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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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 (Волкова М. А., 2007). Захворюваність на 
ХЛЛ варіює від 3,0 до 3,5 випадків на 100 000 населення, щорічно реєструють біля 10 000 нових 
випадків захворювання (Виговська Я. І., Цяпка О. М., Лукавецький Л. М., Масляк З. В., 2002). 
ХЛЛ складає біля 30-40% усіх гемобластозів та займає провідне місце як серед причин тимчасової 
або стійкої втрати працездатності, так і загальної смертності (Воробьев А. И., 2007).  

У ході численних досліджень доведено, що основним методом лікування ХЛЛ є 
хіміотерапія (ХТ) (Крячок І.А., 2013). Це зумовлює значне медикаментозне навантаження на 
пацієнта і найбільшою мірою на печінку, яка є центральним органом хімічного гомеостазу 
(Полунина Т. Е., Маев И. В., 2011). Частота гепатотоксичності при проведенні ХТ варіює за 
даними різних авторів від 14,3 до 100% (Floyd J. et al., 2006; Rodriguez-Frias E. A., Lee W. M., 2007; 
Казюлин А. Н., Вельшер Л. З., Королева И. А., 2012). Загальна смертність при медикаментозному 
ураженні печінки становить 5-11,9% (Буторова Л. И., Калинин А. В., Логинов А. Ф., 2010). 

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 (Kim J., 2005). 
Розвиток гепатотоксичності часто 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 (Ларионова В. Б., Горожанская Е. Г., 2008; Карнабеда О. А., Чичула Ю. В., 2011).  

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                
(Agazamova  G. S., 2001; Коломоєць М. Ю., Шоріков Є. І., Хухліна О. С., 2002; Максимова Е. В., 
2011). 

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 (Кляритская И. Л., 
Максимова Е. В., 2011).  

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 (Ермолаева Л. А., 2008). Результати численних 
експериментальних і клінічних досліджень демонструють значний терапевтичний ефект корекції 
медикаментозної гепатотоксичності при використанні різних груп гепатопротекторів (Floyd J. et 
al., 2006; Буторова Л. И., Калинин А. В., Логинов А. Ф., 2010). Але, навіть, у випадку призначення 
терапії супроводу гепатопротекторами при проведенні ХТ не враховується варіант ХМІГ, що 
служить обмеженням у досягненні максимального клінічного ефекту (Andrade R.J. et al., 2005; 
Казюлин А. Н., Вельшер Л. З., Королева И. А., 2012). Саме тому, необхідність удосконалення 
способів діагностики та лікування хворих на ХМІГ із ХЛЛ 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 тему: «Перебіг та лікування захворювань шлунково-кишкового тракту в умовах 
впливу модифікуючих чинників та поєднаної патології» (номер державної реєстрації 
0108U003987) та «Клініко-патогенетичні особливості перебігу і лікування артеріальної гіпертензії 
та ішемічної хвороби серця при поєднанні їх із супутніми захворюваннями внутрішніх органів та 
системи крові» (номер державної реєстрації 0112U003864). Дисертант була виконавцем 
фрагментів робіт. 
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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 фактору некрозу пухлин-α у хворих на 
хронічний медикаментозно-індукований гепатит та їхню динаміку, залежно від варіанту 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) – 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 (Цп), 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 антиоксидантного захисту, 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 у хворих на ХЛЛ із ХМІГ. Уперше проведена 
оцінка їхніх рівнів, залежно від варіанта ХМІГ. 

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 в 
повному обсязі. 
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Практична цінність дослідження. Доведена 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, Цп, 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».  

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 та 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); міжнародній 
науково-практичній конференції «Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи 
досліджень» (м. Львів, 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. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота написана українською мовою, 
викладена на 122 сторінках основного тексту, ілюстрована 35 таблицями, 15 рисунками. 
Складається зі вступу, огляду наукової літератури, опису матеріалів та методів дослідження, двох 
розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 
практичних рекомендацій, списку використаних наукових джерел, який містить 245 джерел, із них 
163 кирилицею і 82 – латиною, додатків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
Матеріали та методи дослідження. Робота ґрунтується на результатах обстеження 115 

хворих на ХМІГ, що виник на фоні ХТ ХЛЛ. Контрольну групу склали 20 практично здорових 
осіб, репрезентативних за віком і статтю.  

