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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. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.06 – токсикологія (222 – Медицина) – ДП «Науковий центр 

превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. 

Медведя МОЗ України», 2019. 

У дисертації розв’язана одна з актуальних наукових задач в галузі 

токсикології щодо особливостей токсичного ураження гепатобіліарної системи 

(ГБС), метаболічних порушень, дисбалансу гормонів жирової тканини у 

хворих, що перенесли гострі та хронічні інтоксикації пестицидами (П) та 

обезогенних ефектів, як прямого наслідку цих інтоксикацій для обґрунтування 

інформативних біомаркерів їх діагностики. Аналіз отриманих результатів 

досліджень гострих інтоксикацій пестицидами на основі 2,4-

дихлорфеноксиоцтова кислота (2,4-Д), фосфорорганічні пестициди (ФОП), та 

синтетичні піретроїди (СП), а також хронічних інтоксикацій пестицидами 

(ХІП), незалежно від хімічної структури, показав, що обезогенні ефекти є 

наслідками цих інтоксикацій, а отримані дані клінічних та лабораторних 

досліджень та їх обґрунтована інтерпретація дозволяють прогнозувати 

підвищений ризик прогредієнтного перебігу стеатозу печінки, метаболічних 

порушень і ожиріння. 

Протягом ретроспективних лонгітудинальних когортних та клініко-

лабораторних досліджень на органному і системному рівні вперше вивчені 

механізми і особливості розвитку основних синдромів токсичного ураження 

ГБС у осіб, що перенесли хронічні і гострі отруєння П (ФОП, 2,4-Д, СП та 
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ХІП). Вперше досліджені віддалені ефекти ураження ГБС – формування 

стеатозу печінки, метаболічних порушень і обезогенних ефектів у 

обстежуваних груп пацієнтів, визначені частота і особливості формування 

клінічних форм синдрому внутрішньопечінкового холестазу у хворих, що 

перенесли гострі та хронічні інтоксикації П, та обґрунтований раціональний 

комплекс лабораторних показників, що дозволить оптимізувати їх ранню 

діагностику. 

На основі клінічних, біохімічних і клініко-інструментальних досліджень 

встановлено, що поряд з превалюванням неврологічних порушень у хворих з 

гострими та хронічними інтоксикаціями П розвивається токсичне ураження 

ГБС: при гострих інтоксикаціях пестицидами на основі 2,4-Д – в 35,8 % 

випадків, при інтоксикаціях ФОП – в 53,3 % випадків, при інтоксикаціях СП – в 

64,2 % випадків та при ХІП – в 84,2% випадків. 

Цитолітичний синдром переважав в структурі клінічних синдромів 

токсичного ураження ГБС: при гострих інтоксикаціях гербіцидами на основі 

2,4-Д – в 89,6% випадків переважно з І ступенем цитолізу, при гострій 

інтоксикації ФОП – в 93,7% випадків превалював ІІ ступінь цитолізу, при 

гострій інтоксикації СП – 88,9% випадків і при ХІП – в усіх випадках 

токсичного гепатиту – ІІ ступінь цитолізу. Найбільш інформативним 

біомаркером цитолітичного синдрому при інтоксикаціях П виявився рівень 

АЛТ: при інтоксикаціях пестицидами на основі 2.4-Д середній рівень АЛТ 

підвищувався до (0,78±0,02) мкмоль/л (р<0,05), то при інтоксикаціях ФОП – до 

0,98±0,06 мкмоль/л (р<0,05), при інтоксикаціях СП – до (0,96±0,09) мкмоль/л 

(р<0,05), при ХІП – до (0,98±0,04) мкмоль/л (р<0,05). Підвищення рівня АСТ як 

при гострих, так і при хронічних інтоксикаціях П було значно рідше і менш 

виражене. 

Гепатодепресивний синдром рідше виявлявся в структурі клінічних 

синдромів токсичного ураження ГБС: при інтоксикаціях 2,4-Д – в 10,3 % 

випадків, при інтоксикаціях ФОП в 25,0 % випадків, при гострій інтоксикації 
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СП – 22,2 % і при ХІП – в 25,4 % випадків. Практично з такою ж частотою 

виявлявся синдром внутрішньопечінкового холестазу (ВПХ), інформативним 

біомаркером якого були підвищені рівні лужної фосфатази (ЛФ), жовчних 

кислот (ЖК), гамаглютамілтранспептидази (ГГТ), і рідше – загального 

білірубіну. Синдром ВПХ майже з однаковою частотою виявлявся, як у хворих 

з токсичним ураженням ГБС (17,3 – 27,1%), так і в хворих без синдрому 

токсичного ураженням ГБС (15,4 – 27,3 %), однак у хворих з токсичним 

ураженням ГБС  превалювала гепатоцелюлярна форма ВПХ, а у пацієнтів без 

ознак токсичного ураженням ГБС – каналікулярна. 

Доповнені наукові дані, щодо ролі окислювального стресу і 

ендотоксикозу в розвитку та прогресуванні токсичних уражень ГБС, оскільки 

при інтоксикаціях П виявлено формування метаболічного ендотоксикозу з 

підвищенням в крові рівня середньомолекулярних пептидів і показників 

окисного стресу, зі зниженням показників антиоксидантної системи, які більш 

виражені у хворих з токсичним ураженням ГБС, особливо, при поєднанні 

цитолітичного синдрому і синдрому ВПХ при інтоксикаціях ФОП і у хворих з 

ХІП (р <0,05). Виявлений позитивний зв’язок між показниками ендотоксикозу і 

окисного стресу зі ступенем вираженості стеатозу печінки. 

Динамічне спостереження хворих з інтоксикаціями П через 1 рік виявило 

метаболічні порушення і обезогенні ефекти з незначним підвищенням в крові 

рівня глюкози, зниженням рівня інсуліну і достовірним підвищенням 

показників інсулінорезистентності (HOMA-IR) (р<0,05) з розвитком 

дисліпопротеїнемії і ожиріння у хворих з токсичним ураженням ГБС, що 

пов’язано з проявом стеатозу печінки. Індивідуальний контроль за наростанням 

рівнів МДА, тригліцеридів й інсулінорезистентності – предикторів формування 

стеатозу печінки і ожиріння, зі своєчасною їх корекцією у хворих, що 

перенесли інтоксикації пестицидами, є необхідним заходом в запобіганні 

розвитку метаболічних порушень, стеатозу печінки і ожиріння. 
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У віддаленому періоді через 15 років у хворих, що перенесли інтоксикації 

П на основі 2,4-Д з токсичним ураженням ГБС були виявлені метаболічні 

порушення з дисліпопротеїнемією (достовірним підвищенням рівнів загального 

холестерину (ХС), тригліцеридів, холестерин ліпопротеїдів низької щільно 

(ХСЛПНЩ) та індексу атерогенності, (р<0,05)), а також ожиріння переважно ІІ-

ІІІ ступеня з достовірним підвищенням ІМТ в середньому до (42,75±2,39) кг/м2 

і обсягу талії в середньому до (116,9±5,95) см (р<0,05).  

Доведено потенційний ризик формування стеатозу печінки, метаболічних 

порушень і ожиріння у хворих, що перенесли гострі та хронічні інтоксикації П з 

токсичним ураженням ГБС та визначені інформативні критерії їх діагностики. 

Встановлено підвищений рівень гормонів жирової тканини в крові – 

лептину в 2,5 рази (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 у віддаленому 

періоді, які перенесли гострі інтоксикації 2,4-Д, що дозволяє прогнозувати 

підвищений ризик прогредієнтного перебігу стеатозу печінки, метаболічних 

порушень і ожиріння. Підвищена секреція лептину, резистину і TNF-α не тільки 

підтримують метаболічні порушення і обезогенні ефекти, але і сприяють їх 

прогресуванню. 

Вперше обґрунтована доцільність досліджень гормонів жирової тканини 

(лептину, резистину, адипонектину, TNF-α) у хворих, що перенесли гострі 

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

токсичного ураження ГБС, стеатозу печінки та ожиріння. 

Теоретичне значення отриманих результатів та висновків з їх аналізу 

полягає в тому, що метаболічні порушення та обезогенні ефекти розглядаються 

як наслідок гострих інтоксикацій П 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 своєчасної діагностики 

основних клінічних синдромів токсичних уражень ГБС, виявлення стеатозу 
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печінки, метаболічних порушень та обезогенних ефектів у хворих з даною 

патологією. Результати проведеного дослідження дозволяють рекомендувати 

відповідним органам державної влади посилити державний нагляд за умовами 

праці працівників сільського господарства при застосуванні П, особливо за 

застосуванням П на ділянках, що межують з населеними пунктами. Забезпечити 

контроль за узгодженням планів застосування П землекористувачами, 

сільгоспугіддя яких межують між собою. Водночас, територіальним органам 

охорони здоров’я слід запроваджувати у медичну практику при діагностиці 

гострих інтоксикацій ФОП, 2,4-Д, СП та іншими П, окрім встановлення 

наявності неврологічних синдромів, обов’язкову оцінку функціонального стану 

ГБС; здійснювати індивідуальний контроль за наростанням рівнів МДА, 

тригліцеридів й інсулінорезистентності – предикторів формування стеатозу 

печінки і ожиріння, зі своєчасною їх корекцією у хворих, що перенесли 

інтоксикації пестицидами; для коректного прогнозу перебігу інтоксикацій П 

запроваджувати лабораторну діагностику рівня гормонів жирової тканини – 

лептину, резистину, адипонектину, TNF-α; застосовувати вказаний комплекс 

показників для оптимізації профілактики прогресування стеатозу печінки, 

метаболічних порушень та обезогенних ефектів, для своєчасної корекції 

характеру харчування, рухового режиму та терапії. 

Основні положення дисертаційної роботи впроваджені в практику 

лікувально-профілактичних закладів м. Києва, в клініці професійних 

захворювань ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва АМН України», 

у відділені інтенсивної терапії гострих отруєнь ДЗ «Український науково-

практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ 

України», у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, а 

також у педагогічний процес кафедри гігієни праці та профзахворювань 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 

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

інтоксикації, хронічні інтоксикації, ураження гепатобіліарної системи, 
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окислювальний стрес, метаболічні порушення, обезогенні ефекти, лептин, 

резистин, адипонектин, TNF-α. 

 

 

SUMMARY 

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

obesogenic effects in patients who suffered acute and chronic intoxication with 

pesticides. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of a Candidate of Medical Sciences in speciality 

14.03.06 – Toxicology (222 – Medicine). – State Enterprise «L.I.Medved’s Research 

Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health of 

Ukraine», Kyiv, 2019. 

The dissertation deals with one of the topical scientific problems in the field of 

toxicology regarding the features of toxic damage to hepatobiliary system (HBS), 

metabolic disorders, imbalance of hormones of adipose tissue in patients who has had 

acute and chronic intoxication with pesticides (P) and obesogenic effects, as a 

consequence of these intoxications to substantiate informative biomarkers for their 

diagnosis and optimization of prevention. 

Analysis of the results of studies of acute intoxications with pesticides based on 

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

synthetic pyrethroids (SP), as well as chronic intoxications with pesticides (CIP), 

regardless of chemical structure, showed that obesogenic effects are consequences of 

these intoxications, and the obtained clinical and laboratory studies data and their 

interpretation allow us to predict an increased risk of progressive liver steatosis, 

metabolic disorders and obesity. 

The first time during retrospective longitudinal cohort clinical and laboratory 

studies at the organ and system levels the mechanisms and features of the 

development of major syndromes of toxic lesions of HBS in persons who suffered 

chronic and acute poisoning of P (OPP, 2,4-D, SP and CIP) were studied. Also, 



8 
 

 
 

Remote effects of HBS lesion formation of liver steatosis, metabolic disorders and 

obesogenic effects in the examined groups of patients were investigated and rational 

set of laboratory indicators that will optimize its early diagnosis is substantiated for 

the first time. 

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 HBS 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. The most 

informative biomarker of cytolytic syndrome during pesticide intoxication was ALT 

level: at 2,4-D based pesticide intoxication, the mean ALT level was increased to 

(0.78±0,02) μmol/l (p<0.05), then at OPP intoxication to (0,98±0,06) μmol/l 

(p<0,05), at SP intoxication up to (0,96±0,09) μmol/l (p<0,05), at CIP up to 

(0,98±0,04) μmol/L (p<0.05). The increase in AST levels with both acute and chronic 

pesticide intoxication was much less frequent and less pronounced. 

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. Almost with the same frequency was manifested 

intrahepatic cholestasis syndrome, an informative biomarker of which increased 

levels of alkaline phosphatase, bile acids, gamma-glutamyl transpeptidase, and less 

commonly total bilirubin. Intrahepatic cholestasis syndrome was found almost 

equally in patients with lesion of HBS (17.3 – 27.1 %) and in patients without lesion 
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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. 

Added scientific data on the role of oxidative stress and endotoxicosis in the 

development and progression of toxic lesions of HBS because, during intoxication 

with pesticides revealed the formation of metabolic endotoxicosis with an increase in 

blood levels of molecular weight peptides and oxidative stress in oxidative stress 

lesions of HBS, especially when combined with cytolytic syndrome and intrahepatic 

cholestasis syndrome during OPP intoxication and in patients with CIP (p<0.05). A 

positive association was found between endotoxicosis and oxidative stress with the 

severity of liver steatosis. 

Dynamic follow-up of patients with pesticide intoxication after 1 year revealed 

metabolic disorders and obesogenic effects with a slight increase in blood glucose, a 

decrease in insulin levels and a significant increase in insulin resistance (HOMA-IR) 

(p<0.05) with the development of dyslipidemia, which is associated with the severity 

of liver steatosis. Individual control over increasing levels of malondialdehyde 

(MDA), triglycerides and insulin resistance - predictors of liver steatosis and obesity, 

with their timely correction in patients undergoing pesticide intoxication, is a 

necessary measure to prevent the development of metabolic disorders. 

In a distant period after 15 years, patients with acute intoxication of 2,4-D 

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 waist size to an average of (116,9±5,95) cm 

(p<0,05). 

The potential risk of liver steatosis, metabolic disorders and obesity in patients 

who have undergone acute and chronic P intoxication with toxic lesions of HBS and 

the informative criteria for their diagnosis have been proved. 
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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 practical significance of the results obtained. The results of the studies can 

be applied in clinical practice for the diagnosis of major clinical syndromes of toxic 

lesions of HBS, as well as for the timely detection of liver steatosis, metabolic 

disorders and obesogenic effects in patients with this pathology. 

The results of the study allow us to recommend to the relevant public 

authorities to strengthen the state supervision of the working conditions of 

agricultural workers in the application of P, especially the application of P in areas 

bordering settlements. Ensure control over the approval of plans for the use of P by 

land users whose borders are adjacent to one another. 

At the same time territorial health authorities should to introduced into medical 

practice in the diagnosis of acute intoxication of OPP, 2,4-D, SP and other pesticides, 

in addition to establishing the presence of neurological syndromes, an obligatory 

assessment of the functional status of HBS; to exercise individual control over the 

increase in levels of MDA, triglycerides and insulin resistance – predictors of 
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hepatosteatosis formation and obesity, with their timely correction in patients who 

have undergone pesticide intoxication; for correct prediction of the course of 

intoxication P to introduce laboratory diagnostics of the level of hormones of adipose 

tissue – leptin, resistin, adiponectin, TNF-α; apply the specified set of indicators to 

optimize the prevention of the progression of liver steatosis, obesogenic effects and 

correction of the nature of nutrition, motor mode and therapy. 

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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ВСП – вегетативно-сенсорна полінейропатія 
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СМП – середньо-молекулярні пептиди 

СОД – супероксиддисмутаза КФ 1.15.1.1 

СП – синтетичні піретроїди 

С-РБ – С-реактивний білок 

ТХП – 3,5,6-трихлорпіридінол 

ФГ – фібриноген 

ФОП – фосфорорганічні пестициди 

ХІП – хронічні інтоксикації пестицидами 

ХЕ – холінестераза (бутирилхолінестераза) КФ 3.1.1.8   

ХС – холестерин 

ХС ЛПВЩ      – холестерин ліпідів високої щільності 

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпідів низької щільності 

ХС ХПДНЩ – холестерин ліпідів дуже низької щільності 

ТЕ – токсична енцефалопатія 

ТП – тимолова проба 

ЦНС – центральна нервова система 

ЦП – церулоплазмін КФ 1.16.3.1 

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

AhR – арилгідрокарбоновий ядерний рецептор 

BSEP – насос екскреції  солей жовчі   (Bile Salt Export Pump) 

CAR – андростановий ядерний рецептор 

LD50 – летальна доза, яка викликає 50 % загибелі тварин 

ОСТ1 – органічні катіонні транспортери-1 

ОАТ2 – органічні аніонні транспортери-2 

OATPs – родина органічних аніонних транспортних поліпептидів 

PPARs – родина ядерних рецепторів активаторів проліферації      

   пероксисом 

PXR – прегнановий ядерний рецептор 

TNF-α – фактор некрозу пухлин α 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Протягом останніх десятиліть гострі 

інтоксикації (отруєння) пестицидами (П) перманентно, як в нашій, так і в 

багатьох інших країнах займають четверте місце в структурі отруєнь хімічної 

етіології, після отруєнь алкоголем, медикаментами і наркотиками [1-4], а 

показники отруєнь П складають від 7 до 148 випадків на 100 тис населення [2-

7]. Найбільш часто отруєння (інтоксикації) реєструються в нашій країні та 

закордоном серед робітників сільського господарства, як при їх зберіганні так і 

при використанні П, переважно при порушенні гігієнічних регламентів [5-12, 

13-15].  

За останні 25 років сільське господарство характеризується стрімким 

реформуванням агропромислового комплексу (АПК). Відбулася ліквідація 

колгоспів та радгоспів, змінилися форми власності. Замість загальнодержавної 

власності земля в якості паїв перейшла у власність колишніх колгоспників і 

робітників радгоспів, які, в свою чергу, останнім десятиліттям активно 

орендуються або скуповуються фермерськими господарствами та великими 

агрофірмами. На жаль, біля 200000 дрібних сільськогосподарських, 

фермерських та  інших господарств АПК до теперішнього часу функціонують 

без належного санітарного контролю за умовами застосування та зберігання П 

[1-9]. А головне, що реформування сільського господарства не 

супроводжувалось раціональною та ефективною реорганізацією системи 

контролю за безпекою праці робітників сільського господарства [5-9]. 

Наші дослідження у співавторстві з Г.М. Балан та О.А. Харченко [5,7,15] 

та дані інших авторів [3,6,8] вказують на те, що у фермерських господарствах, 

особливо, дрібних та господарствах окремих земельних «пайщиків», 

характерними є несприятливі умови праці робітників (як правило, найманих), 

широко застосовується застаріле обладнання, техніка, мало механізовані 

трудові операції та використовується ручна праця, особливо при вирощуванні 
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цукрового буряку, тютюну, в садівництві та виноградарстві, а також 

відмічається погіршення забезпечення працюючих засобами індивідуального 

захисту. Спостерігається різке зниження кількості звернень жителів села за 

медичною допомогою, при цьому загальна захворюваність, поліморбідність 

(число хронічних захворювань у одного хворого) та смертність суттєво 

збільшились, в тому числі захворюваність і смертність від туберкульозу, 

серцево-судинної та онкологічної патології [3,6-11]. 

Зростання захворюваності та смертності серед жителів сіл  автори 

пов’язують з порушенням функціонування системи медико-санітарного 

обслуговування сільськогосподарських працівників, ліквідацією дільничних 

лікарень, погіршенням якості попередніх та періодичних медичних оглядів, 

майже повним руйнуванням служби диспансерного нагляду за хворими та 

працюючими у несприятливих умовах, наслідком чого стало хибне уявлення 

про різке зниження рівня професійної захворюваності у сільському 

господарстві [12,19]. 

В роботах Ю.І. Кундієва і співавторів [3,9], А.М. Нагорної [8,10], Г.М. 

Балан і співавторів [7,15,19], зазначається про різке зниження реєстрування 

професійної захворюваності серед працівників сільського господарства за 

останні десятиліття. Якщо у 80–90-ті роки в галузевій структурі 

профзахворюваності сільське господарство посідало 2-3 місце і на його частку 

припадало 20-30% постраждалих у загальній структурі профзахворювань, то за 

останні роки ця частка знизилась до 0,4-0,1 %.  

В наших дослідження з Г.М. Балан і О.А. Харченко [7,15] виявлено, що 

рівень діагностики та реєстрації професійної захворюваності серед робітників 

сільського господарства знизився в десятки разів, незважаючи на збільшення 

обсягу сільськогосподарських робіт: виробництво зернових культур у державі 

зросло з 51009 у 1990 р. до 61917 тис. тон у 2017 р., соняшнику – з 2571 до 

12236 тис. тон, картоплі – з 16732 до 22208 тис. тон, овочів – з 6666 до 9286 тис. 

тон [2,14]. Показано, що основною причиною зниження рівня професійної 
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захворюваності в сільськогосподарських компаніях, особливо невеликих 

фермерських господарствах і господарствах земельних «пайщиків» є те, що 

серед працюючих на полях до 60-80% – це наймані сезонні працівники ( як із 

місцевих населених пунктів, так і з інших регіонів України) без юридичного 

оформлення на роботу та попередніх медичних оглядів. Відсутність офіційно 

оформлених робітників під час проведення сезонних сільськогосподарських 

робіт створює помилкові уявлення про низький рівень професійної 

захворюваності, як наслідків отруєнь П та позбавляє робітників можливості 

отримання соціальних пільг та компенсацій. Для розв’язання цієї проблеми 

необхідно законодавчо ввести обов’язкову реєстрацію стажу роботи у 

працівників села, навіть при сезонних або інших тимчасових роботах за 

трудовою угодою. 

Згідно з останніми даними в Україні в структурі професійної 

захворюваності серед працівників сільського господарства превалюють гострі 

та хронічні інтоксикації П [7,15,19]. На жаль, до теперішнього часу не 

налагоджений належний облік отруєнь даними ксенобіотиками. В наших 

попередніх дослідженнях, визначено, що в структурі гострих отруєнь П за 

останні 25 років, в розслідуванні етіології, обстежені та лікуванні яких брали 

участь співробітники Наукового центру, переважали отруєння 2,4-Д у 

буряководів (80,7 %). Рідше реєструвались отруєння ФОП, гербіцидами на 

основі сульфонілсечовини та СП. В клінічній картині гострих отруєнь П 

переважали неврологічні порушення, дещо рідше формувались токсичні 

ураження гепатобіліарної системи, нерідко з формуванням стеатогепатозу, 

діагностика, лікування і профілактика яких вивчені недостатньо як при гострих, 

так і при хронічних інтоксикаціях П (ХІП) [15,19]. 

Незважаючи на широке застосування санітарно-гігієнічних заходів, 

інтоксикації П у робітників сільського господарства України достатньо широко 

розповсюджені. Як правило, ураження зазнають особи працездатного віку. 

Вони супроводжуються зниженням або втратою професійної, нерідко, загальної 
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працездатності та інвалідністю, що завдає великого соціально-економічного 

збитку державі, особливо при інтоксикаціях з токсичним ураженням 

гепатобіліарної системи, що обумовлює актуальність проведення даної роботи. 

Слід зазначити, що клінічні неврологічні симптоми при отруєннях П  

вивчені достатньо глибоко. Залишаються недостатньо вивченими клінічні 

прояви з  боку гепатобіліарної системи (ГБС), як в початковому періоді після 

отруєння, так і у віддаленому періоді. 

В останні десятиліття, як на основі експериментальних досліджень, так і 

епідеміологічних спостережень відомо, що багато П є ендокринними 

дизрапторами (ЕД), які формують переважно у віддаленому періоді метаболічні 

порушення й обезогенні ефекти, які сприяють розвитку метаболічного 

синдрому (МС), ожирінню і цукровому діабету 2-го типу (ЦД) і є основними 

факторами ризику розвитку серцево-судинної патології й передчасної смерті 

[16,17]. З цим пов’язаний науковий інтерес вивчення особливостей формування 

уражень ГБС, метаболічних порушень і обезогенних ефектів у працівників 

сільського господарства, які перенесли гострі та хронічні інтоксикації П та 

обґрунтування інформативних біомаркерів, їх діагностики і прогнозування 

прогредієнтного перебігу. Вимагають оптимізації методи лікування та 

профілактики гострих отруєнь з ураженням печінки і формуванням МС, 

стеатозу печінки та ожиріння. 

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

Дисертаційна робота виконувалась у 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 діагностики, лікування і профілактики гострих 

отруєнь гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та хронічних 

інтоксикацій пестицидами», державна реєстрація №0107U002532 та «Наукове 

обґрунтування сучасних нормативних вимог до безпечного застосування 

пестицидів і агрохімікатів: прогнозування віддалених ефектів дії 
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(канцерогенної, мутагенної, тератогенної активності, репродуктивної 

токсичності, хронічних інтоксикацій)» державна реєстрація №0112U001133. 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи: 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. 

Досягненя вказаної мети здійснювалось шляхом виконання наступних 

завдань: 

1. Провести аналітичне дослідження архівної бази результатів обстежень 

пацієнтів, які перенесли гострі інтоксикації ФОП, 2,4-Д, СП та хронічні 

інтоксикації пестицидами, визначити репрезентативну групу для 

ретроспективного лонгітудинального когортного дослідження.  

2. Вивчити частоту розвитку та синдромологію токсичного ураження ГБС 

у хворих, що перенесли гострі інтоксикації ФОП, 2,4-Д, СП та ХІП, їх віддалені 

наслідки, визначити інформативні діагностичні критерії основних синдромів 

токсичного ураження ГБС та їх прогностичну значимість. 

3. Дати оцінку частоти розповсюдженості та особливостям перебігу 

синдрому внутрішньопечінкового холестазу у хворих, що перенесли гострі 

інтоксикації пестицидами. 

4. Виявити роль окислювального стресу і ендотоксикозу в формуванні та 

прогресуванні синдромів токсичного ураження ГБС у хворих, що перенесли 

інтоксикації пестицидами. 

5. Вивчити частоту розвитку та особливості формування стеатозу печінки, 

метаболічних порушень і обезогенних ефектів у хворих, що перенесли гострі та 

хронічні інтоксикації пестицидами. 

6. Дослідити у віддаленому періоді рівні гормонів жирової тканини 

(лептину, резистину, адипонектину і TNF-α) у хворих, що перенесли гострі 

інтоксикації пестицидами на основі 2,4-Д та визначити доцільність 
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використання їх в якості діагностичних маркерів і можливих предикторів 

розвитку та прогресування стеатозу печінки, метаболічних порушень і 

обезогенних ефектів. 

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

гострі інтоксикації П (2,4-Д, ФОС і СП) та хронічні інтоксикації П. 

Предмет дослідження: синдром токсичного ураження ГБС, 

окислювальний стрес, стеатоз печінки, метаболічні порушення, обезогенні 

ефекти, дисбаланс гормонів жирової тканини (лептину, резистину, 

адипонектину, TNF-α). 

Методи дослідження: клінічні, токсикологічні, лабораторні, 

інструментальні,  імуноферментні та статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Протягом ретроспективних 

лонгітудинальних когортних та клініко-лабораторних досліджень на органному 

і системному рівні вперше вивчені механізми і особливості розвитку основних 

синдромів токсичного ураження ГБС у осіб, що перенесли хронічні і гострі 

отруєння П (ФОП, 2,4-Д, СП та ХІП). Вперше досліджені віддалені ефекти 

ураження ГБС – формування стеатозу печінки, метаболічних порушень і 

обезогенних ефектів у обстежуваних груп пацієнтів, визначені частота і 

особливості утворення клінічних форм синдрому внутрішньопечінкового 

холестазу у хворих, що перенесли гострі та хронічні інтоксикації П, та 

обґрунтований раціональний комплекс лабораторних показників, що дозволить 

оптимізувати його ранню діагностику. 

Доповнені наукові дані, щодо ролі окислювального стресу і 

ендотоксикозу в розвитку та прогресуванні токсичних уражень ГБС. 

Доведено потенційний ризик формування стеатозу печінки, метаболічних 

порушень і ожиріння у хворих, що перенесли гострі та хронічні інтоксикації П з 

токсичним ураженням ГБС та визначені інформативні критерії їх діагностики. 

Вперше обґрунтована доцільність досліджень гормонів жирової тканини 

(лептину, резистину, адипонектину, TNF-α) у хворих, що перенесли гострі 



26 
 

 
 

інтоксикації пестицидами на основі 2,4-Д та обгрунтовано доцільність їх 

використання в якості діагностичних та прогностичних біомаркерів токсичного 

ураження ГБС, стеатозу печінки та ожиріння. 

Теоретичне значення отриманих результатів та висновків з їх аналізу 

полягає в тому, що метаболічні порушення, обезогенні ефекти та синдром 

патологічного ожиріння розглядаються як наслідок гострих інтоксикацій П 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 

хворих з даною патологією, а також використані для оптимізації профілактики 

прогресування вказаної патології та своєчасної корекції характеру харчування, 

рухового режиму та терапії. Результати дисертаційної роботи впроваджені в 

навчальний процес вищих навчальних закладів 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 виконано 

інформаційний пошук і аналітичний огляд літератури з предмету наукового 

дослідження. Самостійно ретроспективно вивчена розповсюдженість та 

синдромологія токсичного ураження ГБС у хворих, що перенесли гострі та 

хронічні інтоксикації П у вихідному періоді та через 1 рік після них. 
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Самостійно здійснено клінічне спостереження хворих і контроль за їх 

лабораторними показниками у віддаленому періоді спостереження. 

Обґрунтовані інформативні діагностичні та прогностичні біомаркери для 

оцінки ступеню проявів основних синдромів токсичного ураження ГБС, 

стеатозу печінки, метаболічних порушень, обезогенних ефектів та дисбалансу 

гормонів жирової тканини. Здобувач брав безпосередню участь в обстеженні 

хворих у наукових експедиціях у сільських місцевостях, а також у плануванні і 

проведенні досліджень з питань формування стеатозу печінки, метаболічних 

порушень, обезогенних ефектів та дисбалансу гормонів жирової тканини. 

Статистична обробка, аналіз, узагальнення та інтерпретація отриманих 

результатів виконані здобувачем самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи 

оприлюднені на 52-му з’їзді Європейських товариств токсикології 

«ЄВРОТОКС 2016» Іспанія, 04-07 вересня 2016 року; на 53-му з’їзді 

Європейських товариств токсикології «ЄВРОТОКС 2017» Словаччина, 10-13 

вересня 2017 року; на 54-му з’їзді Європейських товариств токсикології 

«ЄВРОТОКС 2018» Бельгія, 2-5 вересня 2018 року. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, з 

яких 7 статей у фахових виданнях, затверджених МОН України, 2 статті у 

фахових виданнях за кордоном, 4 статті в інших наукових виданнях, 3 тези 

доповідей матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на українською 

мовою на 179 сторінках друкованого тексту (основний текст – 139 сторінок), 

включає – 23 таблиці та 5 рисунків. Робота складається зі вступу, аналітичного 

огляду літератури; програми, методів, об’єктів та обсягів дослідження; 4 

розділів власних досліджень); узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури та 4 

додатків. У роботі використано 283 літературних джерел, з них кирилицею – 

86, латиницею – 197. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ 

ФОРМУВАННЯ ТОКСИЧНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ, МЕТАБОЛІЧНИХ 

ПОРУШЕНЬ ТА ОБЕЗОГЕННИХ ЕФЕКТІВ ПРИ ГОСТРИХ І 

ХРОНІЧНИХ ІНТОКСИКАЦІЯХ ПЕСТИЦИДАМИ 

(АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Причини, структура та основні механізми формування гострих 

інтоксикацій пестицидами у працівників сільського господарства. 

 

1.1.1. Інсектициди на основі фосфорорганічних сполук. Сучасні умови 

розвитку сільського господарства характеризуються широким застосуванням 

хімічних засобів захисту рослин, в тому числі і пестицидів (П). При певних 

умовах деякі з нихф можуть впливати на здоров’я людини та навколишнє 

середовище, а при порушенні правил зберігання і застосування П нерідко є 

причиною гострих і хронічних інтоксикацій у робітників сільського 

господарства [2-15,19]. В структурі отруєнь П як у всьому світі, так і в нашій 

країні переважають гострі отруєння фосфорорганічними пестицидами (ФОП), 

синтетичними піретроідами СП і гербіцидами [3-7,13,15,19,20-26]. 

