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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Застосування пестицидів у сільському 

господарстві сприяє одержанню високих врожаїв, але в разі недотримання правил 

безпеки виникає серйозна загроза для здоров’я працівників сільського господарства 

та ризик розвитку гострих і хронічних інтоксикацій (Краснюк О.П., 1993; Кундієв 

Ю.І., 2006; Проданчук М.Г., 2013; Балан Г.М., 1998-2017; Харченко О.А., 2013). 

Стрімкий розвиток сільського господарства, застосування агрохімікатів, часом 

неналежний контроль за їхнім використанням, спричиняють прогресуюче 

погіршення умов праці та здоров’я робітників, що супроводжується збільшенням 

загально-соматичної захворюваності (Кундієв Ю.І. та співавт., 2006; Нагорна А.М. і 

співавт., 2005; Соколова М.П., 2009; Балан Г.М. і співавт., 2013). Створенню 

несприятливих умов праці сприяють недосконалість технологічного процесу, 

широке використання застарілого обладнання, ручної праці, особливо при 

вирощуванні цукрового буряку, тютюну та в садівництві, виноградарстві, а також 

при роботі у складських приміщеннях для зберігання отрутохімікатів. 

Гострі та хронічні інтоксикації пестицидами у робітників сільського 

господарства досі широко розповсюджені, переважно виникають в осіб 

працездатного віку, зумовлюють тривалу втрату працездатності або стійку 

інвалідизацію, що супроводжується великими соціально-економічними збитками і 

обумовлює актуальність проведення даної роботи.  

Порушення центральної та периферичної нервової системи вивчено достатньо 

широко, на відміну від токсичних гепатитів, що формуються у хворих, які перенесли 

інтоксикації пестицидами. Практично не досліджені частота й особливості 

формування основних синдромів токсичного ураження печінки (K71 за МКХ-10): 

цитолітичного, внутрішньопечінкового холестазу (ВПХ) та гепатодепресивного 

синдрому. Не розроблені інформативні критерії їхньої ранньої діагностики та 

прогнозування віддалених ефектів. Зовсім не вивчені частота та механізми 

формування стеатозу печінки в працівників сільського господарства при 

інтоксикаціях пестицидами, пов’язані з ними метаболічні порушення (зміни 

ліпідного та вуглеводного обмінів, обезогенні ефекти). Недостатньо досліджено 

роль порушень оксидантно-антиоксидантної системи у формуванні токсичного 

гепатиту, стеатозу печінки та метаболічного синдрому з ожирінням. Наукову 

зацікавленість викликає вивчення ролі дисбалансу адипоцитокінів (лептину, 

адипонектину, резистину та фактору некрозу пухлин α (ТNF-α)) у формуванні 

патології гепатобіліарної системи (ГБС) й ожиріння. 

Відсутність чітких науково-методичних підходів до оцінки ураження ГБС, 

потенційного ризику формування стеатозу печінки метаболічних порушень та 

обезогенних ефектів у хворих, що перенесли гострі та хронічні інтоксикації 

пестицидами, обумовило актуальність даного дослідження, визначило його мету і 

завдання. 

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

робота виконувалася в рамках планових науково-дослідних робіт ДП “Науковий 

центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка 

Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України”: “Удосконалення методів 
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діагностики, лікування і профілактики гострих отруєнь гербіцидами на основі 2,4-

дихлорфеноксиоцтової кислоти та хронічних інтоксикацій пестицидами” 

(№ держреєстрації 0107U002532) та “Наукове обґрунтування сучасних нормативних 

вимог до безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів: прогнозування 

віддалених ефектів дії (канцерогенної, мутагенної, тератогенної активності, 

репродуктивної токсичності, хронічних інтоксикацій)” (№ держреєстрації 

0112U001133). 

Мета дослідження. Встановлення особливостей токсичного ураження 

гепатобіліарної системи, метаболічних порушень, обезогенних ефектів, дисбалансу 

гормонів жирової тканини у хворих, які перенесли гострі та хронічні інтоксикації 

пестицидами для обґрунтування інформативних біомаркерів їх діагностики. 

Завдання дослідження: 

1. Провести аналітичне дослідження архівної бази результатів обстежень 

пацієнтів, які перенесли гострі інтоксикації фосфорорганічними пестицидами, 2,4-

дихлорфеноксиоцтовою кислотою, синтетичними піретроїдами та хронічні 

інтоксикації пестицидами, визначити репрезентативну групу для ретроспективного 

лонгітудинального когортного дослідження. 

2. Вивчити частоту розвитку та синдромологію токсичного ураження 

гепатобіліарної системи у хворих, які перенесли гострі інтоксикації 

фосфорорганічними пестицидами, 2,4-дихлорфеноксиоцтовою кислотою, 

синтетичними піретроїдами та хронічні інтоксикації пестицидами, їх віддалені 

наслідки, визначити інформативні діагностичні критерії основних синдромів 

токсичного ураження гепатобіліарної системи та їхню прогностичну значущість. 

3. Оцінити частоту розповсюдженості й особливості перебігу синдрому 

внутрішньопечінкового холестазу (ВПХ) у пацієнтів, які перенесли гострі та 

хронічні інтоксикації пестицидами. 

4. Виявити роль окислювального стресу й ендотоксикозу у формуванні та 

прогресуванні синдромів токсичного ураження гепатобіліарної системи у хворих, 

які перенесли інтоксикації пестицидами. 

5. Вивчити частоту розвитку й особливості формування стеатозу печінки, 

метаболічних порушень і обезогенних ефектів у пацієнтів, які перенесли гострі та 

хронічні інтоксикації пестицидами. 

6. Дослідити у віддаленому періоді рівні гормонів жирової тканини 

(лептину, резистину, адипонектину та фактору некрозу пухлин α) у хворих, які 

перенесли гострі інтоксикації пестицидами на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової 

кислоти, та визначити доцільність їх використання як діагностичних маркерів і 

можливих предикторів розвитку та прогресування стеатозу печінки, метаболічних 

порушень і обезогенних ефектів. 

Об’єкт дослідження: токсичне ураження ГБС у хворих, які перенесли гострі 

інтоксикації пестицидами (ГІП) (2,4-дихлорфеноксиоцтовою кислотою (2,4-Д), 

фосфорорганічними пестицидами (ФОП), синтетичними піретроїдами (СП)) та 

хронічні інтоксикації пестицидами (ХІП). 

Предмет дослідження: синдроми токсичного ураження ГБС, окислювальний 

стрес, стеатоз печінки, метаболічні порушення, обезогенні ефекти, дисбаланс 

гормонів жирової тканини (лептину, резистину, адипонектину, TNF-α). 