Середній вік обстежених пацієнтів склав (58,4±4,38) роки. Серед когорти хворих 
переважали особи чоловічої статі – 69 (60%) обстежених. Тривалість ХЛЛ у пацієнтів коливалася 
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від 6 місяців до 7 років, становлячи в середньому (4,2±0,16) роки. ХМІГ частіше виникав у хворих 
із ІІІ (48,7%) та ІV (34,78%) стадіями ХЛЛ за системою Rai (1994р.). 

Діагностику та лікування ХЛЛ проводили на основі клінічного протоколу надання 
медичної допомоги хворим на ХЛЛ, затвердженого наказом МОЗ України № 647 від        
30.07.2010 року 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.).  

Критеріями виключення хворих були 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. 

Досліджувані групи були однорідні за віком, статтю, важкістю та тривалістю 
захворювання, що стало основою для проведення рандомізації. 

Дослідження проводили в два етапи. На першому епапі дослідження всі хворі були 
розподілені на 3 групи, залежно від використання курсів ХТ, які призвели до розвитку ХМІГ:          
І – хворі на ХЛЛ, які отримували лейкеран (n=37); ІІ – хворі на ХЛЛ, у лікуванні яких 
застосовували схему FС, яка включала в себе флударабін із циклофосфаном (n=38); ІІІ – хворі на 
ХЛЛ, які отримували схему СНОР, в яку входили циклофосфан, доксорубіцин, онковін 
(вінкристин), преднізолон (n=40). 

На другому етапі для детального вивчення впливу вибраних нами препаратів на перебіг 
захворювання всіх хворих ми поділили на наступні 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 L-аргініну L-глутамат 
(«Глутаргін», виробництво ВАТ «Здоров’я») – 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 місяця (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 
УДХК («Урсосан», виробництво ПРО. МЕД. ЦС Прага а.т., Чехія) у дозі 10 мг на кілограм маси 
тіла на добу протягом 1,5 місяця (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 L-аргініну L-глутамату з УДХК (n=21).  

Обстеження хворих проводили до, через 2 тижні та 1,5 міс лікування на основі 
алгоритмізованої стандартної тематичної карти, яка включала розділи клінічного, 
інструментального і лабораторного обстежень.   

Загальний стан пацієнтів оцінювали за шкалою Cхідної кооперативної групи дослідження 
раку, затвердженою ВООЗ – шкалою ECOG, яка призначена для визначення ступеня 
працездатності онкологічного хворого.  

Ступінь гепатотоксичності ХТ встановлювали згідно з рекомендаціями Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ), 1994р. 

Для оцінки функціонального стану печінки визначали активність аланінамінотрансферази 
(АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), лужної фосфатази (ЛФ), гамма-
глутамілтранспептидази (ГГТП), рівень загального та прямого білірубіну, тимолової проби, 
загального білка та протромбінового індексу за допомогою уніфікованих методик, затверджених 
МОЗ України. 

Стан ПОЛ вивчали на спектрофотометрі «Specord-40» за рівнем у сироватці крові МА за 
методом В.Б. Гаврилова в модифікації Є.Н. Коробейнікової (1989).  

Для визначення стану АОЗ обстежених хворих досліджували активність ЦП та насиченість 
трансферину залізом методом Г.О. Бабенка (1991).  

Інтенсивність ендогенної інтоксикації вивчали шляхом визначення вмісту МСМ у 
сироватці крові за методом Г.І. Габріеляна (1985). 
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Із метою вивчення детоксикаційної функції печінки визначали активність аргінази в плазмі 
крові за методом Сніпачо в модифікації В.А. Храмова і Г.Г. Листопад (1973) із використанням 
наборів фірми «Lahema» (Чехія) на фотоелектрокалориметрі КФК-2НП. 

Імуноферментним аналізатором “Stat Fax 303 Plus” (США) у сироватці крові встановлювали 
рівні TNF-α з використанням набору реагентів «ELISA-TNFα» (DIACLONE, Франція) та IL-1β – за 
допомогою набору реагентів ELISA» (DIACLONE, Франція). 

Ультрасонографічне дослідження виконували на доплеросонографі «Ecube-9» (США), яке 
включало ультразвукове дослідження у В-режимі та дослідження кровотоку у ворітній вені 
методами імпульсно-хвильової доплерографії. Визначали діаметр ворітної та селезінкової вен, 
пікову (максимальну) систолічну швидкість кровотоку (Vps), кінцеву діастолічну швидкість 
кровотоку (Ved), середню максимальну швидкість кровотоку (ТAMX) у ворітній вені. 