Фосфорорганічні пестициди (ФОП) до теперішнього часу широко 

застосовуються в сільському господарстві в якості інсектицидів для обробки 

садів, виноградників, зернових та інших культур [26-35] і протягом останніх 

десятиліть є одною з основних причин гострих отруєнь серед працівників 

сільського господарства, так і при застосуванні їх у побуті [28-40]. Особливо 

часто реєструються гострі отруєння ФОП в країнах Південної Америки, Азії, 

Африки [44,46,47,49,51,56]. В роботах Ю.С. Кагана [56] зазначено, що серед 

професійних отруєнь ФОП 23 % пов’язані з промисловим виробництвом, 77 % 

– з їх реалізацією та застосуванням, до того ж отруєння ФОП в 70-80-ті роки 
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складали 80% в структурі професійних отруєнь П. До теперішнього часу 

отруєння ФОП реєструється у робітників в розвинутих європейських країнах: в 

Швейцарії [44], у Великобританії [42,45], в Польщі [43] та ін. Майже у всіх 

дослідженнях токсичності ФОП широко описана їх антихолінестеразна дія, 

токсичний вплив на центральну та периферичну нервову системи, а також в 

експериментах на тваринах визначено гепатотоксичні ефекти [47-49,56,68]. 

Останнім часом, переважно в експериментальних роботах, доведено 

формування нейроендокринних порушень при впливі ФОП [55], а також 

розвиток окисного стресу та пригнічення антиоксидантної системи [49-52]. 

Звертають увагу на виражену активацію перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) в 

мітохондріях і мікросомах клітин печінки, серця і мозку [52-54]. 

Поряд з холінергічними механізмами токсичної дії ФОП показаний 

розвиток нехолінергічних механізмів [44, 46, 47,49, 69,71]. Доведена роль 

серинових гідролаз, карбоксилестерази, амілази та ряду інших ферментів, як 

мішеней дії ФОП [20, 55, 57, 70, 75]. Істотний внесок у формування 

інтоксикації ФОП роблять гемодинамічні зрушення з порушенням 

мікроциркуляції, з розвитком гіпоксії та метаболічного ацидозу [26,27,50,51, 59, 

75]. Показано, що, в свою чергу, гіпоксія сама по собі активує ПОЛ та порушує 

біохімічні процеси, які забезпечують тканинне дихання [26,27,50]. В 

експериментальних дослідженнях виявлено розвиток окисного стресу в умовах 

інгібування антиоксидантної системи на фоні зростання гіпоксії [50-54]. 

Активація ПОЛ виявлена, як в головному і спинному мозку, периферійних 

нервах, так і у внутрішніх органах. Особливо цей процес проявляється в таких 

клітинних органелах, як мітохондрії та мікросоми, виділених з печінки, серця 

[52, 59], нирок [54], а також в периферичній крові та еритроцитах [50]. Автори 

вважають, що активні форми кисню обумовлюють розвиток, як 

нейротоксичних реакцій, так і поліорганних порушень, формування дихальної, 

печінкової та ниркової недостатності [41, 49, 53, 54, 56]. В даних дослідженнях 

показано, що у всіх ФОП прояви прооксидантної дії різні, проте поряд із 
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специфічною для них холінергічною та мембранотоксичною дією всі вони 

мають і неспецифічний прооксидантний ефект, який обумовлює формування 

поліорганної патології, зокрема, токсичне ураження гепатобіліарної системи, 

(ГБС) метаболічні перетворення в організмі [52,53,56,60]. Виявлені загальні 

тенденції змін комплексу біохімічних процесів, які формують порушення 

вуглеводного і ліпідного обміну [56,57]. Також відмічається порушення функції 

не лише ацетилхолінестерази (АХЕ), але і ряду інших ферментних систем, 

зокрема, протеїнкіназ, АТФ-фази, амінотрансфераз, гамаглутамілтрансферази 

(ГГТФ), параоксанази-1, трипсину, інсуліну, сукцинатдегідрогенази, 

фосфоліпази С та інших ферментів, що лежить в основі формування не лише 

нейротоксичних ефектів, метаболічного ацидозу, але і поліогранної патології 

[52, 53, 56, 57, 58].  

Показано дозозалежний розвиток як неврологічних, так і поліорганних 

порушень при дії ФОП [20,24-27]. Відмічені прояви клінічних порушень у 

робітників сільського господарства, які корелють з рівнем метаболітів ФОП в 

сечі [24,26,35,60]. Так, біологічний моніторинг впливу хлорпірифосу у 

рисоводів В’єтнаму показав підвищення рівня вмісту 3,5,6-трихлорпіридінола 

(ТХП, основний метаболіт хлорпірифосу) в добовій сечі після обробки 

плантацій інсектицидом – хлорпірифосом [60]. Автори вважають 

високоефективну рідинну хроматографію/тандемну мас-спектрометрію з 

оцінкою ТХП в добовій сечі ефективним методом біологічного моніторингу 

впливу хлорпірифосу. Високі рівні ТХП в сечі корелювали з частотою розвитку 

неврологічних та гепатотоксичних порушень [60]. 

В механізмах токсичної дії і формуванні поліорганної патології при 

інтоксикаціях ФОП велика роль відводиться їх імунотоксичності [62,63,64]. 

Автори зазначають, що в основі поліорганної патології лежить формування 

імуносупресії та аутоімунних процесів з порушенням імунорегуляторної 

функції. Не виключено, що одним із шляхів детоксикації при отруєннях ФОП є 
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формування імунних комплексів і виведення їх за допомогою фагоцитозу [62-

64]. 

Отже, узагальнюючи дані літератури про розповсюдженість гострих 

отруєнь ФОП і механізмів їх токсичної дії можна зробити висновки: гострі 

отруєння ФОП у робітників сільського господарства продовжують 

реєструватись в усіх країнах світу, також і в Україні; серед механізмів 

формування основних клінічних синдромів при отруєні ФОП переважає 

холінергічна дія з антихолінестеразним ефектом, яка поєднується з їх 

мембранотоксичним, прооксидантним, імунотоксичним і нехолінергічним 

впливом, також і з метаболічною токсичністю, що обумовлює розвиток 

холінергічних неврологічних порушень і поліорганної патології. Якщо 

неврологічні порушення при дії ФОП широко вивчені в експериментах і клініці, 

то частота, синдромологія, механізми формування токсичного ураження 

гепатобіліарної системи вивчені недостатньо. Не вивчена роль окисного стресу 

у розвитку і прогресуванні токсичних уражень печінки. Практично не вивчено 

потенційний ризик розвитку гепатостеатозу, метаболічних порушень та 

обезогенних ефектів у робітників, що перенесли гострі отруєння ФОП. 

1.1.2 Пестициди (гербіциди) на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової 

кислоти (2,4-Д). Гострі отруєння 2,4-Д до теперішнього часу реєструються в 

усіх країнах світу [65-68], а в Україні є основною їх причиною у робітників 

сільського господарства, які переважно обумовлені грубим порушенням 

санітарно-гігієнічних норм їх застосування [7, 13, 15, 19]. 

2,4-Д і сьогодні широко використовуються в Україні, їх щорічне 

використання досягає 8-10 тис. тон [2, 14]. Амінна і диметиламінна солі 

складають 80 % загального асортименту сполук цієї групи. Широке 

застосування 2,4-Д у сільському господарстві обумовлено їх високою 

ефективністю, відносно невеликою вартістю і порівняно невисокою 

токсичністю – більшість препаратів відносять до II-III класу небезпеки із слабо 

вираженими кумулятивними властивостями [76-79]. 
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Нажаль, серед працівників сільського господарства вкоренилась думка 

про низьку токсичність гербіцидів на основі 2,4-Д, у зв’язку з чим нерідко 

допускаються грубі порушення гігієнічних вимог при їх використанні 

[5,7,13,15,19,23], що супроводжується розвитком гострих отруєнь даними 

гербіцидами як у працівників, що зайняті виробництвом препаратів [76, 98], 

так, особливо, у робітників сільського господарства при їх застосуванні за 

призначенням [5,7,13,19,23,80-84,91,96]. В Україні гострі отруєння гербіцидами 

на основі 2,4-Д досить часто реєструвались у робітників сільського 

господарства як в 70-90ті роки [79-81, 84], так нерідко спостерігались і в 

останні десятиліття [5,7,13,15,19,23].  

Клінічна картина гострих випадкових пероральних отруєнь гербіцидами 

на основі 2,4-Д у хворих характеризувалась різкою м’язовою слабкістю, 

головним болем, нудотою, блюванням, розвитком стійких неврологічних 

порушень, ураженням печінки і нирок [85,92-95,97]. Вивчення токсикокінетики 

гербіцидів на основі 2,4-Д у хворих з гострим пероральним отруєнням 

показало, що період напіввиведення 2,4-Д з організму з сечею складає 36-72 

години [92-95], проте в деяких випадках залишкова кількість гербіциду в сечі 

визначалась ще протягом кількох тижнів. В клінічній картині гострих 

пероральних отруєнь гербіцидом на основі 2,4-Д, що закінчились летальними 

випадками, переважали неврологічні порушення, ураження печінки і нирок, в 

крові спостерігались підвищені рівні амінотрансфераз (АЛТ, АСТ), 

лактатдегідрогенази (ЛДГ), креатинкінази [94,95,104,105]. При цьому, в 

сироватці крові постраждалих були високі концентрації 2,4-Д ( від 100 до 392 

мг/л). Основною причиною летальних випадків було ускладнення – гостра 

печінково-ниркова недостатність. 

Повідомлення про гостру інтоксикацію 2,4-Д після інгаляційного та 

контактного впливу не містять оцінку концентрацій 2,4-Д в біосередовищах де 

перебували постраждалі. Гострі інтоксикації 2,4-Д у робітників виробництв 

супроводжувались астенізацією з вегетативно-судинними порушеннями, 
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брадикардією, артеріальною гіпотонією, збільшенням печінки, 

гіпербілірубінемією, підвищенням рівнів трансаміназ, гіперемією шкіри 

обличчя [76,79,98]. У робітників сільського господарства з гострим 

інгаляційними отруєннями 2,4-Д відмічалась печіння шкіри обличчя, 

подразнення очей, головний біль, запаморочення, різка м’язова слабкість, 

нудота, блювота, в окремих випадках – тимчасова втрата свідомості [7,13,19,23, 

80-84,91,96]. Безуглий В.П. і співавтори [81] прослідкували протягом двох років 

клінічні прояви у робітників сільського господарства, що перенесли гострі 

отруєння гербіцидом амінної солі 2,4-Д. Через два роки у хворих зберігався 

астено-вегетативний синдром з симпато-адреналовими кризами в поєднанні з 

явищами вегетативно-сенсорного поліневриту, гіпоталамічного синдрому 

вегетативно-судинної форми, вегето-судинна дистонія. При дослідженні 

ліпідного обміну крові у більшості хворих була встановлена тенденція до 

гіперхолестеринемії та гіперфосфоліпідемії. У деяких хворих був виявлений 

хронічний токсичний гепатит, що виявели через 1,5-2 роки після отруєння. 

Аналіз робіт з вивчення механізмів токсичної дії гербіцидів на основі 2,4-

Д свідчить про те, що токсичний ефект на теплокровних і людину 

характеризується широким поліморфізмом. Основний механізм токсичної дії 

2,4-Д полягає в частковому роз’єднанні процесів окислення і фосфорилювання, 

що призводить до порушення енергетичного обміну з розвитком енергетичного 

дефіциту та порушення резистентності клітинних мембран [85,87,96, 99]. 

Автори показали, що 2,4-Д переважно взаємодіє з полярними ліпідами 

мембран, особливо мембран мітохондрій, що пояснюється її аніонними 

властивостями. Зазначено, що структура мембран клітин, а саме печінки і 

нирок, піддається деструктивній дії – утворюються локальні дефекти в 

пакуванні ліпідів. В певних роботах було зазначено, що при  дії даного 

гербіциду проявляються гематологічні зміни із слабко вираженою анемією, 

лейкопенією, порушеннями в лімфоїдних органах, а також формування 

імунодефіцитного стану та нейроендокринних порушень [85,86,90,96,101-103]. 
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Watt B.E. і співавтори вважають [87], що одним із основних механізмів 

токсичної дії 2,4-Д є зміни метаболізму ацетил-КоА в тканинах, що призводить 

до порушення функціонування циклу трикарбонових кислот, β-окислення 

жирних кислот в мітохондріях. Це може бути пов’язано зі зміною 

функціональної активності гормональних ядерних рецепторів PPARα і PPARβ 

[88,89,106,107]. Відмічена можливість утворення гербіцидом 2,4-Д холінових 

ефірів і виникнення імітаторів ацитилхоліну, що призводить до порушення 

холінергічного передавання імпульсу. Можна вважати, що саме ці вказані 

зміни, обумовлюють міотонічні розлади у людей з гострим отруєнням 2,4-Д – 

типу вроджених міотоній з м’язовою слабкістю, фібриляціями та 

міоглобінурією [94,96,97]. В ряді робіт повідомляється про ураження серцево-

судинної системи у хворих з гострим отруєнням 2,4-Д [98,108]. 

В поодиноких роботах описані гепатотоксичні ефекти гербіцидів на 

основі 2.4-Д (амінної солі) у експериментальних тварин з прооксидантними 

реакціями і зменшенням їх вираженості при застосуванні антиоксидантів: 

біофлаваноїдного комплексного препарату манжетки звичайної (Alchemilla 

vulgaris) [88,89] та токоферолу [107]. 

Численні дослідження показали, що у робітників сільського господарства 

найбільш чутливими до дії гербіцидів на основі 2,4-Д є центральна нервова, 

ендокринна та імунна системи людини. Частота і морфологічна характеристика 

уражень печінки у експериментальних тварин свідчить про гепатотоксичні 

ефекти даного гербіциду, однак частота й особливості їх формування та 

перебігу у робітників сільського господарства, що перенесли гострі отруєння 

гербіцидами на основі 2,4-Д, практично не вивчені. 

1.1.3. Синтетичні піретроїди (СП). СП все більш широко застосовуються 

в сільському господарстві. Ринок СП ще 10 років тому перевищував 10 

мільярдів доларів США, а їх щорічне виробництво – більше 100 000 тон за 

діючою речовиною. Широке застосування СП в сільському господарстві 

обумовлене їх досить високою інсектицидною активністю, незначною 
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токсичністю для теплокровних і низькими рівнями витрат при обробці 

сільськогосподарських культур [111,112,116-118]. Крім того, здатність СП до 

швидкої метаболічної деградації як в організмах теплокровних тварин, так і в 

навколишньому середовищі, а також їх низька летючість сприяють зростанню 

обсягів застосування їх в сільському господарстві та побуті [111,112,117]. 

СП відносяться до інсектицидів з вираженим нейротоксичним ефектом як 

для комах-шкідників сільськогосподарських культур, так і для ссавців [111-

117]. Їх вплив на комах-шкідників визначається нейрофізіологічною дією на 

сенсорні, центральні та рухові аксони, що впливає на їх рухливість, порушує 

здатність літати або повзати [111-113]. Ці ефекти обумовлені здатністю СП 

проникати в Na+-іонні канали клітинних мембран та провокувати їх 

пролонгований відкритий стан, що підсилює пасивний потік Na+ в середину 

клітини і викликає затримку повернення Na+-іонних каналів до початкового 

стану. При цьому ступінь токсичності СП залежить від їх хімічної структури, а 

також від ізомеризації та біологічної активності радикалів: наявності ціангрупи, 

галогенів, фенольної групи та ін. [111,112]. В залежності від хімічної структури 

усі СП поділяють на два типи. До І-го відносять СП, що не містять ціангрупу 

(аллетрін, біфентрін, піретрін, перметрин та ін.), які при дії на тварин 

викликають гіперактивність, збудження або агресивну поведінку, 

генералізований тремор, м’язові контрактури [111-113,117]. СП ІІ-го типу – 

ціанопіретроїди (дельтаметрин, циперметрин, сумі-альфа та ін.), що містять 

ціан-групу та мають більш виражену токсичну дію, при впливі на тварин 

викликають гіперсалівацію, судоми з рецидивом судомних нападків, 

хореоатетози, гіперкінези [111,112,117]. 

Зазначається, що в механізмі токсичної дії СП поряд з порушенням 

нервово-м’язової передачі велику роль відіграє формування тканинної гіпоксії, 

особливо в структурах мозку і печінки, і активація ПОЛ [111,119,120,122]. 

Навіть малі дози СП викликають пригнічення активності 

ізоцитратдегідрогенази, сукцинатдегідрогенази, малатдегідрогенази у 
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експериментальних тварин, що свідчить про розвиток тканинної гіпоксії. При 

цьому активність сукцинатдегідрогенази в печінці знижувалась на 60%, 

малатдегідрогенази – на 47%, що може бути в основі гепатотоксичних ефектів 

СП. Формування оксидантного стресу при дії СП відмічається переважно в 

тканинах головного мозку і печінці [112,119-123]. Також є відомості про 

розвиток оксидантного стресу при дії СП (біфентрину) в еритроцитах людини 

in vitro [124], що може знижувати транспорт кисню в тканини та підсилювати 

вираженість тканинної гіпоксії. Активація процесів вільнорадикального ПОЛ в 

організмі теплокровних тварин, що встановлена переважно при дії 

ціановмісних СП (данітолу, децису, маврика, циперметринів, фастаку, циболту 

та ін.) в умовах одноразової та повторної дії [111,112,117,119] призводить до 

дезорганізації структури клітинних мембран, пригнічення активності 

життєвоважливих ферментів, пошкодження ДНК, РНК, хроматину ядра. Всі ці 

процеси лежать в основі розвитку нейротоксичних і гепатотоксичних ефектів 

СП в експерименті [111-117,119-122]. В клітинах печінки та селезінки при дії 

перметрину спостерігали зменшення розміру ядер, зміну кількості білків, 

полісахаридів, ліпідів та вакуоль в цитоплазмі та осмотичну дегенерацію 

[112,122]. Також відмічена проліферація купферовських клітин та застій в 

печінкових капілярах з формуванням внутрішньопечінкового холестазу. Слід 

зазначити, що якщо формування нейротоксичних ефектів при дії СП досить 

широко вивчено як в експерименті [111-122,126] , так і в клініці [127,131,132], 

то розвиток гепатотоксичних ефектів висвітлюється лише в окремих 

експериментальних роботах [127-130].  

Таким чином, у експериментальних тварин і працівників сільського 

господарства при впливі гербіцидів на основі 2,4-Д, ФОП, СП переважали 

неврологічні порушення, але нерідко у експериментальних тварин розвивались 

токсичні ураження печінки [5,7,23,28,58,109,110,132], однак механізми 

формування, синдромологія і їх віддалені наслідки практично не вивчені. 
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1.2 Сучасні уявлення про гепатотоксичну дію ФОП, гербіцидів на 

основі 2,4-Д і СП. 

Аналіз проблеми гострих отруєнь ФОП, 2,4-Д і СП показав, що отруєння 

ними реєструються нерідко як закордоном, так і в Україні, при цьому в 

клінічній картині переважають неврологічні порушення й інколи зазначається 

розвиток токсичних гепатитів, частота розвитку яких, а також синдромологія, 

біомаркери діагностики, роль прооксидантної дії та віддалені наслідки вивчені 

недостатньо, і лише в останні роки вивчені частково та переважно в 

експерименті [133-142]. 

В останні роки в окремих експериментальних роботах з вивчення 

токсичної дії ФОП висвітлюються дані, що вже при дії порівняно невеликих доз 

даної групи інсектицидів через два-три тижні після гострого впливу 

спостерігається формування гепатостеатозу, а в окремих випадках – 

формування дистрофії печінки. Так, при внутрішньошлунковому впливі таких 

ФОП, як малатіон в дозах 42,5 мг/кг і 85 мг та диазінон (20 мг/кг) встановлено, 

що вже при менших дозах малатіону (42,5 мг/кг) і диазінону (20 мг/кг) через 14 

і 35 днів спостерігались збільшення середньої маси тіла щурів, розвиток 

перицентролобулярної вазодилятації і дифузного макровезикулярного стеатозу, 

а в окремих випадках – вогнищ некрозу і грануловаскулярної дистрофії печінки 

[134, 135]. 

Вивчення гострої токсичної дії на печінку щурів ФОП – фентіону 

показало: якщо його LD50 для щурів при пероральному введенні становить 298 

мг/кг, то вже через 24 години після внутрішньошлункового введення доз 25 і 50 

мг/кг відзначено достовірне підвищення активності АЛТ, АСТ і ГГТ, розвиток 

помірних гістологічних порушень в клітинах печінки, особливо центральної 

лобулярної зони з активацією клітин Купфера [136 ]. Цікавим фактом є те, що 

рівні АХЕ і ХЕ в крові залишались нормальними. Через 24 години після 

введення доз 75 і 100 мг/кг фентіону розвивались неврологічні порушення, 

більш виражена активація АЛТ, АСТ і ГГТ, істотне пригнічення АХЕ і ХЕ, а 



38 
 

 
 

також виражені гістопатологічні і морфологічні зміни в печінці з розвитком 

стеатозу [136 ]. 

В останні роки в певних експериментальних роботах показано, що гостра 

і хронічна інтоксикація ФОП супроводжується руйнівним впливом на 

внутрішньоклітинну структуру печінки з подальшим розвитком жирової 

дистрофії [137-142]. Так, при впливі інсектициду диметоату на білих мишей в 

дозі 14 мг/кг (1/10 LD50) в печінці відбувалась виражена клітинна інфільтрація, 

вазодилятація і підвищення кількості жиру в гепатоцитах [137]. При більшій 

дозі диметоату – 28 мг/кг (1/5 LD50) відзначено більш виражену клітинну 

інфільтрацію, гіпертрофію гепатоцитів з вакуолізацією і розвитком дифузного 

макровезікулярного стеатозу [137]. 

У деяких експериментальних дослідженнях було встановлено як 

гепатотоксична, так і прооксидантна дія ФОП [140-144]. Виявлено розвиток 

окисного стресу з пригніченням антиоксидантної системи при впливі діазінону 

в експерименті [135,144,145,146]. Встановлена активація антиоксидантної 

системи і гепатопротекторний ефект вітаміну Е і селену у щурів, що 

піддавались впливу малатіону [141], а також зменшення вираженості 

прооксидантних і морфологічних порушень в печінці при застосуванні α-

ліпоєвої кислоти у щурів з інтоксикацією малатіоном [142], зниження 

інтенсивності окисного стресу і активація антиоксидантної системи під 

впливом катехіну і кверцетину у щурів з інтоксикацією хлорпірифосом [143]. 

Встановлено, що внутрішньошлункове введення щурам діазінону в дозах 

8, 10, 12 і 20 мг/кг також супроводжувалось розвитком окисного стресу і 

підвищенням рівня малонового діальдегіду (МДА) з 5,99 mmol/L при введенні 8 

мг/л до 10,23 мг/л – при введенні 20 мг/кг [147]. Крім того, спостерігалося 

пригнічення показників антиоксидантної системи – зниження активності 

глутатіонпероксидази майже в 3 рази і супероксиддисмутази (СОД) – більш, 

ніж в 2 рази з пригніченням активності лактатдегідрогенази і 

ацетилхолінестерази, що свідчить про зниження синтетичної функції печінки. 
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Одночасно при більшій дозі діазінону зростала дисліпідемія: майже в 2,5 рази 

збільшився вміст загальних ліпідів, тригліцеридів, холестерину та ліпопротеїнів 

низької щільності в сироватці крові, а також відмічались гістологічні 

порушення в скелетних м'язах і м'язі серця [147]. Виявлено також протективну 

дію вітаміну Е при діазіноніндукованій гепатотоксичності [148]. Показано, що 

дихлофос викликає у щурів збільшення абсолютної і відносної маси печінки 

[148]. Автори зазначали, що одночасно гепатотоксичні ефекти дихлофосу 

супроводжувались зростанням індукції ферментів біотрансформації 

ксенобіотиків – системи цитохромів Р450. Виявлено також підвищення в крові 

амінотрансфераз (АЛТ, АСТ), що свідчить про розвиток цитолітичного 

синдрому токсичного ураження печінки і підвищення рівнів лужної фосфотази 

(ЛФ), що свідчить про формування внутрішньопечінкового холестазу. Також 

автори відмічають захисний ефект антиоксидантів – вітамінів С і Е, 

застосування яких зменшувало прояви цитолітичного синдрому та 

внутрішньопечінкового холестазу – зниження рівнів АЛТ, АСТ і ЛФ в 

сироватці крові і зниження експресії ферментів системи Р450. В іншому 

досліджені ці автори показали [150], що діазінон викликає у щурів формування 

окисного стресу з підвищенням вмісту в крові, в клітинах серця і печінки рівнів 

малонового диальдегіду, а також зазначають протективну роль антиоксиданта – 

вітаміну Е. 

 Zhang J. і співавтори [151] вивчали гепатотоксичні ефекти на 5-тижневих 

щурах при одночасному внутрішньошлунковому введені 180 мг/кг фоксиму і 

200 мг/кг витаміну Е протягом 6 тижнів з подальшим спостереженням протягом 

4-х тижнів. Через 10 тижнів після початку експерименту у тварин оцінювали 

відносний коефіцієнт збільшення печінки (співвідношення середньої ваги 

печінки до середньої маси тіла х 100%). Якщо в контрольній групі цей 

коефіцієнт складав 3,3 ±0,04 %, то після впливу фоксиму він зростав до 

4,2±0,14 % (р<0,01). Дещо менше, але достовірно (р<0,01), він підвищився у 

групі щурів з одночасним введенням фоксиму і вітаміну Е ( до 3,94±0,06 % ). У 
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щурів під впливом фоксиму, поряд з пригніченням АХЕ, виявлено токсичне 

ураження печінки з розвитком цитолітичного синдрому (достовірне підвищення 

рівнів АЛТ, АСТ (р<0,01), формування внутрішньопечінкового холестазу 

(підвищення загального білірубіну, ЛФ, ГГТ (р<0,01), а також спостерігалось 

зниження синтетичної функції печінки та зростання рівнів вільних радикалів зі 

зниженням показників антиоксидантної системи (р<0,01). Виявлені біохімічні 

та морфологічні зрушення в печінці з одночасним формуванням окисного 

стресу при дії фоксиму [151] підтверджені дослідженнями токсичного 

ураження печінки при дії ФОП також іншими авторами [144-162], які свідчать 

про те, що в основі гепатотоксичності є мітохондріальна дисфункція з 

пригніченням дихання, а також активація генерації вільних радикалів. Саме 

активація ПОЛ зі зростанням рівня вільних радикалів в гепатоцитах, на думку 

багатьох авторів [135-165], закладена в основу механізмів гепатотоксичності та 

формування гепатостеатозу при дії ФОП і багатьох інших ксенобіотиків. Поряд 

з активацією ПОЛ виявлено пригнічення активності антиоксидантних систем. В 

той же час, в джерелах представлена інформація про зменшення вираженості 

прооксидантних систем зі зниженням рівнів показників ПОЛ у тварин з 

інтоксикацією ФОП при застосуванні різних антиоксидантів вітаміну Е 

(токоферолу) [140,141,148-152,157,161], селену [141], катехіну та кверцетину 

[143], альфа-ліпоєвої кислоти [142], N-ацетилцистеїну [154], препаратів на 

основі цинку [155]. В експериментах зазначається, що при гепатоксичному 

впливі ФОП розвивається токсичний ефект не тільки в гепатоцитах [144-161], а 

і в холангіоцитах внутрішньопечінкових протоків, що сприяє формуванню 

внутрішньопечінкового холестазу [151,152,162]. 

З прооксидантним та мембранотоксичним ефектом деякі автори 

пов’язують розвиток гепатотоксичних порушень у експериментальних тварин 

при дії П на основі 2,4-Д і СП. В експерименті на тваринах показано [106], що 

гепатотоксичні ефекти 2,4-Д при підгострій інтоксикації проявляються 

підвищенням активності монооксигеназної системи (МОС) печінки з 
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порушенням проникності клітинних і субклітинних мембран гепатоцитів, 

зміною процесів естерифікації білірубіну, жовчоутворення і жовчовідведення, 

що свідчить про формування ВПХ, а також підвищення рівня амінотрансфераз 

[106]. При токсичному уражені печінки у експериментальних тварин також 

доведено формування окисного стресу та гепатопротекторна дія антиоксиданту 

токоферолу при підгострому впливі 2,4-ДА [107]. Зазначається, що 

застосування токоферолу сприяло нормалізації біохімічних зсувів. 

Гепатотоксичні ефекти 2,4-Д вивчені не лише в експерименті. Так, 

дослідження причин смертності у 2016 голландських робітників, що працювали 

на виробництві хлорфеноксигербіцидів з 1955 по 1986 роки (загальний стаж 

65087 людино-років) в порівнянні з загальною популяцією дозволило 

встановити підвищений ризик смертності від цирозу печінки та злоякісних 

пухлин, в тому числі раку сечових шляхів, лімфом і печінки [104]. 

В експериментальних роботах з вивчення токсичної 2,4-Д виявлені їх 

мембранотоксичні ефекти, найбільш виражені в клітинах мозку та печінки, 

також встановлено, що 2,4-Д взаємодіють переважно з полярними ліпідами 

мембран, що обумовлено їх аніонними властивостями [76,85,87,88,150]. 

Відомо, що основний механізм токсичної дії 2,4-Д на теплокровних полягає в 

частковому роз’єднанні процесів окислення і фосфорилювання, що призводить 

до порушення енергетичного обміну з дисоціацією ізоензимів дегідрогеназ, з 

накопиченням молочної кислоти і розвитком енергетичного дефіциту [85,87]. 

Біоенергетичний дисбаланс супроводжується порушенням резистентності 

клітинних мембран і функції іонних каналів, електричних потенціалів м’язових 

і нервових клітин з структурними і ультраструктурними дегенеративними 

змінами. Одним з основних напрямків токсичної дії 2,4-Д вважають порушення 

метаболізму ацетил-КоА, циклу трикарбонових кислот і β-окислення жирних 

кислот в мітохондріях, що може визначати гепатотоксичні і стеатогенні ефекти 

в організмі і може сприяти морфологічним змінам в мітохондріях і лізосомах 
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гепатоцитів при гострому впливі 2,4-Д, сприяє цьому активація 

прооксидантних процесів [85-88]. 

Токсичні ефекти СП також пов’язують переважно з розвитком 

прооксидантних і неврологічних порушень, в той же час, в окремих 

експериментальних дослідженнях були виявлені гепатотоксичні і 

нефротоксичні ефекти [111-122]. В експерименті на щурах були також виявлені 

гепатотоксичні ефекти з розвитком гіперліпідемії при впливі циперметрину 

[122]. Вивчення токсичних ефектів циперметрину, амітразу і комбінації 

циперметрину-амітразу у щурів після одноразового перорального їх введення 

протягом 40 днів в дозах 80 і 170 мг/кг відповідно, а також їх комбінації по 12 і 

25 мг/кг відповідно, дозволило виявити розвиток окисного стресу, порушення 

функції печінки, нирок і сім’яників. Більш виражені зміни були в групі 

комбінованого впливу.  

Отже, гепатотоксичні ефекти ФОП, 2,4-Д і СП, пов’язані з їх 

прооксидантною, мембранотоксичною дією та формуванням мітохондріальної 

дисфункції, в останні роки вивчені тільки в експерименті. Частота уражень 

печінки, структура синдромів і оцінка їх вираженості у робітників сільського 

господарства з інтоксикаціями даними пестицидами вивчена недостатньо. В 

той же час, наші попередні дослідження показали, що токсичне ураження 

печінки у хворих, що перенесли інтоксикації пестицидами, не лише ускладнює 

перебіг хвороби, але і суттєво знижує біологічний вік постраждалих [17]. 

1.3. Синдром внутрішньопечінкового холестазу при токсичному 

ураженні гепатобіліарної системи. 

В ряді досліджень встановлено, що гепатоцелюлярне і холестатичне 

ураження печінки – це два найбільш тяжких прояви патології, яка викликана 

впливом ксенобіотиків і інших факторів [169,170,171,172]. В останні роки 

показано, що ксенобіотики вражають не лише гепатоцити, але і холангіоцити 

внутрішньопечінкових жовчних протоків, а також порушують синтез та 

структуру жовчних кислот [170-172]. Показано, що хімічні речовини, що 
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виділяються в процесі їх біотрансформації печінкою в жовч, нерідко стають 

причиною формування внутрішньопечінкового холестазу (ВПХ), як правило, у 

осіб з індивідуальними генетичними особливостями організму [169-172]. В 

основі ВПХ лежить дисфункція механізмів синтезу, секреції та відтоку жовчі. 

ВПХ розвивається при відсутності обструкції жовчовивідних шляхів на тлі 

пошкодження на будь-якій ділянці – від базолатеральної мембрани гепатоциту 

або холангіоциту до термінальних відділів внутрішньопечінкових 

жовчовивідних протоків [170-176]. 