 3 

Методи дослідження: клінічні, токсикологічні, лабораторні (біохімічні, 

імуноферментні), інструментальні та статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

Вперше протягом ретроспективних лонгітудинальних когортних і клініко-

лабораторних досліджень на органному та системному рівнях вивчені частота й 

особливості розвитку основних синдромів токсичного ураження ГБС в осіб, які 

перенесли хронічні та гострі отруєння пестицидами (ФОП, 2,4-Д, СП).  

Вперше досліджені віддалені ефекти ураження ГБС – формування стеатозу 

печінки, метаболічних порушень і обезогенних ефектів у обстежуваних груп 

пацієнтів. Визначені частота, клінічні форми та особливості формування синдрому 

ВПХ у хворих, які зазнали гострих та хронічних інтоксикації пестицидами, 

обґрунтовано комплекс лабораторних показників, що дозволить оптимізувати його 

ранню діагностику. 

Доповнено наукові дані щодо ролі окислювального стресу й ендотоксикозу в 

розвитку та прогресуванні токсичних уражень ГБС. 

Доведено потенційний ризик формування стеатозу печінки, метаболічних 

порушень і ожиріння у хворих, які перенесли гострі та хронічні інтоксикації 

пестицидами з токсичним ураженням ГБС, визначені інформативні критерії їх 

діагностики. 

Вперше обґрунтовано доцільність досліджень гормонів жирової тканини 

(лептину, резистину, адипонектину, TNF-α) у пацієнтів, які перенесли гострі 

інтоксикації гербіцидами на основі 2,4-Д, в якості діагностичних біомаркерів 

токсичного ураження ГБС, стеатозу печінки й ожиріння.  

Теоретичне значення отриманих результатів, їх аналіз і висновки доводять, що 

метаболічні порушення і обезогенні ефекти розглядаються як наслідок ГІП з класу 

ФОП, 2,4-Д, СП, а також ХІП, переважно у хворих з токсичним ураженням ГБС. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень 

можуть бути застосовані в клінічній практиці для діагностики основних клінічних 

синдромів токсичних уражень ГБС, а також для своєчасного виявлення стеатозу 

печінки, метаболічних порушень та обезогенних ефектів у пацієнтів з даною 

патологією, а також використані для оптимізації профілактики прогресування 

вказаної патології та корекції характеру харчування, рухового режиму та терапії. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес закладів вищої 

освіти України. 

Основні положення дисертаційної роботи впроваджено в клініці професійних 

хвороб ДУ “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії 

медичних наук України”, в педагогічний і лікувально-профілактичний процес 

кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, в Київській міській 

клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, а також у навчальний матеріал 

програми кафедри військової токсикології, радіології та медичного захисту 

Української військово-медичної академії. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто виконані інформаційний 

пошук і аналітичний огляд літератури з предмету наукового дослідження. 

Самостійно ретроспективно вивчено поширеність і синдромологію токсичного 
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ураження ГБС у хворих, які перенесли гострі та ХІП у вихідному періоді та через 1 

рік. Самостійно здійснено клінічне спостереження пацієнтів і контроль за їхніми 

лабораторними показниками у віддаленому періоді спостереження. У даній роботі 

обґрунтовано інформативні діагностичні та прогностичні біомаркери для оцінки 

ступеня проявів основних синдромів токсичного ураження ГБС, стеатозу печінки, 

метаболічних порушень, обезогенних ефектів і дисбалансу гормонів жирової 

тканини. Здобувач брав безпосередню участь в обстеженні хворих у наукових 

експедиціях у сільській місцевості, а також у плануванні та проведенні досліджень з 

питань формування стеатозу печінки, метаболічних порушень, обезогенних ефектів і 

дисбалансу гормонів жирової тканини. Статистична обробка, аналіз, узагальнення й 

інтерпретація отриманих результатів виконані здобувачем самостійно. Автором 

самостійно підготовлено рукопис дисертації, висновки сформульовані разом з 

науковим керівником.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення роботи оприлюднені 

на: 52-му з’їзді Європейських товариств токсикології “ЄВРОТОКС 2016” (Іспанія, 

04-07 вересня 2016 р.); 53-му з’їзді Європейських товариств токсикології 

“ЄВРОТОКС 2017” (Словаччина, 10-13 вересня 2017 р.); 54-му з’їзді Європейських 

товариств токсикології “ЄВРОТОКС 2018” (Бельгія, 2-5 вересня 2018 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, 

зокрема 7 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 2 у фахових 

закордонних виданнях, 4 в інших наукових виданнях, 3 тези доповідей у матеріалах 

наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською мовою на 

179 сторінках комп’ютерного тексту (основний текст – 139 сторінок). Робота 

складається зі вступу, огляду літератури, програми, методів, об’єктів та обсягів 

дослідження, 4 розділів власних досліджень, узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Дисертація 

ілюстрована 23 таблицями, 5 рисунками. Список використаної літератури містить 

283 джерел, зокрема 86 – кирилицею, 197 – латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У розділі “Огляд літератури” висвітлені сучасні причини, структура й основні 

механізми формування гострих отруєнь (інтоксикацій) пестицидами у робітників 

сільського господарства. На підставі цих даних обґрунтовано висновок про те, що 

ГІП у робітників сільського господарства нині реєструються в усіх країнах, зокрема 

в Україні. У структурі гострих інтоксикацій в Україні переважають інтоксикації 

пестицидами на основі 2,4-Д, СП та ФОП. Якщо неврологічні порушення при дії 

ФОП, пестицидів на основі 2,4-Д, СП та ХІП широко вивчені в експериментах і 

клініці, то частота, синдромологія, механізми формування токсичних уражень ГБС 

та їхні віддалені наслідки досліджені недостатньо. Не вивчено роль окисного стресу 

щодо розвитку та прогресування токсичних уражень печінки. Практично не 

досліджені потенційний ризик розвитку стеатозу печінки, метаболічні порушення, 

рівні гормонів жирової тканини й обезогенні ефекти в робітників, які перенесли ГІП 

та ХІП. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження виконані в ДП “Науковий 
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центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка 

Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України” (далі – Науковий центр). Вони 

складалися з чотирьох етапів: 

I етап – бібліосемантичний аналіз наукової інформації щодо токсичних гепатитів, 

що формуються у хворих, які перенесли інтоксикації пестицидами, формування 

основних синдромів токсичного ураження печінки (цитолітичного, 

внутрішньопечінкового холестазу та гепатодепресивного, стеатозу печінки) та 

пов’язаних з ними метаболічних порушень, ролі порушень оксидантно-

антиоксидантної системи, дисбалансу адипоцитокінів (лептину, адипонектину, 

резистину та ТNF-α) у формуванні патології ГБС й ожиріння; 

II етап – аналіз клініко-лабораторних показників у хворих з ГІП та ХІП; 

III етап – вивчення віддалених наслідків гострої інтоксикації пестицидами на основі 

2,4-Д через 15 років; 

ІV етап – наукове обґрунтування інформативних показників основних синдромів 

ураження ГБС, потенційного ризику розвитку стеатозу печінки, метаболічних 

порушень і ожиріння для оптимізації профілактики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основні етапи, об’єкти й обсяги дослідження. 
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У дисертаційній роботі проведене ретроспективне вивчення частоти, 

особливостей перебігу та віддалених наслідків уражень ГБС (токсичного ураження 

печінки та внутрішньопечінкових жовчовивідних протоків) і метаболічних 

порушень у 236 робітників сільського господарства з ГІП (162 – гербіцидом на 

основі 2,4-Д, 60 – ФОП, 14 – СП), а також 70 – з ХІП. В якості групи порівняння 

були обстежені 30 практично здорових робітників сільського господарства, які не 

зазнали інтоксикації пестицидами, а також 9 практично здорових офісних 

працівників (табл. 1). Усі випадки ГІП розвинулися в робітників сільського 

господарства внаслідок грубих порушень гігієнічних регламентів їх використання і 

зберігання. 