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою програмного 
забезпечення – табличного процесора «Microsoft Excel» і пакета прикладних програм «Statistica v. 
6.0» (StatSoft, USA). При порівнянні параметричних даних застосовуввали метод t-критерію 
Стьюдента. Проводили парний факторний кореляційний аналіз із обрахунком коефіцієнта 
кореляції Пірсона – r. Для порівняння вірогідності між групами дослідження щодо виникнення 
клінічних симптомів та фізикальних змін використовували точний критерій Фішера (Fisher R.A., 
2011).  

Результати та їх обговорення. 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%). 

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 розвивався латентно, без епізодів гострого токсичного 
гепатиту. У 30% випадків він характеризувався безсимптомним перебігом, а ураження печінки 
виявлялося лише за результатами оцінки її основних клініко-лабораторних синдромів – цитолізу, 
холестазу, печінково-клітинної недостатності, активності мезенхімально-запальної реакції.  

Встановлено, що маніфестація 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%), 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 найчастіше встановлювали наявність аcтено-вегетативного 
синдрому (95%), гепатомегалію (82,5%), зниження апетиту (62,5%), спленомегалію (50%) та 
схуднення (50%).  

Серед біохімічних синдромів у хворих на ХМІГ, що виник на фоні лікування лейкераном, 
переважав холестатичний синдром, який проявлявся зростанням у досліджуваних осіб середніх 
рівнів загального білірубіну в 2,2 раза (р<0,001), прямого білірубіну – у 3 рази (р<0,001), 
активності ЛФ та ГГТП – у 2,57 та 2,56 раза (р<0,001), відповідно, у порівнянні з контрольною 
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групою. У 81,58% хворих, які лікувалися за схемою FC, виявлено наявність цитолітичного 
синдрому, про що свідчило збільшення вмісту в крові загального білірубіну в 1,65 раза (р<0,001), 
активності АлАТ маже в 4 рази (р<0,001), АсАТ у 3,5 раза (р<0,001), у порівнянні з практично 
здоровими особами. Про розвиток процесів цитолізу та холестазу на тлі використання схеми 
СНОР свідчило підвищення активності трансаміназ (АлАТ – у 3,44 раза (р<0,001), АсАТ – у 3,1 
раза (р<0,001), відповідно), ГГТП (у 2,08 раза (р<0,001)) та ЛФ (у 2,07 раза (р<0,001)), 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). 

Зниження синтетичної функції печінки фіксували в 76,52% хворих, при цьому цей синдром 
був більш вираженим у хворих, які отримували лікування за схемою FC, і супроводжувався 
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. 

 У хворих на ХЛЛ із ХМІГ в усіх групах активувалися процеси ПОЛ, значення їх були 
вірогідно вищими, ніж у здорових людей (р<0,001). Однак у хворих, які лікувалися за схемами FC 
та СНОР, вони були виразнішими і проявлялися підвищенням рівня МА майже в 2,6 раза та у 2,44 
раза, відповідно, у порівнянні з контрольною групою. 

Активність Цп була підвищеною в усіх групах обстежених, порівняно зі здоровими 
особами (р<0,001). Найбільшу активність Цп відзначено у хворих на фоні застосування схеми FC – 
в 1,56 раза вище аналогічного показника групи контролю (р<0,001). Одночасно активність ЦП 
достовірно збільшувалася також у хворих, які отримували лейкеран та схему СНОР – 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. 

Системне токсичне навантаження призвело до виснаження природної системи детоксикації: 
зниження активності аргінази. 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, які отримували лейкеран та схему 
СНОР – в 1,94 (р<0,01) та 2,38 раза, відповідно (р<0,001). 

При оцінці ступеня ендогенної інтоксикації нами встановлено, що у всіх пацієнтів унаслідок 
застосування ХТ рівень МСМ у сироватці крові істотно підвищився, що вказує на зниження 
бар’єрної функції печінки в таких хворих. 

Вивчення вмісту TNF-α в крові 115 хворих виявило його підвищення в 95 осіб (82,61%). 
Найвищий його вміст був при змішаному варіанті ХМІГ –  (38,1±2,5) пг/мл, проти (6,8±0,18) пг/мл 
в осіб контрольної групи. 

