P. Sobocki, C. Svedman [et al.] // Int. J. Technol. Assess Health Care. 

— 2007. — Vol. 23 (1). — P. 43—53. 

215. Kathryn M Field, Chris Dow, Michael Michael. Part I: Liver function in 

oncology: biochemistry and beyond / Kathryn M Field, Chris Dow, Michael 

Michael // Lancet Oncol. — 2008. — Vol. 9. — Р. 1092—1101. 

216. Kim J. An overview of drug-induced liver disease / J. Kim // US Pharm. — 

2005. — Vol. 11. — P. 10—21. 

217. King P. D. Hepatotoxicity of Chemotherapy / P. D. King, M. C. Perry // 

Oncologist. – 2001. — Vol. 6. — Р. 162—176. 

218. Kohrt H. E. Antiviral prophylaxis for chemotherapy-induced reactivation of 

chronic hepatitis B virus infection / H. E. Kohrt, D. L. Ouyang, E. B. Keeffe // 

Clin. Liver Dis. — 2007. — Vol. 11. — Р. 965—991. 

219. Lee W. Drug-induced hepatotoxicity / Lee W. // N. Engl. J. Med. — 2003. 

— Vol. 349. — Р. 474—485. 

220. Leiner J. M Hepatotoxicity of antibacterials. Pathomechanisms and clinical / 

J. M. Leiner, W. Graninger, F. Thalhammer // Infection. — 2010. — Vol. 38 (1). 

— Р. 3—11. 

221. Lin T. S. What is the optimal initial treatment for chronic lymphocytic 

leukemia? / T. S. Lin // Oncology (Williston Park). — 2007. — Vol. (14). — Р. 

1641—1649. 

222. Lucey M. Alcoholic hepatitis / M. Lucey, Ph. Mathurin, T. Morgan //         

N. Engl. J. Med. — 2009. — Vol. 360. — P. 2758—2769.  

223. Marino G. Management of drug-induced liver disease / G. Marino,             

H. J. Limmerman // Cur. Gastr. Reports. — 2007. — Vol. 3. — P. 38—48. 



158 

 

  

224. Mindikoglu A. L. Outcome of liver transplantation for drug-induced acute 

liver failure in the United States: analysis of the united network for organ sharing 

database / A. L. Mindikoglu, L. S. Magder, A. Regev // Liver Transpl. — 2009. — 

Vol. 15. — Р. 719—729. 

225. Morphologiso veranderungen der medikamenteninduzierten Leberscha gung 

/ H. U. Kasper, U. Drebber, I. Hirsch [et al.] // Pathologie. —  2006. — Vol. 27. 

— P. 175—181.  

226. Nathwani R. A. Drug  hepatotoxicity / R. A. Nathwani, N. Kaplowitz  // 

Clin. Liver Dis. — 2006. — Vol. 10. — P. 207—217.  

227. Navarro V. J. Drug-Related Hepatotoxiciti / V. J. Navarro, J. R. Senior //    

N. Engl. J. Med. — 2006. — № 354 (7). — Р. 731—739. 

228. Petronijevic M. Drug induced hepatotoxicity: data from the Serbian 

pharmacovigilance database / Petronijevic M., Ilic K., Suzuki A.  // Pharmacoepid. 

Drug. Saf. — 2011. — Vol. 20 (4). — Р. 416—423. 

229. Phase I—II study of oxaliplatin, fludarabine, cytarabine, and rituximab 

combination therapy in patients with Richter’s syndrome or fludarabine-refractory 

chronic lymphocytic leukemia / A. M. Tsimberidou, W. G. Wierda, W. Plunkett [et 

al.] // J. Clin. Oncol. — 2008. — Vol. 26 (2). — Р. 196—203. 

230. Phase III trial of fludarabine plus cyclophosphamide compared with 

fludarabine for patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia: 

US Intergroup Trial E2997 / I. W. Flinn, D. S. Neuberg, M. R. Grever [et al.] //     

J. Clin. Oncol. — 2007. — Vol. 25 (7). — Р. 793—798. 

231. Phenotypic characterization of idiosyncraticdrug-induced liver injury: the 

influence of age and sex / MI. Lucena, RJ. Andrade, N. Kaplowitz [et al.] // 

Hepatology. — 2009. — Vol. 49. — Р. 2001—2009. 