Таблиця 1 

Професійний склад обстежених хворих з гострими та хронічними 

інтоксикаціями пестицидами (фосфорорганічними пестицидами, гербіцидами 

на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та синтетичними піретроїдами) 

 

Професійні групи 
Склад хворих з інтоксикаціями П 

Усього хворих 

різних професій 

ФОП 2,4-Д СП ХІП абс. % 

Рільники (буряківники) - 162 -  162 52,9 

Садоводи-виноградарі 44 - - 18 62 20,3 

Скотарі 9 - -  9 2,9 

Робітники складів 

отрутохімікатів 
2 - 5 16 23 7,5 

Дезінфектори 2 - 3 5 10 3,3 

Різнороби - - 6  6 1,9 

Механізатори 3 - - 25 28 9,3 

Тютюнники    6 6 1,9 

Разом 60 162 14 70 306 100 

 

При обстеженні пацієнтів використовували загальноклінічні методи: огляд, 

опитування, вивчення медичної документації (даних амбулаторної картки, 

санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, акта про нещасний випадок на 

виробництві, токсикологічних досліджень про вміст пестицидів у повітрі робочої 

зони, а також сечі та крові потерпілих), антропометричні дані, ультразвукове 

дослідження органів черевної порожнини з еластографією, а також біохімічні 

дослідження. При встановленні синдрому токсичного ураження печінки в 

постраждалих виключали вірусну етіологію з визначенням серологічних маркерів 

вірусних гепатитів. Для оцінки функціонального стану ГБС встановлювали 

активність аланінової – КФ 2.6.1.2 (АЛТ), аспарагінової – КФ 2.6.1.1 (АСТ) 

амінотрансфераз, лужної фосфатази – КФ 3.1.3.1 (ЛФ), γ-глутамілтранспептидази – 

КФ 2.3.2.2 (ГГТП), вміст білірубіну (БР), альбумінів (А), глобулінів (Г), жовчних 

кислот (ЖК), холестерину (ХС), фібриногену (ФГ), протромбінового індексу (ПІ), С-

реактивного білка (С-РБ) та показників тимолової проби (ТП) за допомогою 

уніфікованих стандартних методів (Громашевская Л.Л. 1990; Камишніков В.С. 
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2009). В якості показника перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у роботі досліджено 

рівень малонового діальдегіду (МДА) у крові за взаємодією з тіобарбітуровою 

кислотою. Як показники активності антиоксидантної системи вивчалися рівні 

церулоплазміну – КФ 1.16.3.1 (ЦП) та супероксиддисмутази – КФ 1.15.1.1 (СОД) за 

методом Mistar і Fridovich у модифікації О.П. Макаревича та співавт. (1983). 

Диференційований діагноз основних синдромів ураження ГБС визначався на 

підставі комплексного клініко-біохімічного дослідження печінки. Цитолітичний 

синдром переважно встановлювався при підвищенні рівнів АЛТ й АСТ в крові. 

Синдром ВПХ, що свідчить про порушення метаболізму та складу жовчних кислот, 

а також цитоскелета гепатоцитів, канальців і проникності базолатеральної та 

каналікулярної мембран (Padda M.S., 2011), визначався при підвищенні в крові 

рівнів ЛФ, ЖК, ГГТ та БР. Гепатодепресивний або синдром зниження синтетичної 

функції печінки встановлювався за загальноприйнятими критеріями (Хазанов А.І., 

1988; Губергріц Н.Б., Харченко Н.В., 2015). Прояви стеатозу печінки визначали за 

коефіцієнтом ослаблення ультразвуку (Sasso M. et al., 2010, 2017). 

Для виявлення надмірної маси тіла й ожиріння проводили антропометричні 

обстеження з вимірюваннями обсягу талії (ОТ), індексу маси тіла (ІМТ) за 

стандартними методиками. Для оцінки ліпідного обміну досліджували рівні ХС, 

холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), тригліцеридів (ТГ), 

холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), вуглеводного обміну – 

глюкозу крові та вміст інсуліну за стандартними методами. Інсулінорезистентність 

розраховували за індексом Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance 

(HOMA-IR).  

Вміст гормонів жирової тканини в сироватці крові встановлювали методом 

імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням мікропланшетного фотометра 

Anthos 2020 (Австрія). Лептин, резистин і адипонектин визначали за допомогою 

реактивів “Demeditec diagnostics” (Німеччина). TNF-α в сироватці крові 

встановлювали з використанням реактивів “Human TNF-α Platinum bioseins” Bender 

Med-sistems (Австрія) у відділї “Інститут експериментальної токсикології та медико-

біологічних досліджень” Наукового центру. Статистичну обробку результатів 

проводили за допомогою програми Microsoft Office Excel 2007 з визначенням 

середнього значення вибірки (М), похибки репрезентативності (m), критерію 

Ст’юдента (t), показника вірогідності даних (р), коефіцієнта кореляції (r). Усі 

клінічні дослідження при обстеженні та лікуванні хворих здійснювали з 

урахуванням норм біоетики, медичної деонтології та методичних підходів, що 

відповідають сучасним міжнародним і національним вимогам: наказ МОЗ України 

№ 690 від 23.09.2009 р. “Про затвердження Порядку проведення клінічних 

випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і 

Типового положення про комісії з питань етики”, протоколів засідання комісії з 

питань етики медичних та біологічних досліджень ДП “Науковий центр 

превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка 

Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» № 65 від 28.12.2015 р., № 122 

від 08.10.2018 р. 