Значення IL-1β у групах хворих, які отримували лейкеран, схему FC та схему СНОР 
складали, відповідно, (24,5±1,12) пг/мл (р<0,001), (26,8±1,04) пг/мл (р<0,001) та (29,3±1,2) пг/мл 
(р<0,001), проти (5,2±0,16) пг/мл у практично здорових осіб. 

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. 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. 

Проведене лікування сприятливо вплинуло на клінічну маніфестацію ХМІГ в усіх 
досліджуваних групах, проте найвиразніше нівелювання проявів патології спостерігали в 
пацієнтів, що лікувалися базовою терапією з включенням L-аргініну L-глутамату, УДХК чи 
їхнього поєднання. Так, після проведеного лікування L-аргініну L-глутаматом у складі 
комплексної терапії гепатоцелюлярного варіанта ХМІГ стійка клінічна ремісія захворювання була 
досягнута у 83,33% пацієнтів та лише в 55% хворих, які отримували традиційне лікування. Стійка 
клінічна ремісія захворювання досягнута в 77,78% пацієнтів на холестатичний варіант ХМІГ після 
курсового лікування УДХК та лише в 42,86% хворих ІІІ групи, які отримували базову терапію. У 
результаті лікування хворих на ХЛЛ із змішаним варіантом ХМІГ із використанням L-аргініну    



9 
 
L-глутамату та УДХК на фоні базової терапії стійка клінічна ремісія захворювання була досягнута 
у 85,71% пацієнтів та лише в 55,56% хворих, які отримували традиційне лікування. 

Під впливом проведеного лікування ми спостерігали зменшення проявів цитолітичного 
синдрому. Найбільш вагомою була динаміка цих показників унаслідок застосування L-аргініну   
L-глутамату у хворих на гепатоцелюлярний варіант ХМІГ: активність АсАТ знизилася на 63,3%, 
АлАТ – на 59,8% відносно їхнього значення до лікування (р<0,001 для обох показників).  

Застосування L-аргініну L-глутамату спричинило найвиразніший вплив на 
білковосинтезуючу здатність печінки: рівень загального білка зріс на 16,13% (р<0,01), а ПІ – на 
8,8%, (р<0,01). Слід відмітити, що ні базова терапія, ні прийом УДХК на її фоні не викликали 
вірогідного покращення білковосинтезуючої функції печінки.  

Важливим аспектом дії УДХК було усунення проявів синдрому холестазу, що проявлялося 
зниження вмісту в сироватці крові загального білірубіну на 44,92% (р<0,001), прямого білірубіну 
на 56,8% (р<0,001), концентрації ГГТП на 40,0% (р<0,001), а ЛФ на 47,03% (р<0,001), проти 
23,45% (р<0,01), 33,33% (р<0,01), 16,65% (р<0,001) і 29,45% (р<0,001), відповідно, у групі з 
традиційним лікуванням.   

За півторамісячний період лікування в усіх групах пацієнтів відзначали зменшення 
кількості кінцевих продуктів ПОЛ сироватки крові. Застосування L-аргініну L-глутамату чи 
комбінації L-аргініну L-глутамату й УДХК у 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 УДХК призводило до зменшення згаданого 
показника на 29,07% (р<0,001). 

Проведене лікування в усіх групах позитивно вплинуло на систему АОЗ, що відобразилося 
на динаміці активності Цп та насиченості трансферину залізом. Найбільшим було зниження 
активності Цп у пацієнтів із гепатоцелюлярним варіантом ХМІГ на фоні лікування L-аргініну      
L-глутаматом – у 1,5 раза (р<0,001). У хворих із холестатичним варіантом під впливом УДХК цей 
показник зменшився в 1,2 раза (р<0,01), а у хворих із змішаним варіантом унаслідок комплексного 
застосування L-аргініну L-глутамату й УДХК – в 1,4 раза (р<0,001). Оптимізація традиційної 
фармакотерапії ХМІГ L-аргініну L-глутаматом призвела до вірогідного підвищення показника 
насиченості трансферину залізом у 2,6 раза (р<0,05), УДХК – в 1,7 раза (р<0,05), а комбінацією   
L-аргініну L-глутамату й УДХК – у 2,56 раза (р<0,001), у порівнянні з величиною до лікування.    

Застосування L-аргініну L-глутамату чи комбінації L-аргініну L-глутамату й УДХК 
призводило до зниження МСМ майже в 1,5 раза (р<0,001), ефективність УДХК була нижчою – 
спостерігали зменшення рівня МСМ в 1,17 раза (р<0,05). Особливістю є те, що і через 1,5 міс від 
початку лікування L-аргініну L-глутаматом й УДХК, цей показник зберігав свою позитивну 
спрямованість, тоді як ефективність традиційного лікування дещо знижувалася. 

