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АНОТАЦІЯ 

 

Панченко Ю. О. Діабетична макулопатія у хворих на цукровий діабет 

2 типу (питання патогенезу, фактори ризику, прогнозування розвитку і 

рецидивів після хірургічного лікування). – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.18 – «Офтальмологія» (222 – «Медицина»). – Національна 

медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, 

Київ, 2020. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми сучасної 

офтальмології – підвищенню ефективності хірургічного лікування діабетичної 

макулопатії у пацієнтів із діабетичною ретинопатією та цукровим діабетом 2 типу 

на підставі вивчення нових ланок її патогенезу, визначення факторів ризику і 

прогнозування розвитку та прогресування, а також рецидивів після хірургічного 

лікування. 

Завданнями дослідження були: 

1. Встановити особливості розвитку та прогресування ДМП та ДМН у 

пацієнтів із ДР та ЦД2. 

2. Дослідити ефективність різних видів вітреоретинальних втручань в 

лікуванні ДМП при ДР та ЦД2. 

3. Дослідити особливості, клінічний перебіг та характер розподілу 

рецидивів ДМП залежно від застосованих методів хірургічного лікування. 

4. Розробити на підставі отриманих результатів проект робочої 

класифікації рецидивів ДМП після хірургічного лікування пацієнтів із ДР та 

ЦД2. 

5. Визначити реактивність Тц за умов відсутності ДМП і ДМН на ранніх 

стадіях ДР (немає ДР, без змін на очному дні, початкова стадія НПДР),  а також 

простежити зв'язок з розвитком і прогресуванням ДМП при помірній і важкій 

стадіях НПДР. 
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6. Визначити зв'язок реактивності Тц з розвитком і прогресуванням ДМП і 

ДМН при ПДР. 

7. З’ясувати патогенетичну роль ЕТ1 у розвитку ДМП та ДМН у пацієнтів 

із ДР та ЦД2 і його значення для рецидивів після хірургічного лікування. 

8. Визначити патогенетичну роль TNFα і поліморфізму rs1800629 гена 

TNFα в розвитку ДМП та ДМН та їх значення для рецидивів після хірургічного 

лікування. 

9. Виявити патогенетичну роль PDGF-BB і поліморфізму rs1800818 гена 

PDGFB в розвитку ДМП та ДМН та їх значення для рецидивів після 

хірургічного лікування. 

10. На підставі отриманих результатів розробити математичні моделі 

прогнозування розвитку та прогресування ДМП та ДМН та їх рецидивів після 

хірургічного лікування в пацієнтів із ДР та ЦД2. 

У розділі 1 дисертації наведено дані сучасної української та закордонної 

літератури з досліджуваної проблеми та проведено їх детальний аналіз. 

Розділ 2 дисертації присвячений дизайну дослідження та матеріалам і 

методам. Описано розподіл пацієнтів по досліджуваних групах, методи 

клінічних, офтальмологічних, біохімічних, імунологічних та молекулярно-

генетичних досліджень. Детально описані методи статистичних досліджень та 

побудови математичних моделей прогнозування розвитку ДМП та її рецидивів 

після хірургічного лікування. 

У розділі 3 представлено особливості ДМП у пацієнтів із ДР та ЦД2, 

порівняльну характеристику ефективності різних видів вітреоретинальних 

втручань у лікуванні ДМП, особливості рецидивів ДМП. 

Розділ 4 присвячений вивченню ролі порушень реактивності тромбоцитів 

у розвитку ДМП та ДМН у пацієнтів із ДР та ЦД2. 

У розділі 5 дисертації представлені результати дослідження зв’язку 

Ендотеліну-1 з розвитком рецидивів ДМП після хірургічного лікування у 

пацієнтів із ДР та ЦД2. 
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У розділі 6 досліджено зв’язок фактору некрозу пухлин-альфа (TNF-α) і 

рецидивів ДМП після хірургічного лікування в пацієнтів із ДР та ЦД2. 

У розділі 7 вивчено вплив вмісту в крові фактору росту тромбоцитів 

(PDGF-BB) на розвиток рецидивів ДМП після хірургічного лікування в 

пацієнтів із ДР та ЦД2. 

У розділі 8 запропоновано розроблені математичні моделі прогнозування 

розвитку ДМП та її рецидивів після хірургічного лікування. 

Розділ 9 присвячений аналізу та узагальненню результатів проведеного 

дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уточнено дані щодо ефективності 

виконання сучасних хірургічних втручань у лікуванні ДМП і ДМН: вітректомії, 

вітректомії з пілінгом ВПМ, вітректомії з пілінгом ВПМ та етапом 

панретинальної лазеркоагуляції (ПРЛК), вітректомії з пілінгом ВПМ, етапом 

ПРЛК та ФЕК. Ефективність втручань склала через 1 місяць 60,7%, 82,4%, 85,2% 

та 68,12%, а через 1 рік – 76,0%, 75,0%, 73,1% та 73,5% відповідно. Ефективність 

хірургічного лікування ДМП залежала від стадії ДР і склала 72,5% при 

початковій НПДР, 77,2% при вираженій НПДР та 66,3% при ПДР. 

Розширено наукові дані про рецидиви ДМП після вітреоретинальних 

втручань. За своїм характером та клінічним перебігом рецидиви розподілено на 

ранні перехідні (виникали на 1-3 місяці та згодом зникали), ранні стійкі 

(виникали на 1-3 місяці та потім залишалися на 6-12 місяців) та пізні (виникали 

за 6-12 місяців та не регресували). Найбільш частими були ранні стійкі рецидиви, 

які при різних методах хірургічного лікування склали від 16,1% до 25,6%. Більша 

кількість і тяжкість рецидивів ДМП була характерна для пацієнтів із ПДР, де 

абсолютну більшість – 93,4% – склали ранні стійкі та пізні рецидиви. 

Вперше встановлено, що в пацієнтів за відсутності ДМП і з ранніми стадіями 

ДР (немає ДР, без змін на очному дні, початкова стадія НПДР) визначалась 

гіперреактивність Тц на адреналін і колаген. Фактором ризику прогресування 

ДМП при НПДР було підвищення реактивності пуринових рецепторів, а 

стереотипними чинниками ДМН – гіперреактивність АТ1- і ФАТ-рецепторів Тц. 



5 

Вперше встановлено, що прогресування ДМП та ДМН у пацієнтів із ПДР 

обумовлювала гіперреактивність пуринових рецепторів Тц на тлі 

гіперреактивності АТ1- і ФАТ-рецепторів. За наявності домінуючої реактивності 

Тц до колагену зафіксовано обмеження розвитку ДМН. 

