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26 ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА 

МЕТАБОЛІЧНИЙ ВПЛИВ ПІОГЛІТАЗОНУ НА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН У ХВОРИХ 

НА ГІПОТИРЕОЗ З ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ НА ТЛІ ЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ 
Антоняк Богдана 

Науковий керівник – ас. Х. А. Москва 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

Останніми роками стало відомо, що при гіпотиреозі розвивається 

інсулінорезистентність. Також часто фіксують такі стани, як порушення толерантності до 

глюкози, порушення рівнів глюкози натще, підвищення рівня глікованого гемоглобіну при 

гіпотиреозі. Саме тому виник інтерес до інсулінових сенситайзерів, які підвищують чутливість 

тканин до інсуліну у хворих на гіпотиреоз з інсулінорезистентністю. 
Мета. З’ясувати вплив піоглітазону на вуглеводний обмін та інсулінорезистентність у 

хворих на гіпотиреоз.  
Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилось 32 пацієнти, серед яких 26 

жінок і 6 чоловіків. Хворих було розділено на 2 групи: І група (15 осіб) протягом 3 місяців 

перебувала на замісній терапії левотироксином, ІІ група (17 осіб) протягом 3 місяців приймала 

комбіновану терапію левотироксину з піоглітазоном. У пацієнтів визначали концентрації 

тиреотропного гормону (ТТГ), вільного тироксину (вТ4), глюкози натще, інсуліну та 

глікованого гемоглобіну (HbA1c); обчислювали індекс НОМА-IR.  
Результати. У І-ій групі на тлі монотерапії зафіксовано зниження концентрації ТТГ 

(від 40,21 ± 3,18 до 3,52 ± 0,28 мМО/л, р<0,001), вТ4 на початку дослідження визначався на 

рівні 1,89 ± 0,07 нг/дл, після проведеного лікування вірогідно підвищився до 3,14 ± 0,06 нг/дл 

(р<0,05). З боку вуглеводного обміну, при порівнянні вихідних та кінцевих даних, вірогідних 

змін не було виявлено по жодному з показників. У ІІ-ій групі в результаті комбінованої терапії 

вірогідно знизився ТТГ від 39,54 ± 3,02 до 3,57 ± 0,15 мМО/л (р<0,001), рівень вТ4 підвищився 

від 1,95 ± 0,06 нг/дл до 3,32 ± 0,08 нг/дл (р<0,05). У І та ІІ групах концентрація HbA1c не 

перевищувала норму та зміни були недостовірними. Рівні глюкози коливалися у рамках 

норми, проте у ІІ-ій групі вірогідно знизилися у порівнянні з початковими (від 6,15 ± 0,09 до 

5,91 ± 0,08 ммоль/л, р<0,05). При аналізі рівнів інсуліну помічено вірогідні зміни у ІІ-ій групі 

при порівнянні початкових (15,94 ± 0,57 мМО/л) та кінцевих (12,80 ± 0,35 мМО/л) даних 

(р<0,05).  
Висновки. Додаткове призначення піоглітазону до монотерапії левотироксином 

хворим на гіпотиреоз із наявною інсулінорезистентністю супроводжувалося зниженням рівня 

глюкози та інсуліну натще. Наслідком цих змін було відповідне зниження індексу НОМА-IR, 
який є маркером інсулінорезистентності. 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ЗА 

НАЯВНОСТІ СУПУТНЬОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ 
Анцибор І.С., магістр, Собчишин Н.П., Старків О.І., Греченкова В.А., Заєць Г.В.  

Науковий керівник - д.мед.н., доц. Деміхова Н.В. 
Сумський державний університет, кафедра сімейної медицини; 

Сумський обласний клінічний госпіталь для ІВВ 
Найбільш поширеним, важким і несприятливим ускладненням ішемічної хвороби серця 

(ІХС) залишається хронічна серцево-судинна недостатність (ХСН), яка є частим супутником 

хворих на цукровий діабет 2 типу. Тому вивчення патогенетичної спільності цукрового діабету 

(ЦД) і серцево-судинних захворювань у хворих на ЦД при наявності ХСН є важливим 

напрямком медичних досліджень. 
Мета: визначення особливостей клінічного перебігу ХСН у хворих з ІХС за наявності 

супутнього цукрового діабету 2 типу. 
Матеріали дослідження. Обстежено 55 пацієнтів з проявами ХСН II-III 

функціонального класу (ФК). Середній вік обстежених - 60,76±1,11 років. Середній рівень 