Результати дослідження та їх обговорення. Токсичне ураження ГБС. В усіх 

обстежуваних хворих з гострими інтоксикаціями ФОП, гербіцидами на основі 2,4-Д, 
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СП, а також у пацієнтів з ХІП у клінічній картині превалювали неврологічні 

порушення – токсична енцефалопатія або астеновегетативний синдром, рідше в 

поєднанні з вегетативно-сенсорною полінейропатією кінцівок. Дослідження 

показали, що нерідко на тлі неврологічної патології розвивалося токсичне ураження 

ГБС, при цьому хворі скаржилися на загальну слабкість, зниження апетиту, ниючі 

болі в правому підребер’ї, гіркоту в роті, нудоту, блювоту. Біохімічне обстеження 

свідчило про розвиток цитолітичного синдрому з підвищенням рівня АЛТ, рідше 

АСТ (табл. 2). Частота токсичного ураження ГБС при інтоксикаціях пестицидами 

переважно була встановлена за частотою цитолітичного синдрому. При гострій 

інтоксикації гербіцидом на основі 2,4-Д токсичне ураження ГБС було виявлене в 58 

зі 162 обстежуваних (35,8 %), за гострої інтоксикації ФОП та СП – у 53, 3% і 64,2 % 

відповідно, а при ХІП – у понад 84 % (табл. 2). 

Таблиця 2 

Частота токсичного ураження гепатобіліарної системи при гострих і хронічних 

інтоксикаціях пестицидами 

 

Групи хворих 

Кількість 

обстежених 

хворих 

Частота токсичного ураження ГБС 

абс. % 

Гостра інтоксикація 2,4-Д 162 58 35,8 

Гостра інтоксикація ФОП 60 32 53,3 

Гостра інтоксикація СП 14 9 64,2 

ХІП 70 59 84,2 

 

Середні рівні основних біохімічних показників у пацієнтів з токсичним 

ураженням ГБС при інтоксикаціях пестицидами представлені в табл. 3. Найвищі 

середні рівні АЛТ спостерігалися у хворих з гострою інтоксикацією ФОП і ХІП 

(0,98±0,06 і 0,98±0,04 мкмоль/л відповідно; р<0,05). Незначне підвищення активності 

АСТ виявлялося рідше, переважно при гострій інтоксикації ФОП та 2,4-Д. 

Таблиця 3 

Основні біохімічні показники у хворих з токсичним ураженням гепатобіліарної 

системи (n=158) при інтоксикаціях пестицидами, M±m 

Показники 

Група 

порівняння 

(n=30) 

Групи хворих з токсичним ураженням ГБС 

гостра 

інтоксикація 

ФОП (n=32) 

гостра 

інтоксикація 

2,4-Д (n=58) 

гостра 

інтоксикація 

СП (n=9) 

ХІП (n=59) 

АЛТ, мкмоль/л 0,44±0,01 0,98±0,06* 0,78±0,02* 0,96±0,91* 0,98±0,04* 

АСТ, мкмоль/л 0,42±0,01 0,68±0,02* 0,54±0,02* 0,56±0,42 0,58±0,83 

Альбуміни 

крові, г/л 
46,28±2,12 33,24±1,42* 44,36±3,48 44,32±12,16 40,12±1,12* 

Білірубін, 

мкмоль/л 
12,35±0,58 24,22±0,46* 20,24±6,34* 20,62±4,36 23,21±0,44* 

Тимолова 

проба, од/л 
2,31±0,13 6,22±0,09* 4,81±0,22* 2,21±1,29 5,84±0,12* 
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Продовження табл. 3 

Показники 

Група 

порівняння 

(n=30) 

Групи хворих з токсичним ураженням ГБС 

гостра 

інтоксикація 

ФОП (n=32) 

гостра 

інтоксикація 

2,4-Д (n=58) 

гостра 

інтоксикація 

СП (n=9) 

ХІП (n=59) 

Фібриноген, г/л 3,81±0,12 2,11±0,09* 2,94±1,12 2,82±1,4 1,82±0,14* 

Протромбіновий  

індекс, % 
86,68±2,12 68,12±2,14* 79,13±9,05 74,26±8,12 72,24±1,96* 

Примітка. * – різниця статистично достовірна порівняно з контролем (р<0,05). 

На тлі цитолітичного синдрому в деяких випадках розвивався 

гепатодепресивний синдром зі зниженням синтезу А, ФГ та ПІ. Найбільш виражене 

зменшення середнього рівня А в крові спостерігалося при гострій інтоксикації ФОП 

та ХІП (до (33,24±1,42) г/л і (40,12±1,12) г/л; р<0,05). У хворих цих же груп 

визначалися та були помітно знижені середні рівні ФГ та ПІ. 

Найвищі рівні біомаркерів ВПХ у крові (ЛФ, ЖК, ГГТ і БР) виявлено при 

токсичному ураженні ГБС у пацієнтів з гострою інтоксикацією ФОП та ХІП. Рівні 

ЛФ у хворих цих груп підвищувалися до (238,4±5,2) та (224,6±4,2) од/л відповідно 

при середньому рівні в групі порівняння – (82,4±4,6) од/л (р<0,05), а середній рівень 

ЖК – до (62,6±4,2) та (68,3±4,2) мкмоль/л відповідно при середньому рівні в групі 

порівняння – (5,2±0,2) мкмоль/л (р<0,05). Середні рівні ГГТ також були вищими в 

пацієнтів з ураженням ГБС при гострій інтоксикації ФОП і ХІП (48,8±5,9) і 

(64,8±4,2) моль/год/л відповідно при середньому рівні в групі порівняння – 

4,8 моль/год/л; р<0,05). У цих же групах обстежуваних мало місце незначне 

підвищення БР. Якщо у хворих даних груп превалювала гепатоцелюлярна форма 

ВПХ, то в пацієнтів з ураженням печінки при гострій інтоксикації 2,4-Д частіше 

виявлялася каналікулярна форма ВПХ з переважним підвищенням тільки рівня ЛФ. 

Частіше вона спостерігалася у хворих без цитолітичного синдрому. 

У пацієнтів з токсичним ураженням печінки поряд з клінічними проявами та 

лабораторними зрушеннями було виявлене формування стеатозу печінки, 

підтвердженням якого було значення коефіцієнту загасання ультразвуку при 

еластографії. Якщо у здорових осіб коефіцієнт загасання ультразвуку в середньому 

становив (1,2±0,02) дБ/см, то в пацієнтів з токсичною гепатопатією при гострій 

інтоксикації СП та 2,4-Д через 2-3 тижні він у середньому підвищився до (2,22±0,09) 

і (2,28±0,03) дБ/см (р<0,05) відповідно, що за даними M. Sasso та співавт. (2017) 

відповідає розвитку стеатозу легкого ступеня, тоді як у хворих з отруєннями ФОП і 

ХІП стеатоз характеризувався як помірний. Крім того, у хворих з токсичним 

ураженням печінки було виявлене наростання окисного стресу з одночасним 

пригніченням показників антиоксидантної системи (табл. 4). 