Уточнено наукові дані щодо патогенного значення багаторазового 

зростання вмісту ЕТ1 у крові пацієнтів із ДМП: мінімальний рівень гормону був 

відмічений при початковій НПДР, максимальний – при ПДР. Високий вміст 

ЕТ1 визначав ранні стійкі рецидиви ДМП після хірургічного лікування. 

Доповнено уявлення про патогенне значення зростання вмісту TNFα у 

крові при помірній і вираженій НПДР та ПДР. Високий рівень TNFα визначав 

рецидиви ДМП після вітреоретинальних втручань незалежно від їх виду. 

Найбільший вплив TNFα мав на виникнення ранніх перехідних та раніх стійких 

рецидивів. 

Вперше встановлено, що у пацієнтів з української популяції з розвитком 

ДМП мав асоціацію поліморфізм rs1800629 гена TNFα: у носіїв мінорної алелі 

А ризик розвитку ДМП збільшено, а генотип А/А визначав її рецидиви після 

хірургічного лікування у 96,9%. Патогенетичним фактором рецидивів ДМП був 

високий вміст у крові TNFα у носіїв алелі А поліморфізму rs1800629 гена TNFα, 

що було асоційоване з більшою ЦТС до і через 1 рік після хірургічного 

лікування у порівнянні з носіями алелі G. 

Уточнено наукові дані щодо патогенної ролі зростання вмісту PDGF-BB у 

крові пацієнтів із ДМП при помірній та вираженій НПДР та при ПДР (p<0,001). 

Вперше встановлено, що високий вміст PDGF-BB до початку хірургічного 

лікування визначав рецидиви ДМП: точність прогнозу регресійної моделі 

розвитку рецидивів залежно від початкового рівня PDGF-BB становила 89,8% 

(p<0,001), що доводило його патогенетичне значення. 

Доповнено наукові дані про те, що у пацієнтів з української популяції з 

ДМП її ризик зменшував поліморфізм rs1800818 гена PDGFB; він мав 

асоціацію з рецидивами ДМП після хірургічного лікування: їх ризик у носіїв 

мінорної алелі С був суттєво менше. 
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Вперше встановлено, що в носіїв алелі С виявлено менший вміст PDGF-BB 

порівняно з носіями алелі Т, що пояснювало протективний ефект поліморфізму 

rs1800818 гена PDGFB для розвитку рецидивів ДПМ після хірургічного 

лікування. 

Вперше доказово за допомогою математичного моделювання встановлено 

патогенетичні чинники ризику ДМН, якими виявилися зростання агрегації Тц 

під впливом Ан-2, ФАТ та колагену. Етіологічними чинниками рецидивів ДМП 

після хірургічного лікування були поліморфізми rs1800818 гена PDGFB і 

rs1800629 гена TNFα, а патогенетичними – збільшення вмісту в крові PDGF-BB 

і TNFα. Значущими чинниками ризику рецидивів ДМН визначено генотипи 

поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα, вміст у крові 

PDGF-BB, а також ЦТС до хірургічного лікування. 

Практична значимість отриманих результатів. Розроблено проект робочої 

класифікації рецидивів ДМП після хірургічного лікування хворих на ДР та ЦД2, 

що включав в себе види рецидивів, терміни їх появи після оперативного 

втручання, клінічний перебіг і тактику лікування. 

Розроблені нові критерії діагностики розвитку і прогресування ДМП і ДМН 

у пацієнтів із ДР та ЦД2, засновані на визначенні механізмів активації 

тромбоцитарної ланки гемостазу. У пацієнтів із ДМП при помірній стадії НПДР 

зростання реакції Тц на Ан-2 до 72,7±1,0% (Min-Max 65-67%) було пов’язано з 

наявністю ДМН. Гіперреактивність Тц стосовно Ан-2 і ФАТ, відповідно 

77,2±1,6% (Min-Max 70-81%) і 65,8±0,8% (Min-Max 63-68%) була індикаторами 

розвитку ДМН при НДПР; підвищення активності пуринових рецепторів (Р2Y12 

і P2Y1) на рівні 70,7±1,2% (Min-Max 66-74%) було причиною прогресування 

ДМП при переході від важкої стадії НПДР до ПДР. Факторами ризику ДМН при 

ПДР було зростання активності пуринових рецепторів до 84,9±0,9% (Min-Max 

78-92%) на фоні підвищеної реактивності Тц до Ан-2 і ФАТ, відповідно, 

81,1±0,8% (Min-Max 77-86%) і 70,6±1,5% (Min-Max 56-78%). Домінуюча 

реактивність Тц до колагену стосовно ефекту інших агоністів на рівні 78,6±1,3% 

(Min-Max 69,0-85,0%) була індикатором відсутності ДМН. 
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Для прогнозування рецидивів ДМП після хірургічного лікування мали 

значення критичний рівень вмісту ЕТ1 у крові до хірургічного лікування 

(≥2,417 фмоль/мл), при якому ймовірні розвиток ранніх стійких рецидивів ДМП 

та критичний рівень PDGF-BB (≥51,8 нг/мл). 

Створено регресійну математичну модель прогнозу ймовірності розвитку 

рецидивів ДМП після хірургічного лікування з точністю прогнозування 86,3%. 

Значущими предикторами ризику ДМН у післяопераційному періоді були 

генотипи поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα, вміст у 

крові PDGF-BB і ЦТС до хірургічного лікування. 

В операційному середовищі програми Excel створено калькулятор 

прогнозу перебігу післяопераційного періоду, який включав розраховані 

результати ІПМН та його інтерпретацію (прогресуючий, стабільний, 

регресуючий), а також можливий розвиток рецидивів ДМП після хірургічного 

лікування та їх види (ранні перехідні, ранні стійкі та пізні). 

Ключові слова: діабетична макулопатія, цукровий діабет 2 типу, 

хірургічне лікування, рецидиви, реактивність тромбоцитів, ендотелін-1, TNFα, 

PDGF-BB, rs1800818, rs1800629 гена TNF, прогнозування. 
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ABSTRACT 

 

Panchenko Y.O. Diabetic maculopathy in patients with type 2 diabetes (issues 

of pathogenesis, risk factors, prognostication of development and relapses after 

surgical treatment). – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for a doctor in medical sciences degree in the specialty 14.01.18 – 

«Ophthalmology» (222 – «Medicine»). – Shupyk National Medical Academy of 

Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is dedicated to solving of a challenging problem of the 

current ophthalmology – to improve the quality of surgical treatment of diabetic 

maculopathy (DMP) in patients with diabetic retinopathy (DR) and type 2 diabetes 

(T2D) on the ground of studying the new elements of its pathogenesis, determining 

risk factors and prognostication of development and progression, as well as 

relapses after the surgical treatment. 