Відомо, що при відсутності обструкції холестаз є внутрішньопечінковий і 

обумовлений порушенням синтезу або транспорту жовчі в гепатоцитах, або в 

каналікулярній системі (можливе поєднання цих механізмів) [169-176]. Також 

показано, що синтез і секреція жовчі складаються з наступних етапів: 1) 

захоплення з крові ряду її компонентів (жовчних кислот, білірубіну, 

холестерину та ін.) на рівні базолатеральної мембрани гепатоцитів; 2) 

метаболізм і синтез нових складових жовчі і їх транспорт в цитоплазму 

гепатоцитів; 3) секреція елементів жовчі через каналікулярну (біліарну) 

мембрану гепатоцитів в жовчні канальці. З них жовч потрапляє в 

екстралобулярні жовчні протоки, які з'єднуючись між собою, створюють 

регіональні, а потім і загальний жовчний протік. ВПХ може розвиватися на 

рівні гепатоциту або внутрішньопечінкових жовчних протоків. Відповідно до 

цього виділяють наступні варіанти ВПХ: інтралобулярний холестаз, 

зумовлений ураженням гепатоцитів (гепатоцелюлярний з переважним 

ураженням мембран або транспортних білків), а також з ураженням канальців 

(каналікулярний з переважним ураженням мембран холангіоцитів або їх 

транспортних білків) і екстралобулярний (дуктулярний), обумовлений 

ураженням внутрішньопечінкових жовчних протоків [170-176]. Етіологія 

розвитку ВПХ є багатофакторною. Так, гепатоцелюлярний і каналікулярний 

холестаз можуть бути обумовлені токсичними, в тому числі пестицидними, 

алкогольними, медикаментозними та вірусними ураженнями печінки, 
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метаболічними порушеннями (доброякісний ВПХ, холестаз вагітних, 

муковісцидоз, α-антитрипсинова недостатність і ін). В той же час, 

екстралобулярний холестаз частіше розвивається при первинному біліарному 

цирозі, первинному склерозуючому холангіті [169-179], біліарній атрезії, 

хворобі Каролі та ін., в механізмі яких привалюють генетичні розлади[169, 178, 

179]. 

Як формуванню ВПХ, так і його прогресуванню сприяють різні чинники –  

токсикохімічні, метаболічні, аутоімунні, генетичні, інфекційні агенти та ін. 

[169-179]. Вважають, що який би етіологічний фактор не викликав 

пошкодження печінки з ВПХ, його розвитку завжди сприяють ті чи інші 

вроджені або набуті під впливом хімічних або інших агентів мутації генів, які 

регулюють окислення, біотрансформацію, транспортування і екскрецію 

ксенобіотиків, їх метаболітів, а також структуру, секрецію і відтік жовчі [169-

179]. 

Відомо, що гепатоцити є високо поляризовані клітини з різними 

синусоїдальними, латеральними і апікальними мембранними доменами. 

Жиророзчинні хімічні речовини з молекулярною вагою ≈ 500 дальтон і вище 

вибірково дифундують в гепатоцит і холангіоцит за допомогою синусоїдальних 

мембранних доменів. Хоча деякі ксенобіотики дифундують безпосередньо 

через клітинну мембрану, більшість з них потребують активних або 

полегшених транспортерів (0 фаза біотрансформації) [170, 180-186]. 

Зв'язування з цитозольними білками супроводжується окисленням і 

біотрансформацією ксенобіотиків І і ІІ фази, що призводить до утворення більш 

водорозчинних метаболітів. І фаза біотрансформації включає окислення, 

гідроксилювання та інші реакції, опосередковані системою цитохромів Р-450 

(CYP), зокрема CYP 3А4. Активність системи цитохромів Р-450 істотно 

відрізняється в окремих осіб і залежить від функціональної активності ядерних 

рецепторів, які регулюють метаболізм ксенобіотиків: прегнанового (PXR), 

андростанового (CAR), арілгідрокарбонового (AhR), а також ряду 
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гормональних ядерних рецепторів [170, 187-189]. Реакції ІІ фази 

біотрансформації ксенобіотиків включають реакції естерифікаціі під впливом 

ряду ферментів і кон'югації з тіолами, сульфатами, глюкуроновою кислотою, 

амінокислотами, глютатіоном і ін., що, як правило, підвищує водорозчинність і 

знижує токсичність ксенобіотиків. Нерідко в процесі біотрансформації 

ксенобіотиків утворюються більш токсичні сполуки, зокрема при 

біотрансформації багатьох фосфорорганічних пестицидів [170, 187]. У зв'язку з 

цим хімічно індукований ВПХ може розвинутися при вродженій або 

викликаній ксенобіотиками дисфункції ядерних рецепторів і їх сигнальних 

шляхів, недостатній експресії ферментів ІІ фази біотрансформації, при 

зниженні активності антиоксидантів, зокрема глютатіону, супероксиддисмутази 

та ін. [170-176, 187-190]. Особливу роль у формуванні ВПХ відіграють 

вроджені або набуті при дії ксенобіотиків мутації генів, які регулюють 

експресію внутрішньо- і позаклітинних транспортерів метаболітів хімічних 

речовин [170, 180-187, 190-193]. Частина цих транспортних білків 

опосередковують синусоїдальні поглинання і жовчовивідну секрецію жовчних 

кислот та інших компонентів жовчі, а також метаболітів ксенобіотиків через 

базолатеральну мембрану. Це, перш за все, органічні катіонні транспортери-1 

(ОСТ1), органічні аніонні транспортери-2 (ОАТ 2), родина органічних аніонних 

транспортних поліпептидів - ОАТРs, а також таурохолатні котранспортери – 

NTCP і родина нуклеозидних транспортерів – CNT 1 і 2, ENT1 і 2 і ін. Крім 

того, у формуванні ВПХ значну роль відіграють мутації генів транспортерів 

каналікулярних мембран, білків з множинною лікарською стійкістю – MDR1, 

MDR 2, MDR 3, MRP 2, MRP 3, MRP4 і білок каналікулярного насосу екскреції 

жовчних солей (Canalicularbile - salt - exportpump, BSEP ) та ін.[180-185, 190-

197]. Розташування транспортних білків, дисфункція яких обумовлює 

формування синдрому ВПХ, зображена на рис. 1 [194]. 
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Рис.1. Пара гепатоцитів (Hepatocyte couplet), що ілюструє розташування 

великих білків-транспортерів, які визначають синтез і секрецію жовчі і 

метаболітів ксенобіотиків та їх транспорт. АТФ-залежні транспортери 

позначені темними колами. (Na+ = натрій, BA- = жовчні кислоти, OA- = 

органічний аніон, OC+ = органічний катіон, PC = фосфатидилхолін, BA-G = 

глюкуроніди жовчних кислот, BA-S = сульфати жовчних кислот), GSH = 

глутатіон [194]. 

При дії ксенобіотиків та інших етіологічних факторів при ВПХ в 

гепатоцелюлярних мембранах відбуваються зміни біохімічних процесів, 

знижується вміст фосфоліпідів, а також активність Na+–K+- ATФази та інших 

білків – переносників, що порушує проникність мембран, а також захоплення і 

виведення метаболітів і різних компонентів жовчі. При цьому зменшуються 

клітинні запаси тіолів, сульфатів (глютатіону, таурину та ін.), які є головними 

детоксикаційними і антиоксидантними речовинами, а їх дефіцит обумовлює 

активацію ПОЛ і цитоліз гепатоцитів при холестазі будь-якої етіології [170-

178]. 

ВПХ, який індукований лікарськими речовинами, пестицидами або 

іншими ксенобіотиками, може мати місце при безсимптомному токсичному 

ураженні печінки, де єдиним клінічним проявом може бути підвищення рівня 
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ЛФ або підвищення рівня ЛФ і ГГТ [194], але частіше – це підвищення рівня 

ЛФ і ЖК в сироватці крові [169-178, 194]. Вплив хімічних речовин нерідко 

супроводжується змішаним гепатоцелюлярним і холестатичним пошкодженням 

з погіршенням відтоку канальцевої жовчі, що призводить до формування ВПХ, 

причому вихідний відрізок ушкодження розташовується на різних рівнях 

синтезу, секреції та відтоку жовчі. Розвиток ВПХ при впливі лікарських засобів 

або інших різних хімічних речовин спостерігається в 20-30% випадків при 

викликаних ними токсичних пошкодженнях печінки або жовчовивідних 

протоків [4-12, 14], за відсутності ознак токсичного гепатиту [170-179, 194]. 

Велике розмаїття часто використовуваних лікарських засобів, а також 

алкоголь, пестициди та інші ксенобіотики нерідко вражають не лише 

гепатоцити, але і холангіоцити, що призводить до розвитку індукованої 

ксенобіотиками холангіопатії та формуванню ВПХ [190-194]. Описано 

відстрочений розвиток ВПХ після токсичного впливу [179]. Холестатичні 

реакції, як правило, не відновлюються після припинення впливу ліків або інших 

ксенобіотиків, оскільки відновлення і регенерація холангіоцитів відбувається 

повільніше, ніж гепатоцитів, в зв'язку з чим відновлення секреторної і 

екскреторної функції жовчі зазвичай відбувається дещо пізніше, ніж інші 

функції гепатоцитів [170, 173-179, 194]. 

Останніми роками, при впливі ксенобіотиків виділяють розвиток 

наступних клінічних форм ВПХ: 1) гострий, індукований ліками або іншими 

ксенобіотиками, внутрішньопечінковий холестаз без гепатиту; 2) гострий 

холестаз з гепатитом; 3) гострий холестаз з ізольованим пошкодженням 

жовчних протоків і 4) хронічна, індукована ксенобіотиками, холангіопатія [170-

175]. В дослідженнях даних авторів, відсутні чіткі критерії оцінки ступеню 

тяжкості ВПХ, які б адекватно характеризували ступінь вираженості порушень 

синтезу, секреції та відтоку жовчі. В якості можливого критерію оцінки 

тяжкості, в окремих роботах, зазначається рівень БР в сироватці крові [168]. 

Однак пізніше показано, що рівень БР не є специфічним маркером холестазу 
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взагалі і ВПХ зокрема. Як правило, БР підвищується при ферментопатіях, 

цитолізі, печінковій недостатності та інших патологічних процесах, однак його 

підвищення може супроводжувати і ВПХ [170-178]. Ряд авторів відносять БР до 

маркерів холестазу [2, 5, 25], однак зазначається, що ВПХ може не 

супроводжуватися гіпербілірубінемією [172-178]. Ряд авторів вважає, що 

ступінь вираженості порушень синтезу, секреції та відтоку жовчі найбільш 

адекватно характеризує підвищений вміст ЖК в крові [173-178]. При цьому 

підвищення концентрації ЖК в сироватці крові дозволяє оцінити взаємодію між 

всмоктуванням їх в кишківнику і захопленням в печінці, і є найбільш 

характерною ознакою ВПХ. Відзначено, що найбільш високий рівень ЖК в 

сироватці крові реєструється у випадку ВПХ при вірусно-алкогольному 

гепатиті (79,5 ± 23,7 мкмоль/л), дещо нижче їх рівень при первинному 

біліарному цирозі, первинному склерозуючому холангіті, вірусних 

захворюваннях печінки, лікарському гепатиті та ін., тоді як у осіб з хронічними 

захворюваннями печінки без синдрому ВПХ їх рівень в сироватці крові дуже 

низький (в середньому – 5,4 ± 1,8 мкмоль/л) [174, 178]. Автори показали, що 

рівень жовчних кислот в крові корелює з частотою виявлення та інтенсивністю 

жовтяниці, сверблячкою шкіри, слабкістю, важкістю в правому підребер'ї, а при 

вірусних захворюваннях печінки і первинному біліарному цирозі – і з рівнем 

білірубіну в крові. Виявлений взаємозв'язок рівнів жовчних кислот з рівнями 

ферментів холестазу – ЛФ та ГГТ. Відзначено, що синдром ВПХ не тільки 

ускладнює стан хворого і прогноз наслідків захворювання, а й обумовлює 

необхідність значного збільшення обсягів лікування. 

Якщо формування холестатичних порушень при інтоксикаціях 

пестицидами в експерименті на тваринах були виявлені в окремих роботах [134, 

136, 139, 151, 162], то частота формування і оцінка вираженості ВПХ у 

робітників сільського господарства з інтоксикаціями пестицидами практично не 

вивчена. 
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1.4. Метаболічні порушення, обезогенні ефекти і дисбаланс гормонів 

жирової тканини при дії пестицидів і інших ксенобіотиків. 

Згідно з визначенням американської асоціації кардіологів метаболічний 

синдром (МС) або синдром Х – це симптомокомплекс, що характеризується 

дисліпідеміею, інсулінорезистентністю, абдомінальним ожирінням, 

гіперглікемією і гіпертензією, є основним фактором ризику розвитку 

неалкогольної жирової хвороби печінки (НЖХП), серцево-судинних 

захворювань, цукрового діабету 2-го типу, інсульту, хронічної патології нирок і 

раку [195]. В багатьох країнах світу діагностика МС включає аналогічні 

критерії [195-198, 201, 205]. Одним з основних компонентів МС є дисліпідемія. 

Згідно з визначенням Асоціації кардіологів України, під дисліпідемією слід 

розуміти порушення функції і/або складу ліпідів і ліпопротеїдів крові, що 

виникає внаслідок різних причин і здатне як самостійно, так і в поєднанні з 

іншими факторами ризику викликати маніфестацію МС, метаболічних хвороб і 

атеросклеротичного процесу [199]. 

За останні десятиліття метаболічні порушення і ожиріння набули 

характеру пандемії в усьому світі не лише серед дорослого населення, але і 

серед дітей,  домашніх і диких тварин. Так, останні 30 років ожиріння серед 

дорослого населення США зросло з 13% до 35% [200]. Зростаюча 

захворюваність МС – одна з глобальних проблем охорони здоров'я в усьому 

світі, а не тільки розвинених країн [200-203]. Такий стан речей багато 

дослідників пов'язують з впливом факторів навколишнього середовища – 

ендокринних дізрапторів-обезогенів, які стимулюють адипогенез, дисліпідемію, 

що викликають метаболічні зрушення, ожиріння, які сприятимуть розвитку 

цукрового діабету 2-го типу [202-206]. Ендокринні дизраптори (ЕД) – це 

забруднювачі навколишнього середовища і продуктів харчування, які шкідливо 

впливають на метаболічні системи організму, втручаючись у функціонування 

ендокринної системи шляхом взаємодії з внутрішньоклітинними ядерними 

рецепторами (ЯР) статевих гормонів, гормонів щитовидної залози, надниркових 
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залоз, жирової тканини та ін. [204-206]. Вже вдалося виявити безліч порушень 

сигнальних шляхів ЯР при дії ЕД на клітинному, позаклітинному і 

епігенетичному рівні [204-206]. Встановлено, що ЕД являють собою широкий 

клас структурно-різноманітних сполук, здатних модулювати як секрецію і 

структуру гормонів, так і поліморфізм ЯР і ендогенних гормональних 

сигнальних шляхів [205, 208-214]. До цих хімічних речовин відносять 

промислові забруднювачі навколишнього середовища, відходи, пестициди, 

фармацевтичні препарати, фітопрепарати, товари загального споживання, 

особливо фталати, сполуки олова, миш’яку, кадмію та ін. [203-207, 209-211]. 

Показано, що ЕД дуже відрізняються за хімічною структурою, за механізмом 

дії на ендокринну систему, а саме на ендокринні залози [209-213], гормони 

[210, 212, 213], гормональні ЯР [204, 208, 214], особливо на естрогенний 

ядерний рецептор (ЕР), андрогенний (АР), ЯР родини активаторів проліферації 

пероксисом (PPARs), ЯР щитовидної залози (TR), печінки (LXR) та ін. [204-

214]. Експериментальні дослідження деяких авторів показали, що ЕД 

порушують як функцію ЯР, так і експресію генів, їх поліморфізм, а також 

викликають дисфункцію всіх сигнальних шляхів ЯР [209-214]. Найбільш 

вивчені такі ендокринні або метаболічні дизраптори: органічні сполуки олова – 

органотіни [204,209,215], сполуки миш'яку, кадмію [204-206], фталати [204, 

205,210,216], парабени [204-205 ], різні органохлоріни, такі як поліхлоровані і 

полібромовані біфеніли, фурани, діоксини. В останні роки почали активно 

вивчати пестициди, що містять хлор (ДДТ, ДДЕ, гексахлор) [204-206,209] та 

інші пестициди [218-230], які викликають ендокринні та метаболічні 

порушення, як у експериментальних тварин, так і у домашніх і диких тварин, а 

також не лише у дорослих, але і у дітей, підлітків, причому на рівні малих доз 

[222]. Так, ендокринні впливи пестицидів ДДЕ і ГХБ у підлітків 14-15 років 

оцінювали за вмістом гормонів, статевого дозрівання і метаболічних порушень. 

Середні концентрації ДДЕ і ГХБ були низькі 30,7 і 36,5 нг/л відповідно [231]. 

Встановлена позитивна кореляція між впливом ГХБ зі статевим дозріванням і 
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вмістом тестостерону, ароматази у хлопчиків, а також з вмістом тироксину, 

тиреотропного гормону і метаболічних порушень в обох статей. У дівчат вплив 

ДДЕ і ГХБ негативно корелював  із порушеннями статевого розвитку і 

позитивно з ІМТ [231]. Дані пестициди, а також органофосфати (діазинон, 

паратіон, малатіон, тіофос, метафос та ін) [26,39,43,44], карбамати, синтетичні 

піретроїди [26,39,119,121,122,124,125], гербіциди (атразин, 2,4-Д та ін.) 

[41,86,234], фіпроніл та ін. асоціюються з підвищеним ризиком розвитку 

метаболічних порушень. Багато пестицидів обумовлюють підвищений ризик 

порушень вуглеводного і ліпідного обмінів, розвитку ожиріння [226-240], 

неалкогольної жирової хвороби печінки з переважанням гепатостеатозу [232-

240], цукрового діабету 2-го типу [233,239,240]. Встановлено, що ендокринні 

дизрапторні ефекти, в тому числі метаболічні і обезогенні, можуть бути 

викликані малими дозами полютантів навколишнього середовища, в тому числі 

і пестицидів. Їх дисметаболічні і обезогенні ефекти доведені як на 

експериментальних моделях in vivo і in vitro, так і при проведенні 

епідеміологічних досліджень [220-233,239,240], також на клітинному, 

генетичному і епігенетичному рівнях [232,233]. Так, хлорорганічні і 

фосфорорганічні пестициди внаслідок професійного і екологічного впливу 

визначаються в організмі людини на дуже низьких рівнях, проте, їх біологічні 

ефекти є небезпечними, оскільки вони взаємодіють з безліччю ферментів, 

білків, рецепторів і факторів транскрипції, порушують метаболізм глюкози і 

ліпідів, викликають формування метаболічних порушень, гепатостеатозу, 

ожиріння і збільшують частоту розвитку цукрового діабету 2-го типу [231-241]. 

Ще більш виражені метаболічні порушення у експериментальних тварин 

викликає хронічна і комбінована дія пестицидів. 

Виявлені різні механізми дії пестицидів – ЕД. Так, показано, що 

фунгіцид-тріазол паклобутразол при хронічному впливі (50 днів) викликає 

дозозалежне порушення метаболізму ліпідів в печінці з підвищенням рівня 

тригліцеридів, загального холестерину, вільних жирних кислот, збільшуючи 
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експресію m-РНК метаболізму ліпідів і глюкози, і експресію регулюючих генів 

ЯР PPARγ, LXRα, АР, а також активуючи синтез ряду ензимів – ацетил-СоА-

карбоксилази 1 (acetyl-CoA carboxylase 1), жирних кислот, утворюючих білок 4 

(fatty acid bing protein 4) і стеарол – КоА десатуразу (stearoyl - CoA desaturase) 

[242], що також свідчить про те, що даний ЕД викликає метаболічні порушення 

за допомогою безлічі сигнальних шляхів ЯР. 

Виражені метаболічні порушення відмічені і при оцінці комбінованої дії 

пестицидів. Зокрема, вивчення кумулятивної токсичності фунгіциду манкоцеба 

і неонікотиноідного інсектициду імідаклоприду [243] показало, що їх дія на 

мишей в період лактації підвищує ризик збільшення ваги у потомства, 

індуковане гіпотиреозом, гіперпролактинемією і дисліпідемією, обумовлених 

взаємодією з рецепторами TR, PPARγ та іншими сигнальними лініями, що 

свідчить про залучення багатьох сигнальних шляхів в механізми дизрегуляціі 

метаболізму. Ці ж сигнальні шляхи включають малі дози інсектициду 

фенілпіразолового ряду – фіпронілу, активуючи ключові регулятори ліпогенезу 

і диференціювання адипоцитів, але в більшій мірі, цей процес при дії даного 

пестициду обумовлений АМФКа – опосередкованим шляхом [ 243] 

В роботах щирокого кола дослідників згадується, що багато ЕД, в тому 

числі пестицидів, діючи на експериментальних тварин або організм людини, 

викликають не лише порушення ліпідного обміну, але і вуглеводного, зокрема 

при формуванні інсулінорезистентності, розвитку гіперглікемії і цукрового 

діабету 2-го типу або їх поєднання [233-241]. Так, спостерігається формування 

порушень гомеостазу глюкози з розвитком окисного стресу в печінці та 

підшлунковій залозі при інтоксикації диметоатом, фіпронілом [235]. Розвиток 

гіперглікемії з подальшим підвищенням рівня глікогенфосфорилази і 

фосфоенолпіруваткарбоксикінази в печінці щурів був описаний і при 

субхронічному впливі малатіону, що також свідчить про порушення гомеостазу 

глюкози [236]. Виявлено взаємозв'язок вмісту в біосередовищах ДДТ, ДДЕ, 

НСВ, транснанохлору, оксіхлордану, гептахлору, β-НСН, мірексу, алдрину, 
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діелдрину, хлордану, алахлору, пентахлорфенолу, паратіону, форату, 

фонофосу, трихлорфону, ціаназину та 2,4-5Т у осіб, що зазнали дії малих доз 

цих пестицидів при професійному або екологічну впливі з розвитком 

метаболічних порушень і цукрового діабету 2-го типу [229, 231-244, 252]. 

Встановлено, що деякі ЕД мають конкретні механізми дії, викликаючи лише 

ожиріння, діабет або гепатостеатоз, тоді як інші впливають на багато аспектів 

метаболізму, що призводить до метаболічного синдрому і поєднанню розвитку 

даних захворювань [11, 30]. ЕД, в тому числі пестициди, не лише викликають 

метаболічні порушення з дисліпідемією, формуванням жирового гепатозу і 

ожиріння, але багато з них, особливо органічні сполуки олова, фталати, 

хлорорганічні пестициди та ін., викликають трансгенераційне їх успадкування – 

розвиток метаболічних порушень і ожиріння в наступному поколінні [245]. 

В останні роки з'явився термін – метаболічна токсичність, яка 

визначається поряд з канцерогенністю, репродуктивною токсичністю і 

нейротоксичністю при оцінці ступеню токсичності пестицидів та інших 

ксенобіотиків [229, 240]. Серед пестицидів метаболічна токсичність вже 

визначена в 12-26% випадків [234-246]. В їх структурі 90% – інсектициди 

(хлор-, фосфорорганічні), 5% – гербіциди і 5% – фунгіциди [162]. 

Ендокриннодизрапторні ефекти гербіциду 2,4-Д вивчені недостатньо. При 

дослідженні впливу гербіциду 2,4-Д (амінної солі) на гормональний статус 

експериментальних тварин при гострій дії в дозах 1/2 DL50, 1/10 DL50 і 1/20 

DL50, а також при підгострому впливі (20 днів) в сумарних дозах 1/20 DL50, 

1/10 DL50 і DL50 щодня, виявлені різноспрямовані зміни вмісту йодованих 

гормонів щитовидної залози, що свідчить про тиреотоксичні ефекти 2,4-Д на 

органи і тканини. Автори виявили при гострій дії 2,4-Д дозозалежне зниження 

концентрації гормону Т3 і підвищення Т4, а при підгострому – підвищення Т3 і 

зниження Т4. Вони пов'язують ці зрушення з ураженням щитовидної залози і 

порушенням споживання Т4 в периферійних тканинах. Відзначено зниження 

рівня інсуліну в крові при гострій дії середніх і великих доз 2,4-Д, тоді як в 
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підгострому досліді його вміст в крові тварин значно підвищувався. Одночасно 

виявлено зниження концентрації тестостерону в крові [247]. На жаль, автори 

використовували як в гострому, так і в підгострому досліді досить великі дози 

гербіциду 2,4-Д, які викликали ендокринні дизрапторні ефекти. Однак, набагато 

важливіше вивчення впливу малих доз цього гербіциду на людину при певних 

професійних і екологічних умовах. 

У той же час, при хронічному впливі порівняно малих доз 2,4-Д (30 мг/кг) 

вивчення морфологічних аспектів реакції тиротропів аденогіпофізу виявлено 

розвиток дистрофічних і деструктивних процесів в цитоплазмі тиротропів і 

порушення гемомікроциркуляції в структурі аденогіпофізу [248]. Це свідчить 

про потенційний ендокриноушкоджуючий ефект 2,4-Д. Експериментальні 

дослідження продемонстрували також мембранотоксичні ефекти 2,4-Д, завдяки 

яким встановлено, що 2,4-Д взаємодіє переважно з полярними групами ліпідів 

мембран, що обумовлено їх аніонними властивостями [250, 252]. 

В інших дослідженнях виявлено підвищення маси тіла щурів при впливі 

нетоксичних доз 2,4-Д [249]. У щурів, які отримували з питною водою гербіцид 

2,4-ДА в концентрації 0,015 мг/л (при ГДК - 0,5 мг/л) протягом 6 тижнів, 

встановлено збільшення маси тіла в порівнянні з контролем вже через тиждень 

і яка була достовірно більшою протягом 6 тижнів. Одночасно спостерігалося 

підвищення майже в 1,5 рази і маси епідідімального жиру (4,8 г в контрольній 

групі і 6,4 г – в основний), що певною мірою свідчить про обезогенні ефекти 

малих доз 2,4-Д, механізми формування яких потребують подальшого 

вивчення. 

Встановлено метаболічні ефекти 2,4-Д в концентраціях 100 нМ, 10 мкМ і 

1 мМ після 50-ти годинного впливу на щурів [253]. Автори описали порушення 

метаболізму глюкози, підвищення внутрішньоклітинного вмісту лактату і 

зменшення співвідношення лактат/аланіну як індикатору порушення 

внутрішньоклітинного енергетичного балансу, більш виражені при впливі 

малих доз – 10 мкМ і 1 мМ. При цьому автори зазначають, що 2,4-Д викликав у 
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щурів дисліпідемію, порушення метаболізму ліпідів в печінці на тлі індукції 

окисного стресу і активації перекисного окислення ліпідів [250]. 

З огляду на підозри щодо ендокринно-дизрапторного потенціалу 2,4-Д в 

2009 році агентством з захисту навколишнього середовища США (ЕРА) він був 

включений в 1-у скринінгову програму. В її рамках вивчалася потенційна 

ендокринна активність 2,4-Д з використанням тестів in vitro за оцінкою 

взаємодії з естрогенним, андрогенними рецепторами і ступеню пригнічення 

активності ароматази [К.К.Соаdy et al., 251]. Автори не виявили переконливих 

даних про взаємодію 2,4-Д з естрогенними, андрогенними рецепторами і 

стероїдогенною системою. Можна вважати, що у формуванні порушень 

метаболізму глюкози і ліпідів, виявлених раніше у експериментальних тварин 

при дії 2,4-Д [247, 249, 250], а також у формуванні обезогенних ефектів [249] 

задіяні інші механізми (можливо, рецептори родини PPARs, гормони жирової 

тканини та ін. ). 

Для оцінки метаболічних порушень зазвичай досліджують порушення 

ліпідного і вуглеводного обміну. Однак за останні роки доведено, що жирова 

тканина є потужним ендокринним органом, який синтезує різні гормони 

(адипокіни), які беруть участь у формуванні метаболічних порушень, запалень, 

імунних процесів і ін. [254-272], відводячи особливу роль у формуванні 

метаболічних порушень лептину, адипонектину, резистину і фактору некрозу 

пухлини α (TNF-α) [254-267]. 

Першим описаним і найбільш вивченим адипокіном є лептин. У людини 

він синтезується клітинами білої і бурової жирової тканини, скелетних м'язів, 

шлунку та плаценти. Лептин вважають «голосом» жирової тканини. Він діє на 

центри голоду і насичення в гіпоталамусі і контролює масу тіла шляхом 

зниження синтезу і звільнення нейропептиду Y, що викликає почуття голоду 

[254,265,266], знижуючи споживання їжі і підвищуючи витрати енергії. При 

абдомінальному ожирінні рівень лептину компенсаторно різко зростає за 

рахунок його підвищеної продукції білою жировою тканиною і розвитку 
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лептинорезистентності [254-269]. Вважається, що при ожирінні формується 

резистентність рецепторів гіпоталамусу до центральної дії лептину, що 

призводить до гіперлептинемії [254,266,269]. У свою чергу, тривала 

гіперлептинемія пригнічує експресію мРНК інсуліну, що призводить до 

гіперглікемії і розвитку цукрового діабету [254,268]. 

Ряд авторів зазначають підвищення рівня лептину в крові в міру 

наростання інсулінорезистентності, що також призводить до прогресування 

метаболічного синдрому, ожиріння і розвитку цукрового діабету 

[254,255,266,268]. Гіперлептинемію вважають предиктором 

атеросклеротичного ураження судин, артеріальної гіпертензії, метаболічного 

синдрому, а також інфаркту міокарду та інсульту [266,268,269]. 

Гормон жирової тканини – адипонектин також продукується жировою 

тканиною і має протилежну дією. Встановлено, що цей адипокін має 

протизапальну дію, пригнічуючи активність транскрипційного фактору – 

ядерного фактору каппа-Ві (NF-kB) в макрофагах, моноцитах, в ендотеліальних 

клітинах, а також в гепатоцитах. Показано, що адипонектин пригнічує 

активність ферментів печінки, які беруть участь в глюконеогенезі, що сприяє 

зниженню рівня глюкози в печінці [254,257]. Він також сприяє транспорту 

глюкози в м'язи, активує окислення жирних кислот і підвищує чутливість 

тканин до інсуліну [254,257,264,268]. Вміст адипонектину різко знижується при 

метаболічному синдромі, ожирінні і особливо при цукровому діабеті [265-268]. 

Його зниження може бути біомаркером цих патологічних процесів, а можливо, 

характеризує їх прогредієнтний перебіг. В свою чергу, резистин вважають 

гормоном інсулінорезистентності, він впливає на жировий обмін за принципом 

зворотного зв'язку: з одного боку, його рівень підвищується при 

диференціюванні адипоцитів, з іншого – він пригнічує адипогенез [265-268]. В 

деяких дослідженнях підвищений рівень резистину асоціюють з розвитком 

метаболічних порушень, дисліпідемії та інсулінорезистентності 

[254,266,268,270,271]. Показано, що резистин – антагоніст протизапального 
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адипокіну – адипонектину, тому має прозапальний ефект [270-271]. Є думка, 

що резистин стимулює експресію прозапальних цитокінів, зокрема TNF-α [271]. 

Важливу роль в розвитку метаболічних порушень надають і TNF-α. Він 

секретується адипоцитами і макрофагами та грає важливу роль у розвитку 

запалення та інсулінорезистентності за рахунок зниження фосфорилювання 

тирозину інсулінового рецептора і субстрату інсулінового рецептора І-го типу 

м'язової і абдомінальної жирових тканин [259-262,266]. Рівень TNF-α 

підвищується в крові і в жировій абдомінальній тканині при метаболічному 

синдромі, ожирінні та цукровому діабеті [82-85,89,95], що свідчить про його 

участь у формуванні цих патологічних процесів. 

Вивчення рівня лептину, адипонектину, резистину і TNF-α в крові у 

хворих, які перенесли гостре отруєння 2,4-Д з метаболічними порушеннями і 

ожирінням, визначення інформативності та взаємозв'язку з 

дисліпопротеінемією, ІМТ, а також залежності від вираженості гепатостеатозу 

має особливий науковий інтерес . 

Таким чином, метаболічна токсичність 2,4-Д вивчена недостатньо. Однак 

з огляду на його широке застосування в сільському господарстві, випадки 

гострих отруєнь, у тому числі при порушенні гігієнічних регламентів при його 

використанні, оцінка потенційного ризику розвитку метаболічних і обезогенних 

ефектів у осіб, які перенесли гостре отруєння даним гербіцидом, являє собою 

науковий інтерес. Потребує вивчення ризик розвитку метаболічних, і 

обезогенних ефектів у осіб, які перенесли гостре отруєння фосфорорганічними 

пестицидами, синтетичними піретроїдами, а також у осіб з хронічною 

інтоксикацією після дії комплексу пестицидів з метою їх раціональної корекції і 

профілактики. 