Середній рівень МДА (показник окисного стресу) за гострої гепатопатії 

при інтоксикації 2,4-Д та СП підвищився до (5,62±0,08) і (5,32±0,28) мкмоль/л 

відповідно (р<0,05) при середньому рівні в здорових осіб – (2,22±0,09) мкмоль/л, 

а при гострій інтоксикації ФОП та ХІП – до (6,46±0,09) і (7,24±0,02) мкмоль/л 

відповідно (р<0,05). Одночасно у хворих цих груп було виявлене пригнічення 
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показників антиоксидантної системи: майже в 1,5 рази середнього рівня СОД 

(р<0,05) і майже в 2 рази середнього рівня церулоплазміну (р<0,05).  

Таблиця 4 

Показники оксидантної й антиоксидантної систем у хворих з токсичним 

ураженням гепатобіліарної системи при інтоксикаціях пестицидами, M±m 

 

Показники 

Група 

порівняння 

(n=30) 

Групи хворих з токсичним ураженням ГБС 

гостра 

інтоксикація 

ФОП (n=30) 

гостра 

інтоксикація 

2,4-Д (n=38) 

гостра 

інтоксикація 

СП (n=8) 

ХІП (n=39) 

MДA, мкмоль/л 2,22±0,09 6,43±0,16
*
 4,68±0,14

*
 5,26±0,34

*
 6,88±0,18

*
 

COД, у.о. мг
-1
білка 18,82±0,24 12,08±0,28

*
 14,24±0,26

*
 14,48±0,48

*
 11,12±0,16

*
 

ЦП, мкмоль/л 2,33±0,01 1,22±0,06
*
 1,44±0,04

*
 2,01±0,64 1,16±0,04

*
 

SH-групи, 

мкмоль/л 
680,86±12,24 612,56±11,22

*
 622,43±9,16

*
 672,46±34,18 557,16±8,22

*
 

Примітка. * – різниця статистично достовірна відносно групи порівняння (р<0,05). 

Метаболічні порушення й обезогенні ефекти. Для вивчення метаболічних 

порушень і потенційного ризику обезогенних ефектів були проведені порівняння 

клініко-лабораторних показників у вихідному періоді отруєння та при госпіталізації 

хворих через рік. Оцінка трофологічного статусу згідно зі зміною ІМТ й ОТ 

показала, що у пацієнтів, які перенесли інтоксикації пестицидами без токсичного 

ураження ГБС, середні рівні цих антропометричних показників у початковий 

вихідний період і через рік були дещо вищими за норму, але водночас істотно не 

відрізнялися від даних у групі порівняння (р<0,05). У хворих з гострою 

інтоксикацією та токсичним ураженням ГБС у вихідному періоді при першій 

госпіталізації ці показники також несуттєво різнилися від даних у групі порівняння 

(р>0,05), а через рік спостерігалося їх суттєве підвищення. ІМТ у пацієнтів, які 

перенесли гостру інтоксикацію 2,4-Д з ураженням ГБС, в середньому збільшився з 

(28,8±0,04) до (33,9±0,04) кг/м
2
  (р<0,05) – на 5,1, ОТ – з (90,8±0,09) до 98,8 см (на 8 

см). У хворих, які перенесли гостру інтоксикацію ФОП з ураженням ГБС, ІМТ через 

рік підвищився з (29,2±0,08) до (34,1±0,07) (р<0,05) (на 4,9 кг/м
2
). ОТ при гострій 

інтоксикації ФОП через рік збільшився на 21 см, СП – на 23,7 см. Одночасно через 

рік у хворих було визначене суттєве підвищення показника стеатозу (достовірне 

зростання середніх рівнів коефіцієнтів ослаблення ультразвуку) порівняно з даними 

групи порівняння та показниками у вихідний період (р<0,05), особливо за гострої 

інтоксикації ФОП та ХІП. Отже, оцінка антропометричних показників ІМТ й ОТ, 

показників гепатостеатозу свідчить про формування обезогенних ефектів у хворих, 

які перенесли інтоксикації пестицидами з ураженням ГБС. Значне наростання 

показника ОТ відображає появу переважно абдомінального й, як наслідок, 

вісцерального ожиріння (рис. 2). Порівняння динаміки біохімічних показників 

(ліпідограми), рівнів глюкози, інсуліну й інсулінорезистентності (HOMA-IR) через 

рік показало несуттєве підвищення рівнів ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ у хворих з 

інтоксикаціями пестицидами без токсичного ураження ГБС (р>0,05) і їх суттєве 

зростання в пацієнтів з ураженням ГБС (р<0,05), особливо в тих, які перенесли 
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гостру інтоксикацію ФОП та ХІП (р<0,05), істотне зниження рівня ХС ЛПВЩ при 

гострій інтоксикації 2,4-Д та ФОП (р<0,05). 

 
Примітка. * – при р<0,05 порівняно з вихідним рівнем; ** – при р<0,05 

відносно групи порівняння. 

Рис. 2. Динаміка антропометричних показників у хворих, які перенесли гострі 

та хронічні інтоксикації (n=174). 

Одночасно у хворих з інтоксикацією пестицидами у вихідному періоді та через рік 

було визначено незначне підвищення рівнів глюкози й інсуліну (р>0,05), суттєве 

збільшення рівнів інсулінорезистентності (HOMA-IR) у пацієнтів, які перенесли гостру 

інтоксикацію з ураженням ГБС при 2,4-Д, з (4,02±0,28) до (6,92±0,09) (р<0,05), ФОП – з 

(3,16±0,32) до (6,42±0,28) (р<0,05), ХІП – з (6,56±0,04) до (6,88±0,03) (р<0,05). Ці 

біохімічні показники відображають формування метаболічних порушень у хворих, які 

перенесли інтоксикації пестицидами. Водночас біохімічні показники, як АЛТ, ХС, ХС 

ЛПНЩ, МДА та HOMA-IR, у вихідний період позитивно корелювали зі збільшеними 

даними ІМТ, ОТ та гепатостеатозу у хворих через рік (r=0,62-0,78), що свідчить про те, 

що їх можна використовувати не тільки для діагностики метаболічних порушень, але й 

для прогнозування прогресування стеатозу печінки й ожиріння (рис. 3). 

 
Примітка. * – при р<0,05 порівняно з контрольною групою; ** – при р<0,05 

відносно 2-ї групи порівняння. 

Рис. 3. Порівняння показників ліпідного обміну у хворих (n=23), які перенесли 

гостру інтоксикацію гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, у 

віддаленому періоді. 
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Вивчення віддалених наслідків гострої інтоксикації гербіцидами на основі 2,4-

Д через 15 років показало суттєвий регрес неврологічних симптомів, як у групі без, 

так і з ураженням ГБС. Проте в групі хворих з ураженням ГБС визначалося більш 

виражене наростання показників ІМТ й ОТ, що відповідали ожирінню ІІІ-ІV 

ступенів і достовірно відрізнялися від середніх рівнів у осіб групи порівняння 

(р<0,05) і хворих без ураження ГБС (р<0,05). Одночасно в пацієнтів цієї групи 

відмічалися достовірне підвищення в крові ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ й індексу 

атерогенності (р<0,05), формування більш вираженого дисбалансу вмісту в крові 

гормонів жирової тканини, достовірне зростання рівнів лептину, резистину, TNF-α 

(р<0,05) на тлі зниження рівнів адипонектину (рис. 4). 