The objectives of the study were the following: 

1. To determine the features of development and progression of DMP and 

diabetic macular edema (DME) in patients with DR and T2D. 

2. To study the effectiveness after different types of vitreoretinal surgical 

interventions in the treatment of DMP associated with DR and T2D. 

3. To study specific features, clinical progression and pattern of distribution 

of DMP relapses depending on the methods of surgical treatment applied.  

4. To develop a project of the working classification of the DMP relapses 

after surgical treatment in patients with DR and T2D based on the obtained results.  

5. To determine the platelet (PL) reactivity on the early stages of DR (no 
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DR, no changes in the fundus of the eye, the primary stage of non-proliferative 

diabetic retinopathy [NPDR]), and to study the association with the development 

and progression of DMP in moderate and severe stages of NPDR. 

6. To determine the association of PL reactivity with the development and 

progression of DMP and DME in PDR. 

7. To study the pathogenetic role of endothelin 1 (ЕТ1) in the development 

of DMP and DME in patients with DR and T2D and its significance for relapses 

after the surgical treatment. 

8. To study the pathogenetic role of tumor necrosis factor-alpha (TNFα) and 

gene TNFα rs1800629 polymorphism in the development of DMP and DME and 

its significance for relapses after the surgical treatment.  

9. To study the pathogenetic role of platelet-derived growth factor-BB 

(PDGF-BB) and gene PDGFB rs1800818 polymorphism in the development of 

DMP and DME and its significance for relapses after the surgical treatment.  

10. To develop mathematical models for prognostication of DMP and DME 

development and relapses after surgical treatment in patients with DR and T2D 

based on the obtained results. 

The data from national and foreign literature about the researched problem 

are quoted and analyzed in detail in chapter 1 of the thesis.  

Chapter 2 of the thesis is dedicated to study design, materials, and methods. 

The patient distribution between the study groups, methods of the 

ophthalmological, biochemical, immunological and molecular genetic studies are 

described. The methods of statistical studies and of building the mathematical 

models of DMP development and its relapses after surgical treatment are described 

in detail. 

In chapter 3 the characteristics of DMP in patients with DR and T2D, the 

comparison characteristic of the effectiveness of different types of vitreoretinal 

interventions in DMP treatment, the characteristics of DMP relapses are presented. 

Chapter 4 is dedicated to the study of the role of platelet reactivity in the 



15 

development of DMP and DME in patients with DR and T2D. 

In chapter 5 of the thesis, the results of the study of the association of 

endothelin-1 with the development of DMP relapses after the surgical treatment of 

the patients with DR and T2D are presented. 

In chapter 6 the association of TNFα with DMP relapses after the surgical 

treatment in patients with DR and T2D is studied. 

In chapter 7 the effect of the blood level of PDGF-BB on the development of 

DMP relapses after the surgical intervention in patients with DR and T2D is 

studied. 

Chapter 8 describes the developed mathematical models for prognostication 

of DMP and its relapses after the surgical treatment. 

Chapter 9 is dedicated to the analysis and generalization of the results of the 

conducted thesis research. 

The scientific novelty of the obtained results. The data about the effectiveness 

of the contemporary surgical interventions: vitrectomy, vitrectomy with inner 

limiting membrane (ILM) peeling, vitrectomy with ILM peeling and panretinal 

laser coagulation (PRLC) stage, vitrectomy with ILM peeling, PRLC stage and 

cataract phacoemulsification (PHACO) in the treatment of DMP and DME was 

effective after 1 month in 60,7%, 82,4%, 85,2% and 68,12% cases, and after 1 year 

– у 76,0%, 75,0%, 73,1% and 73,5% cases, respectively, were made more specific. 

The effectiveness of DMP surgical treatment depended upon the DR stage and 

amounted to 72.5 % in primary NPDR; 77.2 % in severe NPDR, and 66.3 % in 

PDR. 

The scientific data about the DMP relapses after the vitreoretinal interventions 

were amplified. By their character and clinical course the relapses were divided 

into early transitional (occurred in the month 1-3 and disappeared later), early 

persistent (occurred in the month 1-3 and then remained for 6-12 months ) and late 

(occurred after 6-12 months and not regressed). The early persistent relapses were 

the most frequent ones, which depending on different methods of surgical 
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treatment ranged from 16.1 % to 25.6 %. The higher quantity and severity of DMP 

relapses were characteristic for the patients with PDR, where the absolute majority 

(93.4%) were early persistent and late relapses. 

It was identified for the first time that in patients, who do not have DMP and 

who are on the early stages of DR (no DR, no changes in the fundus of the eye, the 

primary stage of NPDR), PL hyperreactivity to adrenalin and collagen was 

detected. The risk factors of DMP progression associated with NPDR included the 

increase of purine receptor reactivity, the stereotypical factors of DME included 

АТ1- and PAF-receptors hyperreactivity. 

It was identified for the first time that the DMP and DME progression in 

patients with PDR caused hyperreactivity of PL purine receptors in the setting of 

АТ1- and PAF-receptors hyperreactivity. In the presence of dominant PL reactivity 

to collagen the development of DME was limited.  

The scientific data about the pathogenic significance of repeated increase of 

ET1 level in the blood of the patients with DMP: the minimal hormone level was 

observed with the primary NPDR and the maximal level was observed with PDR, 

were made more specific. The high ET1 level defined the early persistent relapses 

of DMP after the surgical treatment. 

New information was added to the idea about the pathogenic significance of 

the increase of blood TNFα in the setting of moderate to severe NPDR and PDR. 

High TNFα level defined DMP relapses after vitreoretinal interventions regardless 

of their type. The highest effect of TNFα was observed on the occurrence of the  

early transitional and early persistent relapses.  

It was identified for the first time that in the Ukrainian patient cohort the gene 

TNFα rs1800629 polymorphism was associated with DMP development. The 

genotypes with the minor A allele increased the risk of DMP development (per 

dominant inheritance model with odds ratio [OR]. The minor A/A genotype of gene 

TNFα rs1800629 polymorphism defined the development of DMP relapses after 

the surgical treatment (in 96,9% of cases). High TNFα level in the blood of the 
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carriers of allele A of gene PDGFB rs1800818 polymorphism was a pathogenetic 

factor of DMP relapses and it was associated with the higher central retinal 

thickness (CRT) before the surgical intervention as well as during 1 year of follow 

up compared to the allele G carriers. 