Узагальнюючи літературні данні з етіології та розповсюдженості 

ураження гепатобіліарної системи, метаболічних порушень і обезогенних 

ефектів при впливі П (ФОП, 2,4-Д і СП), можна зробити наступні висновки:  
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– гострі отруєння пестицидами у робітників сільського господарства 

продовжують реєструватись в усіх країнах світу  та Україні;  

– в структурі гострих отруєнь в Україні переважають отруєння 

пестицидами на основі 2,4-Д, СП та ФОП; 

– серед механізмів формування основних клінічних синдромів при 

отруєнні ФОП переважає холінергічна дія з антихолінестеразним ефектом, яка 

поєднується з їх мембранотоксичним, прооксидантним, імунотоксичним та 

нехолінергічним впливом, також з метаболічною токсичністю, що обумовлює 

розвиток холінергічних неврологічних порушень і поліорганної патології;  

– якщо неврологічні порушення при дії ФОП, СП, 2,4-Д та ХІП широко 

вивчені в експериментах і клініці, то частота, синдромологія, механізми 

формування токсичного ураження гепатобіліарної системи вивчені 

недостатньо;  

– не вивчена роль окисного стресу у розвитку і прогресуванні токсичних 

уражень печінки;  

– практично не вивчені потенційний ризик розвитку гепатостеатозу, 

метаболічні порушення, рівні гормонів жирової тканини та обезогенні ефекти у 

робітників, що перенесли гострі та хронічні отруєння пестицидами. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОГРАМА, МАТЕРІАЛИ, ОБСЯГ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Програма досліджень 

Дослідження виконані в ДП «Науковий центр превентивної токсикології, 

харчової  та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства 

охорони здоров'я України» (далі – Науковий центр).  

дослідження складалось із 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, формування стеатозу 

печінки і пов’язані з ними метаболічні порушення, ролі порушень оксидантно-

антиоксидантної системи, дисбалансу адипоцитокінів (лептину, адипонектину, 

резистину та ТNF-α) у формуванні патології ГБС і ожиріння.  

II етап – аналіз клініко-лабораторних показників ГБС у хворих з гострою 

і хронічною інтоксикацією пестицидами; 

III етап – вивчення віддалених наслідків гострої інтоксикації пестицидом 

на основі 2,4-Д через 15 років 

ІV етап – наукове обґрунтування інформативних показників основних 

синдромів ураження гепатобіліарної системи, потенційного ризику розвитку 

стеатозу печінки, метаболічних порушень, дисбалансу гормонів жирової 

тканини і ожиріння для оптимізації профілактики (рис. 2).  

2.2 Склад обстежуваних хворих з гострими інтоксикаціями 

пестицидами  

Проведений нами спільно з Г.М. Балан і О.А. Харченко аналіз частоти і 

структури гострих інтоксикацій П в Україні серед працівників сільського 

господарства за останні 25 років, в розслідувані етіології, обстежені та 

лікуванні яких брали участь співробітники ДП "Науковий центр превентивної 

токсикології, харчової  та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя 
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Міністерства охорони здоров'я України" (далі – Науковий центр) показав [15], 

що серед зареєстрованих 647 випадків переважали гострі інтоксикації 

пестицидами на основі 2,4-Д (табл. 2.1). 

            
                 Рис. 2. Основні етапи, об’єкти та обсяги дослідження    
Рідше реєструвались гострі інтоксикації ФОП, гербіцидами на основі 

сульфонілсечовини – рімсульфуроном та СП. Зазначені також поодинокі 

випадки гострих отруєнь металовмісними сполуками (фосфідом алюмінію), 

похідними фенілпіразолу (фіпронілом), оксатіїновими сполуками (вітаваксом) 
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та дитіокарбаматами (ТМТД). Нажаль, узагальнити всі випадки гострих 

інтоксикацій П неможливо, адже до сьогодні у звітних статистичних формах в 

нашій державі всі отруєння реєструються в графі «інші».  

                                                                                                           Таблиця 2.1 

Структура випадків гострих інтоксикацій пестицидами в Україні за останні 25 

років, в розслідувані етіології та обстежені яких брав участь Науковий центр 

Пестициди 
Кількість випадків 

абс. (n=647) 

Питома 

вага, % 

Продукти взаємодії пестицидів, гербіцидів 

2,4-Д та мінеральних добрив 
174 26,9 

Гербіциди на основі 2,4-Д 348 53,8 

ФОП 60 9,3 

Гербіциди на основі сульфонілсечовини 

(рімсульфуран) 
36 5,6 

Синтетичні піретроїди 14 2,2 

Металовмісні сполуки (Фосфід алюмінію) 4 0,6 

Похідні фінілпіразолу (Фіпроніл) 2 0,3 

Оксатіїнові сполуки (Вітавакс) 3 0,5 

Дитіокарбамати (ТМТД) 6 0,9 

Примітка: n – кількість осіб у групі 

У дисертаційні роботі проведено ретроспективне вивчення частоти, 

причин розвитку, характеру перебігу та віддалених наслідків уражень 

гепатобіліарної системи (токсичного ураження печінки і внутрішньопечінкових 

жовчовивідних протоків) і метаболічні порушення у 236 робітників сільського 

господарства з гострою інтоксикацією П (162 – 2,4-Д, 60 – ФОП, 14 – СП), а 

також 70 – з хронічною інтоксикацією пестицидами (ХІП) від тривалого 

професійного впливу комплексу пестицидів. В якості групи порівняння 

обстежено 30 практично здорових робітників сільського господарства, які в 
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процесі роботи не мали контакту з токсичними речовинами та 9 практично 

здорових офісних працівників. 

Всі випадки гострих інтоксикацій 2,4-Д, ФОП, СП розвинулися у 

робітників сільського господарства внаслідок грубих порушень гігієнічних 

регламентів їх застосування. Професійний склад хворих з гострою 

інтоксикацією П представлений в табл. 2.2. Всі хворі з гострою інтоксикацією 

2,4-Д були представлені рільниками-буряководами. Серед 60 хворих з 

інтоксикацією ФОП переважали виноградарі – 36 хворих (51,4%), рідше 

реєструвались інтоксикації у садоводів, механізаторів, робітників складів зі 

зберігання П. Серед 14 випадків інтоксикацій СП – 6 різноробочих, 5 

робітників складів зі зберігання отрутохімікатів (табл. 2.2). Вік хворих з 

гострою інтоксикацією П коливався від 28 до 58 років (середній – 38,2±0,9 

років). Середній вік осіб групи порівняння – 37±2,2 років.  

Серед 60 хворих з гострою інтоксикацією ФОП було 46 жінок (76,7%) і 14 

(23,3%) – чоловіків. Всі 162 постраждалих з гострою інтоксикацією 

гербіцидами на основі 2,4Д були жінки. Серед 14 хворих з гострою 

інтоксикацією СП було 6 чоловіків і 8 жінок. 

                                                                                                          Таблиця 2.2 

Професійний склад обстежених хворих з гострими та хронічними 

інтоксикаціями пестицидами (ФОП, гербіцидами на основі 2,4-Д та СП) 

Професійні групи Склад хворих з інтоксикаціями П Всього 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 
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У всіх хворих з гострою інтоксикацією П ретроспективно проаналізовані 

клініко-лабораторні показники в гострому періоді отруєння, через 1-2 роки і в 

віддаленому періоді – через 15років. Таким чином, в структурі обстежених 

хворих з гострою інтоксикацією П превалювали хворі з гострою інтоксикацією 

2,4-Д, ФОП і СП. Група обстежених хворих з гострою інтоксикацією 2,4-Д 

представлена рільниками. Серед хворих з гострою інтоксикацією ФОП 

переважали виноградарі, садівники і скотарі, серед хворих з гострою 

інтоксикацією СП переважали робітники складів зі зберігання отрутохімікатів і 

різнороби. 

2.3. Етіологія та причини розвитку гострих інтоксикацій 

пестицидами. 

В роботі ретроспективно в динаміці вивчені особливості розвитку і 

перебігу уражень ГБС і метаболічні порушення у 60 хворих з гострою 

інтоксикацією ФОП, 162 –2,4-Д, 14 – СП. Всі випадки гострих інтоксикацій П 

відбулися внаслідок грубих порушень гігієнічних регламентів. Етіологія і 

причини розвитку гострих інтоксикацій П проаналізовані разом з Г.М.Балан і 

О.А. Харченко [7,19]. 

З 60 випадків гострих інтоксикацій ФОП у 13 випадках (21,7%) 

інтоксикації виникали у зв`язку з виробничим впливом карбофосу, в 8 

випадках (13,3%) – дихлофосу, в 3 випадках (5%) – фозалону і в 35 (60%) – 

диметоату. Гостру інтоксикацію дихлофосом перенесли 8 садівників, які 

працювали на сусідній з садом ділянці, який в цей час без узгодження з 

землекористувачами, оброблявся механізаторами за допомогою тракторного 

оприскувача. Гостру інтоксикацію карбофосом перенесли 2 дезінфектори 

через зрив шлангу насоса, в результаті чого розчин цього П викликав опіки 

слизових оболонок очей, ротової порожнини, а також шкіри. Також було 

зафіксоване гостре отруєння карбофосом 3-х скотарів після обробки овець від 

комах в закритому помешканні і проявлялось появою через 2-3 години 

холінергічного кризу з пригніченням ацетилхолінестерази (АХЕ) на 30-50%. 



64 
 

 
 

Гостра інтоксикація дихлофосом розвинулося у 6-ти робітників, які 

використовували його як інсектицид в суміші з вапняним розчином в процесі 

побілки корівника. Два з них працювали декілька годин і перенесли гостру 

інтоксикацію ФОП легкого ступеню зі слабко вираженим холінергічним 

кризом і астено-вегетативним синдромом (АВС). У решти працівників (4 

особи), які працювали протягом 2-х днів, були більш виражені прояви гострої 

інтоксикації ФОП: у 2-х середнього ступеню тяжкості, 2-х – тяжкого ступеню. 

Гостра інтоксикація дихлофосом розвинулося у двох робітників складу зі 

зберігання отрутохімікатів після розливу значного об`єму препарату (при 

цьому розчин розлився на одного з робітників, що викликало опік шкіри рук і 

нижніх кінцівок). Гостру інтоксикацію фазолоном спостерігали у 3-х 

механізаторів, у яких отруєння виникло після обробки саду в спекотний день. 

У 36-ти виноградарів виникла гостра інтоксикація препаратом Бімер 

(діюча речовина діметоат, 400 г/л). Бригада трактористів з використанням 5 

тракторних оприскувачів проводила агрохімічну обробку виноградника 

баковою суміщю, що містила діметоат, тебуконазол і манкоцеб. Одночасно 

бригада жінок-виноградарів на сусідній ділянці на відстані 40-90 м виконувала  

роботу з підв’язування винограду. За даними метеослужби температура 

повітря становила 30-36,6 оС, швидкість руху повітря – 1 м/с в сторону 

ділянки, де працювали жінки-виноградарі. Через 2-3 години вони відчули 

різке погіршення самопочуття, головний біль, запаморочення, печію в очах, 

горлі, нудоту, блювоту, підвищення слиновиділення, сильну сльозотечу, 

оніміння та судоми в кінцівках. Потерпілі були доставлені в ЦРЛ, де, 

враховуючи клінічні прояви та зниження активності холінестерази на 40-60%, 

було встановлено діагноз: гостра інтоксикація ФОП. 

При розслідуванні етіології інтоксикації було встановлено, що при 

проведені агрохімробіт допущені наступні порушення санітарно-гігієнічних 

правил: 
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1. Одночасно проводилась агрохімобробка і підв’язка винограду без 

дотримання зони санітарного розриву, яка згідно пункту 6.3.4 ДСП повинна 

становити не менше 500 м. Фактична відстань складала 40-90 м. 

2. В порушення п.6.1.7. ДСП не були встановлені попереджувальні 

надписи і не було проведено узгодження з бригадиром жінок-виноградарів. 

3. В порушення п.6.9.4 ДСП ручні роботи по догляду за рослинами 

проводились при температурі повітря +36оС при допустимій не вище +20 оС. 

Відбір проб для токсикологічного дослідження проводився 

співробітниками Наукового центру через дві доби після отруєння. Дослідження 

вмісту діметоату через з доби у біосередовищах хворих не проводили, беручи 

до уваги, що період напіввиведення з організму людини становить 24-48 годин. 

Забір проб повітря, ґрунту і рослин на вміст діметоату на обробленій ділянці і в 

зоні отруєння був проведений через дві доби при температурі повітря +36оС, 

поверхневого шару ґрунту +45оС. В зонах обробки в зеленій масі середній вміст 

залишків діметоату склав 10,96 – 13,6 мг/кг. В досліджених об’єктах зони 

інтоксикації в зеленій масі (міжряддя виноградника) на відстані 50м від 

ділянки, що оброблялась, вміст діметоату становив ≤ 0,005 мг/кг, в 

атмосферному повітрі – ≤ 0,001 мг/кг. 

Враховуючи, що найбільш небезпечним з застосованих у баковій суміші є 

інсектицид – фосфорорганічна сполука диметоат (препарат Бімер, к.е., кількість 

використаного препарату – 19 кг діючої речовини), значну кількість парів 

диметоату, підсилену в умовах підвищенї температури повітря (до +36оС), 

знаходження постраждалих у зоні надходження компонентів бакової суміші П, 

а також враховуючи характер скарг і клінічних проявіві отруєння, які 

супроводжувались зниженням активності АХЕ та вираженим холінергічним 

кризом (виражена слинотеча, сльозотеча, головний біль, головокружіння, 

нудота, блювота, парестезії в кінцівка, судоми і міофасцикуляції) дозволили 

зробити висновок, що провідним етіологічним фактором даного отруєння був 

диметоат, а надходження його в організм відбулось інгаляційним і дермальним 



66 
 

 
 

шляхами. Також неможливо виключити, що у формуванні клінічних синдромів, 

особливо токсичного гепатиту, певний внесок мав і токсичний вплив 

дитіокарбамату Манкоцебу і представника групи триазолів – тебуконазолу.  

Гостра інтоксикація 2,4-Д спостерігалась у 162 рільників-буряководів. Усі 

випадки були груповими (від 24 до 56 постраждалих) і виникали внаслідок 

зносу токсиканта з сусідніх полів під зерновими культурами, які одночасно 

оброблялись іншими землекористувачами. Основною причиною цих отруєнь 

була відсутність узгодженості планів застосування П між землекористувачами, 

земельні ділянки яких межують між собою. 

Не дивлячись на те, що відбір проб повітря, ґрунту та рослин для 

токсикологічних досліджень були проведені на 2-4 день після інциденту, у всіх 

випадках 2,4-Д був виявлений в ґрунті і рослинах, як на ділянці, що 

оброблялась (рослини – 1,3-4,2 мг/кг, ґрунт – 0,03-0,19 мг/кг), так і в зоні 

отруєння (рослини – 0,05-0,09 мг/кг, ґрунт – 0,01-0,04 мг/кг). 

Хіміко-аналітичне дослідження сечі та крові постраждалих, були 

проведені лише через 3-4 доби після отруєння (період напіввиведення 2,4-Д – 

24-48 годин). В 74% випадків в досліджуваних пробах сечі з гострою 

інтоксикацією 2,4-Д його вміст знаходився в межах 0,001-0,022 мг/л, в той же 

час, в сечі 30 жителів села, які не перенесли гострої інтоксикації, 2,4-Д не 

виявлено в межах чутливості методу. В пробах крові даний гербіцид не був 

виявлений в обох групах. 

В динаміці спостереження клініко-лабораторні показники вивчені у 14 

хворих з гострим отруєнням СП. Всі випадки стались в наслідок грубих 

порушень гігієнічних регламентів. З 14 випадків гострої інтоксикації СП у 9-ти 

– гостра інтоксикація «Децисом» (діюча речовина – дельтаметрин), в одному 

випадку – «Арріво» (циперметрин), в 3-х – «Суміцидин» (фенвалерат) і ще в 

одному – «Карате» (лямбда-цигалотрин). Серед 14 постраждалих переважали 

робітники складів зі зберігання отрутохімікатів і різноробочі.  
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Таким чином, проведений нами аналіз причин розвитку гострих отруєнь 

П показав, що всі випадки гострих інтоксикацій пестицидами виникли в 

наслідок грубих порушень гігієнічних регламентів. Важливо підкреслити,  що 

навіть через 2 доби після застосування П за отриманими нами результатами 

хіміко-аналітичних досліджень їх діючі речовини виявлені не лише на 

оброблених ділянках, але і на сусідніх, на яких відбулися гострі отруєння. 

2.4. Склад обстежених хворих з хронічною інтоксикацією 

пестицидами. 

Ретроспективно в динаміці вивчена частота розвитку і особливості 

перебігу ураження ГБС і метаболічних порушень у 70 хворих з хронічною 

інтоксикацією пестицидами (ХІП), що  виникла  внаслідок тривалого 

професійного впливу комплексу П. З них 62 випадки (88,6%) – у робітників 

сільського господарства і в 8 (11.4%) – у дезінфекторів. 

                                                                                                    Таблиця 2.3 

Професійний склад обстежених хворих з хронічною інтоксикацією 

пестицидами 

 

Професійний склад 

Кількість хворих з хронічною 

інтоксикацією пестицидами 

абс. % 

Завідуючі і робітники складів зі 
зберігання отрутохімікатів 

13 18,6 

Механізатори 25 35,7 

Садівники, виноградарі, агрономи із 
захисту рослин 

17 24,3 

Тютюнники 7 10 

Дезінфектори 8 11,4 

Разом 70 100 

Розподіл робітників згідно професій представлено в табл. 2.3, з якої 

видно, що серед хворих з ХІП переважали механізатори, садівники і 
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виноградарі та робітники складів зі зберігання отрутохімікатів. Слід відмітити, 

що серед обстежених постраждалих превалювали особи зі значним стажем 

роботи, які переважно працювали з комплексом П більше 10-16 років (табл. 

2.4). Лише в одному випадку у робітника складу для зберігання П ХІП 

встановлена при стажі роботи 5 років. З анамнезу встановлено, що він рік тому 

мав не зареєстровану гостру інтоксикацію піретроїдом децисом при розфасовці 

його в дрібну тару. Зі слів хворого, після роботи у нього був головний біль, 

нудота, блювання, оніміння в кистях і ступнях, парестезії в ділянці обличчя. 

Постраждалий до лікаря не звертався, відлежався три дні дома. Після цього 

випадку продовжував працювати в контакті з П. Через рік після отруєння почав 

скаржитися на постійні парестезії в кистях та ступнях, частий головний біль із 

судинними кризами з підвищенням АТ і запаморочення. При обстеженні в 

умовах клініки був встановлений діагноз ХІП: синдром вегетативно-сенсорної 

поліневропатії (ВСП) ІІ ст. і астено-вегетативний синдром І-ІІ ст. з частими 

вегетативними кризами симпато-адреналового характеру. Діагноз ХІП був 

встановлений на основі 5 років постійного контакту з П, концентрації окремих 

із яких у повітрі робочої зони (ФОП, препарати на основі карбамінової кислоти) 

за результатами хіміко-аналітичних досліджень перевищували ГДК для повітря 

робочої зони в 2-4 рази. Не можна виключити, що розвитку ХІП у даного 

хворого за достатньо короткий період роботи з П (5 років) сприяло і перенесене 

в анамнезі гостра інтоксикація децисом.  

В табл. 2.4 представлено розподіл хворих з ХІП в залежності від професії 

і стажу роботи з П. З неї видно, що найбільш короткий середній стаж роботи з 

комплексом пестицидів (ХОС, ФОП, СП, карбамати та ін.) до встановлення 

діагнозу ХІП відмічався у робітників складів для зберігання отрутохімікатів (в 

середньому – 14,2 роки) і у тютюнників (в середньому – 16,5 років). У 

механізаторів він був дещо вище (18,5 років), садоводів, виноградарів і 

агрономів з захисту рослин – 20,2 роки, а у дезінфекторів – 25 років.  
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Більш короткий середній стаж роботи до встановлення діагнозу ХІП у 

робітників складів зі зберігання отрутохімікатів і тютюнників мабуть 

обумовлено, згідно санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, великою 

кількістю робочих змін протягом року в контакті з пестицидами – в середньому 

190,3±6,2 і 180,4±4,6 змін відповідно, тоді як у механізаторів кількість змін в 

контакті з пестицидами в середньому була 160,4±4,8, у садоводів і виноградарів 

– 120,7±5,4, а у агрономів із захисту рослин і дезінфекторів – в середньому 

100,3±8,6 змін на рік.  

Таким чином, у професійному складі хворих з ХІП переважали 

механізатори, робітники складів зі зберігання отрутохімікатів і тютюнники.  

                                                                                                                     Таблиця 2.4 

Частота розвитку хронічної інтоксикації пестицидами в залежності від стажу 

роботи і професії  

Професійний 
склад 

До 5 
років 

6-10 
років 

11-15 
років 

16-20 
років 

Більше 
20 років 

Середній 
стаж до 

розвитку 
інтоксикації 

( в роках) абс % абс % абс % абс % абс % 
Завідуючі і 
робітники 
складів для 
зберігання 
отрутохімікатів 
(n = 13) 

1 7,7 2 15,3 5 38,5 5 38,5 - - 14,2 

Механізатори 
(n = 25) 

- - 3 12 3 12 5 20 14 56 18,5 

Садівники, 
виноградарі, 
агрономи 
(n = 13) 

- - 2 11,9 3 17,6 3 17,6 9 52,9 20,2 

Тютюнники 
(n = 6) 

- - 1 14,3 2 28,6 3 42,8 1 14,3 16,5 

Дезінфектори 
(n = 8) - - - - 1 12,5 2 25 5 62,5 25 

n = 70 1 2,4 8 11,4 14 20 18 25,7 29 41,4 18,9 
Примітка: n - кількість осіб у групі  
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Найбільша частота розвитку ХІП у всіх професійних групах спостерігалась при 

стажі роботи з комплексом пестицидів більше 16 років. Найбільш короткий 

середній стаж був серед робітників складів зі зберігання отрутохімікатів (14,2 

роки ) і тютюнників (16,5 років). Серед робітників інших професійних груп 

середній стаж роботи до розвитку ХІП перевищував 18-20 років. 

2.4. Формування досліджуваних когорт 

Беручи до уваги, що повнота клінічних, лабораторних та інтрументальних 

досліджень у контингенту, який вивчався в ретроспективному 

лонгітудинальному дослідженні, залежала від часу, місця, технічних та 

діагностичних можливотей теритріальних закладів охорони здоров’я, нами 

сформовані відповідні однорідні за досліджуваними показниками когорти. 

Такий підхід дозволив сформувати за наявних клінічних, інструментальних та  

лабораторних показників відповідні репрезентативні групи, які обєднані у 

наступні когорти хворих з: 

  - гострою інтоксикацією гербіцидами на основі 2,4-Д (n=162); 

  - гострою інтоксикацією фосфорорганічними пестицидами (n=60); 

  - гострою інтоксикацією синтетичними піретроїдами (n=14); 

  - з хронічною інтоксикацією пестицидами (n=70); 

  - у яких досліджена спонтанна електрична активність мозку  (n=44); 

  - вегетативно-сенсорною поліневропатією  (n=51); 

  - токсичним ураженням гепатобіліарної системи (n=158); 

  - внутрішньо-печінковим холестазом (n=306); 

  - внутрішньопечінковим холестазом, у яких досліджені біохімічні 

показники  (n=61); 

   - токсичним ураженням гепатобіліарної системи, у яких досліджені 

прооксидантна і антиоксидантна система (n=115); 

   - які перенесли інтоксикації пестицидами, у яких досліджені метаболічні 

та обезогенні ефекти, антропометричні та біохімічні показники (n=174); 
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    - гострим отруєнням 2,4-Д, у яких досліджені у віддаленому періоді  

антропометричні показники, ліпідний обмін та вміст гормонів жирової тканини 

(n=23). 

2.5. Методи досліджень. 

Вже в перші години після отруєння на базі дільничних або районних 

лікарень усім постраждалим за рекомендаціями, розробленими співробітниками 

Наукового центру [273], проводилась неспецифічна детоксикаційна терапія, яка 

включала інтенсивний теплий душ з милом, надання сольового проносного, 

промивання шлунку з ентеросорбентом СКН-І або карболонгом (25,0г на 1л 

води), рясне лужне пиття до 2-3 л на добу з одночасним призначенням 

діуретика, а також інфузії реополіглюкіну або реосорбілакту 200-400 мл на 

добу та симптоматична терапія. 

У перші дві доби при виражених формах інтоксикації призначалась 

гіперосмолярна діарея, яка стимулювалась прийомом розчину сорбіту або 

сірчанокислої магнезії (25,0г на 200,0 мл води 2-3 рази на добу). При гострих 

отруєннях ФОП в якості антидоту призначався атропін сульфат 0.1% розчин 1-2 

мл. При необхідності, повторні дози препарату вводились з інтервалом 20-30 

хвилин до ослаблення симптомів холінергічного кризу, появи тахікардії або 

аритмії. При виражених формах інтоксикації ФОП разом з атропіном було 

застосовано дипіроксим бромистий 15% – 1,0 в/в або в/м 1-3 рази на добу з 

інтервалом 1-2 години, при необхідності – протягом 2-3 діб, доза на курс 

лікування – 3-10 мл, або діетиксим 10% розчин 1-2 мл в перші дві доби. 

Основним орієнтиром ефективності атропінізації було збільшення розширення 

зіниць до 4-5мм та підтримка їх ширини повторним введенням. 

 Переважно на 2-3 добу хворі з гострою інтоксикацією П були переведені 

до клініки Наукового центру, де продовжувалась детоксикаційна терапія. При 

інтоксикації ФОП призначення атропіну та реактиваторів АХЕ було 

продовжено до зникнення проявів холінергічного кризу – до 3-4 діб. При 

значному нікотиноподібному синдромі (оцінювався переважно по вираженості 
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міофібриляцій) вводився 3% пахікапрін 3-4 мл 3-4 рази на добу. Усім 

госпіталізованим у клініку хворим з гострою інтоксикацією П призначались 

загальноклінічні обстеження, які включали загальний аналіз крові, сечі, ЕКГ, 

УЗД органів черевної порожнини та серця, рентгенографію органів грудної 

клітки, реовазографію судин кінцівок та головного мозку. Загальноклінічне 

біохімічне обстеження включало показники за стандартними методиками, 

викладеними в керівництві з біохімічних методів дослідження «Клинические 

лабораторные тесты от А до Я и их диагностические профили» за 

В.С.Камишніковим [274] та Л.Л. Громашевською [275]. 

При обстеженні хворих використовували загально-клінічні методи: огляд, 

опитування, вивчення медичної документації (даних амбулаторної картки, 

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

виробництві, токсикологічних досліджень щодо рівнів вмісту П в повітрі 

робочої зони, а також сечі і крові потерпілих), антропометричні дані, 

ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з еластографією, а 

також біохімічні дослідження. При встановленні діагнозу токсичного ураження  

печінки печінки (K71 за МКХ-10) у постраждалих виключали вірусну етіологію 

з визначенням серологічних маркерів вірусних гепатитів. Для оцінки 

функціонального стану ГБС визначали 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 (ГГТ), вмісту 

білірубіну (БР), альбумінів (А), глобулінів (Г), жовчних кислот (ЖК), 

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

реактивного білку (С-РБ) і показників тимолової проби (ТП) за допомогою 

уніфікованих стандартних методів [274,275]. В якості показників перекисного 

окислення ліпідів (ПОЛ) в роботі досліджувався рівень малонового диальдегіду 

(МДА) у крові за взаємодією з тіобарбітуровою кислотою [274]. В якості 

показників активності антиоксидантної системи досліджувались рівні 

церулоплазміну – КФ 1.16.3.1 (ЦП) та супероксиддисмутази – КФ 1.15.1.1 
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(СОД) за методом Mistar та Fridovich в модифікації Макаревича О.П. і 

співавторів [276] та SH-груп [274]. Для оцінки вираженості метаболічного 

ендотоксикозу визначали вміст середньомолекулярних пептидів (СМП) на 

хвилі 254 і 280 нм [277]. Диференційований діагноз основних синдромів 

ураження ГБС визначався на підставі комплексного клініко-біохімічного та 

ультразвукового дослідження еластографією відповідно до [169, 172, 173]. Так, 

цитолітичний синдром, який є найважливішим синдромом, наявність, прояви та 

етіологія якого визначає всю стратегію лікування гострої гепатопатії або 

хронічного токсичного, вірусного або іншої етіології гепатиту, що розвивається 

в наслідок підвищення проникності мембран і дистрофії гепатоцитів, 

встановлювався при підвищенні активності в сироватці крові АЛТ, АСТ і ГГТ 

[169, 172]. Ступінь активності гострої гепатопатії або хронічного токсичного 

гепатиту встановлювали переважно за рівнем АЛТ в крові: при збільшенні його 

рівня в 2 рази – слабка активність (І ст.), при підвищенні в 3-10 разів – помірна 

ступінь активності (ІІ ст.) [169, 172]. Випадків вираженої активності (ІІІ ст.) з 

підвищенням рівня АЛТ більше, ніж на порядок величин не спостерігалося. 

Синдром внутрішньопечінкового холестазу (ВПХ), який свідчить про 

порушення проникності базолатеральної і каналікулярної мембрани, 

порушення цитоскелету гепатоцитів і ендотеліоцитів канальців, а також про 

порушення метаболізму і складу жовчних кислот [173-178], діагностувався у 

разі підвищення рівнів в крові ЛФ, ГГТ, кон'югованого і загального білірубіну, 

вільних жовчних кислот (ЖК) і тригліцеридів (ТГ). Гепатодепресивний 

(гепатопривний) синдром або синдром зниження синтетичної функції печінки, 

який поєднується зазвичай зі зниженням її детоксикаційної функції печінки 

[169, 172], діагностували при зниженні в крові рівня альбуміну з відносним 

підвищенням концентрації в крові високомолекулярних білків – γ-глобулінів, а 

також при зниженні рівня ПТ, ФГ, ХС, ХЕ, ЦП і підвищенні рівня тимолової 

проби (ТП). Наявність і ступінь вираженості стеатозу встановлювали на 

підставі даних ультразвукового дослідження печінки з еластографією. Ступінь 
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вираженості стеатозу (S) визначали за коефіцієнтом ослаблення ультразвуку 

[279]: S1 – 2,20-2,29 дБ/см (легкий стеатоз, обумовлений, як правило, 

залученням від 5 до 33% гепатоцитів); S2 – 2,30-2,90 дБ/см (помірний стеатоз з 

залученням 33-66% гепатоцитів); S3 – понад 2,90 дБ/см (виражений стеатоз з 

залученням понад 66% гепатоцитів) [279]. Стеатогепатит або неалкогольний 

стеатогепатит встановлювали при додатковому збільшенні розмірів печінки і 

підвищенню рівня АЛТ, АСТ, ГГТ, ТП. 

Для оцінки надмірної маси тіла і ожиріння проводили антропометричні 

обстеження стандартними методиками: вимірюванням окружності талії (ОТ) і 

розрахунком індексу маси тіла (ІМТ) за формулою Ketle [197]: 

ІМТ = маса тіла в кг / зріст в м² 

Для оцінки ліпідного обміну у хворих, які перенесли гострі та хронічні 

інтоксикації пестицидами, досліджували рівень загального холестерину (ХС), 

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

які визначали в сироватці з використанням реактивів Cormay (Польща) 

колориметричним ензимним методом на біохімічному аналізаторі. Вміст 

холестерину, ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) обчислювали за 

формулою W.T. Friedewald [197]: 

ХС ЛПНЩ = ЗХС – (ХС ЛПВЩ + ТГ / 2,22) 

Оцінка показників рівня ліпідів проводилася за критеріями, 

рекомендованими Американською і Європейською асоціаціями з вивчення 

атеросклерозу [195, 197, 280]. Показники вважались нормальними при рівні 

тригліцеридів (ТГ) < 1,7 ммоль/л, загального холестерину (ЗХС) < 5,2 ммоль/л, 

холестерину ліпідів низької щільності (ХС ЛПНЩ) < 3,9 ммоль/л, холестерину 

ліпідів високої щільності (ХС ЛПВЩ) > 1,03 ммоль/л, коефіцієнт атерогенності 

(ХС ЛПНЩ / ХС ЛПВЩ) < 3. 