232. Pradhan S. C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experiment al 

pharmacology to clinical medicine / S. C. Pradhan,  C. Girish // Indian J. Med. Res. 

— 2006. — Vol. 124 (5). — Р. 491 — 504. 

233. Prevention of hepatitis B reactivation with lamivudine in hepatitis B virus 

carriers with haematologic malignancies treated with chemotherapy — a 



159 

 

  

prospective case series / T. Vassiliadis, V. Garipidou, K. Tziomalos [et al.] // Am. 

G. Hematol. — 2005. — Vol. 80 (3). — Р. 197—203. 

234. Proinflammatory cytokines and theire role in the development of major 

transplant-related complications in the early phase after allogeneic bone marrow 

transplantation / R. Schots, L. Kaufman, I.Van Riet [et al.] // Leuk. — 2003. — 

Vol. 17. — Р. 1150—1156. 

235. Quality of life in chronic lymphocytic leukemia: an international survey of 

1482 patients / T.D. Shanafelt, D. Bowen, C. Venkat [et al.] // Br. J. Haematol. — 

2007. — Vol. 139 (2). — P. 255—264. 

236. Robak T. Novel monoclonal antibodies for the treatment of chronic 

lymphocytic leukemia / T. Robak // Curr. Cancer Drug Targets. — 2008. — Vol. 8 

(2). — Р. 156—71. 

237. Robak T. Rituximab plus fludarabine and cyclophosphamide prolongs 

progression-free survival compared with fludarabine and cyclophosphamide alone 

in previously treated chronic lymphocytic leukemia / T. Robak, A. Dmoszynska,  

P. Solal-Céligny // J. Clin. Oncol. — 2010. — Vol. 28 (10). — P. 1756—1765. 

238. Rodriguez-Frias E. A. Cancer chemotherapy I: hepatocellular injury /          

E. A. Rodriguez-Frias, W. M. Lee // Clin. Liver Dis. — 2007. — Vol. 11 (3). — Р. 

641—662. 

239. Silymarin: A review of pharmacological aspects and bioavailability 

enhancement approaches / N. Dixit, S. Baboota, K. Kohli [et al.] // Indian J. 

Pharmacol. — 2007. — Vol. 39. — Р. 172—179. 

240. Sirard C. Hillmen trial of alemtuzumab in first-line chronic lymphocytic 

leukemia still provides valuable information / C. Sirard, E.G. Trehu // J. Clin. 

Oncol. — 2008. — Vol. 26 (14). — Р. 2411—2412. 

241. Tannapfel A. Chemotherapy Associated Hepatotoxicity in the Treatment of 

Advanced Colorectal Cancer / A. Tannapfel, A. Reinacher-Schick // Gastronterol. 

— 2008. — Vol. 46 (5). — Р. 435—440. 



160 

 

  

242. Tujios S. Mechanisms of drug-induced liver injury: From bedside to bench / 

S. Tujios, R. J. Fontana // Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. — 2011. — Vol. 8. — 

Р. 202—211.  

243. Ursodeoxycholic acid treatment for patients with postcholecystectomy pain 

and bile microlithiasis / N. Okoro, A. Patel, M. Goldstein [et al.] // Gastrointest 

Endosc. – 2008. – Vol. 68. – P. 69. 

244. Vuppalanchi R. Etiology of new-onset jaundice: how often is it caused by 

idiosyncratic drug-induced liver injury in the United States / R. Vuppalanchi,       

S. Liangpunsakul, N. Chalasani  // Am. J. Gastroenterol. — 2007. — Vol. 102. — 

Р. 558 — 562. 

245. Weinstein W. M. Clinical gastroenterology and hepatology /                      

W. M. Weinstein, C. J. Hawkey, J. Bosch. — Elsevier Mosby, 2005. — 1191 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

  



162 

 

  



163 

 

  



164 

 

  



165 

 

  



166 

 

  



167 

 

  



168 

 

  



169 

 

  



170 

 

  



171 

 

  



172 

 

  



173 

 

  



174 

 

  



175 

 

  



176 

 

  

 

 

 

 

 