The scientific data regarding the role of the PDGF-BB level in the blood of 

the patients with DMP in the setting of moderate to severe NPDR and PDR 

(p<0.001) were made more specific. It was identified for the first time that the high 

blood level of PDGF-BB before the surgical treatment defined the relapses of 

DMP: the regressional model of relapses development depending on the initial 

level of PDGF-BB had the prognostic accuracy of 89,8% (p<0,001), which proved 

its pathogenetic significance. 

New information was added to the scientific data about the association of gene 

PDGFB rs1800818 polymorphism with DMP in the Ukrainian patients: a minor 

allele С diminished the risk of DMP.  It was identified for the first time that gene 

PDGFB rs1800818 polymorphism was associated with DMP relapses after the 

surgical treatment: the relapse risk in the minor allele С carriers was substantially 

diminished (OR=0,07; PI 0,04-0,12; р<0,001).  

It was identified for the first time that the allele C carriers had lesser PDGF-

BB level compared to the allele T carriers, what explained the protective effect of 

gene PDGFB rs1800818 polymorphism regarding the development of DMP 

relapses. 

Pathogenic factors of DME risk were demonstratively identified for the first 

time with the help of the mathematical modeling and these risks appeared to be the 

increase of PL aggregation due to angiotensin-2 (An-2), PAF and collagen 

influence. The etiological factors of DMP relapses were polymorphisms of gene 

PDGFB rs1800818 and gene TNFα rs1800629, and the pathogenetic factors were 

increases of the blood levels of PDGF-BB and TNFα. The significant factors of 

DME relapses after the surgical interventions were the genotypes of 

polymorphisms of gene PDGFB rs1800818 and gene TNFα rs1800629, blood level 
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of PDGF-BB and CRT before the surgical intervention. 

The practical significance of the obtained results. A project of the working 

classification of the DMP relapses after surgical treatment in patients with DR and 

T2D was developed. It included the types of relapses, the terms of the relapses 

occurrence after the surgical treatment, clinical source, and treatment methods. 

New diagnostics criteria for the development and progression of DMP and 

DME in patients with DR and T2D were created. They are based on the 

determining of the mechanisms of the platelet step of hemostasis. In patients with 

DMP in the setting of moderate stage of NPDR the increase to 72.7±1.0% (Min-

Max 65-67%) of PL reaction to An-2 was associated with the existence of DME. 

The hyperreactivity of PL to An-2 and PAF, respectively 77,2±1,6% (Min-Max 

70-81%) and 65,8±0,8% (Min-Max 63-68%) was an indicator of DME 

development in the setting of NPDR; the increase of purine receptors (Р2Y12 and 

P2Y1) activity at the level of 70,7±1,2% (Min-Max 66-74%) was a reason for DMP 

progression during the transition from the severe stage of NPDR to PDR. The DME 

risk factors accompanying PDR was the increase of purine receptors activity to 

84,9±0,9% (Min-Max 78-92%) in the setting of the increased reactivity of PL to 

An-2 and PAF, respectively, 81,1±0,8% (Min-Max 77-86%) and 70,6±1,5% (Min-

Max 56-78%). The dominant reactivity of PL to collagen, regarding the other 

agonists effect, on the level of 78,6±1,3% (Min-Max 69,0-85,0%) was an indicator 

of the absence of DME. 

A critical level of blood ЕТ1 before the surgical treatment (≥2.417  fmol/ml), 

at which the development of the early persistent relapses of DMP becomes 

probable, and critical level of PDGF-BB (≥51.8 ng/ml) were of importance to 

prognosticate the DMP relapses after the surgical treatment.  

A regressional mathematical model for prognostication of the probability of 

DMP relapses development after the surgical treatment with prognostic accuracy 

of 86.3% was created. The significant predictors of DME risk in the post-surgery 

period were genotypes of polymorphisms of gene PDGFB rs1800818 and gene 
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TNFα rs1800629, blood level of PDGF-BB and CRT before the surgical 

intervention. 

In the operating environment of Excel a calculator was created for the forecast 

of the postoperative period, which included the calculated results of macular edema 

progression index and its interpretation (progressive, stable, regressive), as well as 

the possible development of recurrences of DMP after surgery and their types 

(early transient, early stable and late).  

Keywords: diabetic maculopathy, type 2 diabetes, surgery, relapse, platelet 

reactivity, endothelin-1, TNFα, PDGF-BB, rs1800818, gene TNFα rs1800629. 

forecast. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У 2014 році в світі проживало 

422 млн людей, хворих на цукровий діабет (ЦД). Його поширеність склала 8,5% 

серед дорослого населення. В останні 30 років число хворих на діабет невпинно 

зростає, особливо швидкими темпами в країнах із низьким і середнім рівнем 

доходу. За даними Міжнародної діабетичної федерації (IDF), за останні 25 років 

кількість пацієнтів із ЦД, збільшилася більш ніж у 4 рази, і прогнозують 

зростання числа пацієнтів до 2045 року на 32% (з 425 млн осіб у 2017 р. до 627 

млн у 2045 р.). Останні десятиріччя позначені напруженим станом збільшення 

кількості пацієнтів із цукровим діабетом як першого, так і другого типу (ЦД2) 

у всіх країнах світу, що має характер пандемії і викликає величезну 

стурбованість як фахівців, так і пересічних громадян [41, 176, 177]. За даними 

ВООЗ (2018 рік), а також сучасних досліджень, діабет стає важливою причиною 

сліпоти, ниркової недостатності, макро- і мікроангіопатій, ампутації нижніх 

кінцівок та інших довгострокових негативних наслідків, які суттєво впливають 

на якість життя [18, 34, 41, 71, 89, 175, 176]. 

Серед літніх людей із ЦД близько 90% пацієнтів хворі на ЦД2. У США 

поширеність ЦД2 у населення віком 65 років і далі становить 33%, 

а предіабету – 50%, первинна захворюваність ЦД2 досягає максимальних 

показників в осіб віком від 65 до 79 років [333]. 