З метою дослідження вуглеводного обміну визначали рівні глюкози крові 

глюкозооксидантним методом з використанням реактивів Human (Німеччина); 

методом ІФА в сироватці крові визначали вміст інсуліну (Insulin ELISA DPG 
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Instruments GmbH, Німеччина). Для визначення інсулінорезистентності 

розраховували індекс HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin 

Resistance) [196] за формулою: 

HOMA-IR = глюкоза крові натще (ммоль/л) × інсулін крові натще 

(мкОД/мл) / 22,5 

Стан вуглеводного обміну оцінювався на основі рекомендацій ВООЗ 

(1998) [195,197]. Нормальною вважалась концентрація глюкози сироватки крові 

натщесерце < 5,6 ммоль/л. За нормальні значення були прийняті показники 

інсуліну натщесерце < 25 мкОд/мл, індекс HOMA-IR< 2,77. 

Рівень дисліпопротеїнемії через 8-10 років у хворих, які перенесли гостру 

інтоксикацію 2,4-Д у віддаленому періоді, досліджували на базі медичної 

лабораторії «ДІЛА» м.Києва. Вміст гормонів жирової тканини в сироватці крові 

визначали методом ІФА - rider Anthos 2020 (Австрія). Лептин, резистин і 

адипонектин визначали за допомогою реактивів «Demeditec diagnostics» 

(Німеччина). Рівень вмісту TNF-α в сироватці крові визначали за допомогою 

реактивів «Human TNF-α Platinum bioseins» Bender Med-sistems (Австрія) у 

відділі «Інститут експериментальної токсикології та медико-біологічних 

досліджень» Наукового центру. 

Лабораторні дослідження були проведені у вихідному періоді гострих 

інтоксикацій і ХІП, а також через рік в клініко-діагностичній лабораторії 

клініки Наукового центру (зав. лабораторією – к.м.н. Стахович В.І.) та 

лабораторії експериментальної токсикології (керівником був к.м.н. Г.М. 

Проданчук), за що ми висловлюємо свою вдячність. Токсиколого-гігієнічні 

дослідження при розслідувані етіології гострих отруєнь П проводили спільно з 

співробітниками відділу пестицидів і агрохімікатів (керівник к.м.н. Лепьошкин 

І.В.), за що ми теж висловлюємо свою вдячність. 

Статистичну обробку результатів досліджень проводили з використанням 

програми «Program Office Excel, 2010» з визначенням середнього значення 

вибірки (М), похибки репрезентативності (m), критерію Ст’юдента (t), 



76 
 

 
 

показника вірогідності даних (р), коефіцієнта кореляції (r) методом рангової 

кореляції Спірмена. Усі клінічні дослідження при обстежені та лікуванні 

хворих проводили з урахуванням норм біоетики, медичної деонтології та 

методичних підходів, що відповідають сучасним міжнародним та національним 

вимогам: Наказ МОЗ України від 10.03.2006 р. № 66 «Про затвердження 

порядку проведення клінічних випробувань і типового положення про комісію 

з питань біоетики». 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ З ГОСТРИМИ ТА 

ХРОНІЧНИМИ ІНТОКСИКАЦІЯМИ ПЕСТИЦИДАМИ. 

 

3.1. Клінічна характеристика хворих з гострою інтоксикацією 

пестицидами. 

Ретроспективно проаналізовані клінічні прояви та лабораторні показники 

в гострий початковий період та через рік у 60 хворих з гострою інтоксикацією 

ФОП, у 162 –2,4-Д і у 14 – СП, а також у 70 хворих з ХІП при первинній 

госпіталізації. 

Ознаки гострої інтоксикації ФОП у більшості постраждалих виникли 

через 2-3 години після інгаляційного та перкутаного виробничого впливу. 

Основними скаргами потерпілих були підвищені сльозо- та слиновиділення 

(100 %), головний  біль і запаморочення (100 %), кашель – сухий  надсадний  

(70 %) або з рясним слизовим мокротинням (30,0 %), судоми в м'язах кінцівок 

(76,7 %), парестезії в кистях і стопах (91,7 %), нудота (100 %), блювота (76,7 

%), біль у правому підребер'ї (13,3 %), біль у ділянці серця (18,3%). Залежно від 

вираженості скарг, клініко-лабораторних показників і стійкості клінічних 

проявів, відповідно до рекомендацій [1,71] у 51 з 60 хворих (85 %) був 

визначений легкий ступінь (I ст.), у 6 (10 %) – середній (II ст.) та у 3 (5 %) – 

тяжкий ступінь (III ст.) інтоксикації (табл. 3.1). 

Легкий, або I ст. гострої інтоксикації ФОП характеризувався незначно 

вираженим холінергічним кризом, короткочасними судомами в м'язах кінцівок 

в 37 з 51 випадку (72,5 %), парестезіями в кистях та стопах, легкою 

брадикардією, незначним міозом у перші дві доби, зниженням активності 

сироваткової холінестерази (ХЕ) та еритроцитарної ацетилхолінестерази (АХЕ) 

на 10-40 % та 12 і 24 % відповідно, які в більшості випадків (у 42 з 51 хворих, 

82,4 %) відновлювалися через 5-7 діб після кількох ін'єкцій атропіну сульфату. 
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                                                                                                          Таблиця 3.1 

Розподіл хворих з гострою інтоксикацією ФОП залежно від професії та ступеня 

вираженості інтоксикації 

Фосфор-
органічні 

пестициди 

Кількість 
хворих Професія 

Ступінь інтоксикації 

легкий середній тяжкий 
Карбофос 8 Садівники 8 - - 
Карбофос 2 Дезінфектори 1 1 - 
Карбофос 3 Скотарі 3 - - 
Дихлофос 6 Робітники корівника 2 2 2 

Дихлофос 2 Робітники складів 
отрутохімікатів 1 - 1 

Фозалон 3 Механізатори 3 - - 
Диметоат 36 Виноградарі 33 3 - 

Разом 60  51 / 85 % 6 / 10 % 3 / 5 % 
 

Основні прояви холінергічного кризу у 42 хворих (82,4 %) регресували в 

процесі відновлення ХЕ і АХЕ вже в перші три доби, проте, хворих цієї групи 

протягом 8-10 днів продовжували турбувати головний біль, запаморочення, 

загальна слабкість, безсоння, емоційна лабільність, зниження апетиту. У них 

спостерігався червоний стійкий дермографізм, акроціаноз, акрогіпергідроз, 

артеріальна гіпотонія, лабільність пульсу і АТ, що свідчило про розвиток 

астено-вегетативного синдрому (АВС).  

Середній, або II ст. гострої інтоксикації ФОП виявлено в 6 випадках (1 

випадок отруєння карбофосом, 2 – дихлофосом та 3 – диметоатом, (табл. 3,1)). 

II ст. характеризувались більш вираженим і тривалішим холінергічним кризом, 

який проявлявся збудженням, вираженими сльозо- і слинотечою, вираженим і 

стійким міозом, брадикардією в перші 1-2 доби, яка змінювалася тахікардією в 

наступні дні, інтенсивними клоніко-тонічними судомами та міофасцикуляціями 

м'язів кінцівок, нудотою, блювотою, надсадним кашлем з рясним слизовим 

мокротинням, стійким пригніченням ХЕ і АХЕ (на 50-70 %). В усіх 6-ти хворих 

з II ст. гострої інтоксикації вже в перші 6-10 годин спостерігався розвиток 

проміжного (міастеноподібного) синдрому з різкою м'язовою слабкістю 
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(особливо м'язів шиї, повік та кінцівок), який тривав до 4-7 діб з подальшим 

розвитком токсичної енцефалопатії з частими вегетативними кризами, появою 

субкортикальних знаків, підвищенням сухожилкових рефлексів, появою 

патологічних стопних рефлексів. 

Тяжкий, або III ст. гострої інтоксикації ФОП, спостерігався у 3-х 

випадках отруєння дихлофосом (у 2-х робітників, які додавали даний 

інсектицид до вапняного розчину для побілки корівника та проводили побілку 

протягом 2-3 днів, а також у 1-го робітника складу зі зберігання отрутохімікатів 

через аварійну ситуацію, табл. 3.1). Клінічні прояви характеризувалися тими ж 

скаргами та об'єктивними порушеннями, що й у хворих з II ст., а також втратою 

свідомості (від декількох годин до доби) та поліорганною патологією із 

стійкими віддаленими нейротоксичними ефектами у вигляді відтермінованої 

полінейропатії (3 випадки) з розвитком енцефаломієлополінейропатії з 

нейропсихічними порушеннями із зниженням когнітивних функцій у 1-му 

випадку. У 32 з 60 (53,3 % ) хворих з гострою інтоксикацією ФОП було 

виявлено токсичне ураження ГБС. З 32 у 30  (93,7%) спостерігався 

цитолітичний синдром з підвищенням рівня трансаміназ (АЛТ і АСТ), 8 хворих 

(25 %) сформувався гепатодепресивний синдром. У 13 з 32 хворих з гострим 

отруєнням ФОП був виявлений синдром внутрішньопечінкового холестазу, у 7 

на фоні синдрому токсичного гепатиту і в 6 – без ознак цитолітичного 

синдрому. 

Дослідження рівнів ХЕ і еритроцитарної АХЕ показало, що в першу добу 

у більшості хворих з I ст. гострої інтоксикації ФОП вони були нижчими на 20-

40%, ніж у осіб контрольної групи. Якщо у здорових осіб рівень ХЕ коливався 

від 204,3 до 329,2 ммоль/схл, АХЕ – від 247,4 до 368,5 ммоль/схл, а середні рівні 

становили 262,3 ± 5,62 ммоль/схл і 278,4 ± 5,45 ммоль/схл відповідно, то у 

хворих з I ст. гострої інтоксикації середні рівні були достовірно нижчими. 

Причому в той час як рівень ХЕ у сироватці крові у цих хворих був зниженим у 

середньому на 12 %, то рівень АХЕ в еритроцитах – на 24 %, що свідчить про 
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більшу чутливість та інформативність даного показника. Ще більш виражене 

пригнічення як ХЕ, так і АХЕ спостерігалося у хворих з II і III ст. гострої 

інтоксикації, яке в першу добу було достовірно нижчим, ніж в осіб з I ст. та осіб 

контрольної групи (в середньому на 73,8 % і 78,8 % відповідно). Відновлення 

ХЕ і АХЕ в осіб даної групи проходило повільно, через 5-7 діб їхні рівні були 

нижчими, ніж у здорових осіб (понад 50 %), через 15-20 діб – на 40-45% і 

нормалізувалися лише через 30-40 діб. 

Гостра інтоксикація гербіцидом амінної солі 2,4-Д спостерігалася у 162 

буряководів, у яких серед клінічних проявів переважали неврологічні 

порушення. У постраждалих превалювали скарги на головний біль, 

запаморочення, нудоту, блювоту, загальну слабкість, хиткість ходи, парестезії в 

ділянці обличчя, язика, губ, оніміння і судоми в кінцівках. У 34-х випадках 

відзначався ниючий біль в правому підребер'ї, в 72-х випадках – ниючий біль у 

ділянці серця, тахікардія, задишка при прискореній ходьбі.  

Периферичні неврологічні порушення дозволили діагностувати 

вегетативно-сенсорну поліневропатію (ВСП) у 97 з 162 хворих (59,8 %). 

Залежно від вираженості периферичних неврологічних порушень у 80 з 97 

хворих (82,4 %) було діагностовано І ст. вираженості ВСП, а в 17 з 97 (17,6 %) – 

II ст. Залежно від клінічних неврологічних порушень у 86,4% випадків був 

діагностований астено-вегетативний синдром (АВС), у 20 (12,4%) – токсична 

енцефалопатія (ТЕ) (табл. 3.2). 

Клініко-лабораторне обстеження дозволило виявити токсичну 

кардіоміопатію з порушенням діастолічної функції серця в 35 % випадків та 

токсичне ураження гепатобіліарної системи – в 35,8 %. В поодиноких випадках 

спостерігались розвиток гострого ерозивного гастриту та гіпохромної анемії. 

З гострою інтоксикацією СП обстежено 14 осіб. Всі постраждалі після дії 

СП відзначали інтенсивний головний біль, запаморочення, загальну слабкість, 

печіння і гіперемію шкіри обличчя, кінцівок, видимих слизових оболонок, 



81 
 

 
 

склери, виражені парестезії шкіри обличчя, особливо в зоні носогубного 

трикутника, нудоту, блювоту різної інтенсивності. 

                                                                                                           Таблиця 3.2  

Частота основних клінічних синдромів у хворих з гострою інтоксикацією 

гербіцидами на основі 2,4-Д 

Неврологічні синдроми Частота синдромів у хворих (n=162) 
абс. % 

Астено-вегетативний 
синдром: 140 86,4 

І ступінь 98 70,0 
ІІ ступінь 42 30,0 
Токсична енцефалопатія: 20 12,4 
І ступінь 18 90,0 
ІІ ступінь 2 10,0 
Вегетативно-сенсорна 
поліневропатія верхніх та 
нижніх кінцівок: 

97 59,8 

І ступінь 80 84,2 
ІІ ступінь 17 17.6 
Ураження гапатобіліарної 
системи 58 35,8 

Примітка: n – кількість осіб у групі 

У більшості випадків спостерігалася помірна гіперсалівація, сльозотеча, 

кашель зі слизистим мокротинням, особливо при отруєнні СП на основі 

дельтаметрину та циперметрину. У 9 хворих був біль у правому підребер’ї. 

Частота і прояв клінічних синдромів у хворих з гострою інтоксикацією різними 

СП наведена в табл. 3.3. 

АВС, що спостерігався у 9 з 14 постраждалих, характеризувався 

невротичними реакціями і симпато-адреналовими кризами різного ступеню 

вираженості і частоти, які проявлялися ознобом, тахікардією, підвищенням 

артеріального тиску. У 4-х хворих з гострою інтоксикацією децисом і у 2-х з 

отруєнням суміцидином у першу добу спостерігалось підвищення температури 

тіла до 37,7-38,20 С. У 9-ти хворих з отруєнням СП на тлі нудоти і блювоти 

відзначалися гіркота в роті і біль у правому підребер'ї, помірна гепатомегалія з 
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помірним цитолітичним синдромом (збільшення активності АЛТ, АСТ), з 

підвищенням рівня показників внутрішньо-печінкового холестазу або 

тимолової проби і деяким зниженням протромбінового індексу, що дозволило 

діагностувати синдром токсичної гепатопатії. У 2-х хворих з гострою 

інтоксикацією децисом розвинувся дерматит обличчя та кистей рук. 

Таблиця 3.3 

Частота і вираженість основних клінічних синдромів у хворих з гострою 

інтоксикацією синтетичними піретроїдами СП 

Назва 
препара-
тивної 
форми 

Назва діючої 
речовини 

Кількість 
хворих 

Клінічні синдроми у хворих (n=14) 

Токсична 
енцефало- 

патія 

Астено- 
вегетатив-

ний 
синдром 

Токсичне 
ураження 
печінки і 
біліарної 
системи 

Дерматоз 
обличчя 
та кистей 

рук 

1 ст. 2 ст. 1 ст. 2 ст. 
Децис  

2,5 % к.е. Дельтаметрин 9 2 2 3 2 9 2 

Арриво  
2,5 % к.е. Циперметрин 1 - 1 - - - - 

Суміцидин 
20% к.е. Фенвалерат 3 - - 1 2 - - 

Карате  
5% к.е. 

Лямбда-
цигалотрин 1 - - - 1 - - 

Примітка: n – кількість осіб у групі 

При динамічному спостереженні виявлено певну стійкість неврологічних 

проявів інтоксикації з повільним зменшенням ступеня їх проявів. Токсична ЕП 

у 4-х хворих трансформувалася через рік в АВС. Залишкові явища АВС 

спостерігалися навіть через 6 років динамічного спостереження у вигляді 

невротичних реакцій і періодичних вегетативних симпато-адреналових кризів. 

Таким чином, у сільському господарстві України з ліквідацією колгоспів і 

утворенням численних господарських товариств, фермерських господарств та 

дрібних приватних підприємств зменшилися можливості ефективного 

санітарного контролю за умовами праці робітників. У зв'язку з цим часто грубо 
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порушуються гігієнічні вимоги до зберігання та застосування П, що нерідко 

супроводжується розвитком групових отруєнь агрохімікатами. Основною 

причиною санітарно-гігієнічних порушень є відсутність узгодження планів 

застосування П як між різними землекористувачами, так і уповноважених 

органів державного контролю.  

У структурі групових гострих отруєнь П у сільськогосподарських 

працівників переважають отруєння гербіцидами на основі 2,4-Д, ФОП і СП. У 

професійному складі постраждалих переважають буряководи, виноградарі, 

рідше – садівники і робітники складів для зберігання отрутохімікатів.  

У більшості випадків гострої інтоксикації П у працівників розвиваються 

внаслідок зносу із сусідніх ділянок, які одночасно піддаються обробці П, рідше 

– внаслідок нещасного випадку на виробництві в результаті грубих порушеннях 

гігієнічних регламентів застосування засобів захисту рослин. Поряд з 

неврологічними порушеннями при гострих інтоксикаціях пестицидами 

формуються токсичні ураження гепатобіліарної системи: при гострих 

інтоксикаціях ФОП – 53,3 %, 2,4-Д – в 35,8 %,  СП – в 64,2 % випадків. 

 

3.2. Клінічна характеристика хворих з хронічними інтоксикаціями 

пестицидами 

Особливості клінічної картини, синдромологія клінічних проявів і 

характер їх перебігу ретроспективно проаналізовані у 70 хворих з ХІП. В 

клінічній картині у всіх хворих, при первинній госпіталізації, переважали 

ознаки ураження нервової і у більшості – ГБС. Ураження центральної нервової 

системи (ЦНС) характеризувались розвитком токсичної енцефалопатії (ТЕ) у 13 

із 70 хворих (18,6 %) і астено-вегетативного синдрому (АВС) – у 39 (55,7 %). 

Хворі з АВС скаржились на частий головний біль, запаморочення, загальну 

слабкість, роздратованість, відчуття тривоги, зниження і втрату апетиту, 

підвищення або зниження слиновиділення, гіпергідроз долонь, порушення сну 

у вигляді важкого засинання, частих пробуджень серед ночі, важких сновидінь 
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в короткі проміжки сну, на наявність судинних кризів різної частоти переважно 

симпато-адреналового характеру – у 30 із 39 хворих (80 %). Основною 

особливістю вегетативних кризів у обстежених хворих була наявність як 

суб’єктивних, так і об’єктивних розладів і їх полісистемність: вегетативні 

прояви в дихальній, серцево-судинній, сечовидільній системах і розлади 

шлунково-кишкового тракту.  

Найбільш частими вегетативними проявами були лихоманка, відчуття 

нестачі повітря, дискомфорт і біль у лівій половині грудної клітки, серцебиття, 

пульсація, відчуття перебоїв, завмирання серця, рідше, відмічались в цей час 

відрижка, нудота, неприємні відчуття в епігастральній області, по ходу 

кишківника. У більшості хворих в момент кризу спостерігались підвищений 

артеріальний тиск, запаморочення, пітливість, відчуття жару і холоду, 

парестезії і похолодання кистей і стоп. В переважній більшості випадків напади 

закінчувались поліурією і нерідко частим рідким випорожненням. У випадках 

між кризами головний біль, запаморочення, загальна слабкість, коливання АТ 

та інші перераховані скарги були менш виражені, вегетативні кризи були 

короткотривалі (не більше 30 хвилин), неінтенсивними і нечастими (не частіше 

одного разу на тиждень) – хворим встановлювалась І ступінь (ст.) вираженості 

АВС. Особам з інтенсивними, тривалими (більше 30 хвилин) і частими кризами 

(декілька разів на тиждень, а інколи на день) – встановлювалась ІІ ст. 

вираженості АВС. У хворих з ІІ ступенем АВС кризи супроводжувалися 

вираженими емоційно-афектними компонентами (страхом смерті, страхом 

зійти з розуму), або навіть тривожно-фобічними синдромами (відчуттям 

тривоги, пригніченості або агресивності і роздратованості по відношенню до 

оточуючих, страхом обмеженого простору). Нерідко, в період кризу 

підсилювалися когнітивні розлади (відчуття дереалізації, «дурноти в голові», 

відчуття віддалення або приглушення звуків та ін.). Кризи при І ст. АВС, як 

правило, провокувались психогенними або фізичними факторами (стресові 

ситуації, фізичне навантаження, переохолодження або гіперінсоляція, зміна 
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погоди). Часто пацієнти скаржились на поганий сон, швидку втомлюваність, 

відчуття важкості в верхніх і нижніх кінцівках. При ІІ ст. АВС в більшості 

випадків розвивалися без провокуючих факторів.  

Синдром токсичної енцефалопатії (ТЕ) І ст. був діагностований у 

випадках з частим стійким або тривалим головним болем, запамороченням, при 

наявності десимінованої неврологічної симптоматики з активацією 

субкортикальних рефлексів, ознак ураження окомоторних та інших 

черепномозкових нервів, підвищення сухожильних рефлексів, анізорефлексії. 

ТЕ ІІ ст. була діагностована у випадках, коли до наведених симптомів 

приєднувались значні прояви ураження ЦНС з ознаками пірамідизації, 

одностороннього паркінсоноподібного синдрому (3 випадки), з судомною 

готовністю мозку (3 хворих), яка проявлялась змінами ЕЕГ на фоні грубої 

десинхронізації біоелектричної активності мозку з частими інтенсивними і 

тривалими вегетативно-судинними пароксизмами. 

У одного із 9 хворих з ТЕ ІІ ст. спостерігався синдром нарколепсії з 

короткочасним засинанням на фоні бадьорості, що відмічалось при оглядах 

лікарем та оточуючими родичами. На ЕЕГ у хворого спостерігалися грубі зміни 

біоелектричної активності мозку з ураженням серединних структур. В 1 

випадку ТЕ поєднувалася з нейроретинопатією, частковою атрофією зорових 

нервів з різким зниженням зору. В 4 із 9 випадків у хворих з ТЕ ІІ ст. 

спостерігався помірний лікворо-гіпертензивний і вестібуло-атактичний 

синдроми.  

Частота основних клінічних синдромів ХІП в залежності від професії і 

ступеню вираженості представлена в таблиці 3.4, з якої видно, що серед 

неврологічних синдромів ураження ЦНС (АВС і ТЕ) превалювали у робітників 

складів зі зберігання отрутохімікатів (ТЕ І ст. – в 7,7 % і ІІ ст. – в 46,2 %) і у 

тютюнників (ТЕ ІІ ст. – в 33,3 %). 
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                                                                                                                                                                                                  Таблиця 3.4 
Частота основних клінічних синдромів хронічної інтоксикації пестицидами і ступенів їх вираженості у залежності від професії 

Примітка: n – кількість осіб у груп

Професійні групи 

Кількість 
хворих з 

хронічною 
інтоксика-

цією 
пестицида

-ми 

Клінічні синдроми 

Токсична 
енцефалопатія  

(n=7) 

Астено-
вегетативний 

синдром 
(n=39) 

ВСП 
(n=4) 

Токсичний 
гепатит 
(n=59) 

Обструктив-
ний бронхіт 

(n=4) 

І ст. ІІ ст. І ст. ІІ ст. І ст. ІІ ст. І ст. ІІ ст. 
І 

ст
. 

ІІ ст. 

Завідуючі і робітники 
складів для зберігання 

отрутохімікатів 
13 1 

(7,7 %) 
6 

(46,2 %) - 6 
(46,1 %) 

4 
(30,8 %) 

9  
(69,2 %) 

4 
(30,8 %) 

9  
(69,2 %) - 2  

(15,4 %) 

Механізатори 25 - 1 
(4,0 %) 

10 
(40,0%) 

2 
(8,0 %) 

22 
(88,0 %) 

3  
(12,0 %) 

11 
(44,0 %) 

3  
(12,0 %) - - 

Тютюнники 7 - 2 
(33,3 %) 

1 
(16,7 %) 

3 
(50,0 %) 

2 
(33,3%) 

3  
(50,0 %) 

1 
(16,7 %) 

5  
(83,3 %) - - 

Садівники-
виноградарі, агрономи 

із захисту рослин 
17 3 

(17,6 %) - 8 
(47,1 %) 

1 
(5,9 %) - - 10 

(58,8 %) 
7  

(41,2 %) - - 

Дезінфектори 8 1 
(12,5 %) - - 7 

(87,5 %) 
1 

(12,5 %) 
4 

(50,0 %) 
3  

(37,5 %) 
5  

(62,5 %) - 2  
(25,0 %) 

Всього 70 5 
(7,1 %) 

9 
(12,9 %) 

19 
(27 %) 

20 
(28,6 %) 

22 
(41,4 %) 

19  
(27,2 %) 

29  
(41,4 %) 

30  
(42,9 %) - 4  

(5,7 %) 
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Серед 25 механізаторів з ХІП ТЕ діагностована лише в одному випадку у 

хворого 28 років зі стажем роботи всього 8 років, у якого ТЕ поєднувалася з 

нейроретинопатією з частковою атрофією зорових нервів. З анамнезу 

встановлено, що півроку назад хворий переніс гостре отруєння гербіцидами, 

яке супроводжувалося нудотою, блюванням, головним болем, різзю в очах, 

почервонінням повік, парестезіями в кистях і ступнях. Протягом тижня він 

знаходився вдома, до лікаря не звертався, після цього продовжував щоденно 

працювати з пестицидами, сіяв протруєне зерно, долучався до роботи на вузлі 

для приготування робочих розчинів пестицидів. Став відмічати щоденно 

головний біль, запаморочення, парестезії і болі в кистях і ступнях, поступове 

зниження зору. Після обстеження в Центрі розсіяного склерозу та в Інституті 

очних хвороб на сумісній ЛКК клініки ЕКОГІНТОКСу і Інституту медицини 

праці АМН України був встановлений діагноз ХІП з синдромом ТЕ ІІ ст. з 

токсичною нейроретинопатією з частковою атрофією зорових нервів, 

вегетативно-сенсорною поліневропатію (ВСП) ІІ ст.. Хворий був 

інвалідизований (встановлена І група інвалідності), при спостережені протягом 

5 років відмічався незначний регрес клінічних проявів без відновлення зору.  

Серед садівників, виноградарів, дезінфекторів і агрономів синдром ТЕ не 

був діагностований. Аналіз ЕЕГ у 36 хворих показав, що у осіб з ХІП з АВС 

відзначалися частіше помірно виражені загальномозкові зміни біоелектричної 

активності. У хворих з ТЕ переважали ЕЕГ із грубо дезорганізованою 

активністю, що свідчить про глибокі зміни біоелектричної активності мозку. 

Основні закономірності змін ЕЕГ представлені в табл. 3.5. При проведенні ЕХО 

– енцефалографічних (ЕХОЕГ) досліджень у 38 осіб із 48 обстежених (79,2 %) 

виявлені ознаки порушення ЕХО-сигналів, що проявлялись розширенням М-

ЕХО-сигналів, його зсувом в одну із сторін, збільшенням амплітуди 

латеральних ЕХО-сигналів. 
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Ураження периферичної нервової системи у вигляді вегетативно- 

сенсорної поліневропатії (ВСП) відмічалось у всіх 70 хворих з ХІП, у 29 

випадках (41,4 %) виявлена І ст. ВСП і в 41 випадку (58,6 %) – ІІ ст. ВСП. 

Синдром ВСП виявлений у 100 % випадків інтоксикації у робітників різних 

професій (табл. 3.4), але важчі форми (ВСП ІІ ст.) частіше діагностовані у 

робітників складів зі зберігання отрутохімікатів (69,2 % випадків), у 

механізаторів (56,0 % випадків). Слід відмітити, що в ґенезі ВСП у 

механізаторів має значення не тільки хімічний фактор, але і фізичний – дія 

загальної вібрації. 

 

                                                                                                           Таблиця 3.5 

Частота основних якісних характеристик спонтанної електричної активності 

мозку (у %) 

Характеристика ЕЕГ 

Групи обстежених 

Астено-вегетативний 

синдром (n=32) 

Токсична 

енцефалопатія (n=12) 

абс. % абс. % 

α-активність 28 87,5 5 41,7 

β-активність 2 6,3 3 25 

δ-активність 2 6,3 0 0 

Плоский тип ЕЕГ 3 9,4 0 0 

Гіперсинхронний тип ЕЕГ 0 0 4 33,3 

Регулярний тип ЕЕГ 22 68,7 1 8,3 

ЕЕГ із переваженням помірно 

дезорганізованої активності 
7 21,9 2 16,7 

ЕЕГ із переваженням грубо 

дезорганізованої активності 
2 6,3 10 83,3 

Примітка: n – кількість обстежених. 
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 Але, оскільки у цих хворих ВСП поєднувалась з вираженим АВС або 

токсичним гепатитом, ці випадки патології віднесені до ХІП, а не до 

вібраційної хвороби. У тютюнників і дезінфекторів також виявлялись 

переважно виражені форми ВСП (83,3 і 62,5 % відповідно).  

Діагностика ВСП ґрунтувалася на скаргах хворих на парестезії у кистях і 

ступнях, на оцінці рівня і ступеню порушень больової чутливості, а при важчих 

формах – на оцінці вегетативних проявів: зміни кольору шкірних покровів на 

кистях і ступнях у вигляді ціанозу або їх блідості, появи акрогіпотермії і 

трофічних розладів (гіперкератоз або зменшення шкірного малюнка пальців, 

оголення нігтьового ложа, ламкість нігтів і т.д.), а також на показниках 

пальцевої адреналової і холодової проб (таб. 3.6 і таб. 3.7). 

У 30 практично здорових осіб, не пов'язаних із впливом токсичних 

речовин, вібрації й охолодження, пальцьова адреналова проба була негативною. 

Варто зазначити, що лише у окремих випадках було часткове короткочасне 

побіління шкіри кінцевої фаланги пальця, у зв'язку з чим індекс побіління у 

здорових осіб складав 0,8 ± 0,04 бала. 

Застосування пальцьової адреналової проби у 41 хворих з ХІП виявило 

побіління шкіри пальця в усіх випадках токсичних поліневропатій з різним 

ступенем виразності. Такий показник як побіління пальця (індекс побіління), 

час появи побіління шкіри і час зникнення побіління (табл. 3.6) у окремих 

групах спостереження був різним. Тому пацієнтам був виставлений діагноз 

вегетативно-сенсорної поліневропатії І і ІІ ступенів. 

Якщо у здорових осіб часткове побіління шкіри кінцевої фаланги пальця 

після ін'єкції з'являлося через 12-40 хвилин (у середньому 18,2 ± 0,82 хв.), 

зникало в середньому через 8,4 ± 0,41 хв. Вже на ранніх стадіях розвитку 

поліневропатії (ВСП І ст.) побіління шкіри пальця з'являлося в середньому вже 

через 8,8±0,76 хв., зникало лише через 32,4 ± 0,88 хв., при цьому індекс 

побіління шкіри збільшувався до 8,0 ± 0,36 балів. 
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                                                                                                        Таблиця 3.6  

Показники пальцьової адреналінової проби 

Групи обстежених 

Час, M ± m (хв.) 

Індекс побіління 

(M ± m, в бал.) 

Побіління 

шкіри після 

ін’єкції 

адреналіну 

Відновлення 

кольору шкіри 

Вегетативно-

сенсорна 

поліневропатія 

   

І ступеня (n=22) 8,8 ± 0,76* 32,4 ± 0,88* 8,0 ± 0,36* 

II ступеня (n=29) 7,6 ± 0,38* 61,2 ± 2,84* 10,8 ± 0,44* 

Контрольна (n=30) 18,2 ± 0,82 8,4 ± 0,41 0,8 ± 0,40 

Примітка: * – р < 0,05 у порівнянні з контрольною групою, n – кількість 

обстежених. 

У більш важких випадках (ВСП II ст.) тривалість побіління шкіри пальця 

була майже вдвічі більшою, ніж у осіб із ВСП І ст., а індекс побіління 

збільшувався до 10,8±0,44 бала. 

  Враховуючи скарги хворих з токсичними формами ВСП на парестезії і 

підвищену чутливість до охолодження кінцівок та їх гіпотермію, для 

об’єктивної діагностики була проведена і холодова проба у хворих з синдромом 

ВСП. 

Якщо у здорових осіб (табл. 3.7) шкірна температура ІІІ пальці правої 

кисті складала в середньому 29,6 ± 0,42 °С, при ВСП І ст. і особливо при ВСП II 

ст. вона була, дещо, нижче – 28,4 ± 0,48 і 27,2 ± 0,44 °С відповідно, то час 

відновлення шкірної температури до початкової після холодової проби був 

істотно подовжений при ВСП І ст. – до 29,4 ± 0,96 хв. і при ВСП II – до 42,2 ± 

2,18 хв. (р<0,05). 
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Таблиця 3.7 

Показники холодової проби 

Групи обстежених 

Показники 

Початкова t° ІІІ-го 

пальця, M ± m (°С) 

Час відновлення t,° 

M ± m (хв.) 