Оптимізація базової терапії L-аргініну L-глутаматом чи комбіноване використання             
L-аргініну L-глутамату й УДХК на тлі базової терапії сприяла вірогідному зростанню активності 
аргінази крові в 2,4 раза (р<0,01) та 2,14 раза (р<0,01), відповідно, що свідчить про значну 
активацію детоксикаційної функції печінки. Унаслідок застосування УДХК активність аргінази 
крові зросла лише в 1,5 раза (р>0,05).   

Цікавим виявився вплив досліджуваних препаратів на синдром імунозапальної активності. 
При ізольованому використанні спостерігали явну перевагу дії УДХК – зниження рівня TNF-α на 
71,2% (р<0,001) через 1,5 міс лікування, тоді як при використанні L-аргініну L-глутамату – лише 
на 62,9% (р<0,001). Комбінація L-аргініну L-глутамату й УДХК виявилася найефективнішою й 
сприяла зниженню TNF-α на 76,7% (р<0,001).    

Поєднане застосування L-аргініну L-глутамату й УДХК у комплексній терапії даної 
категорії хворих було найефективнішим і стосовно зниження вмісту IL-1β – на 73,31% (р<0,001). 
Окреме використання гепатопротекторів призвело до зменшення згаданих показників на 59,85% 
(р<0,001) та 67,07% (р<0,001), відповідно, у хворих, які на фоні базової терапії отримували лише 
L-аргініну L-глутамат або УДХК. 

Проведене лікування сприяло оптимізації внутрішньопечінкової гемодинаміки, що 
характеризувалося зменшенням діаметра ворітної та селезінкової вен і збільшенням TAMX у 



10 
 
ворітній вені. Найвиразніші зміни ми спостерігали у хворих VІ групи, які на фоні базової терапії 
отримували комбінацію L-аргініну L-глутамату й УДХК: діаметр ворітної вени зменшився в 1,07 
раза (р<0,05), а селезінкової – в 1,25 раза (р<0,001), TAMX у ворітній вені зросла більше як в 1,1 
раза, що фактично не відрізнялося від аналогічного показника контрольної групи (р>0,05). 

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. 
 
 

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%) варіанту хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту, 
схеми FC – гепатоцелюлярного (81,58%), а СНОР - змішаного варіанту (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. Найбільш частими 
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-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, 1,65 та 1,87 раза відповідно (для всіх р<0,001).   

5. У хворих на хронічний лімфолейкоз із хронічним медикаментозно-індукованим 
гепатитом формується синдром імунозапальної активності, який характеризується підвищенням 
рівня прозапальних цитокінів – фактора 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 
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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 L-аргініну L-глутамату в комплексній терапії 
хронічного медикаментозно-індукованого гепатиту є достатньо ефективним для зниження 
цитолітичного синдрому (концентрація АлАТ зменшилася на 59,8%, р<0,001), покращення 
білковосинтезуючої 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 
урсодезоксихолевої кислоти більшою мірою зменшує прояви диспепсичного (90%), 
холестатичного (вміст загального білірубіну знизився на 44,92% (р<0,001), активність лужної 
фосфатази в 1,9 раза (р<0,001), а гамма-глутамілтранспептидази 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).  

  
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

1. При оцінці ризику формування у хворих на хронічний лімфолейкоз хронічного 
медикаментозно-індукованого гепатиту слід ураховувати 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 ХЛЛ у поєднанні з ХМІГ необхідна верифікація ендотоксикозу (рівень 
молекул середньої маси), синдрому імунозапальної 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 ХМІГ. 

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 варіанту хронічного 
медикаментозно-індукованого гепатиту. При гепатоцелюлярному варіанті необхідно 
застосовувати L-аргініну L-глутамат (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 варіанту 
доцільна урсодезоксихолева кислота (у дозі  10 мг на кілограм маси тіла  на добу під час прийому 
їжі протягом 1,5 міс), а при змішаному варіанті хронічного медикаментозно-індукованого 
гепатиту перевагу слід віддати комбінації L-аргініну L-глутамату з урсодезоксихолевою кислотою 
у вищезазначених дозах. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Гриджук Т. І. Особливості перебігу та лікування хронічного медикаментозно-
індукованого гепатиту, що виник на фоні цитостатичної терапії у хворих на хронічний 
лімфолейкоз. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 
14.01.02 – внутрішні хвороби. ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 
Івано-Франківськ, 2015. 