Діабетична ретинопатія (ДР) – неспецифічне судинне ускладнення ЦД як 

першого, так і другого типу, яке нерідко призводить до слабкозорості і сліпоти 

[5]. За даними ВООЗ, серед основних причин слабкозорості ДР становить 1%, 

серед причин сліпоти – також 1%. У світі серед основних причин сліпоти в 

людей віком понад 50 років ДР становить 13% [27]. У пацієнтів, хворих на 

діабет, шанси осліпнути в 25 разів більші, ніж у решти населення [14]. До 

факторів ризику прогресування ДРП дослідники відносять тривалість ЦД, 

гіперглікемію, порушення ліпідного обміну, артеріальну гіпертензію, 

діабетичну нефропатію, метаболічний синдром, вагітність, стать і вік пацієнта, 
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недотримання дієти, низьку фізичну активність, а також виконану 

факоемульсифікацію катаракти (ФЕК) [14, 84, 168, 252, 476]. 

Однією з основних причин зниження центрального зору в пацієнтів із ДР і 

ЦД2 є діабетична макулопатія (ДМП), яка проявляється у вигляді діабетичного 

макулярного набряку (ДМН), мікроаневризм, інтраретинальних мікросудинних 

аномалій (ІРМА), твердих ексудатів, ішемії і заднього відшарування 

скловидного тіла в макулі [14]. Є дані про те, що ДМП як одна з форм ДР може 

проявлятися на будь-якій стадії ДР та характеризується загалом тими самими 

клінічними ознаками [476]. ДМП з можливим розвитком ДМН може бути у 

пацієнтів з початковими змінами на очному дні [415]. 

Основним симптомом ДМП є ДМН, який розвивається у 20% пацієнтів 

після 10 років захворювання. Макулярний набряк може бути першим симптомом 

ДР або виникати на будь-якій стадії її розвитку. У розвинених країнах найбільш 

поширеною причиною втрати центрального зору в людей віком до 50 років є 

ДМН [21, 255]. Багаторічними дослідженнями встановлено, що ризик розвитку 

ДМН вищий у пацієнтів із ЦД2 [30, 182, 252]. Згідно з результатами 

міжнародного дослідження WESDR, у пацієнтів із ЦД2 зі стажем захворювання 

до 5 років ДМН реєструють у 3% випадків, а за тривалості 20 років і більше – у 

28%. Спостереження протягом 10 років показали, що ДМН проявився в кожного 

четвертого пацієнта з ЦД2, який отримував ін'єкції інсуліну, і в 13,9 % пацієнтів, 

які отримували інші види цукрознижувальної терапії. Також було встановлено, 

що частота ДМН збільшується з прогресуванням ДР і може сягати 70% при 

проліферативній ДР (ПДР) [14, 168, 183, 252, 327]. 

Відомими ланками патогенезу ДМП є набряк сітківки в області жовтої 

плями в результаті збільшення проникності ретинальних судин і ретинальна 

ішемія в результаті капілярної та артеріальної неперфузії сітківки. Причина 

виникнення ДМН – підвищення проникності гемато-ретинального бар'єру 

(ГРБ) внаслідок дисфункції ендотелію судин сітківки при ЦД2. Також має 

значення співвідношення гідростатичного онкотичного тиску між плазмою 

всередині капілярів і міжклітинними просторами сітківки. Особливу роль у 
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виникненні та мірі вираженості ДМН відіграють чинники зростання, що 

активують ангіогенез і призводять до розвитку типових патологічних змін при 

ДР і ДМП. Це гормон росту, інсуліноподібний фактор росту I (IGF-1), 

нейротрофічний фактор пігментного епітелію, фактор росту фібробластів 

(βFGF), трансформуючий фактор росту (TGF), фактор росту ендотелію судин 

(VEGF) і низка інших [30, 32, 148, 155, 182, 327, 476]. У виникненні ДМН значну 

роль відіграють зміни склоподібного тіла і зокрема задньої гіалоїдної мембрани 

(ЗГМ). Змінена ЗГМ перешкоджає метаболізму сітківки, викликає і підтримує 

набряк макули. Неповне самостійне відшарування скловидного тіла також 

може утворювати тангенціальні макулярні тракції, що пояснює стійкість ДМН 

до лазеркоагуляції й інтравітреальних ін'єкцій кортикостероїдів і анти-VEGF 

препаратів [30, 32, 156, 182, 183]. 

Традиційними методами лікування ДМП є консервативний та лазерний, а 

також інтравітреальне введення анти-VEGF препаратів і 

глюкокортикостероїдів, навіть пролонгованої дії у вигляді імплантів [76, 148]. 

На жаль, лазерні методи лікування ДМН найбільш ефективні лише на ранніх 

стадіях ДМН і обмежуються товщиною сітківки в зоні набряку [30, 32, 182]. 

Для лікування більш важких і стійких до консервативного і лазерного 

методів, а також інтравітреальної анти-VEGF терапії та терапії 

глюкокортикостероїдами, форм ДМП, а також при ДМП з формуванням 

епімакулярної мембрани та змінами ВПМ, з наявністю тангенціальних або 

осьових тракцій сітківки – вітреомакулярного синдрома, змінами скловидного 

тіла, з частковим гемофтальмом, з центральними преретинальними та 

субгіалоїдальними крововиливами, ДМН з наявністю фіброваскулярних мембран 

сітківки та ризиком тракційного відшарування сітківки застосовують хірургічне 

лікування: вітректомію з ендолазеркоагуляцією сітчастої оболонки, тампонадою 

вітреальної порожнини газо-повітряною сумішшю або силіконом, видаленням 

ЗГМ і, за необхідності, з пілінгом внутрішньої пограничної мембрани сітківки 

(ВПМ) [12, 13, 14, 22, 30, 32, 56, 74, 166, 180, 182, 183, 324, 412]. Навіть після 

виконання найсучасніших хірургічних втручань можливий розвиток рецидивів 
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ДМП і ДМН у найближчі та віддалені терміни спостереження. Є дані, що їх 

частота варіює від 6,6% до 20,8% через 1 місяць та від 20,8% до 83,3% через 1 рік 

після вітреоретинальних операцій [22, 29, 55, 56, 182, 183]. 

На думку Л.Й. Балашевича зі співавт. (2012), лікування ДР та ДМП 

вирішує різні завдання і повинно проводитися з використанням різних методів 

та виконуватися незалежно один від одного [11]. 

Доречно згадати роботи академіка М. Д. Тронька і професора К. П. Зака 

(2019 р.), член-кореспондента НАМН України, професора З. Ф. Веселовської 

(2015 р.), в яких великого значення надано клінічній патофізіології, а також 

іншим фундаментальним дослідженням у вивченні етіології і патогенезу 

цукрового діабету та його ускладнень в людини, без чого не можливе створення 

більш ефективних специфічних способів їх профілактики, попередження та 

лікування [33, 177]. 