 
Примітка. * – при р<0,05 відносно групи порівняння, ** – при р<0,05 

порівняно з ІІ групою. 

Рис. 4. Гормони жирової тканини та фактор некрозу пухлин α у хворих, які 

перенесли гостру інтоксикацію гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової 

кислоти, у віддаленому періоді (15 років). 

 

Було встановлено пряму позитивну кореляційну залежність між рівнями 

лептину й антропометричними показниками з ІМТ, ОТ, вмістом ХС та ТГ (r=0,72; 

0,64; 0,62 та 0,76 відповідно). Рівні резистину та TNF-α також знаходилися в 

прямому кореляційному зв’язку із зазначеними показниками (r=0,59-0,68). Рівень 

адипонектину мав тенденцію до зниження. Дослідження свідчать про наростання 
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метаболічних порушень, стеатозу печінки й ожиріння, а також дисбалансу гормонів 

жирової тканини у хворих, які перенесли гострі інтоксикації 2,4-Д з ураженням ГБС, 

у віддаленому періоді, що свідчить про доцільність використання цих гормонів 

жирової тканини як біомаркерів формування та прогресування стеатозу печінки й 

ожиріння. 

Отже, токсичне ураження ГБС при інтоксикаціях пестицидами значно обтяжує 

їх перебіг, сприяє формуванню стеатозу печінки, метаболічних порушень та 

обезогенних ефектів. Їх діагностичними та прогностичними маркерами можуть бути 

показники, як-от рівні МДА, інсулінорезистентності (HOMA-IR), ХС, ТГ, ХС 

ЛПНЩ й особливо показники гормонів жирової тканини – лептину, резистину і 

TNF-α. Ці показники доцільно досліджувати в динаміці для прогнозування 

прогресування стеатозу печінки й ожиріння, а також оптимізації лікувально-

профілактичних заходів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведені теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального 

наукового завдання в галузі токсикології щодо особливостей формування 

токсичного ураження гепатобіліарної системи, метаболічних порушень, дисбалансу 

гормонів жирової тканини у хворих, які перенесли гострі та хронічні інтоксикації 

пестицидами, й обезогенних ефектів як наслідку цих інтоксикацій для 

обґрунтування інформативних біомаркерів їх діагностики. 

1. На основі клінічних, біохімічних і клініко-інструментальних досліджень 

встановлено, що поряд з превалюванням неврологічних порушень у хворих з 

гострими та хронічними інтоксикаціями пестицидами розвивається токсичне 

ураження ГБС: при гострих інтоксикаціях пестицидами на основі 2,4-

дихлорфеноксиоцтової кислоти – в 35,8 % випадків, інтоксикаціях 

фосфорорганічними пестицидами – 53,3 %, синтетичними піретроїдами – 64,2 %, 

хронічних інтоксикаціях пестицидами – 84,2 %. 

2. Цитолітичний синдром переважав у структурі клінічних синдромів 

токсичного ураження ГБС: при гострих інтоксикаціях гербіцидами на основі 2,4-

дихлорфеноксиоцтової кислоти – у 89,6 % випадків переважно з І ступенем 

цитолізу, при гострій інтоксикації фосфорорганічними пестицидами в 93,7 % 

випадків превалював ІІ ступінь цитолізу, при гострій інтоксикації синтетичними 

піретроїдами – 88,9 %, хронічних інтоксикаціях пестицидами – в усіх випадках 

токсичного гепатиту – ІІ ступінь цитолізу. Найбільш інформативним біомаркером 

цитолітичного синдрому при інтоксикаціях пестицидами виявився рівень 

аланінамінотрансферази: при інтоксикаціях пестицидами на основі 2,4-

дихлорфеноксиоцтової кислоти її середній рівень підвищувався до 

(0,78±0,02) мкмоль/л (р<0,05), фосфорорганічними пестицидами – (0,98±0,06) 

мкмоль/л (р<0,05), синтетичними піретроїдами – (0,96±0,09) мкмоль/л (р<0,05), 

хронічних інтоксикаціях пестицидами – (0,98±0,04) мкмоль/л (р<0,05). Підвищення 

рівня аспартатамінотрансферази при гострих і хронічних інтоксикаціях 

пестицидами спостерігалося значно рідше та було менш вираженим. 

3. Гепатодепресивний синдром рідше виявлявся в структурі клінічних 
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синдромів токсичного ураження ГБС: при інтоксикаціях 2,4-дихлорфеноксиоцтовою 

кислотою – в 10,3 % випадків, фосфорорганічними пестицидами – 25,0 %, при 

гострій інтоксикації синтетичними піретроїдами – 22,2 %, а також хронічних 

інтоксикаціях пестицидами – 25,4 %. Практично з такою ж частотою визначався 

синдром внутрішньопечінкового холестазу, інформативним біомаркером якого були 

підвищені рівні лужної фосфатази, жовчних кислот, гама-глутамілтрансферази, 

рідше – загального білірубіну. Синдром внутрішньопечінкового холестазу майже з 

однаковою частотою виявлявся у хворих з токсичним ураженням ГБС і без 

синдрому токсичного гепатиту, проте в пацієнтів з токсичним ураженням 

гепатобіліарної системи превалювала гепатоцелюлярна форма 

внутрішньопечінкового холестазу, без ознак гепатиту – каналікулярна. 

4. При гострих і хронічних інтоксикаціях пестицидами було виявлене 

формування метаболічного ендотоксикозу з підвищенням у крові рівня 

середньомолекулярних пептидів та окисного стресу з пригніченням показників 

антиоксидантної системи, що були більш виражені у хворих з токсичним ураженням 

гепатобіліарної системи, особливо при поєднанні цитолітичного синдрому та 

синдрому внутрішньопечінкового холестазу при інтоксикаціях фосфорорганічними 

пестицидами і в пацієнтів з хронічними інтоксикаціями пестицидами (р<0,05). 

Встановлено позитивний зв’язок між показниками ендотоксикозу й окисного стресу 

зі ступенем прояву стеатозу печінки. 

5. Динамічне спостереження хворих з інтоксикаціями пестицидами через 1 

рік виявило метаболічні порушення й обезогенні ефекти з незначним підвищенням у 

крові рівня глюкози, зниженням рівня інсуліну та достовірним збільшенням 

показників інсулінорезистентності (р<0,05) у пацієнтів з токсичним ураженням ГБС. 