Вегетативно-сенсорна 

поліневропатія І ступеня (n=29) 
28,4 ± 0,48 29,4 ± 0,96 

II ступеня (n=19) 27,2 ± 0,44 42,2 ± 2,18* 

Група порівняння (n=30) 29,6 ± 0,42 12,3 ± 0,28 

Примітка: * – р < 0,05 у порівнянні з групою порівняння 

Таким чином, детальний аналіз скарг хворих, даних клінічних і 

інструментальних методів дослідженнь, а також динамічне спостереження за 

особами з ХІП показали, що основними і найбільш стійкими є неврологічні 

порушення. Клінічні неврологічні прояви частіше всього проявлялись АВС і 

ВСП, дещо рідше спостерігалась ТЕ. Другим за частотою клінічним 

синдромом, який був діагностований у 59 з 70 хворих (84,3%) був токсичний 

гепатит, синдромологія якого буде описана в 4 розділі. 
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РОЗДІЛ 4 

УРАЖЕННЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ З ГОСТРИМИ 

І ХРОНІЧНИМИ ІНТОКСИКАЦІЯМИ ПЕСТИЦИДАМИ 

 

4.1. Ураження гепатобіліарної системи у хворих з гострими і 

хронічними інтоксикаціями пестицидами. 

Поряд з превалюванням неврологічних порушень (токсичної 

енцефалопатії, астеновегетативного синдрому і вегетативно-сенсорної 

поліневропатії кінцівок) у клінічній картині хворих з гострими і хронічними 

інтоксикаціями пестицидами (ХІП) спостерігалось токсичне ураження печінки 

(згідно МКБ – 10), яке при гострих екзогенних інтоксикаціях позначається, як 

гостра гепатопатія і токсичний гепатит – при хронічних інтоксикаціях [25, 

169,172]. Хворі з ураженням ГБС скаржились на загальну слабкість, зниження 

апетиту, ниючий біль або відчуття дискомфорту в правому підребер'ї, гіркоту в 

роті, нудоту, іноді блювоту, здуття живота. При гострому отруєнні гербіцидами 

на основі 2,4-Д скарги на болі в правому підребер'ї, нудоту, гіркоту в роті 

з'являлися протягом першого тижня, тоді як ознаки підвищення щільності 

печінки і цитолітичний синдром з підвищенням рівня АЛТ, ГГТ в окремих 

випадках спостерігалися пізніше – через 10-20 днів після отруєння. При гострій 

інтоксикації ФОП і СП в перші 2 тижні превалювали неврологічні порушення, 

потім з'являлися болі в правому підребер'ї, нудота, гіркота в роті, ущільнення 

печінки, рідше – збільшення розмірів печінки з розвитком цитолітичного 

синдрому, або – синдрому внутрішньопечінкового холестазу в поєднанні з 

гепатодепресивним синдромом. 

З табл. 4.1 видно, що при гострій інтоксикації 2,4-Д токсичне ураження 

гепатобіліарної системи виявлено у 58 з 162 обстежених (35,8 %); при гострій 

інтоксикації ФОП – у 32 з 60 (53,3 %); при гострій інтоксикації СП – у 9 з 14 

(64,2 %) і при ХІП – 84,3 % випадків. 
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                                                                                                                     Таблиця 4.1 

Частота токсичного ураження ГБС при гострих і хронічних інтоксикаціях 

пестицидами 

Групи 
обстежених Кількість хворих 

Частота токсичного ураження ГБС 
при інтоксикаціях пестицидами 

абс % 
Гостра 

інтоксикація  
2,4-Д 

162 58 35,8 

Гостра 
інтоксикація 

ФОП 
60 32 53,3 

Гостра 
інтоксикація СП 14 9 64,2 

Хронічна 
інтоксикація 
пестицидами 

70 59 84,3 

 

Якщо при гострій інтоксикації 2,4-Д превалювало перевищення рівня 

АЛТ в 1,5-2 рази, що відповідало І ст. цитолітичного синдрому, то при гострій 

інтоксикації ФОП, СП і особливо при хронічній інтоксикації від тривалого 

впливу комплексу пестицидів рівні АЛТ нерідко підвищувалися в 2-4 рази (ІІ 

ст. цитолізу). Якщо середній рівень АЛТ при гострій інтоксикації гербіцидами 

на основі 2,4-Д підвищився в середньому до 0,78 ± 0,02 мкмоль/л (р<0,05), то 

при отруєнні ФОП він підвищився в середньому до 0,98 ± 0,06 мкмоль/л 

(р<0,05), при гострій інтоксикації СП – до 0,96 ± 0,91 мкмоль/л, а при ХІП – до 

0,98 ± 0,04 мкмоль/л (р<0,05, табл. 4.2). Підвищення рівнів АСТ як при гострих, 

так і при хронічних інтоксикаціях було значно рідше і менш виражено (табл. 

4.2). 

Цитолітичний синдром при гострій інтоксикації 2,4-Д виявлявся часто 

(89,6 %, табл. 4.3), але в меншій мірі вираженості. При гострій інтоксикації 

ФОП у хворих при динамічному спостереженні цитолітичний синдром був 

виявлений більше, ніж в 90 % випадків з токсичним ураженням печінки, при  
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                                                                                                                                                                    Таблиця 4.2 

Основні біохімічні показники у хворих з токсичним ураженням ГБС (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) 

Хронічна 
інтоксикація 
пестицидами 

(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 

А крові, г/л 46,28±2,12 33,24±1,42* 44,36±3,48 44,32±12,16 40,12±1,12* 
БР, мкмоль/л 12,35±0,58 24,22±0,46* 20,24±6,34* 20,62±4,36 23,21±0,44* 

ТП, од./л 2,31±0,13 6,22±0,09* 4,81±0,22* 2,21±1,29 5,84±0,12* 
ФГ, г/л 3,81±0,12 2,11±0,09* 2,94±1,12 2,82±1,40 1,82±0,14* 
ПІ, % 86,68±2,12 68,12±2,14* 79,13±9,05 74,26±8,12 72,24±1,96* 

 
Примітка: * різниця статистично достовірна в порівнянні з групою порівняння (р<0,05),  
n – кількість обстежених. 
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гострій інтоксикації СП – в 88,9 %, а при ХІП – у всіх випадках хронічного 

токсичного гепатиту (табл. 4.3), причому майже в половині випадків – з ІІ ст. 

активності цитолізу. Рідше, як при гострих, так і при хронічних інтоксикаціях 

пестицидами виявлявся гепатодепресивний синдром зі зниженням синтетичної 

функції печінки (табл. 4.3).  

При гострій інтоксикації 2,4-Д гепатодепресивний синдром з незначним 

зниженням рівня фібріногену і протромбінового індексу без суттєвого 

зниження рівнів альбумінів (р>0,05) виявлявся тільки в 10,3 %. Однак, при 

гострій інтоксикації ФОП і особливо при ХІП гепатодепресивний синдром 

виявлявся значно частіше, більше ніж в 25 % випадків (табл. 4.3). 

 

                                                                                                                     Таблиця 4.3 

Частота цитолітичного та гепатодепресивного синдромів у хворих з ураженням 

ГБС при інтоксикаціях пестицидами 

Групи обстежених з 
інтоксикаціями 
пестицидами 

 
Число хворих з 

токсичним 
ураженням ГБС  

Синдроми ураження печінки 

 
Цитолітичний 

синдром 

 
Гепатодепресивний 

синдром 

абс % абс % 

Гостра інтоксикація 
2,4-Д 

58 52 89,6 6 10,3 

Гостра інтоксикація 
ФОП 

32 30 93,7 8 25,0 

Гостра інтоксикація 
СП    

9 8 88,9 2 22,2 

Хронічна 
інтоксикація 
пестицидами 

59 59 100 15 25,4 

 

У хворих з гострою інтоксикацією 2,4-Д ВПХ виявлено у 10 з 58 хворих з 

токсичним ураженням гепатобіліарної системи (17,3%) і в 15,4% випадків у 
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хворих з отруєнням 2,4-Д без ознак цитолітичного синдрому (табл. 4.4). Майже 

з однаковою частотою ВПХ виявлено як у хворих з токсичним ураженням ГБС, 

так і без токсичного ураження ГБС при гострих отруєннях ФОП, СП і 

хронічних інтоксикаціях пестицидами (табл. 4.4). Однак слід зазначити, що у 

хворих з токсичним ураженням ГБС було діагностовано в більшості випадків 

одночасне підвищення рівнів ЛФ, ЖК і ГГТ, тоді як у хворих без ознак 

токсичного ураження ГБС в 60 – 70 % випадків спостерігалося підвищення 

рівнів лише ЛФ, що більше свідчить про каналікулярні форми ВПХ, так як 

переважну частину ЛФ в печінці виробляють каналікулярні холангіоцити [194].  

Також, був проведний аналіз розповсюдженості форм ВПХ при ХІП, що 

показав наступне: синдром ВПХ був виявлений в 27,1 % випадків у хворих з 

токсичним ураженням ГБС, переважно гепатоцелюлярної форми і в 27,7 % 

випадків – без ознак токсичного ураження ГБС (табл. 4.4) – переважно 

каналікулярної форми.  

В 30-40 % випадків у хворих без ознак гепатиту підвищення рівня ЛФ або 

одночасне підвищення рівня ЛФ і ЖК поєднувались з підвищенням рівня ГГТ і 

лише в окремих випадках – зі збільшенням рівня загального білірубіну. 

Середній рівень біохімічних показників внутрішньопечінкового холестазу у 

хворих без ознак токсичного гепатиту майже в 1,5-2 рази був нижче, ніж у 

хворих з токсичним гепатитом (табл. 4.5). 

Також слід зазначити, що найбільш високий середній рівень ЛФ 

спостерігався при внутрішньопечінковому холестазі у хворих з токсичним 

гепатитом при гострому отруєнні ФОП (238,4 ± 5,2 од./л) і хронічних 

інтоксикаціях пестицидами (224,6 ± 4,2 од./л), як і середній рівень ЖК – 62,6 ± 

4,2 і 68,3 ± 4,2 мкмоль/л відповідно (табл. 4.5), що свідчить про те, що 

формування ВПХ обумовлює ураження як гепатоцитів, так і каналікулярних 

холангіоцитів. 
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                                                                                                  Таблиця 4.4 
 

Частота виявлення синдрому внутрішньопечінкового холестазу (ВПХ) у хворих 
при гострих і хронічних інтоксикаціях пестицидами (n=306) 
 

Групи обстежених 
хворих 

ВПХ у хворих з 
токсичним ураженням 

ГБС 

ВПХ у хворих без 
токсичного ураження 

ГБС 
Число 

обстежених 
хворих 

абс % 
Число 

обстежених 
хворих 

абс % 

Гостра інтоксикація  
2,4-Д (n = 162) 58 10 17,3 104 16 15,4 

Гостра інтоксикація 
ФОП (n = 60) 32 7 21,9 28 6 21,4 

Гостра інтоксикація СП   
(n = 14) 9 3 22,2 5 2 20,0 

Хронічна інтоксикація 
пестицидами (n = 70) 59 16 27,1 11 3 27,3 

Примітка: n – кількість обстежених. 

Рівень ГГТ теж був значно підвищений у хворих з токсичним ураженням 

ГБС з цитолітичним синдромом, особливо у хворих з гострою інтоксикацією 

ФОП і хворих з ХІП (середній рівень – 48,8±5,9 і 64,8±4,2 ммоль×год/л, 

відповідно, р≤0,05, табл. 4.5). Рівень загального білірубіну був достовірно 

підвищений у хворих з токсичним ураженням ГБС з цитолітичним синдромом 

при гострій інтоксикації 2,4-Д, ФОП і у хворих з ХІП (р<0,05, табл.4.5). У 

хворих з ВПХ без ознак токсичного ураження ГБС рівень загального білірубіну 

був помірно підвищений тільки при отруєннях ФОП (р<0,05) і у хворих з ХІП 

(р<0,05, табл. 4.5). Мезенхімаль-запальний синдром з підвищенням рівня 

тимолової проби виявлявся досить рідко як при гострих так і ХІП в поєднанні з 

цитолітичним синдромом. 
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                                                                                                                                                                                    Таблиця 4.5 

    Біохімічні показники внутрішньопечінкового холестазу (ВПХ) у хворих з інтоксикаціями пестицидами (n=61) 

Групи обстежених 

ВПХ у хворих з токсичним ураженням ГБС з цитолітичним 
синдромом ВПХ у хворих без цитолітичного синдрому 

Число 
хво-
рих 

Показники ВПХ 
Число 
хво-
рих 

Показники ВПХ 

ЛФ 
(од./л) 

ЖК 
(мкмоль/л) 

ГГТ 
(моль/год/л) 

БР 
(мкмоль/л) 

ЛФ 
(од./л) 

ЖК 
(мкмоль/л) 

ГГТ 
 (моль/год/л) 

БР 
(мкмоль/л) 

Група порівняння 30 82,2±4,60 5,2±0,20 4,8±0,20 12,4±0,61 30 82,2±4,60 5,2±0,20 4,8±0,20 12,4±0,61 

Гостра інтоксикація 
2,4-Д 8 186,8±5,40 32,3±4,20* 28,4±4,80* 32,3±4,22* 16 122,3±5,21* 26,3±4,41* 4,8±0,20 18,3±4,83 

Гостра інтоксикація 
ФОП 7 238,4±5,20 62,6±4,20* 48,8±5,90* 42,6±6,21* 6 206,4±6,42* 36,9±6,41* 5,2±0,80 28,6±7,42* 

Гостра інтоксикація 
СП    3 176,7±8,20* 34,4±8,10* 28,8±8,60* 28,4±9,91 2 108,2±11,61* 28,6±9,92* 5,4±2,81 18,0±10,21 

Хронічна 
інтоксикація 
пестицидами 

16 224,6±4,20* 68,3±4,20* 64,8±4,20* 36,4±4,11* 3 203,6±8,91* 34,6±8,21* 5,7±0,61 34,3±12,91 

   Примітка: * різниця статистично достовірна в порівнянні з групою порівняння (р<0,05), n – кількість обстежених.
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Вже в перші 10 днів після гострої інтоксикації пестицидами, особливо 

ФОП і СП, спостерігалось підвищення щільності структури печінки, що було 

виявлено при ультрасонографії з еластографією, яка наростала при обстежені 

через 1 рік, що свідчить про формування стеатозу печінки. Якщо у здорових 

осіб коефіцієнт ослаблення ультразвуку при еласторгафії печінки складав в 

середньому 1,2±0,02 дБ/см, то у хворих з гострою інтоксикацією 2,4-Д через 20-

30 днів він підвищився до 2,28±0,03 дБ/см (р<0,05), з гострою інтоксикацією 

СП – до 2,22±0,09 дБ/см (р<0,05), то при отруєнні ФОП – до 2,42±0,04 дБ/см 

(р< 0,05), а при хронічному токсичному гепатиті у хворих з ХІП – до 2,66±0,06 

дБ/см (р<0,05), що за даними M. Sasso і співавторів [279] відповідає розвитку 

помірного стеатозу із залученням 33-66 % гепатоцитів. 

Таким чином, токсичне ураження печінки розвивається як при гострих, 

так хронічних інтоксикаціях пестицидами, переважно з формуванням 

цитолітичного, гепатодепресивного синдрому і синдрому ВПХ. Має науковий 

інтерес виявлення механізму, який сприяє їх формуванню, особливо роль 

ендотоксикозу і порушення функції оксидантно-антиоксидантної системи. 

 

4.2. Ендотоксикоз і прооксидантно-антиоксидантна система у хворих 

з токсичним ураженням печінки при інтоксикаціях пестицидами 

 

4.2.1 Показники ендотоксикозу у хворих з токсичним ураженням 

печінки при інтоксикаціях пестицидами  

Відомо, що екзогенні інтоксикації ксенобіотиками супроводжуються і 

формуванням ендогенного токсикозу [1,25,277]. Одним з біомаркерів 

ендотоксикозу є підвищений рівень в сироватці крові середньомолекулярних 

пептидів (СМП) [275,277]. 

Визначення СМП на хвилі 254 нм і 280 нм у хворих з токсичним 

ураженням печінки виявило їх значне підвищення у хворих з гострою 

інтоксикацією ФОП, особливо у важких випадках з ІІ – ІІІ ступенем тяжкості 
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інтоксикації, коли їх рівень підвищувався до 0,320 нм на хвилі 254 нм і до  

0,340 нм – на хвилі 280 нм. Середній рівень СМП у хворих з токсичним 

ураженням печінки з гострою інтоксикацією ФОП склав 0,288±0,03 на хвилі 

254 нм і 0,296±0,04 – на хвилі 280 нм (табл. 4.6). Помірне збільшення рівнів 

СМП було виявлено у хворих з гострою інтоксикацією 2,4-Д (р<0,05). 

Особливо помітне підвищення рівнів СМП діагностувалось у хворих з  

токсичним гепатитом при хронічній інтоксикації пестицидами, коли їх вміст 

підвищувався до 0,320-0,340 нм на хвилі 280нм, а середній рівень підвищувався 

до 0,286±0,03 нм на хвилі 254 нм і до 0,326±0,02 – на хвилі 280 нм (р<0,05, 

табл. 4.6). Більш високі рівні СМП були у хворих, у яких цитолітичний синдром 

поєднувався з ВПХ з підвищенням в крові рівнів АЛТ, ЖК і ЛФ. 

Переважно у осіб з поєднанням цитолітичного, холестатичного і 

гепатодепресивного синдромів спостерігалося формування як окисного стресу, 

так і метаболічного ендотоксикозу з підвищенням в крові рівнів СМП як на 

хвилі 254 нм, так і на 280 нм (табл. 4.6). Більш високі рівні СМП відзначалися 

при отруєнні ФОП і ХІП – 0,288 ± 0,03 і 0,286 ± 0,03 відповідно на хвилі 254 нм 

(р<0,05) і 0,296 ± 0,04 і 0,326 ± 0,02 відповідно на хвилі 280 нм (р<0,05,       

табл. 4.6). 

                                                                                                                     Таблиця 4.6 

Показники ендотоксикозу у хворих з токсичним ураженням ГБС (n=158) 

СМП 
на 
хвилі 

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) 

Хронічна 
інтоксикація 
пестицидами 

(n =59) 
254 нм 0,212±0,01 0,288±0,03* 0,248±0,01* 0,243±0,09 0,286±0,03* 
280 нм 0,214±0,01 0,296±0,03* 0,256±0,01* 0,248±0,09 0,326±0,02* 

Примітка: * різниця статистично достовірна в порівнянні з групою порівняння 
(р<0,05), n – кількість обстежених. 
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Можна вважати, що токсичне ураження печінки і внутрішньопечінкових 

жовчних шляхів сприяє формуванню ендотоксикозу, що в свою чергу, погіршує 

стан хворих і перебіг інтоксикації пестицидами. Ці дані необхідно враховувати 

при проведені дезінтоксикаційної терапії. 

 

4.2.2. Показники стану прооксидантно-антиоксидантної системи у 

хворих з токсичним ураженням печінки при інтоксикаціях пестицидами 

За останні роки в деяких експериментальних роботах показано, що при 

впливі ФОП, 2,4-Д і СП на лабораторних тваринах була відмічена активація 

оксидантної системи з одночасним пригніченням антиоксидантної системи. 

Так, в ряді наукових публікацій зазначається активація ПОЛ і пригнічення 

антиоксидантної системи у щурів під впливом ФОП [49-54,57,72-75,141-161], 

зниження інтенсивності оксидантних процесів при застосуванні різних 

антиоксидантів. Багато авторів при цьому зазначають найбільш виражений 

розвиток окисного стресу в мікросомах, мітохондріях печінки і мітохондріях 

мозку [51,52,54,165-168]. 

Важлива роль в формуванні окисного стресу в механізмі токсичної дії, 

особливо в ґенезі гепатотоксичного ефекту, надається і гербіцидам на основі 

2,4-Д [88,89,106,107,110], а також СП [111,112,119,121-125,163]. Належало 

вивчити особливості формування окисного стресу і стану антиоксидантної 

системи у хворих, які перенесли гострі і хронічні інтоксикації ФОП, 2.4-Д і СП, 

особливо при  токсичному уражені печінки. 

Вивчення стану прооксидантної-антиоксидантної системи при 

інтоксикаціях пестицидами виявило розвиток окисного стресу з достовірним 

підвищенням середнього рівня МДА як при гострих, так і хронічних 

інтоксикаціях, особливо при гострій інтоксикації ФОП і ХІП з токсичним 

ураженням печінки (підвищення середнього рівня МДА майже в 3 рази (табл. 

4.7). 
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                                                                                                                                                                                           Таблиця 4.7 

Показники прооксидантної -антиоксидантної системи у хворих з токсичним ураженням ГБС (n=115) 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, од/мг 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 в порівнянні з групою порівняння (р<0,05), n – кількість обстежених. 
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Одночасно було відмічене зниження рівня показників антиоксидантної 

системи, особливо при отруєнні ФОП і ХІП, при яких достовірно знижений 

рівень СОД, церулоплазміну і SH-груп (р<0,05, табл. 4.7).  

Таким чином, токсичне ураження печінки поширене як при гострих 

отруєннях ФОП, 2,4-Д і СП, так і при хронічних інтоксикаціях, зумовлених 

тривалим впливом комплексу пестицидів. У клінічній картині гострих 

інтоксикацій пестицидами превалює цитолітичний синдром ураження печінки, 

маніфестація якого в ряді випадків запізнюється або свідчить про необхідність 

пошуку більш чутливих біомаркерів його діагностики. У структурі основних 

синдромів токсичного гепатиту при хронічних інтоксикаціях пестицидами у 

всіх випадках виявляється цитолітичний синдром (частіше з ІІ ступенем його 

активності). Як при гострих, так і особливо при хронічних інтоксикаціях 

пестицидами, цитолітичний синдром майже в 20 % випадків поєднується з 

синдромом внутрішньопечінковий холестазу і в 20-25 % випадків – з 

гепатодепресивним синдромом. Встановлено, що токсичне ураження печінки 

при інтоксикаціях пестицидами супроводжується формуванням стеатозу 

печінки, активацією окислювального стресу з пригніченням компонентів 

антиоксидантної системи і розвитком ендотоксикозу. 
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РОЗДІЛ 5 

МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ОБЕЗОГЕННІ ЕФЕКТИ У 

РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ 

ГОСТРІ І ХРОНІЧНІ ОТРУЄННЯ ПЕСТИЦИДАМИ 

 

5.1. Клінічні синдроми та метаболічні порушення у хворих, що 

перенесли гострі і хронічні інтоксикації пестицидами.  

Для вивчення метаболічних порушень ретроспективно у обстежуваних в 

роботі хворих проаналізована частота і особливості формування стеатозу 

печінки, метаболічних порушень за частотою дисбалансу вуглеводного і 

ліпідного обмінів та потенційний ризик розвитку надлишкової маси тіла. 

Оскільки всі хворі з інтоксикацією П для переогляду на МСЕК щорічно 

проходили стаціонарне обстеження і лікування в клініці Наукового центру, 

проаналізовані показники біохімічних і клініко-інструментальних досліджень 

за період первинного обстеження та через 1-2 роки, а у 23 хворих з гострою 

інтоксикацією 2,4-Д – ще і через 15 років (у віддаленому періоді). 

Метаболічні порушення і обезогенні ефекти вивчені в динаміці 

спостереження у 204 людей, з них: у 56 хворих, що перенесли гостру 

інтоксикацію 2,4-Д, у 40 хворих, які перенесли гостру інтоксикацію ФОП, у 12 

– СП, у 66 хворих з хронічною інтоксикацією П, у 30 практично здорових 

робітників сільського господарства та у 9 практично здорових офісних 

працівників (групи порівняння). 

У клінічній картині обстежених хворих з гострою інтоксикацією П і з ХІП 

превалювали неврологічні порушення: астено-вегетативний синдром (АВС), 

токсична енцефалопатія (ПЕ), вегетативно-сенсорна поліневропатія верхніх і 

нижніх кінцівок (ВСП). Біохімічні і ультрасонографічні дослідження дозволили 

виявити у хворих з гострими і частіше – хронічними інтоксикаціями токсичне 

ураження печінки (згідно МКБ-10). За даними медичної документації та 

анамнезу у обстежених хворих до отруєння пестицидами була відсутня 
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патологія печінки. Токсичне її ураження при гострих екзогенних інтоксикаціях 

частіше позначається в гострий період як токсична гепатопатія, а при хронічних 

– токсичний гепатит [1,25,169,172]. У всіх обстежених переважали неврологічні 

порушення: в 60-85% випадків був діагностований АВС, рідше (14-40 %) – ТЕ і 

у більшості обстежених, особливо при ХІП, виявлялася ВСП верхніх і нижніх 

кінцівок (табл. 5.1). Токсичне ураження печінки з переважанням цитолітичного 

синдрому визначено в 46,4% випадків у хворих з гострою інтоксикацією 2,4-Д, 

в 55% випадків при гострій інтоксикації ФОП, в 66,6% випадків при гострій 

інтоксикації СП і в 84,8% випадків у хворих з ХІП (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Частота клінічних синдромів у хворих, які перенесли інтоксикації пестицидами, 

у яких досліджувались метаболічні та обезогенні ефекти в динаміці (n=174) . 

Групи обстежених 
Кількість 

хворих 

Синдроми 

ТЕ АВС ВСП 

Токсичне 

ураження 

ГБС 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Гостра інтоксикація 

2,4-Д 
56 8 14,3 48 85,7 38 67,9 26 46,4 

Гостра інтоксикація 

ФОП 
40 16 40,0 24 60,0 28 70,0 22 55,0 

Гостра інтоксикація 

СП    
12 4 16,7 10 83,3 8 66,6 8 66,6 

Хронічна 

інтоксикація 

пестицидами 

66 24 36,4 42 63,6 56 84,8 56 84,8 

 

Основними клінічними симптомами токсичного ураження печінки у 

обстежених хворих були нудота, іноді блювота, здуття живота, дискомфорт в 

правому верхньому квадраті живота, збільшення передньозаднього розміру 

правої частки печінки, підвищення її щільності, а також підвищення активності 
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печінкових ферментів і показників, які свідчать про розвиток цитолітичного 

синдрому, синдрому внутрішньопечінкового холестазу і гепатодепресивного 

синдрому, критерії оцінки яких описані нами в попередньому розділі. Вже в 

перші 10-14 днів після гострої інтоксикації П у хворих з токсичною 

гепатопатію при проведені ультрасонографії з еластографією спостерігали 

підвищення щільності структури печінки, яке збільшувалося при обстеженні 

через рік. Якщо у здорових осіб коефіцієнт ослаблення ультразвуку при 

еластографії печінки склав в середньому (1,2±0,02) дБ/см, то у хворих з 

отруєнням 2,4-Д він підвищився через 20-30 днів до (2,02 ± 0,09) дБ/см, а через 

– до (2,28±0,06) дБ/см (р<0,05), що за даними M.Sasso і співавт. [279] відповідає 

легкому ступеню розвитку гепатостеатозу. У хворих з отруєнням ФОП 

коефіцієнт ослаблення ультразвуку підвищився в середньому до (2,42±0,08) 

дБ/см, а при хронічному гепатиті у хворих з ХІП – до (2,66±0,06) дБ/см 

(р<0,05), що за критеріями M.Sasso і співавт. [279] відповідає розвитку 

помірного стеатозу. 

Частота клінічних синдромів у хворих з інтоксикаціями пестицидами, у 

яких вивчалися метаболічні ефекти в динаміці, представлена в табл. 5.1. Для 

оцінки частоти метаболічних порушень і обезогенних ефектів обстежені хворі 

були розділені на дві групи: I група – хворі без токсичного ураження печінки, II 

група – з токсичним ураженням печінки з формуванням гепатостеатозу. Таке 

умовне розділення хворих зроблено з урахуванням того, що метаболічні 

порушення, обезогенні ефекти і формування стеатозу печінки вважаються 

взаємопов'язаним процесом [90,199,200,229]. 

Вивчення біохімічних показників у хворих з гострою інтоксикацією 

гербіцидами на основі 2,4-Д, ФОП і СП без синдрому токсичного ураження 

печінки в гострому періоді (табл. 5.2) виявило лише достовірне підвищення 

рівня МДА (р<0,05), що свідчить про формування окисного стресу. Рівень 

трансаміназ, показників вуглеводного і ліпідного обміну у хворих даної групи в 

гострий період і через рік істотно не відрізнялися від їх рівнів в осіб 
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контрольної групи (р>0,05). У хворих з ХІП без токсичного гепатиту як в 

початковий період, так і через рік спостереження виявлено лише значне 

підвищення рівня МДА (р<0,05), інші досліджувані показники вуглеводного та 

ліпідного обміну як в початковий період, так і при спостереженні через рік 

істотно не відрізнялися від рівня в осіб контрольної групи (р>0,05). При цьому 

визначена незначна тенденція до підвищення рівня інсулінорезистентності, 

загального холестерину і ХС ЛПНЩ (табл. 5.2). 