Отже, в пацієнтів з ДМП та ДМН та з їх рецидивами після вітректомій суттєво 

знижується центральний зір та порушуються інші зорові функції, розвивається 

слабкозорість, сліпота, знижується якість життя, можлива інвалідизація. 

Дослідження нових ланок патогенезу, факторів ризику, прогнозування розвитку 

ДМП и ДМН, а також їх рецидивів після хірургічного лікування пацієнтів з ДР та 

ЦД2 є актуальною проблемою сучасної офтальмології. Її вирішенню і присвячене 

наше дослідження. 

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

Дисертаційна робота була виконана на кафедрі офтальмології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика і є фрагментом 

науково-дослідної роботи «Клінічне та експериментальне обґрунтування 

діагностики, лікування та профілактики рефракційних, дистрофічних, 

травматичних і запальних захворювань органа зору» (№ держреєстрації 

0116U002821, 2016-2020 рр.), в якій дисертант була співвиконавцем. 

Мета дослідження – підвищити ефективність хірургічного лікування 

діабетичної макулопатії у пацієнтів із діабетичною ретинопатією та цукровим 

діабетом 2 типу на підставі вивчення нових ланок її патогенезу, визначення 
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факторів ризику і прогнозування розвитку та прогресування, а також рецидивів 

після хірургічного лікування. 

Завдання дослідження: 

1. Встановити особливості розвитку та прогресування діабетичної 

макулопатії та діабетичного макулярного набряку у пацієнтів із діабетичною 

ретинопатією та цукровим діабетом 2 типу. 

2. Дослідити ефективність різних видів вітреоретинальних втручань в 

лікуванні діабетичної макулопатії при діабетичній ретинопатії та цукровому 

діабеті 2 типу. 

3. Дослідити особливості, клінічний перебіг та характер розподілу 

рецидивів діабетичної макулопатії залежно від застосованих методів 

хірургічного лікування. 

4. Розробити на підставі отриманих результатів проект робочої 

класифікації рецидивів діабетичної макулопатії після хірургічного лікування 

пацієнтів із діабетичною ретинопатією та цукровим діабетом 2 типу. 

5. Визначити реактивність тромбоцитів за умов відсутності діабетичної 

макулопатії і діабетичного макулярного набряку на ранніх стадіях діабетичної 

ретинопатії (немає діабетичної ретинопатії, без змін на очному дні, початкова 

стадія непроліферативної діабетичної ретинопатії), а також простежити зв'язок 

з розвитком і прогресуванням діабетичної макулопатії при помірній і важкій 

стадіях непроліферативної діабетичної ретинопатії. 

6. Визначити зв'язок реактивності тромбоцитів з розвитком і 

прогресуванням діабетичної макулопатії та діабетичного макулярного набряку 

при проліферативній діабетичній ретинопатії. 

7. З’ясувати патогенетичну роль ендотеліну-1 у розвитку діабетичної 

макулопатії та діабетичного макулярного набряку у пацієнтів із діабетичною 

ретинопатією та цукровим діабетом 2 типу і його значення для рецидивів після 

хірургічного лікування. 

8. Визначити патогенетичну роль фактора некрозу пухлин-альфа (TNFα) 

і поліморфізму rs1800629 гена фактора некрозу пухлин-альфа в розвитку 
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діабетичної макулопатії та діабетичного макулярного набряку та їх значення 

для рецидивів після хірургічного лікування. 

9. Виявити патогенетичну роль тромбоцитарного фактора росту (PDGF-

BB) і поліморфізму rs1800818 гена тромбоцитарного фактора росту в розвитку 

діабетичної макулопатії та діабетичного макулярного набряку та їх значення 

для рецидивів після хірургічного лікування. 

10. На підставі отриманих результатів розробити математичні моделі 

прогнозування розвитку та прогресування діабетичної макулопатії та 

діабетичного макулярного набряку та їх рецидивів після хірургічного лікування 

в пацієнтів із діабетичною ретинопатією та цукровим діабетом 2 типу. 

Об’єкт дослідження: діабетична макулопатія (МКБ-10: Н 36.0). 

Предмет дослідження: етіологія, патогенез, фактори ризику, 

прогнозування розвитку та прогресування ДМП, а також її рецидивів після 

хірургічного лікування; ефективність, характер та частота операційних і 

післяопераційних ускладнень внаслідок різних технологій вітреоретинальних 

втручань; особливості клінічного перебігу, терміни виникнення та характер 

розподілу рецидивів ДМП після хірургічного лікування; реактивність Тц за 

наявності та за відсутності ДМП при різних стадіях ДР; ЕТ1, TNFα, поліморфізм 

rs1800629 гена TNFα, PDGF-BB, поліморфізм rs1800818 гена PDGFB та їх 

патогенетична роль у розвитку та прогресуванні ДМП та її рецидивів після 

хірургічного лікування; математичні моделі прогнозування розвитку і 

прогресування ДМП та ДМН та їх рецидивів після хірургічного лікування. 

Методи дослідження: загальноклінічні, офтальмологічні (візометрія 

(таблиця Сівцева, SZP 350 проектор тестових знаків Zeiss), периметрія 

(Humphrey HFA II-I, HFA II-750 i аналізатор поля зору Zeiss), рефрактометрія 

(RK 600 Reichart авторефкератометр, ACCUREF-9001 Japan), тонометрія 

(TOPCON CT-80, АТ 155 автоматичний безконтактний тонометр Reichart), 

біомікроскопія (SL 120, SL 130 Zeiss), гоніоскопія, офтальмоскопія, оптична 

когерентна томографія в т. ч. у режимі Angio (Optopoltechnology, SOCT, 

Copernicus REVO (протокол Retina3D, RetinaRaster)), фотографування очного 
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дна фундус-камерою (TOPCON TRS-NW7SF), флюоресцентна ангіографія 

(TOPCON TRS-NW7SF)); дослідження реактивності Тц шляхом визначення їх 

агрегації з агоністами рецепторів: аденозиндіфосфатом (АДФ), адреналіном, 

колагеном, ангіотензином-2 (Ан-2), фактором активації тромбоцитів (ФАТ) 

турбидиметричним методом; дослідження вмісту в крові пацієнтів з ДМП 

ендотеліну-1 (ЕТ1), фактору некрозу пухлин-альфа (TNFα) і тромбоцитарного 

фактору росту-BB (PDGF-BB)  методом імуноферметного аналізу; дослідження 

поліморфізмів rs1800629 гена TNFα і rs1800818 гена PDGFB методом 

полімеразної ланцюгової реакції; статистичні й математичні методи дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уточнено дані щодо 

ефективності виконання сучасних хірургічних втручань у лікуванні ДМП і 

ДМН: вітректомії, вітректомії з пілінгом ВПМ, вітректомії з пілінгом ВПМ та 

етапом панретинальної лазеркоагуляції (ПРЛК), вітректомії з пілінгом ВПМ, 

етапом ПРЛК та ФЕК. Ефективність втручань склала через 1 місяць 60,7%, 

82,4%, 85,2% та 68,12%, а через 1 рік – 76,0%, 75,0%, 73,1% та 73,5% відповідно. 