Дисертація присвячена вивченню особливостей перебігу хронічного медикаментозно-
індукованого гепатиту (ХМІГ), що виник у 115 хворих на хронічний лімфолейкоз (ХЛЛ) на фоні 
хіміотерапії (ХТ). Встановлено неоднорідність медикаментозного ураження печінки, залежно від 
препарату, який застосовується з метою цитостатичного лікування. 

Доведено, що призначена ХТ призводила до активації процесів перекисного окислення 
ліпідів, напруження системи антиоксидантного захисту, посилення ступеня ендогенної 
інтоксикації, зниження детоксикаційної функції печінки та підвищення рівнів IL-1β та TNF-α, як 
маркерів імунозапального процесу. 

Розроблено диференційований підхід до лікування хворих на ХЛЛ із медикаментозним 
ураженням печінки шляхом диференційованого призначення гепатопротекторів, залежно від 
варіанта ХМІГ із використанням L-аргініну L-глутамату та урсодезоксихолевї кислоти чи їхнього 
поєднання, що дозволяє проводити курси ХТ в повному обсязі. 

Ключові слова: хронічний лімфолейкоз, хронічний медикаментозно-індукований 
гепатит, хіміотерапія, L-аргініну L-глутамат, урсодезоксихолева кислота. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Гриджук Т. И. Особенности течения и лечения хронического медикаментозно-
индуцированного гепатита, возникшего на фоне цитостатической терапии у больных 
хроническим лимфолейкозом. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.02 – внутренние болезни. Ивано-Франковский национальный медицинский университет МЗ 
Украины, Ивано-Франковск, 2015. 

Диссертационная робота посвящена исследованию развития хронического 
медикаментозно-индуцированного гепатита (ХМИГ) у больных хроническим лимфолейкозом 
(ХЛЛ) на фоне цитостатической терапии и поиска эффективных путей лечения.  
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Обследовано 115 больных с ХМИГ, возникшем вследствии химиотерапии (ХТ) ХЛЛ и 
20 практически здоровых лиц. Исследования проводились в два этапа. На I этапе обследуемые 
больные в зависимости от использования курсов ХТ, которые привели к развитию ХМИГ, были 
разделены на 3 группы: І – больные ХЛЛ, которые принимали лейкеран (n=37); ІІ – больные ХЛЛ, 
в лечении которых использовали схему FС (флударабин с циклофосфаном) (n=38); ІІІ – больные 
ХЛЛ, которые получали схему СНОР (циклофосфан, доксорубицин, винкристин, преднизолон) 
(n=40). 

На втором этапе пациенты были распределены, в зависимости от предложенного им 
лечения ХМИГ, на 6 групп: І – больные с гепатоцелюлярным вариантом ХМИГ, получавшие 
базовую терапию; ІІ – больные с гепатоцелюлярным вариантом ХМИГ, которые на фоне 
базовой терапии получали глутаргин; ІІІ – больные с холестатическим вариантом ХМИГ, 
получавшие базовую терапию;  ІV – больные с холестатическим вариантом ХМИГ на фоне 
базового лечения получали урсосан; V – больные со смешанным вариантом ХМИГ, получавшие 
базовую терапию; VІ – больные со смешанным вариантом ХМИГ, которым кроме базовой 
терапии назначали комбинацию глутаргина с урсосаном. Обследование больных проводили до, 
через 2 недели и 1,5 месяца лечения. 

Установлено неоднородность лекарственного поражения печени, в зависимости от 
препарата, который применялся с целью цитостатического лечения. При использовании 
лейкерана частым был холестатический вариант ХМИГ (70,27%). Применение схемы FC 
cопровождалось преобладанием гепатоцелюлярного варианта ХМИГ (81,58%). Проведение ХТ 
ХЛЛ с использованием схемы СНОР приводило к формированию, в основном, смешанного 
варианта ХМИГ (65%). 

Непосредственная связь развития ХМИГ с применением ХТ прослеживалась у всех 
исследуемых больных. При этом время развития поражения печени от начала 
цитостатического лечения составляло от 3 до 6 месяцев - у 30 больных (26,09%), от 6 до 12 
месяцев - у 38 больных (33,04%), более 1 года - у 47 больных (40,87%). ХМИГ чаще возникал у 
больных с ІІІ (48,7%) и IV (34,78%) стадиями ХЛЛ по системе Rai (1994г.). 