У свою чергу, біохімічне обстеження хворих з гострою інтоксикацією П 

та ХІП з синдромом токсичного ураження печінки виявило підвищений рівень 

АЛТ як в гострому періоді, так і через рік (р<0,05). Встановлено достовірно 

підвищений рівень АЛТ у хворих з ХІП з синдромом токсичного гепатиту як в 

початковий період спостереження, так і через рік (р<0,05, табл. 5.2). У хворих з 

гострою інтоксикацією 2,4-Д, ФОП і ХІП відзначалося і через рік достовірне 

підвищення рівня ГГТ (р<0,05). Виявлено і більш виражене підвищення 

середнього рівня МДА, особливо у хворих з ХІП (р<0,05). Періодично у деяких 

обстежених хворих спостерігалася транзиторна гіперглікемія. Середній рівень 

глюкози в крові істотно не відрізнявся від їх концентрації в групі порівняння 

(р<0,05) лише при ХІП. Середній рівень інсуліну в крові, хоча і мав тенденцію 

до підвищення у хворих з синдромом токсичного ураження печінки і, особливо, 

у хворих ХІП, однак достовірних зрушень не виявлено (р> 0,05). У той же час 

відзначено наростання через рік інсулінорезистентності у хворих, які перенесли 

гостру інтоксикацію пестицидами з токсичним ураженням печінки, яке 

позитивно корелювало із проявами гепатостеатозу (r=0,68) і рівнем МДА 

(r=0,72). Наростання інсулінорезистентності (НОМА-IR) було і у хворих з ХІП 

з токсичним гепатитом як в початковий період, так і через рік (р<0,05). У 

хворих з госторою інтоксикацією 2,4-Д і ФОП з ураженням ГБС через рік 

визначено істотне зниження ХС ЛПВЩ (р<0,05), та істотне наростання ХС 

ЛПНЩ. При ХІП їх середній рівеньбув істотно знижений як в початковий 

період обстеження, так і через рік (р<0,05).  
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                                                                                                                                                                           Таблиця 5.2 

Основні біохімічні показники у хворих (n=174), які перенесли інтоксикації пестицидами (чисельник – вихідний рівень,  

знаменник – через рік), в залежності від наявності синдрому токсичного ураження ГБС (М ± m) 

Показ-
ники 

Група 
порівняння 

(n=30) 

Інтоксикації пестицидами без токсичного ураження ГБС Інтоксикації пестицидами з синдромом токсичного 
ураження ГБС 

Гостра 
інтоксикація 

2,4-Д  
(n=30) 

Гостра 
інтоксикація 

ФОП  
(n=18) 

Гостра 
інтоксикація 

СП    
(n=4) 

Хронічна 
інтоксикація 
пестицидами 

(n=10) 

Гостра 
інтоксикація 

2,4-Д  
(n=26) 

Гостра 
інтоксикація 

ФОП  
(n=22) 

Гостра 
інтоксикація 

СП    
(n=8) 

Хронічна 
інтоксикація 
пестицидами 

(n=56) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АЛТ, 

мкмоль/л 
0,44 ± 0,01
0,45 ± 0,01 

0,48 ± 0,02
0,47 ± 0,06 

0,58 ± 0,18
0,52 ± 0,16 

0,62 ± 0,21
0,58 ± 0,11 

0,54 ± 0,09
0,48 ± 0,12 

0,98 ± 0,04∗

0,52 ± 0,04∗∗ 
0,98 ± 0,06∗

0,62 ± 0,05∗∗ 
0,92 ± 0,09∗

0,54 ± 0,12∗∗ 
0,99 ± 0,03∗

0,88 ± 0,06∗ 

АСТ, 

мкмоль/л 
0,42 ± 0,01
0,43 ± 0,06 

0,42 ± 0,04
0,45 ± 0,06 

0,52 ± 0,16
0,54 ± 0,18 

0,48 ± 0,12
0,47 ± 0,11 

0,49 ± 0,09
0,48 ± 0,08 

0,66 ± 0,04
0,58 ± 0,06 

0,69 ± 0,09
0,59 ± 0,09 

0,58 ± 0,18
0,52 ± 0,16 

0,59 ± 0,02
0,56 ± 0,04 

ГГТ, 

моль/год/л 
4,82 ± 0,02
4,88 ± 0,04 

4,88 ± 0,08
4,92 ± 0,09 

5,24 ± 0,09
5,36 ± 0,09 

5,46 ± 0,21
5,88 ± 0,22 

5,66 ± 0,64
5,82 ± 0,96 

7,24 ± 0,04∗

5,96 ± 0,08 ∗,∗∗
 

7,88 ± 0,08∗

5,99 ± 0,09 ∗,∗∗ 
6,99 ± 0,2∗

4,89 ± 0,28 
8,86 ± 0,02∗

7,98 ± 0,02∗ 

МДА, 

мкмоль/л 
2,22 ± 0,09
2,48 ± 0,08 

4,64 ± 0,09∗

2,98 ± 0,14  
4,42 ± 0,14∗

2,96 ± 0,28  
4,11 ± 0,12
2,94 ± 0,13 

4,48 ± 0,12∗

3,96 ± 0,42  
5,62 ± 0,08∗

5,14 ± 0,07∗ 
6,46 ± 0,09∗

5,44 ± 0,07∗ 
5,32 ± 0,28∗

5,11 ± 0,24∗ 
7,24 ± 0,02∗

7,33 ± 0,04∗ 

Інсулін, 

мкОД/мл 
16,02 ± 0,88
15,96 ± 0,94 

15,85 ± 1,44
14,96 ± 1,46 

14,88 ± 2,12
15,12 ± 2,14 

15,92 ± 1,43
15,14 ± 1.22 

17,88 ± 2,84
17,96 ± 2,92 

16,99 ± 0,84
17,86 ± 0,96 

17,12 ± 0,92
17,94 ± 0,98 

16,84 ± 1,62
17,22 ± 1,74 

18,24 ± 2,66
18,88 ± 2,84 
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Таблиця 5.2 
      (продовження) 

Основні біохімічні показники у хворих (n=174), які перенесли інтоксикації пестицидами (чисельник – вихідний рівень,  

знаменник – через рік), в залежності від наявності синдрому токсичного ураження ГБС  (М ± m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

НОМА-

IR 
3,26 ± 0,09
3,48 ± 0,08 

3,48 ± 0,11
3,64 ± 0,18 

3,78 ± 0,44
3,96 ± 0,56 

3,96 ± 0,43
3,78 ± 0,31 

4,84 ± 0,88
4,96 ± 0,94 

4,02 ± 0,28
6,92 ± 0,09∗,∗∗ 

3,16 ± 0,32
6,42 ± 0,28∗,∗∗ 

3,22 ± 0,34
4,98 ± 0,88 

6,56 ± 0,04∗

6,88 ± 0,03∗ 

Глюкоза 

натще, 

ммоль/л 

4,81 ± 0,26
4,98 ± 0,18 

4,88 ± 0,24
4,84 ± 0,16 

4,96 ± 0,32
4,82 ± 0,36 

4,88 ± 0,41
4,91 ± 0,42 

4,98 ± 0,88
4,99 ± 0,02 

6,08±0,32 

6,66±0,64 
4,88 ± 0,68
4,98 ± 0,72 

4,62 ± 0,32
4,98 ± 0,23 

5,98±0,06 

6,92±0,08 

ЗХС, 

ммоль/л 
4,48 ± 0,08
4,46 ± 0,02 

4,24 ± 0,42
4,94 ± 0,64 

4,32 ± 0,98
4,74 ± 0,92 

4,12 ± 0,32
4,42 ± 0,41 

4,98 ± 0,96
4,92 ± 0,94 

4,38 ± 0,44
5,98 ± 0,42 

4,12 ± 0,08
5,92 ± 0,14 ∗ 

4,22 ± 0,21
4,62 ± 0,32 

5,86 ± 0,06 ∗
5,88 ± 0,08 ∗ 

ТГ, 

ммоль/л 
1,22 ± 0,08
1,24 ± 0,09 

1,28 ± 0,09
1,46 ± 0,09 

1,36 ± 0,12
1,38 ± 0,18 

1,24 ± 0,12
1,32 ± 0,10 

1,78 ± 0,42
1,84 ± 0,54 

1,32 ± 0,12 ∗
4,42 ± 0,22∗,∗∗ 

1,28 ± 0,24
3,88 ± 0,11∗,∗∗ 

1,32 ± 0,62
2,96 ± 0,74 

4,72 ± 0,09∗

4,84 ± 0,12∗ 

ХСЛП 

ВЩ, 

ммоль/л 

1,82 ± 0,08
1,86 ± 0,09 

1,77 ± 0,09
1,82 ± 0,09 

1,62 ± 0,18
1,58 ± 0,24 

1,66 ± 0,12
1,74 ± 0,11 

1,72 ± 0,32
1,74 ± 0,48 

1,88 ± 0,12
1,02 ± 0,11

 
1,84 ± 0,38
1,22 ± 0,48 

1,84 ± 0,21
1,42 ± 0,20 

1,02 ± 0,04 ∗
1,06 ± 0,05  

ХСЛП 

НЩ, 

ммоль/л 

2,92 ± 0,11
2,98 ± 0,18 

2,94 ± 0,08
2,98 ± 0,11 

2,86 ± 0,28
2,98 ± 0,32 

2,94 ± 0.21
2,98 ± 0,12 

3,82 ± 0,64
3,96 ± 0,72 

2,98 ± 0,24
3,96 ± 0,08 ∗,∗∗ 

2,86 ± 0,28
3,96 ± 0,32 ∗,∗∗ 

2,78 ± 0,23
3,44 ± 0,34 

3,98 ± 0,04 ∗
4,02 ± 0,24 ∗ 

Примітка: * – при р <0,05 в порівнянні з вихідним рівнем, ** – при р <0,05 в порівнянні з групою порівняння. 



112 
 

 
 

5.2. Антропометричні показники та обезогенні ефекти у хворих, що 

перенесли гострі і хронічні інтоксикації пестицидами. 

Аналізуючи антропометричні показники в динаміці спостереження, 

виявлено тенденцію до наростання ІМТ і обсягу талії (ОТ) у хворих, які 

перенесли інтоксикації пестицидами з синдромом токсичного ураження печінки 

(II група). Оцінку показників ІМТ проводили згідно з рекомендаціями ВООЗ: 

18,5-25 кг/м² – норма, 25-30 – надмірна маса тіла, 30-35 – ожиріння I ступеня, 

35-40 – ожиріння II ступеня, 40 і більше – ожиріння III ступеня (морбідне). 

Обсяг талії у жінок до 88 см – вважався за норму 

Динаміка середніх показників ІМТ і ОТ у обстежених хворих через рік в 

порівнянні з вихідним рівнем представлена в табл. 5.3. З неї видно, що 

вихідний рівень показників ІМТ і ОТ у хворих з гострою інтоксикацією без 

ураження печінки вищий за норму, що свідчить про надмірну масу тіла, але в 

той же час істотно не відрізняється від показників у групі порівняння (р>0,05). 

При обстеженні через рік у хворих цієї групи є незначна тенденція до 

підвищення даних показників, але середні рівні несуттєво відрізняються від 

вихідних значень (р> 0,05). У осіб з гострою інтоксикацією 2,4-Д і ФОП з 

синдромом токсичного ураження печінки і стеатозом печінки спостерігається 

більш суттєве підвищення показників ІМТ і ОТ через рік у порівнянні з 

вихідним рівнем (табл. 5.2, р<0,05) і відповідає ожирінню IІ ступеня. У хворих з 

ХІП без синдрому токсичного гепатиту як у вихідних, так і при спостереженні 

через рік лише показники обсягу талії були вище, ніж в групі порівняння 

(р<0,05). У хворих з ХІП з токсичним гепатитом і стеатозом печінки як у 

вихідний період, так і через рік після спостереження, ці показники були істотно 

вищими, ніж в групі порівняння (р<0,05) і відповідали II-III ступеню ожиріння. 

Підвищення рівнів показників ІМТ і ОТ (відображає появу переважно 

абдомінального і, ймовірно, вісцерального ожиріння) в певній мірі свідчить про 

появу метаболічних порушень і обезогенних ефектів впливу пестицидів (2,4-Д, 

ФОП і комплексу пестицидів при ХІП).  
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Таблиця 5.3 

Динаміка антропометричних показників у хворих (n=174), які перенесли гострі та хронічні інтоксикації (М ± m, чисельник – 

початковий період, знаменник – через рік) 

Групи обстежених 
Без ураження ГБС З токсичним ураженням ГБС 

n ІМТ, кг/м² Обсяг талії, см n ІМТ, кг/м² Обсяг талії, см 

Група порівняння         

(n = 30) 
30 

29,6 ± 0,09
30,2 ± 0,08 ∗ 

92,8 ± 0,08
94,4 ± 0,09 ∗ 

– – – 

Гостра інтоксикація 

2,4-Д (n = 56) 
30 

28,5 ± 0,08
29,8 ± 0,07 ∗ 

90,2 ± 0,08
92,4 ± 0,08 ∗ 

26 
28,8 ± 0,04

33,9 ± 0,04∗,∗∗ 
90,8 ± 0,09

98,8 ± 0,09∗,∗∗ 

Гостра інтоксикація 

ФОП (n = 40) 
18 

28,4 ± 0,02
30,9 ± 0,10 ∗ 

89,4 ± 0,30
92,2 ± 0,60 ∗ 

22 
29,2 ± 0,08

34,1 ± 0,07∗,∗∗ 
91,2 ± 0,20

112,2 ± 0,03∗,∗∗ 

Гостра інтоксикація СП   

(n = 12) 
4 

27,2 ± 0,28
28,8 ± 0,27 

89,8 ± 0,11
90,2 ± 0,21 8 

28,2 ± 2,40
39,2 ± 2,80 ∗,∗∗ 

90,9 ± 2,80
114,6 ± 2,4∗,∗∗ 

Хронічна інтоксикація 

пестицидами (n = 66) 
10 

28,8 ± 0,81
29,8 ± 0,91 

96,2 ± 2,90
102,4 ± 0,80∗ 

56 
35,8 ± 0,02∗∗

37,9 ± 0,03∗∗ 
118,8 ± 0,04∗∗

120,4 ± 0,06∗∗ 

Примітка: * – при р <0,05 в порівнянні з вихідним рівнем, 

** – при р <0,05 в порівнянні з групою порівняння. 

                                                                                                                                                         
  



Таким чином, проведені динамічні дослідження з оцінки частоти і 

вираженості метаболічних порушень і обезогенних ефектів у хворих, які 

перенесли гострі та хронічні інтоксикації пестицидами, дозволяють зробити 

наступні висновки: 

1. У хворих з гострою інтоксикацією 2,4-Д, СП і ФОП з синдромом 

токсичного ураження печінки і особливо у хворих з хронічною інтоксикацією 

пестицидами з синдромом токсичного гепатиту вже в початковий період 

відзначаються підвищені рівні МДА (р<0,05) і дисліпопротеїнемія, які 

наростають в динаміці спостереження через рік з одночасним підвищенням ХС 

і тригліцеридів (р<0,05), інсулінорезистентності (р 0,05) і надлишкової маси 

тіла, що свідчить про формування метаболічних порушень і обезогенних 

ефектів. 

2. Індивідуальний контроль за наростанням рівнів МДА, тригліцеридів і 

інсулінорезистентності – предикторів формування надлишкової маси тіла, зі 

своєчасним їх корекцією у хворих, які перенесли інтоксикації пестицидами, 

буде мати вагомий внесок в запобіганні розвитку метаболічного синдрому, 

стеатогепатозу і ожиріння. 
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РОЗДІЛ 6 

ЛІПІДНИЙ ОБМІН І ДИСБАЛАНС ГОРМОНІВ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ У 

ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРУ ІНТОКСИКАЦІЮ 2,4-Д У 

ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ 

6.1. Динаміка антропометричних показників та показників ліпідного 

обміну у хворих, які перенесли гостру інтоксикацію 2,4-Д у віддаленому 

періоді 

З метою вивчення динаміки метаболічних порушень і обезогенних 

ефектів у хворих, які перенесли гостру інтоксикацію пестицидами на основі 

2,4-Д, у віддаленому періоді через 15 років обстежено 23 хворих, які перенесли 

гостру інтоксикацію 2,4-Д. З них у 14 хворих в початковому періоді в структурі 

клінічних синдромів було виявлене токсичне ураження ГБС (токсична 

гепатопатія) з формуванням стеатозу печінки легкого та помірного ступеню (1 

група), у 9 хворих ураження печінки не було діагностовано (2 група). Третю 

групу склали 9 практично здорових осіб. У всіх обстежених проведена оцінка 

антропометричного статусу (ІМТ, ОТ), особливостей дисліпопротеїнемії і 

вмісту в крові основних гормонів жирової тканини – лептину, резистину, 

адипонектину і TNF-α. Перевагу визначенню адипокінів віддано у зв’язку з 

тим, що саме лептин, резистин, адипонектин і TNF-α грають ключову роль у 

розвитку метаболічних порушень, формуванні інсулінорезистентності, стеатозу 

печінки та ожиріння [255-268]. 

Порівняння результатів антропометричних і біохімічних досліджень, 

зокрема, показників ліпідного обміну у віддаленому періоді у хворих, які 

перенесли гостру інтоксикацію гербіцидами на основі 2,4-Д дозволило виявити, 

що у 14 з 23 хворих, у яких в період гострої інтоксикації в структурі клінічних 

синдромів було токсичне ураження печінки з формуванням легкого і помірного 

стеатозу, відзначено істотне наростання ваги і ОТ (табл. 6.1). ІМТ достовірно 

підвищився в середньому до 42,75 ± 2,39 (р<0,05), а ОТ – в середньому до 116,9 

± 5,95 (р <0,05), що відповідає 2 ступеню ожиріння, а саме абдомінального типу 
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(рис. 3). Відзначено і наростання дисліпопротеінемії – достовірне підвищення 

ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ і атерогенного індексу (табл.6.1, р<0,05). У той же час у 

хворих 2 групи, які перенесли гостру інтоксикацію без токсичного ураження 

 
Примітка: * – при р <0,05 в порівнянні з вихідним рівнем, ** – при р <0,05 в 
порівнянні з групою порівняння. 
Рис. 3. Динаміка антропометричних показників у хворих, які перенесли гострі 
отруєння 2,4-Д у віддаленому періоді.   
 

печінки та формування стеатозу печінки істотних змін антропометричних і 

біохімічних показників не відмічалось (р> 0,05). 

Таблиця 6.1 
Порівняння антропометричних показників та показників ліпідного обміну у 
хворих (n=23), які перенесли гостру інтоксикацію гербіцидами на основі 2,4-Д у 
віддаленому періоді (М ± m) 

Показники 

Хворі, які перенесли  
гостру інтоксикацію 2,4-Д Група порівняння  

(n=9) I група (n=14) II група (n=9) 

ІМТ,кг/м2 42,75 ± 2,39*,** 31,1 ± 2,58 27,4 ± 0,26 
Обсяг талії,см 116,9 ± 5,95*,** 87,7 ± 1,57 86,8 ± 0,84 
ХС,ммоль/л 6,0 ± 0,19* 5,52 ± 0,27 4,62 ± 0,18 
ТГ,ммоль/л 1,96 ± 0,21* 1,55 ± 0,20 1,32 ± 0,16 
ХС ЛПВЩ,ммоль/л 1,57 ± 0,09 1,50 ± 0,16 1,68 ± 0,14 
ХС ЛПНЩ,ммоль/л 3,88 ± 0,31* 3,22 ± 0,34 2,44 ± 0,18 
ХС ЛПДНЩ,ммоль/л 0,80 ± 0,06* 0,72 ± 0,09 0,56 ± 0,08 
Індекс атерогенності 3,15 ± 0,18* 2,69 ± 0,36 2,24 ± 0,18 
Примітка: * при р<0,05 в порівнянні з контрольною групою,  

** при р<0,05 в порівнянні з 2-ю групою порівняння 
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Одночасно визначені підвищені рівні МДА (6,48±0,16 мкмоль/л, р>0,05) і 

HOMA-IR (6,72±0,16, р>0,05) у хворих які перенесли гострі отруєння 2,4-Д з 

ураженням ГБС. Такі показники як середній рівень МДА та НОМА-IR 

(інсулінорезистентності), та рівні ЗХС і ТГ позитивно корелювали з ІМТ і ОТ, а 

також з вираженістю гепатостеатозу у обстежених хворих з ураженням печінки 

(r=0,52-0,78), що свідчить, що дані показники метаболічних порушень є 

предикторами формування та прогресування надлишкової маси тіла та 

ожиріння.  

 
 
Рис. 4. Порівняння показників ліпідного обміну у хворих (n=23), які перенесли 
гостру інтоксикацію гербіцидами на основі 2,4-Д у віддаленому періоді  
Примітка: * при р< 0,05 в порівнянні з контрольною групою, 
                  ** при р< 0,05 в порівнянні з 2-ю групою порівняння 
 

6.2. Дисбаланс гормонів жирової тканини у хворих, які перенесли 

гостру інтоксикацію 2,4-Д у віддаленому періоді. 

Аналогічна закономірність спостерігалася і при вивченні рівнів гормонів 

жирової тканини в крові (табл. 6.2). У хворих, які перенесли гостру 
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інтоксикацію 2.4-Д з токсичним ураженням ГБС з формуванням стеатозу 

печінки, виявлено достовірне підвищення рівня лептину, резистину, TNF-α на 

тлі достовірного незначного зниження рівня адипонектину (р<0,05, табл.6.2).     

Слід зазначити, що у хворихякі перенесли гострі отруєння 2,4-Д з 

ураженням ГБС рівень лептину виявився підвищеним в 2,5 рази, резистину – 

майже в 2 рази, в порівнянні як зрівнями у осіб групи порівняння, так і з 

рівнями у хворих без ураження ГБС. Рівень TNF-α у хворих з ураженням ГБС 

підвищився майже в 10 разів в порівнянні з рівнями у осіб контрольної групи і в 

5 разів – з 2 групою (рис. 5).  

Визначена пряма позитивна кореляційна залежність з антропометричними 

показниками рівнів лептину з ІМТ, ОТ, вмістом ЗХС і ТГ (r = 0,72; 0,64; 0,62 і 

0,76 відповідно). Рівні резистину і TNF-α також знаходяться в прямому 

кореляційному зв'язку з зазначеними показниками (r=0,59-0,68). Було 

відмічено, що коефіцієнти кореляції були вищі у хворих з прогредієнтним 

перебігом стеатозу. 

Проведені дослідження підтверджують опубліковані дані про ключову 

роль даних адипокінів в розвитку метаболічних порушень з формуванням 

гепатостеатозу і обезогенних ефектів [254-272]. Наші результати свідчать про 

те, що підвищена секреція лептину, резистину і TNF-α не лише підтримують 

метаболічні порушення і обезогенні ефекти, але і можливо сприяють їх 

прогресуванню, що, мабуть,  обумовлено їх біологічною роллю в організмі. 

Відомо, що синтез лептину регулюється ОВ-геном – геном ожиріння. У 

нормі лептин сприяє витраті енергії і катаболізму жирів і вуглеводів [254, 265, 

266, 268]. Однак при токсичному впливі й активації процесів ПОЛ, підвищення 

тонусу симпатичної нервової системи розвивається селективна 

лептинорезистентність і компенсаторна гіперлептинемія. При цьому 

підвищується активуючий вплив лептину на обмін інсуліну і пригнічується 

інсулінорезистентність – пригнічується транскрипція гену препроінсуліну, і 

екскреція інсуліну, а також активність інсулінових рецепторів у тканинах. 
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Таблиця 6.2 

Вміст гормонів жирової тканини у хворих (n=23), які перенесли гостру 
інтоксикацію гербіцидами на основі 2,4-Д у віддаленому періоді 
 

Показники 

Хворі, які перенесли  
гостру інтоксикацію 2,4-Д 

 
Група 

порівняння 
(n =9) 

1 Група  
(n=14) 

2 Група 
(n=9) 

Лептин, нг/мл 13,73±0,22*,** 5,83±0,39 5,37±0,26 
Резистин, нг/мг 0,83 ±0,14*,** 0,44± 0,29 0,41±0,14 
Адипонектин,мкг/мл 9,42 ± 0,47* 9,88 ±0,59 10,0 ± 0,44 
TNF- α, пг/мл 13,2 ±0,28*,** 2,6±0,32 1,13±0,22 
Примітка: * при р < 0,05 в порівнянні з групою порівняння  

** при р < 0,05 в порівнянні з 2-ю групою хворих 
 

Відомо, що продукти ПОЛ, метаболічні порушення, викликані ЕД, 

підвищують також секрецію резистину і фактору некрозу пухлини-(TNF-α), які, 

в свою чергу є одним з основних факторів, що сприяють прогресуванню 

інсулінорезистентності, активації адипогенезу, розвитку ожиріння та цукрового 

діабету 2 типу [ 259-263]. TNF-α і резистин володіють протизапальною дією, 

підтримують в жировій тканині і в печінці сповільнення запалення, яке 

обумовлене дисбалансом гормонів жирової тканини і прогресуванням 

гепатостеатозу. Не можна виключити, що підвищений рівень резистину і у 

обстежених хворих 1 групи також підтримує уповільнене запалення, 

гепатостеатоз і ожиріння. У здорових осіб гормон жирової тканини 

адипонектин сприяє гальмуванню процесів ПОЛ, інсулінорезистентності, а 

також стимулює секрецію протизапальних, антиобезогенних і 

антидіабетогенних факторів [255, 256]. Однак, продукти ПОЛ, гіперлептинемія, 

підвищення секреції резистину і TNF-α різко пригнічують синтез 

адипонектину, що сприяє прогресуванню гепатостеатозу і ожиріння [255,256, 

262-266]. Серед обстежених нами хворих 1 групи у 7 з 14 хворих він був значно 

знижений, а середній рівень істотно відрізнявся лише від рівня у групі 

порівняння (р<0,05). 
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Рис. 5. Гормони жирової тканини та TNF-α у хворих, які перенесли гостру 
інтоксикацію гербіцидами на основі 2,4-д у віддаленому періоді (15 років). 
Примітка: * – при р<0,05 в порівнянні з групою порівняння, ** – при р<0,05 в 
порівнянні з ІІ групою. 

 

Таким чином, проведені динамічні дослідження з оцінки дисбалансу 

гормонів жирової тканини і обезогенних ефектів у хворих, які перенесли гострі 

та хронічні інтоксикації пестицидами, дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Гостре отруєння гербіцидом на основі 2,4-Д з токсичним ураженням 

печінки з формуванням гепатостеатозу встановлено достовірне збільшення 

рівня лептину, резистину, TNF-α як у порівнянні з рівнями у осіб контрольної 

групи, так і рівнями у хворих, які перенесли отруєння без ураження ГБС 

(р<0,05). 

2. Підвищена секреція лептину, резистину і TNF-α не тільки підтримує 

метаболічні порушення і обезогенні ефекти, але і сприяє їх прогресуванню. 
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3. Підвищений рівень гормонів жирової тканини в крові – лептину, 

резистину і TNF-α (р<0,05) на фоні помірного зниження рівня адипонектину у 

хворих, які перенесли гостре отруєння гербіцидами на основі 2,4-Д, у 

віддаленому періоді дозволяє прогнозувати підвищений ризик прогредієнтного 

перебігу стеатогепатозу і ожиріння та рекомендувати оцінку рівня даних 

адипокінів в крові в якості біомаркерів обезогенних ефектів. 

 

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОЗДІЛУ  

1. Бубало НН, Балан ГМ. Метаболические нарушения, обезогенные эффекты и 

дисбаланс гормонов жировой ткани у больных, перенесших острые и 

хронические интоксикации пестицидами. Сучас. проблеми токсикології, харч. 

та хім. безпеки. 2018;(2/3):51-70. 

2. Prodanchuk MH, Balan GM, Bubalo NM, Zhminko PH, Kharchenko OA, Bahlei 

YA. The problem of acute pesticide poisonings of agricultural workers in Ukraine 

under the conditions of the new business patterns. Wiad Lek. 2019;72(5 Pt 2):1083-6. 

3. Балан ГМ, Харченко ОА, Бубало НМ, Бабич ВА, Мимренко ТВ. Патологія 

печінки та шлунка у хворих з гострим отруєнням гербіцидами на основі 2,4-

дихлорфеноксиоцтової кислоти у гострий та віддалений періоди. Проблеми 

харчування. 2013;(2):60-9. 

4. Харченко ОА, Балан ГМ, Бубало НН, Мимренко ТВ. Окисний стрес та 

антиоксидантна терапія з включенням альфа-ліпоєвої кислоти при гострому 

отруєнні гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти. Лікар. 

справа. 2014;(1/2):140-5. 

5. Bubalo N, Balan G, Zhminko P, Bubalo V, Usenko T, Rashkivska I. Metabolic 

dysfunction and obesogenic effects in individuals with the acute and chronic 

intoxication of pesticides. Toxicol Lett. 2018 Oct 10;295 Suppl 1, Abstracts of the 

54th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX 2018); 2018 Sep 

2-5; Brussels, Belgium:S94-5 

 
  



123 
 

 
 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Інтенсивне застосування П в сільському господарстві не лише сприяє 

отриманню високих врожаїв, але за певних обставин може негативно впливати 

на стан здоров’я працюючих та бути причиною розвитку гострих і хронічних 

інтоксикацій П (ХІП), особливо при порушенні гігієнічних регламентів їх 

зберігання і застосування [1, 3, 4, 5, 7, 19]. 

Гострі інтоксикації П і ХІП у працівників сільського господарства до 

теперішнього часу достатньо широко розповсюджені в усьому світі, до того ж 

не лише в країнах, що розвиваються [16, 21, 27, 29, 30, 34, 35, 37-39, 47], але і 

державах з розвинутою економікою. 

Наші дослідження разом з Г.М. Балан і О.А. Харченко з вивчення причин 

розвитку, розповсюдженості і структури гострих інтоксикацій П в Україні за 

останні 25 років показали [7, 15, 19], що до теперішнього часу переважають 

інтоксикації 2,4-Д, ФОП і СП [7. 13, 15, 19], а їх виникнення переважно 

пов’язане з грубими порушеннями гігієнічних регламентів зі зберігання та 

застосування П. Гострі інтоксикації П в переважній більшості випадків 

розвиваються у робітників працездатного віку, що є причиною тривалої втрати 

працездатності, а, нерідко, і стійкої інвалідизації та завдає великі соціально-

економічні збитки державі, особливо при інтоксикаціях з токсичним ураженням 

гепатобіліарної системи. Саме ці обставини обумовлюють актуальність 

проведення даної роботи [5, 7, 15, 19]. Слід зазначити, що розповсюдженість, 

вираженість і синдромологія неврологічних порушень при отруєннях даними П 

широко вивчена як в гострому так і в віддалених періодах [21, 22, 24, 26, 47, 49, 

65-68, 85, 113, 114, 120]. 

Науковими дослідженнями показано формування окисного стресу у 

експериментальних тварин при дії ФОП [72-74, 135, 142-147, 150, 158], 2,4-Д 

[86, 148, 167, 168] і СП [118-124, 130] Ряд авторів вказує на гепатопротекторні 

ефекти антиоксидантів на експериментальних тварин при дії ФОП [141-161]. 
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В той же час, переважно лише в останні роки в експериментальних 

роботах з’явились дослідження з вивчення токсичного ураження печінки з 

формуванням стеатозу печінки і гіперліпідемії при дії ФОП [136, 137, 145, 148-

153], а також 2,4-Д [88, 106, 107, 166, 167] і СП [128. 129, 163].  

Однак, токсичне ураження ГБС у працівників як при гострих, так і при 

хронічних інтоксикаціях П вивчені недостатньо: практично не вивчена частота і 

структура синдромів ураження печінки і жовчовивідних шляхів; недостатньо 

обґрунтовані інформативні критерії їх діагностики; не вивчені наслідки 

токсичних уражень печінки при інтоксикаціях П (частота формування стеатозу 

печінки). Залишається невивченою роль оксидантно-антиоксидантних 

порушень і метаболічного ендотоксикозу в формуванні токсичних уражень 

печінки у хворих, що перенесли гострі та хронічні інтоксикації пестицидами. 

В останні роки експериментальні та епідеміологічні дослідження 

встановили, що багато ксенобіотиків, у тому числі і П, є ендокринними 

дизрапторами (ЕД), які переважно у віддаленому періоді формують метаболічні 

порушення й обезогенні ефекти [202-222], які сприяють розвитку 

метаболічного синдрому (МС), ожирінню і цукровому діабету 2 типу (ЦД2) та є 

основними факторами ризику розвитку серцево-судинної патології й 

передчасної смерті [16, 17]. З цим пов’язана наукова доцільність вивчення 

розповсюдженості та особливостей формування уражень ГБС, метаболічних 

порушень і обезогенних ефектів у працівників сільського господарства, що 

перенесли гострі та хронічні інтоксикації П в гострому та віддаленому 

періодах, обґрунтування інформативних біомаркерів їх діагностики та 

прогнозування прогредієнтного перебігу. Якщо в експерименті в поодиноких 

роботах відмічене формування внутрішньо-печінкового холестазу при гострому 

впливі ФОП [149, 153], то формування синдрому внутрішньо-печінкового 

холестазу і його клінічні форми при токсичному уражені печінки у хворих з 

гострими і хронічними інтоксикаціями П практично не вивчені. Не менший 
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інтерес становить вивчення дисбалансу гормонів жирової тканини, як 

біомаркерів метаболічних порушень і обезогенних ефектів. 

У зв’язку з цим метою даної роботи було – 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 

Для досягнення цієї мети ми провели аналітичне дослідження архівної 

бази результатів обстежень пацієнтів, які перенесли гострі інтоксикації ФОП, 

2,4-Д, СП та хронічні інтоксикації пестицидами, визначили репрезентативну 

групу для ретроспективного лонгітудинального когортного дослідження, в ході 

якого проаналізували клінічні прояви та лабораторні показники в гострий 

початковий період у 60 хворих з отруєнням ФОП, у 162 – з отруєнням 

гербіцидами на основі 2,4-Д і у 14 – СП, а також у 70 хворих з хронічною 

інтоксикацією П при первинній госпіталізації та через рік. 

Вивчаючи частоту розвитку та синдромологію токсичного ураження ГБС 

у хворих, що перенесли гострі та хронічні інтоксикації пестицидами, нами 

встановлені їх віддалені наслідки, інформативні діагностичні критерії основних 

синдромів токсичного ураження ГБС та їх прогностична значимість. Зокрема, 

ознаки отруєння ФОП у більшості постраждалих виникли через 2-3 години 

після інгаляційного та перекутаного виробничого впливу. Залежно від 

вираженості скарг, клініко-лабораторних показників і стійкості клінічних 

проявів, відповідно до рекомендацій [1,71] у 51 з 60 хворих (85 %) був 

визначений легкий ступінь (I ст.), у 6 (10 %) – середній (II ст.) та у 3 (5 %) – 

тяжкий ступінь (III ст.) інтоксикації. У 32 з 60 (53,3 % ) хворих з гострою 

інтоксикацією ФОП було виявлено токсичне ураження гепатобіліарної системи. 

З 32 у 30 (93,7 %) спостерігався цитолітичний синдром з підвищенням рівня 

трансаміназ (АЛТ і АСТ), у 8 хворих (25 %) сформувався гепатодепресивний 

синдром. У 13 з 32 хворих з гострою інтоксикацією ФОП був виявлений 
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синдром внутрішньо-печінкового холестазу, у 7 – на фоні синдрому токсичного 

гепатиту і в 6 – без ознак цитолітичного синдрому. 

Гостра інтоксикація 2,4-Д спостерігалася у 162 буряківників, у яких серед 

клінічних проявів переважали симптоми з боку нервової системи. Периферичні 

неврологічні порушення дозволили діагностувати вегетативно-сенсорну 

поліневропатію (ВСП) у 97 з 162 хворих (59,8 %). Залежно від ступеня проявів 

у 80 з 97 хворих (82,4 %) було діагностовано І ст. вираженості ВСП, а в 17 з 97 

(17,6 %) – II ст. Залежно від клінічних неврологічних порушень у 86,4 % 

випадків був діагностований астено-вегетативний синдром (АВС), у 20 (12,4 %) 

– токсична енцефалопатія (ТЕ). Ураження ГБС діагностувалось у 58 хворих із 

162 (35,8 %). 