Ефективність хірургічного лікування ДМП залежала від стадії ДР і склала 

72,5% при початковій НПДР, 77,2% при вираженій НПДР та 66,3% при ПДР. 

Розширено наукові дані про рецидиви ДМП після вітреоретинальних 

втручань. За своїм характером та клінічним перебігом рецидиви розподілено на 

ранні перехідні (виникали на 1-3 місяці та згодом зникали), ранні стійкі 

(виникали на 1-3 місяці та потім залишалися на 6-12 місяців) та пізні (виникали 

за 6-12 місяців та не регресували). Найбільш частими були ранні стійкі рецидиви, 

які при різних методах хірургічного лікування склали від 16,1% до 25,6%. Більша 

кількість і тяжкість рецидивів ДМП була характерна для пацієнтів із ПДР, де 

абсолютну більшість – 93,4% – склали ранні стійкі та пізні рецидиви. 

Вперше встановлено, що в пацієнтів за відсутності ДМП і з ранніми стадіями 

ДР (немає ДР, без змін на очному дні, початкова стадія НПДР) визначалась 

гіперреактивність Тц на адреналін і колаген. Фактором ризику прогресування 

ДМП при НПДР було підвищення реактивності пуринових рецепторів, а 

стереотипними чинниками ДМН – гіперреактивність АТ1- і ФАТ-рецепторів Тц. 
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Вперше встановлено, що прогресування ДМП та ДМН у пацієнтів із ПДР 

обумовлювала гіперреактивність пуринових рецепторів Тц на тлі 

гіперреактивності АТ1- і ФАТ-рецепторів. За наявності домінуючої 

реактивності Тц до колагену зафіксовано обмеження розвитку ДМН. 

Уточнено наукові дані щодо патогенного значення багаторазового 

зростання вмісту ЕТ1 у крові пацієнтів із ДМП: мінімальний рівень гормону був 

відмічений при початковій НПДР, максимальний – при ПДР. Високий вміст 

ЕТ1 визначав ранні стійкі рецидиви ДМП після хірургічного лікування. 

Доповнено уявлення про патогенне значення зростання вмісту TNFα у 

крові при помірній і вираженій НПДР та ПДР. Високий рівень TNFα визначав 

рецидиви ДМП після вітреоретинальних втручань незалежно від їх виду. 

Найбільший вплив TNFα мав на виникнення ранніх перехідних та раніх стійких 

рецидивів. 

Вперше встановлено, що у пацієнтів з української популяції з розвитком 

ДМП мав асоціацію поліморфізм rs1800629 гена TNFα: у носіїв мінорної алелі 

А ризик розвитку ДМП збільшено, а генотип А/А визначав її рецидиви після 

хірургічного лікування у 96,9%. Патогенетичним фактором рецидивів ДМП був 

високий вміст у крові TNFα у носіїв алелі А поліморфізму rs1800629 гена TNFα, 

що було асоційоване з більшою ЦТС до і через 1 рік після хірургічного 

лікування у порівнянні з носіями алелі G. 

Уточнено наукові дані щодо патогенної ролі зростання вмісту PDGF-BB у 

крові пацієнтів із ДМП при помірній та вираженій НПДР та при ПДР (p<0,001). 

Вперше встановлено, що високий вміст PDGF-BB до початку хірургічного 

лікування визначав рецидиви ДМП: точність прогнозу регресійної моделі 

розвитку рецидивів залежно від початкового рівня PDGF-BB становила 89,8% 

(p<0,001), що доводило його патогенетичне значення. 

Доповнено наукові дані про те, що у пацієнтів з української популяції з 

ДМП її ризик зменшував поліморфізм rs1800818 гена PDGFB; він мав 

асоціацію з рецидивами ДМП після хірургічного лікування: їх ризик у носіїв 

мінорної алелі С був суттєво менше. 
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Вперше встановлено, що в носіїв алелі С виявлено менший вміст PDGF-BB 

порівняно з носіями алелі Т, що пояснювало протективний ефект поліморфізму 

rs1800818 гена PDGFB для розвитку рецидивів ДПМ після хірургічного 

лікування. 

Вперше доказово за допомогою математичного моделювання встановлено 

патогенетичні чинники ризику ДМН, якими виявилися зростання агрегації Тц 

під впливом Ан-2, ФАТ та колагену. Етіологічними чинниками рецидивів ДМП 

після хірургічного лікування були поліморфізми rs1800818 гена PDGFB і 

rs1800629 гена TNFα, а патогенетичними – збільшення вмісту в крові PDGF-BB 

і TNFα. Значущими чинниками ризику рецидивів ДМН визначено генотипи 

поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα, вміст у крові 

PDGF-BB, а також ЦТС до хірургічного лікування. 

Практична значимість отриманих результатів. Розроблено проект 

робочої класифікації рецидивів ДМП після хірургічного лікування хворих на 

ДР та ЦД2, що включав в себе види рецидивів, терміни їх появи після 

оперативного втручання, клінічний перебіг і тактику лікування. 