Індивідуальний контроль за наростанням рівнів малонового діальдегіду, 

тригліцеридів та інсулінорезистентності (предикторів формування стеатозу печінки 

й ожиріння) зі своєчасною корекцією у хворих, які перенесли інтоксикації 

пестицидами, є необхідним заходом щодо запобігання стеатозу печінки через 15 

років у пацієнтів, які перенесли інтоксикації гербіцидами на основі 2,4-

дихлорфеноксиоцтової кислоти з токсичним ураженням гепатобіліарної системи, 

були виявлені метаболічні порушення з дисліпопротеїнемією (достовірним 

підвищенням рівнів загального холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпідів 

низької щільності й індексу атерогенності (р<0,05)), а також ожиріння переважно ІІ-

ІІІ ступенів з достовірним збільшенням індексу маси тіла в середньому до 

(42,75±2,39) кг/м
2
, обсягу талії в середньому до (116,9±5,95) см (р<0,05). 

6. Підвищений рівень гормонів жирової тканини в крові (лептину в 2,5 

разу (р<0,05), резистину в 2 рази (р<0,05), TNF-α в 10 разів (р<0,05)) з помірним 

зниженням рівня адипонектину у хворих, які перенесли гострі інтоксикації 2,4-

дихлорфеноксиоцтовою кислотою у віддаленому періоді з ураженнями ГБС 

дозволяють робити прогнози щодо збільшення ризику прогредієнтного перебігу 

стеатозу печінки, метаболічних порушень та ожиріння. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

За результатами проведених досліджень напрацьовано наступні рекомендації: 
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1. Державній службі України з питань праці посилити державний нагляд за 

умовами праці робітників сільського господарства при застосуванні пестицидів. 

Державній екологічній інспекції України підсилити державний нагляд за 

використанням пестицидів. Забезпечити контроль за узгодженням планів 

застосування пестицидів землекористувачами, сільгоспугіддя яких межують між 

собою. 

2. Територіальним органам охорони здоров’я:  

- при діагностиці гострих інтоксикацій фосфорорганічними пестицидами, 2,4-

дихлорфеноксиоцтовою кислотою, синтетичними піретроїдами й іншими 

пестицидами, окрім встановлення наявності неврологічних синдромів, 

обов’язково оцінювати функціональний стан гепатобіліарної системи; 

- здійснювати індивідуальний контроль за наростанням рівнів малонового 

діальдегіду, тригліцеридів та інсулінорезистентності (предикторів формування 

стеатозу печінки й ожиріння) зі своєчасною їх корекцією у хворих, які 

перенесли інтоксикації пестицидами; 

- для коректного прогнозу перебігу інтоксикацій пестицидами запроваджувати 

лабораторну діагностику рівнів гормонів жирової тканини – лептину, 

резистину, адипонектину, фактора некрозу пухлин α; 

- застосовувати вказаний комплекс показників для оптимізації профілактики 

прогресування стеатозу печінки, обезогенних ефектів та корекції характеру 

харчування, рухового режиму та терапії. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бубало Н.М. Ураження гепатобіліарної системи, метаболічні порушення 

та обезогенні ефекти у хворих, що перенесли гострі та хронічні інтоксикації 

пестицидами. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.06 – токсикологія (222 – медицина). – ДУ “Інститут медицини 

праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”, Київ, 

2020. 

Дисертація присвячена вивченню особливостей токсичного ураження 

гепатобіліарної системи, метаболічних порушень, дисбалансу гормонів жирової 

тканини у хворих, які перенесли гострі та хронічні інтоксикації пестицидами, й 

обезогенних ефектів як наслідку цих інтоксикацій для обґрунтування 

інформативних біомаркерів їх діагностики й оптимізації профілактики. 

У роботі досліджені основні синдроми ураження гепатобіліарної системи при 

гострих отруєннях пестицидами з класу фосфорорганічних пестицидів, 2,4-

дихлорфеноксиоцтової кислоти, синтетичних піретроїдів і хронічних інтоксикацій 

пестицидами, віддалені ефекти ураження гепатобіліарної системи, особливості 

формування синдрому внутрішньопечінкового холестазу, роль окислювального 

стресу й ендотоксикозу щодо розвитку та прогресування токсичних уражень 

гепатобіліарної системи. Доведений потенційний ризик формування стеатозу 
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печінки, метаболічних порушень та ожиріння у хворих, які зазнали гострих та 

хронічних інтоксикацій пестицидами, визначено діагностичну значущість клініко-

інструментальних показників оцінки їх проявів, обґрунтовано доцільність 

досліджень гормонів жирової тканини (лептину, резистину, адипонектину, TNF-α) у 

хворих, які перенесли гострі інтоксикації гербіцидами на основі 2,4-

дихлорфеноксиоцтової кислоти, як діагностичних та прогностичних біомаркерів 

токсичного ураження гепатобіліарної системи, стеатозу печінки й ожиріння. 

Ключові слова: пестициди, синтетичні піретроїди, 2,4-Д, гострі інтоксикації, 

хронічні інтоксикації, ураження гепатобіліарної системи, окислювальний стрес, 

метаболічні порушення, обезогенні ефекти, лептин, резистин, адипонектин, TNF-α. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Бубало Н.Н. Поражение гепатобилиарной системы, метаболические 

нарушения и обезогенные эффекты у больных, перенесших острые и 

хронические интоксикации пестицидами. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (по 

специальности 14.03.06 – токсикология (222 – медицина). – ГУ “Институт медицины 

труда имени Ю.И. Кундиева Национальной академии медицинских наук Украины”, 

Киев, 2020. 

Диссертация посвящена изучению особенностей токсического поражения 

гепатобилиарной системы, метаболических нарушений, дисбаланса гормонов 

жировой ткани у больных, перенесших острые и хронические интоксикации 

пестицидами, и обезогенных эффектов как следствия этих интоксикаций для 

обоснования информативных биомаркеров их диагностики и оптимизации 

профилактики. 

В работе исследованы основные синдромы поражения гепатобилиарной 

системы при острых отравлениях пестицидами из класса фосфорорганических 

пестицидов, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, синтетических пиретроидов и 

хронических интоксикациях пестицидами, отдаленные эффекты поражения 

гепатобилиарной системы, особенности формирования синдрома 

внутрипеченочного холестаза, роль окислительного стресса и эндотоксикоза в 

развитии и прогрессировании токсических поражений гепатобилиарной системы. 

Доказан потенциальный риск формирования стеатоза печени, метаболических 

нарушений и ожирения у больных, перенесших острые и хронические интоксикации 

пестицидами, и определена диагностическая значимость клинико-инструментальных 

показателей оценки их выраженности, обоснована целесообразность исследований 

гормонов жировой ткани (лептина, резистина, адипонектина, TNF-α) у больных, 

перенесших острые интоксикации пестицидами на основе 2,4-

дихлорфеноксиуксусной кислоты в качестве диагностических биомаркеров 

токсического поражения гепатобилиарной системы, стеатоза печени и ожирения. 