З гострою інтоксикацією СП було 14 осіб. У більшості випадків 

спостерігалася помірна гіперсалівація, сльозотеча, кашель зі слизистим 

мокротинням, особливо при отруєнні СП на основі дельтаметрину та 

циперметрину. У 9 хворих був біль у правому підребер’ї. АВС, що 

спостерігався у 9 з 14 постраждалих, характеризувався невротичними 

реакціями і симпато-адреналовими кризами різного ступеню вираженості і 

частоти. У 9-ти хворих з отруєнням СП  на тлі нудоти і блювоти відзначалися 

гіркота в роті і біль у правому підребер'ї, помірна гепатомегалія з помірним 

цитолітичним синдромом (підвищення активності АЛТ, АСТ), з підвищенням 

рівня показників внутрішньо-печінкового холестазу або тимолової проби і 

деяким зниженням протромбінового індексу, що дозволило діагностувати 

синдром токсичної гепатопатії. 

Встановлено, що поряд з неврологічними порушеннями при гострій 

інтоксикації пестицидами формуються токсичні ураження ГБС, які в наших 

дослідженнях дозволили оцінити частоту розповсюдженості та особливості 

перебігу цитолітичного, гепатодепресивного та синдрому внутрішньо-

печінкового холестазу у хворих, що перенесли гострі інтоксикації П. Токсичне 
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ураження ГБС визначено: при гострих інтоксикаціях ФОП – 53,3 %, 2,4-Д – в 

35,8 %, СП – в 64,2 % випадків. 

Особливості клінічної картини, синдромологія клінічних проявів і 

характер їх перебігу ретроспективно проаналізовані у 70 хворих з хронічною 

інтоксикацією пестицидами. В клінічній картині у всіх хворих, при первинній 

госпіталізації переважали ознаки ураження нервової і у більшості – 

гепатобіліарної системи. Детальний аналіз скарг хворих, даних клінічних і 

інструментальних методів досліджень, а також динамічне спостереження за 

особами з ХІП, показали, що основними і найбільш стійкими є неврологічні 

порушення. Клінічні неврологічні прояви частіше всього були у вигляді АВС і 

ВСП, дещо рідше спостерігалась ТЕ. Другим за частотою клінічним 

синдромом, який був діагностований у 59 з 70 хворих (84,3 %) був токсичний 

гепатит.  

Варто зазначити, що проведені нами дослідження доводять необхідність 

подальшого вивчення синдромології токсичних уражень печінки як при 

гострих, так і при хронічних інтоксикаціях П. Поряд з синдромом токсичного 

ураження  печінки потребує вивчення частота, особливості формування і 

методи діагностики токсичного ураження внутрішньопечінкових жовчних 

шляхів – синдрому внутрішньо-печінкового холестазу (ВПХ). Особливий 

інтерес викликає вивчення окремих наслідків токсичного ураження печінки при 

інтоксикаціях П - частота формування гепатостеатозу і метаболічних порушень. 

З результатів досліджень видно, що при гострій інтоксикації 2,4-Д 

токсичне ураження ГБС виявлено у 58 з 162 обстежених (35,8 %); ФОП – у 32 з 

60 (53,3 %); СП – у 9 з 14 (64,2 %) і при ХІП – 84,3% випадків. 

Вивчення синдромології токсичного ураження ГБС показало, що 

цитолітичний синдром при гострій інтоксикації 2,4-Д виявлявся хоча і досить 

часто (89,6 %), але в з меншим ступенем проявів, ніж при оруєнні ФОП. При 

гострій інтоксикації ФОП у хворих при динамічному спостереженні 

цитолітичний синдром був виявлений більше, ніж в 90 % випадків з токсичним 



128 
 

 
 

ураженням печінки, при гострій інтоксикації СП – в 88,9 %, а при ХІП – у всіх 

випадках хронічного токсичного гепатиту, причому майже в половині випадків 

– з ІІ ст. активності цитолізу. Рідше, як при гострих, так і при хронічних 

інтоксикаціях пестицидами виявлявся гепатодепресивний синдром зі 

зниженням синтетичної функції печінки. 

Поряд з цитолітичним і гепатодепресивним синдромами у обстежуваних 

хворих оцінювались частота розвитку і особливості формування синдрому 

внутрішньопечінкового холестазу (ВПХ), який характеризувався порушенням 

синтезу або транспорту жовчі в гепатоцитах або в ендотеліоцитах 

каналікулярної системи [170-175]. 

В останні роки доведено, що в залежності від того, розвивається холестаз 

на рівні гепатоциту чи на рівні внутрішньо-печінкових жовчних протоків, 

виділяють основні варіанти ВПХ: 1) інтралобулярний холестаз, обумовлений 

ураженням гепатоцитів (гепатоцилюлярна форма з переважним ураженням 

мембран або трансмембранних транспортних білків); 2) каналікулярна форма (з 

переважним ураженням мембран холангіоцитів або їх транспортних білків) і 3) 

екстралобулярний (дуктулярний), обумовлений ураженням внутрішньо-

печінкових жовчних протоків [170-175]. Показано, що ВПХ може поєднуватись 

з токсичним ураженням печінки (цитолітичним синдромом), а може виявлятись 

при безсимптомному ураженні внутрішньо-печінкових жовчовивідних шляхів, 

де єдиним клінічним проявом є підвищення концентрації ЛФ або підвищення 

рівня ЛФ і ГГТ [194], але частіше це підвищення рівня ЛФ і ЖК в сироватці 

крові [173, 174-178, 194]. Також зазначено, що при токсичному впливі ліків або 

інших ксенобіотиків формується ВПХ з холестатичними порушеннями на 

різних рівнях синтезу, секреції і відтоку жовчі в 25-30 % випадків, як при 

токсичних порушеннях печінки, так і при відсутності ознак цитолізу. 

Підвищення рівнів біохімічних показників ВПХ (ЛФ, ЖК, ГГТ і 

білірубіну) виявлено нами у хворих з інтоксикаціями П як з синдромом 

токсичного ураження печінки, так і у хворих з інтоксикаціями П ознак цитолізу. 
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Найчастіше у хворих з токсичним ураженням печінки виявлялось одночасне 

підвищення рівнів ЛФ і ЖК, рідше їх підвищений рівень поєднувався з 

підвищенням ГГТ або БР, що свідчило про превалювання гепатоцелюлярної 

форми ВПХ. В 30-40 % випадків у хворих без ознак гепатиту підвищення 

концентрації ЛФ або одночасне підвищення рівня ЛФ і ЖК поєднувались з 

підвищенням вмісту ГГТ і лише в окремих випадках – зі збільшенням рівня БР. 

Середній рівень біохімічних показників ВПХ у хворих без ознак цитолізу 

майже в 1,5-2 рази був нижче, ніж у хворих з токсичним гепатитом. 

На підставі отриманих даних можна констатувати, що токсичне ураження 

печінки розвивається при гострих та хронічних інтоксикаціях пестицидами 

переважно з формуванням цитолітичного, гепатодепресивного синдрому і 

синдрому ВПХ. Беручи до уваги той факт, що екзогенні інтоксикації 

ксенобіотиками супроводжуються формуванням ендогенного токсикозу [1, 25, 

274], нами проведене дослідження одного із його біомаркерів – рівня вмісту 

середньомолекулярних пептидів в сироватці крові ( СМП ) [275, 277]. 

Нами виявлено їх значне підвищення у хворих з гострою інтоксикацією 

ФОП, особливо у важких випадках з ІІ – ІІІ ступенем тяжкості інтоксикації, 

коли їх рівень підвищувався до 0,320 нм на хвилі 254 нм і до 0,340 нм – хвилі 

280 нм. Середній рівень СМП у хворих з токсичним ураженням печінки з 

гострою інтоксикацією ФОП склав 0,288±0,03 на хвилі 254 нм і 0,296±0,04 – на 

хвилі 280 нм. Помірне збільшення рівнів СМП було виявлено у хворих з 

гострою інтоксикацією 2,4-Д (р<0,05). Особливо помітне підвищення рівнів 

СМП діагностувалось у хворих з  токсичним гепатитом при хронічній 

інтоксикації пестицидами, коли їх вміст підвищувався до 0,320-0,340 нм на 

хвилі 280нм, а середній рівень підвищувався до 0,286±0,03 нм на хвилі 254 нм і 

до 0,326±0,02 – на хвилі 280 нм (р<0,05). Більш високі рівні СМП були у 

хворих, у яких цитолітичний синдром поєднувався з ВПХ з підвищенням в 

крові рівнів АЛТ, ЖК і ЛФ. Таким чином, є підстави вважати, що токсичне 

ураження печінки і внутрішньо-печінкових жовчних шляхів сприяє 
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формуванню ендотоксикозу, в свою чергу, погіршує стан хворих і перебіг 

інтоксикації П, що необхідно враховувати при проведені дезінтоксикаційної 

терапії.  

Водночас, не менш важливим є вивчення особливостей формування 

окисного стресу і стану антиоксидантної системи у хворих, які перенесли гострі 

і хронічні інтоксикації ФОП, 2.4-Д і СП, особливо при  токсичному уражені 

печінки. Ряд авторів на основі експериментальних досліджень наголошують 

саме на важливості такого вивчення [88, 89, 106, 107, 110, 111, 112, 119, 121-

125, 163]. 

Вивчення стану оксидантної і антиоксидантної систем при інтоксикаціях 

пестицидами виявило у хворих розвиток окисного стресу з достовірним 

підвищенням середнього рівня МДА як при гострих, так і хронічних 

інтоксикаціях, особливо при гострій інтоксикації ФОП і ХІП з токсичним 

ураженням печінки (підвищення середнього рівня МДА майже в 3 рази). 

Отримані нами дані узгоджуються з результатами деяких експериментальних 

робіт, в яких показано, що при впливі ФОП, 2,4-Д і СП на експериментальних 

тварин була відмічена активація оксидантної системи з одночасним 

пригніченням антиоксидантної системи. Так, в ряді робіт зазначається 

активація ПОЛ і пригнічення антиоксидантної системи у щурів під впливом 

ФОП [49-54, 57, 72-75, 141-161], зниження інтенсивності оксидантних процесів 

при застосуванні різних антиоксидантів. Багато авторів при цьому зазначають 

найбільш виражений розвиток окисного стресу в мікросомах і мітохондріях 

печінки та мозку [51, 52, 54, 165-168]. Одночасно відмічене зниження рівня 

показників антиоксидантної системи, особливо при отруєнні ФОП і ХІП, при 

яких достовірно знижений рівень СОД, ЦП і SH-груп (р<0,05).  

Таким чином, токсичне ураження печінки поширене як при гострих 

інтоксикаціях ФОП, 2,4-Д і СП, так і при хронічних інтоксикаціях, зумовлених 

тривалим впливом комплексу пестицидів. У клінічній картині гострих 

інтоксикацій пестицидами превалює цитолітичний синдром ураження печінки, 
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маніфестація якого в ряді випадків запізнюється, що свідчить про необхідність 

пошуку більш чутливих біомаркерів його діагностики. У структурі основних 

синдромів токсичного гепатиту при хронічних інтоксикаціях пестицидами у 

всіх випадках виявляється цитолітичний синдром (частіше з ІІ ступенем його 

активності). Як при гострих, так і особливо при хронічних інтоксикаціях 

пестицидами цитолітичний синдром майже в 20 % випадків поєднується з 

синдромом внутрішньо-печінкового холестазу і в 20-25 % випадків – з 

гепатодепресивним синдромом. 

Наведені вище результати наших досліджень в порівняні з даними 

літератури  незаперечно вказують на  важливу роль окислювального стресу і 

ендотоксикозу в формуванні та прогресуванні синдромів токсичного ураження 

ГБС у хворих, що перенесли інтоксикації пестицидами. 

У свою чергу, незаперечним є той факт, що порушення функцій печінки, 

особливо у разі токсичного ураження ГБС, призводить до метаболічних 

порушень і, як один із наслідків, до патологічного ожиріння. Беручи до уваги, 

що метаболічні порушення і ожиріння набули характеру пандемії в усьому світі 

не лише серед дорослого населення, а й серед дітей, зростаюча захворюваність 

метаболічним синдромом (МС) – одна з глобальних проблем охорони здоров'я в 

усьому світі. Такий стан речей багато дослідників пов'язують з впливом 

факторів навколишнього середовища – ендокринних дизрапторів-обезогенів, 

що стимулюють адипогенез, дисліпідемію, що викликають метаболічні 

зрушення, ожиріння, які сприятимуть розвитку цукрового діабету 2-го типу 

[202-206]. Виявлено зв’язок  вмісту пестицидів в біосередовищах у осіб, що 

зазнали впливу малих доз цих пестицидів при професійному або екологічному 

впливі з розвитком метаболічних порушень і цукрового діабету 2-го типу [229, 

231-244, 252]. Пестициди, як ендокринні дизраптори, не тільки викликають 

метаболічні порушення з дисліпідемією, формуванням жирового гепатозу і 

ожиріння, але багато хто з них викликають трансгенераційне їх успадкування – 

розвиток метаболічних порушень і ожиріння в наступному поколінні [245]. 
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Саме вивчення метаболічних порушень і обезогенних ефектів було одним 

із наших головних завдань у з’ясуванні ролі і значимості гострих і хронічних 

інтоксикацій пестицидами як у вихідному періоді, так і через рік. Встановлено 

формування метаболічних порушень та обезогенних ефектів у хворих, що 

перенсли гострі отруєння 2,4-Д, ФОП та СП з ураженням ГБС через рік.  

Проведення антропометричних і біохімічних досліджень у хворих, які 

перенесли гостру інтоксикацію гербіцидами на основі 2.4-Д у віддаленому 

періоді дозволило встановити, що у 14 з 23 хворих, у яких в період гострої 

інтоксикації в структурі клінічних синдромів було токсичне ураження печінки з 

формуванням легкого і помірного стеатозу печінки, відзначено істотне 

наростання ваги і ОТ. ІМТ достовірно підвищився в середньому до 42,75 ± 2,39 

(р<0,05), а ОТ – в середньому до 116,9 ± 5,95 (р<0,05), що відповідає ІІ-ІІІ 

ступеню ожиріння, а саме абдомінального типу. Відзначено і наростання 

дисліпопротеінемії – достовірне підвищення ЗХС, ТГ, ЛПНЩ і атерогенного 

індексу (р<0,05). У той же час у хворих 2 групи, які перенесли гостру 

інтоксикацію без токсичного ураження ГБС та формування стеатозу печінки, 

істотних змін антропометричних і біохімічних показників не відмічалось 

(р>0,05). 

Серед показників ліпідного обміну відзначалося достовірне підвищення 

рівня загального холестерину (ХС) і тригліцеридів у хворих з гострим 

отруєнням 2,4-Д і ФОП з токсичним ураженням печінки через рік після 

спостереження (р<0,05), а також у хворих з ХІП з синдромом токсичного 

гепатиту, як в початковий період, так і через рік (р<0,05). Тенденцію до 

зниження рівня ХС ЛПВЩ і до підвищення концентрації ХСЛПНЩ зафіксовані 

у хворих з токсичним ураженням печінки, однак достовірних зрушень не було 

(р>0,05). Такі показники як середня концентрація МДА, НОМА-IR (рівень 

інсулінорезистентності), а також рівень ХС і ТГ позитивно корелювали з ІМТ і 

ОТ, а також з вираженістю гепатостеатозу у обстежених хворих з ураженням 

печінки (r=0,52-0,78), що свідчить про те, що дані показники метаболічних 
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порушень є предикторами формування та прогресування надлишкової маси тіла 

та ожиріння. Як відомо, продукти перекісного окислення ліпідів пошкоджують 

мембрани печінкових клітин і мітохондрій, підвищують надходження і синтез 

вільних жирних кислот (ВЖК) в гепатоцитах, сприяють розвитку 

інсулінорезистентності. В свою чергу, інсулінорезистентність так само 

обумовлює підвищене надходження ВЖК в печінку, підсилює їх надлишковий 

синтез, а також знижує швидкість β-окислення ВЖК в мітохондріях 

гепатоцитів, підвищує синтез і секрецію ЛПНЩ і ЛПДНЩ, що призводить до 

формування і прогресування гепатостеатозу і ожиріння [1, 2, 90, 199, 232]. 

Таким чином, гепатотоксичні ефекти ФОП, 2,4-Д і СП згідно даних ряду 

авторів як у експериментальних тварин, так і у хворих, що перенесли гострі 

отруєння ФОП, 2,4-Д, СП і ХІП, як показали проведені нами дослідження, 

досить широко розповсюджені, що супроводжується розвитком переважно 

цитолітичного, гепатодепресивного синдромів та синдрому 

внутрішньопечінкового холестазу з подальшим формуванням гепатостеатозу, 

пов'язані з прооксидантною, мембранотоксичною дією та формуванням 

мітохондріальної дисфункції. В наших дослідженнях вперше вивчені частота та 

клінічні форми синдрому внутрішньопечінкового холестазу (ВПХ) при 

інтоксикаціях П. Також показано, що ВПХ формується як у хворих з токсичним 

ураження печінки (гепатоцелюлярна форма ВПХ), так і у хворих без ознак 

цитолізу ( переважно каналікулярна форма ВПХ). На основ іпроведених 

досліджень обгрунтувані інформативні біомаркери діагостики основних 

синдромів токсичного ураження ГБС, що дозволить оптимізувати процес 

діагностики та лікування токсичних уражень печінки у хворих з інтоксикаціями 

П. 

Варто зазначити, що в останні роки встановлено, що багато ксенобіотиків, 

у тому числі і П, викликають метаболічні порушення, які призводять до 

розвитку ожиріння, рідше до цукрового діабету ІІ типу [200-214]. 

Запропоновано навіть термін – метаболічна токсичність, яка визначається 
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поряд з канцерогенністю, репродуктивною токсичністю і нейротоксичністю для 

оцінцінки ступеня токсичності П та інших ксенобіотиків [249]. Метаболічна 

токсичність вже визначена для 12-26 % пестицидів , що використовуються в 

останні роки [234-246]. В їх структурі 90 % – інсектицидів (хлор-, 

фосфорорганічні), 5 % – гербіциди і 5 % – фунгіциди [162]. 

Досліджені нами показники метаболічних зрушень зазвичай 

характеризують зміни ліпідного і вуглеводного обміну. Однак за останні роки 

доведено, що жирова тканина є потужним ендокринним органом, який синтезує 

різні гормони (адипокіни), які беруть участь у формуванні метаболічних 

порушень, запалень, імунних процесів та ін. [254-272], відводячи особливу роль 

у формуванні метаболічних порушень лептину, адипонектину , резистину і 

фактору некрозу пухлини α (TNF-α) [254-267]. Тому, наступним завданням у 

визначені ролі і доцільності використання їх в якості діагностичних маркерів та 

можливих предикторів розвитку і прогресування гепатостеатозу, метаболічних 

порушень і обезогенних ефектів стало дослідження рівнів гормонів жирової 

тканини (лептину, резистину, адипонектину і TNF-α) у хворих, які перенесли 

гострі отруєння гербіцидами на основі 2,4-Д. 

Вивчення взаємозв'язку рівнів даних адипокінів з антропометричними 

показниками виявило пряму позитивну кореляційну залежність концентрації 

лептину з ІМТ, ОТ, вмістом ХС і ТГ (r = 0,72; 0,64; 0,62 і 0,76 відповідно). Рівні 

резистину і TNF-α також знаходяться в прямому кореляційному зв'язку з 

зазначеними показниками (r = 0,59-0,68), а концентрація адипонектину мала 

достовірну тенденцію до зниження. 

Проведені дослідження підтверджують раніше опубліковані дані ряду 

авторів про ключову роль даних адипокінів в розвитку метаболічних порушень 

з формуванням гепатостеатозу і обезогенних ефектів [254-272]. Наші дані 

свідчать про те, що підвищена секреція лептину, резистину і TNF-α не лише 

підтримують метаболічні порушення і обезогенні ефекти, але і сприяють їх 

прогресуванню, що, мабуть, обумовлено їх біологічною роллю в організмі. 
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На прикладі дослідження показників рівнів гормонів жирової тканини у 

хворих, які перенесли гостру інтоксикацію гербіцидом 2,4-Д з токсичним 

ураженням печінки з формуванням гепатостеатозу встановлено утворення 

дисбалансу гормонів жирової тканини, а саме – достовірне підвищення рівня 

лептину, резистину, TNF-α на тлі достовірного зниження рівня адипонектину 

(р<0,05). Визначено, що такий дисбаланс адипокінів, не лише підтримує 

метаболічні порушення і обезогенні ефекти, але і сприяє їх прогресуванню. 

Наявні дані дозволяють прогнозувати підвищений ризик прогредієнтного 

перебігу стеатозу печінки і ожиріння у віддаленому періоді.  

Таким чином, отримані результати дають підстави для обґрунтування 

необхідності у майбутньому подальших наукових досліджень, метою яких 

повинно стати визначення ролі гострих та хронічних інтоксикацій пестицидами 

різних хімічних груп в розвитку патологічного ожиріння та доцільності 

використання показників рівнів гормонів жирової тканини в якості 

діагностичних маркерів та можливих предикторів розвитку і прогресування 

гепатостеатозу, метаболічних порушень і обезогенних ефектів.  

На завершення можна зробити наступні узагальнення: 

- поряд з неврологічними порушеннями в структурі клінічних синдромів 

гострої інтоксикації 2,4-Д, ФОП, СП і ХІП токсичні ураження ГБС досить 

широко розповсюджені й досягають 35,8 %, 53,3 %, 64,2% і 84,3 % 

випадків відповідно; 

- серед клінічних синдромів токсичного ураження ГБС як при гострих, так 

і при ХІП у більшості випадків формується цитолітичний синдром, рідше 

гепатодепресивний і синдром ВПХ. Наслідком токсичного ураження 

печінки є стеатоз печінки з підвищенням різного ступеню щільності 

печінки; 

- синдром ВПХ формується як у хворих з токсичним ураженням печінки, 

так і без ознак цитолізу у 20-35 % випадків. У хворих з токсичним 
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ураженням печінки переважає гепатоцелюлярна або інтралобулярна 

форма ВПХ, а у хворих без ознак цитолізу – каналікулярна форма;  

- у розвитку токсичного ураження ГБС виявлена роль окисного стресу та 

ендотоксикозу; 

- ретроспективні дослідження при інтоксикаціях П через 1-2 роки, а при 

гострому отруєнні 2,4-Д й через 15 років виявлено достовірне зростання 

метаболічних порушень та обезогенних ефектів, маркерами яких можуть 

бути: ІМТ, обсяг талії, рівень МДА, інсулінорезистентність, ЗХС, ТГ, ХС 

ЛПНЩ і особливо підвищені рівні гормонів жирової тканини – лептину, 

резистину і TNF-α, що доцільно досліджувати для їх своєчасної 

діагностики та профілактики. 

 

Для розвитку даної теми вважаємо доцільним: 

- вивчити взаємозв’язок метаболічних показників не лише з ІМТ, але і з 

об’ємом вісцерального жиру за сучасними методиками; 

- вивчити залежність ступеню ожиріння і стеатозу печінки від 

поліморфізму генів ядерного рецептора PPARγ; 

- розробити схеми диференційованого лікування токсичних гепатитів в 

залежності від превалювання клінічних синдромів;  

- розробити схему профілактики прогресування ожиріння і стеатозу 

печінки у хворих, що перенесли інтоксикації пестицидами. 
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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 
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гострих і хронічних інтоксикаціях пестицидами спостерігалося значно рідше та 

було менш вираженим. 

3. Гепатодепресивний синдром рідше виявлявся в структурі 

клінічних 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 показників окисного стресу зі 

зниженням 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 
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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/м2, 

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. 

Результати проведеного дослідження дозволяють рекомендувати: 

          1. Державній службі України з питань праці посилити державний нагляд 

за умовами праці працівників сільського господарства при застосуванні П. 

Державній екологічній інспекції України посилити державний нагляд за 

застосуванням П на ділянках, що межують з населеними пунктами. Забезпечити 

контроль за узгодженням планів застосування П землекористувачами, 

сільгоспугіддя яких межують між собою. 

          2. Територіальним органам охорони здоров’я:  

          - при діагностиці гострих інтоксикацій ФОП, 2,4-Д, СП та іншими 

пестицидами окрім встановлення наявності неврологічних синдромів 

обов’язково оцінювати функціональний стан ГБС; 

         - здійснювати індивідуальний контроль за наростанням рівнів МДА, 

тригліцеридів й інсулінорезистентності – предикторів формування стеатозу 

печінки і ожиріння, зі своєчасною їх корекцією у хворих, що перенесли 

інтоксикації пестицидами; 

         - для коректного прогнозу перебігу інтоксикацій П запроваджувати 

лабораторну діагностику рівнів гормонів жирової тканини – лептину, 

резистину, адипонектину, TNF-α; 

         - застосовувати вказаний комплекс показників для оптимізації 

профілактики прогресування стеатозу печінки, обезогенних ефектів, патологіч-

ного ожиріння та корекції характеру харчування, рухового режиму та 

реабілітаційної терапії. 
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антиоксидантна терапія з включенням альфа-ліпоєвої кислоти при гострому 

отруєнні гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти. Лікар. 

справа. 2014;(1/2):140-5. (проіндексовано Scopus) (Здобувачем були проведені 

збір та аналіз даних літератури, результатів обстеження хворих, підготовка 

статті до друку). 

2. Проданчук НГ, Балан ГМ, Кривенчук ВЕ, Проданчук ГН, Курдиль НВ, 

Бабич ВА, Харченко ОА, Бубало НН. О необходимости создания производства 

реактиваторов холинэстеразы в Украине для лечения острых отравлений 

фосфорорганическими соединениями. Сучас. проблеми токсикології, харч. та 

хім. безпеки. 2014;(3/4):14-22. (Здобувачем були проведені збір та аналіз даних 

літератури, результатів обстеження хворих, підготовка статті до друку) 

3. Балан ГМ, Проданчук НГ, Бубало НН, Бабич ВА, Харченко ОА. 

Состояние и перспективы антидотной терапии острых отравлений 

пестицидами. Сучас. проблеми токсикології, харч. та хім. безпеки. 

2015;(1/2):67-76. (Здобувачем проведено збір та аналіз даних літератури, 

результатів обстеження хворих, підготовка статті до друку) 

4. Бубало НМ, Балан ГМ. Біологічний вік – інтегральний показник стану 

здоров’я працівників сільського господарства, які перенесли гострі та хронічні 

інтоксикації пестицидами. Сучас. проблеми токсикології, харч. та хім. безпеки. 

2017;(3):64-72. (Здобувачем заплановано, підготовлено та проведено 

дослідження, аналіз та узагальнення отриманих результатів, підготовлено 

статтю до друку) 



171 
 

 
 

5. Бубало НН, Балан ГМ. Поражение гепатобилиарной системы, 

окислительный стресс и дифференцированное применение антиоксидантов у 

больных при острых и хронических интоксикациях пестицидами. Сучас. 

проблеми токсикології, харч. та хім. безпеки. 2017;(4):45-55. (Здобувачем 

заплановано, підготовлено та проведено дослідження, аналіз та узагальнення 

отриманих результатів, підготовлено статтю до друку) 

6. Бубало НН, Балан ГМ. Синдром внутрипеченочного холестаза у больных 

с острыми и хроническими интоксикациями пестицидами. Сучас. проблеми 

токсикології, харч. та хім. безпеки. 2018;(1):39-48. (Здобувачем були проведені 

збір та аналіз даних літератури, результатів обстеження хворих, підготовка 

статті до друку) 

7. Бубало НН, Балан ГМ. Метаболические нарушения, обезогенные 

эффекты и дисбаланс гормонов жировой ткани у больных, перенесших острые 

и хронические интоксикации пестицидами. Сучас. проблеми токсикології, харч. 

та хім. безпеки. 2018;(2/3):51-70. (Здобувачем заплановано, підготовлено та 

проведено дослідження, аналіз та узагальнення отриманих результатів, 

підготовлена стаття до друку) 

Статті у фахових виданнях за кордоном: 

8. Балан ГМ, Харченко ОА, Бубало НН. Острые отравления пестицидами у 

сельскохозяйственных рабочих в Украине в условиях новых форм 

хозяйствования. Междунар. журн. приклад. и фундам. исслед. 2013;(12):65-71. 

(Здобувачем були проведені збір та аналіз даних літератури, результатів 

обстеження хворих, підготовка статті до друку) 

9. Prodanchuk MH, Balan GM, Bubalo NM, Zhminko PH, Kharchenko OA, 

Bahlei YA. The problem of acute pesticide poisonings of agricultural workers in 

Ukraine under the conditions of the new business patterns. Wiad Lek. 2019;72(5 Pt 

2):1083-6. (проіндексовано Scopus) (Здобувачем були проведені збір та аналіз 
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даних літератури, результатів обстеження хворих, підготовка статті до 

друку)  

          Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

10. Vasetskya O, Balan GM, Bubalo N, Harchenko O, Babich V, Bubalo V. The 

oxidative stress and antioxidant therapy in patients with acute and chronic poisoning 

by pesticides. Toxicol Lett. 2016 Sep 16;258 Suppl, Abstracts of the 52nd Congress 

of the European Societies of Toxicology (EUROTOX); 2016 Sep 04-07; Seville, 

Spain:S103. 

11. Bubalo N, Balan H, Bubalo V. Biological age changes in healthy agricultural 

workers and agricultural workers with acute and chronic intoxication of pesticides. 

Toxicol Lett. 2017 Oct 20;280 Suppl 1, Abstracts of the 53rd Congress of the 

European Societies of Toxicology (EUROTOX); 2017 Sep 10-13; Bratislava, 

Slovakia:S103. 

12. Bubalo N, Balan G, Zhminko P, Bubalo V, Usenko T, Rashkivska I. Metabolic 

dysfunction and obesogenic effects in individuals with the acute and chronic 

intoxication of pesticides. Toxicol Lett. 2018 Oct 10;295 Suppl 1, Abstracts of the 

54th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX 2018); 2018 Sep 

2-5; Brussels, Belgium:S94-5. 

Наукові праці, що додатково відображають наукові результати дисертації: 

13. Харченко ОА, Балан ГМ, Бубало НН. Острые отравления 

фосфорорганическими соединениями: основные клинические синдромы и 

механизмы их формирования (обзор литературы и данные собственных 

исследований). Сучас. проблеми токсикології. 2013;(1/2):17-31. (Здобувачем 

були проведені збір та аналіз даних літератури, результатів обстеження 

хворих, підготовка статті до друку) 

14. Мимренко ТА, Мимренко СМ, Харченко ОА, Балан ГМ, Бубало НМ. 

Особливості порушень функціонального стану серцево-судинної системи при 

гострих отруєннях гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти у 
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робітників сільського господарства. Сучас. проблеми токсикології, харч. та хім. 

безпеки. 2013;(3):12-23. (Здобувачем були проведені збір та аналіз даних 

літератури, результатів обстеження хворих, підготовка статті до друку) 

15. Балан ГМ, Харченко ОА, Бубало НМ, Бабич ВА, Мимренко ТВ. 

Патологія печінки та шлунка у хворих з гострим отруєнням гербіцидами на 

основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти у гострий та віддалений періоди. 

Проблеми харчування. 2013;(2):60-9. (Здобувачем були проведені збір та аналіз 

даних літератури, результатів обстеження хворих, підготовка статті до 

друку) 

16. Балан ГМ, Харченко ОА, Бубало НМ. Причини, структура та клінічні 

синдроми гострих отруєнь пестицидами у працівників сільського господарства 

в умовах його реформування. Сучас. проблеми токсикології, харч. та хім. 

безпеки. 2013;(4):22-9. (Здобувачем були проведені збір та аналіз даних 

літератури, результатів обстеження хворих, підготовка статті до друку) 
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ДОДАТОК Б 
ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
1. 52-th Congress of EUROTOX. 04-07 September 2016, Sevilia, Spain  

(Здобувачем підготовлено тези та представлено матеріали на конференції 
у вигляді стендової доповіді) 

2. 53-th Congress of EUROTOX.10-13 September 2017, Bratislava, Slovakia 
(Здобувачем підготовлено тези та представлено матеріали на конференції 
у вигляді стендової доповіді) 

3. 54-th Congress of EUROTOX - 02-05 September 2018, Brussels, Belgium 
(Здобувачем підготовлено тези та представлено матеріали на конференції 
у вигляді стендової доповіді) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 
 

 
 

ДОДАТОК В 
ПЕРЕЛІК ВПРОВАДЖЕНЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ  
впродовж 2018 – 2019 р.р. 

Основні положення дисертаційної роботи впроваджені: 

1. В клініці професійних захворювань ДУ «Інститут медицини праці 

імені Ю.І.Кундієва АМН України»,  

2. У відділені інтенсивної терапії гострих отруєнь ДЗ «Український 

науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф МОЗ України»,  

3. У Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної 

допомоги, 

4. У педагогічний процес кафедри гігієни праці та профзахворювань 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. 

Шупика 
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ДОДАТОК Г 

ОКРЕМІ АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
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