Установлено, что степень гепатотоксичности зависел как от режима ХТ, так и наличия 
факторов риска, в частности таких как возраст старше 50 лет, ранее проведенные курсы ХТ, 
ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания почек. Причем, наличие двух и 
более факторов риска было неблагоприятным прогностическим критерием относительно степени 
гепатотоксичности. В ходе исследования установлено, что большую гепатотоксичность имеет 
режим ХТ, который состоит из четырех препаратов (схема СНОР), а наименьшую - 
монохимиотерапия с использованием лейкерана. 

Доказано, что использованная ХТ приводит к активации процессов перекисного окисления 
липидов, напряжению системы антиоксидантной защиты, усилению степени эндогенной 
интоксикации, снижению детоксикационной функции печени и повышению уровня  
интерлейкина-1β и фактора некроза опухолей-α, как маркеров иммуновоспалительного процесса. 

Полученные данные важны для понимания основных звеньев течения ХМИГ и 
обосновывают подход к терапии таких больных. 

В работе доказывается, что использование глутаргина в комплексной терапии ХМИГ 
является достаточно эффективным для снижения цитолитического синдрома, улучшения 
белковосинтетической функции, уменьшения выраженности мезенхимально-воспалительного 
синдрома, нормализации дисбаланса в системе перекисное окисление липидов – антиоксидантная 
защита и улучшения детоксикационной функции печени. Применение урсосана в большей степени 
уменьшает проявления диспепсического и холестатического синдромов, а также уровни 
интерлейкина-1β и фактора некроза опухолей-α. 

Новый патогенетический подход к лечению больных ХЛЛ с медикаментозным  
поражением печени путем дифференцированного назначения гепатопротекторов, в зависимости от 
варианта ХМИГ, способствует нормализации большинства биохимических показателей, 
характеризующих функциональное состояние печени и позволяет проводить курсы ХТ в полном 
объеме. 
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ANNOTATION 
Hrydzhuk Т. І. Features of Course and Treatment of Chronic Drug-Induced Hepatitis that 

Occurred on Cytostatic Therapy in Patients with Chronic Lymphoid Leukemia. – Manuscript. 
Dissertation for the degree of candidate of medical sciences. Speciality 14.01.02 – Internal 

Diseases. SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University», Ivano-Frankivsk, 2015. 
The thesis is dedicated to the study of course features of Chronic Drug-Induced Hepatitis (CDIH) 

that occurred in 115 patients with Chronic Lymphoid Leukemia (CLL) on cytostatic therapy. The 
heterogeneity of medical lesion of liver depending on agent that is used with the purpose of chemotherapy 
was revealed. 

 It is proved that administered chemotherapy caused increasing of endogenic toxicosis stage, 
activation of free radical oxidation processes, intension of antioxidant defense system, decreasing of 
detoxification function of the liver and increasing of IL-1β and TNF-α levels, as indices of immune-
mediated inflammation. 

The differentiated approach to treatment of patients with CLL with drug-induced lesion of liver 
was developed  by administrating differentially hepatoprotectors depending on CDIH variant using 
arginine glutamate and ursosan that allows providing courses of cytostatic therapy completely. 

Key words: chronic lymphoid leukemia, chronic drug-induced hepatitis, chemotherapy, arginine 
glutamate, ursosan. 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
АлАТ – аланінамінотрансфераза 
АсАТ – аспартатамінотрансфераза 
АОЗ – антиоксидантний захист 
ГГТП – гамма-глутамілтранспептидаза 
ЛФ – лужна фосфатаза 
МА– малоновий альдегід 
МСМ – молекули середньої маси  
ПОЛ – перекисне окислення ліпідів 
УДХК – урсодезоксихолева кислота 
ХЛЛ – хронічний лімфолейкоз 
ХМІГ – хронічний медикаментозно-індукований гепатит 
ХТ – хіміотерапія  
Цп – церулоплазмін 
СНОР – схема, яка включає циклофосфан, доксорубіцин, онковін (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 
 

Підписано до друку  05  .  02   .2016 р. Формат 60×84/16. 
Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. № 2 

Тираж здійснено у видавництві ДВНЗ "Івано-Франківський національний  
медичний університет". 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру  
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. 

ДК № 2361 від 05.12.2005 р. 
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. 