Ключевые слова: пестициды, синтетические пиретроиды, 2,4-Д, ФОС, острые 

отравления, хронические интоксикации, гепатобилиарная система, окислительный 

стресс, метаболические нарушения, обезогенные эффекты, лептин, резистин, 

адипонектин, TNF-α. 
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SUMMARY 

 

Bubalo N.M. Lesions of the hepatobiliary system, metabolic disorders and 

obesogenic effects in patients who suffered acute and chronic intoxication with 

pesticides. – Manuscript. 

Dissertation for a scientific degree of candidate of medical sciences in speciality 

14.03.06 – toxicology (222 – medicine). – State Institution “Y.I. Kundiev Institute of 

Occupational Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, 

2020. 

The dissertation is dedicated to the study of the features of toxic damage to the 

hepatobiliary system (HBS), metabolic disorders, an imbalance of adipose tissue hormones 

in patients who underwent acute and chronic pesticide intoxication and obesogenic effects, 

as a consequence of these intoxications and to substantiate informative biomarkers for 

their diagnosticity and optimization of prevention. 

The study examined the main syndromes of acute pesticide poisoning from the class 

of organophosphorus pesticides (OPP),  2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), synthetic 

pyrethroids (SP), as well as chronic intoxications with pesticides (CIP), long-term effects 

of damage to the hepatobiliary system, features of the formation of intrahepatic cholestasis 

syndrome, the role of oxidative stress and endotoxicosis in the development and 

progression of toxic lesions systems, the potential risk of the formation of liver steatosis, 

metabolic disorders and obesity in patients with proved acute and chronic pesticides 

intoxication.  

Based on clinical, biochemical and clinical-instrumental studies, it has been 

established that, in addition to the prevalence of neurological disorders in patients with 

acute and chronic pesticide intoxication, toxic damage to hepatobiliary system develops in 

acute pesticide intoxications based on 2,4-D – in 35,8% cases, in case of OPP intoxication 

– in 53,3% of cases, in case of SP intoxication – in 64,2% of cases and CIP – in 84% of 

cases. 

Cytolytic syndrome predominated in the structure of clinical syndromes of toxic 

lesions of HBS: in acute intoxication with 2,4-D based pesticide – in 89,6% of cases 

mainly with the first degree of cytolysis, in acute OPP intoxication – in 93,7% of cases the 

second degree of cytolysis prevailed, in acute intoxication of SP – 88,9% of cases and in 

CIP - in all cases of toxic hepatitis – II degree of cytolysis.  

Hepatodepressive syndrome was less frequently found in the structure of clinical 

syndromes of toxic lesions of HBS: with 2,4-D intoxication in 10,3 % of cases, with OPP 

intoxication in 25,0% of cases, with acute SP intoxication – 22,2 % and with CIP – in 

25.4% of cases. Intrahepatic cholestasis syndrome was found almost equally in patients 

with lesion of HBS (17.3 – 27.1 %) and in patients without lesion of HBS (15,4 – 27.3 %), 

but in patients with lesion of HBS hepatocellular form of intrahepatic cholestasis 

syndrome prevailed, and in patients without signs lesion of HBS – canalicular. 

In a distant period after 15 years, patients with 2,4-D-toxic pesticide with lesion of 

HBS showed metabolic disorders with dyslipoproteinemia (significant increase in levels of 

total cholesterol, triglycerides, cholesterol), as well as obesity mainly grade II-III with a 

significant increase in body mass index (BMI) to an average of (42,75±2,39) kg/(m)2 and 
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waist size to an average of (116,9±5,95) cm (p<0,05). 

It was defined increased levels of fatty tissue hormones in the blood – leptin 2,5 

times (p<0.05), resistin – 2 times (p<0.05), TNF-α – 10 times (p <0.05). A moderate 

decrease in adiponectin levels in patients with long-term checkup who have undergone 

acute 2,4-D intoxication can predict an increased risk of progressive liver steatosis, 

metabolic disorders, and obesity. Increased secretion of leptin, resistin, and TNF-α not 

only supports metabolic disorders and decontamination effects but also contribute to their 

progression. 

The first time the feasibility of studies of adipose tissue hormones (leptin, resistin, 

adiponectin, TNF-α) for patients undergoing acute 2,4-D herbicide intoxication as 

diagnostic biomarkers of lesion of HBS and liver steatosis was substantiated. 

The theoretical significance of the results obtained and their analysis is that 

metabolic disorders and obesogenic effects are considered as a consequence of acute P 

intoxication, 2,4-D, OPP, SP, as well as CIP, mainly in patients with toxic damage to 

HBS. 

The diagnostic significance of these hormones (leptin, resistin, TNF-α, and 

adiponectin) as biomarkers of toxic lesions of the hepatobiliary system, hepatosteatosis 

and obesity have been determined. Available data suggest a higher risk of gradient 

steatohepatitis and obesity in the long term. 

Keywords: pesticides, synthetic pyrethroids, 2,4-D, acute poisoning, chronic 

intoxication, oxidative stress, metabolic disorders, obesogenic effects, leptin, resistin, 

adiponectin, TNF-α. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

А альбумін 

АЛТ аланінамінотрансфераза КФ 2.6.1.2 

АСТ аспартатамінотрансфераза КФ 2.6.1.1 

БР білірубін 

ВПХ внутрішньопечінковий холестаз 

Г глобулін 

ГБС гепатобіліарна система 

ГГТ гама-глутамілтрансфераза КФ 2.3.2.2 

ГІП гострі інтоксикації пестицидами 

ЖК жовчні кислоти 

ІМТ індекс маси тіла 

ІФА імуноферментний аналіз 

ЛФ лужна фосфатаза КФ 3.1.3.1 

МДА малоновий діальдегід 

ОТ обсяг талії 

ПІ протромбіновий індекс 

ПОЛ перекисне окислення ліпідів 

СОД супероксиддисмутаза КФ 1.15.1.1 

СП синтетичні піретроїди 

С-РБ С-реактивний білок 

ТГ тригліцериди 

ТП тимолова проба 

ФГ фібриноген 

ФОП фосфорорганічні пестициди 

ХІП хронічні інтоксикації пестицидами 

ХС холестерин 

ХС ЛПВЩ холестерин ліпопротеїдів високої щільності  

ХС ЛПНЩ холестерин ліпопротеїдів низької щільності 

ЦП церулоплазмін КФ 1.16.3.1 

2,4-Д 2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота (пестициди на основі 2,4-Д) 

HOMA-IR 

 

Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance (індекс 

інсулінорезистентності) 

TNF-α Tumor Necrosis Factor-α (фактор некрозу пухлин) 

 