Розроблені нові критерії діагностики розвитку і прогресування ДМП і 

ДМН у пацієнтів із ДР та ЦД2, засновані на визначенні механізмів активації 

тромбоцитарної ланки гемостазу. У пацієнтів із ДМП при помірній стадії НПДР 

зростання реакції Тц на Ан-2 до 72,7±1,0% (Min-Max 65-67%) було пов’язано з 

наявністю ДМН. Гіперреактивність Тц стосовно Ан-2 і ФАТ, відповідно 

77,2±1,6% (Min-Max 70-81%) і 65,8±0,8% (Min-Max 63-68%) була індикаторами 

розвитку ДМН при НДПР; підвищення активності пуринових рецепторів (Р2Y12 

і P2Y1) на рівні 70,7±1,2% (Min-Max 66-74%) було причиною прогресування 

ДМП при переході від важкої стадії НПДР до ПДР. Факторами ризику ДМН 

при ПДР було зростання активності пуринових рецепторів до 84,9±0,9% (Min-

Max 78-92%) на фоні підвищеної реактивності Тц до Ан-2 і ФАТ, відповідно, 

81,1±0,8% (Min-Max 77-86%) і 70,6±1,5% (Min-Max 56-78%). Домінуюча 

реактивність Тц до колагену стосовно ефекту інших агоністів на рівні 

78,6±1,3% (Min-Max 69,0-85,0%) була індикатором відсутності ДМН. 
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Для прогнозування рецидивів ДМП після хірургічного лікування мали 

значення критичний рівень вмісту ЕТ1 у крові до хірургічного лікування 

(≥2,417 фмоль/мл), при якому ймовірні розвиток ранніх стійких рецидивів ДМП 

та критичний рівень PDGF-BB (≥51,8 нг/мл). 

Створено регресійну математичну модель прогнозу ймовірності розвитку 

рецидивів ДМП після хірургічного лікування з точністю прогнозування 86,3%. 

Значущими предикторами ризику ДМН у післяопераційному періоді були 

генотипи поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα, вміст у 

крові PDGF-BB і ЦТС до хірургічного лікування. 

В операційному середовищі програми Excel створено калькулятор 

прогнозу перебігу післяопераційного періоду, який включав розраховані 

результати ІПМН та його інтерпретацію (прогресуючий, стабільний, 

регресуючий), а також можливий розвиток рецидивів ДМП після хірургічного 

лікування та їх види (ранні перехідні, ранні стійкі та пізні). 

Впровадження в практику. Наукові та практичні положення дисертації 

були впроваджені в навчальний процес на кафедрах офтальмології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, 

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ 

України, Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького МОЗ України, Запорізького державного медичного університету 

МОЗ України, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Отримані результати дослідження були впровадженні в практичну 

діяльність КНП «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана» 

(м. Харків), КП «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня» 

(м. Дніпро), КНП «Чернігівська обласна лікарня» (м. Чернігів), КНП «Міська 

лікарня № 3» (м. Запоріжжя), медичних офтальмологічних центрів ТОВ ОК 

«Новий зір» (м. Київ), ТОВ «Візус» (м. Запоріжжя), ТОВ «ОПТИМАЛ-М» 

(м. Вінниця), «ЛАЗЕР Плюс» (ТОВ «Маріуполь Сапфір», м. Маріуполь),«ЛАЗЕР 

Плюс» (ПП «Львів Сапфір», м. Львів). 
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«Акти впровадження» в наявності (додаток № 1). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою роботою 

здобувача. Вибір теми дисертації, спрямованість дослідження належить 

здобувачці. 

Формулювання наукової проблеми, мета і завдання дослідження, 

методологія роботи обговорені й остаточно сформовані разом із науковим 

консультантом д.мед.н., професором Могілевським С. Ю. 

Здобувач самостійно здійснила інформаційний і патентний пошуки, аналіз 

наукової літератури з досліджуваної проблеми. 

Автор провела самостійно обстеження пацієнтів із ДР та ЦД2 та клінічне 

спостереження, виконала 313 вітреоретинальних втручань у зв’язку з ДМП у 

пацієнтів із ДР та ЦД2. Лікування та спостереження за пацієнтами в 

післяопераційний період також проводила дисертант самостійно. самостійно 

Здобувач створила електронну базу даних пацієнтів, що спостерігались у 

дослідженні. 

Біохімічні, імуноферментні та молекулярно-генетичні дослідження були 

виконані в Науково-дослідному інституті експериментальної та клінічної 

медицини  Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ 

України (директор – д.мед.н., професор Натрус Л. В.). 

Статистичну обробку результатів клінічних та молекулярно-генетичних 

досліджень здобувач виконала самостійно. Математичні моделі прогнозування 

рецидивів ДМП при ДР та ЦД2, засновані на результатах проведених клінічних, 

біохімічних і молекулярно-генетичних досліджень були розроблені особисто 

дисертантом. 

Остаточні положення наукової новизни, практичної значимості, а також 

висновки дисертації були обговорені з науковим консультантом д.мед.н., 

професором Могілевським С. Ю. 

У наукових працях, опублікованих за матеріалами дисертації в 

співавторстві, здобувачу належала провідна роль у формулюванні мети, 

завдань, методології дослідження, статистичній обробці та аналізі результатів. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи були 
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обговорені на VII науково-практичній конференції дитячих офтальмологів із 

міжнародною участю «Своє дитинство треба бачити» (Київ, 2018); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції офтальмологів, присвяченій 80-

річчю заснування Товариства офтальмологів України (Вінниця, 2018); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Рефракційний пленер’18, ’19» 

(Київ, 2018 , Київ, 2019); 17th Congress of Black Sea Ophthalmological Society 

(Istambul, Turkey, 2019); науково-практичній конференції «Глаукома. Цукровий 

діабет – очні ускладнення. Міждисциплінарний підхід» (Київ, 2019); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Філатовські читання ‒ 2019» 

(Одесса, 2019); European Society of Ophthalmology (Nice, France, 2019); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Шевальовські читання’19» 

(Київ, 2019); 19th EURETINA (Paris, France, 2019); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні питання офтальмології» (Івано-Франківськ, 

2019); Integration of Education, Science and Business in the Modern Environment: 

Winter Debates: «Way Science» abstracts of the 1st International Scientific and 

Practical Internet Conference (Дніпро, 2020). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 43 наукові праці, серед яких18 

статей в виданнях, що відповідають «Переліку наукових фахових видань України, 

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук», 4 статті -  у закордонних виданнях, 

з напряму, з якого підготовлена дисертація, 7 – у журналах, проіндексованих у базі 

даних SCOPUS,10-одноосібних; 19 робіт- у матеріалах науково-практичних 

конференцій, з’їздів, симпозіумів, у тому числі іноземних. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 280 сторінках 

комп’ютерного тексту та побудована за загальноприйнятою схемою і містить: 

анотації, вступ, 9 розділів, висновки, практичні рекомендації, список 

використаних джерел (містить 505 найменування, займає 53 сторінки), 2 

додатки. Дисертація проілюстрована 102 таблицями та 43 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ 

ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ ДІАБЕТИЧНОЇ МАКУЛОПАТІЇ У ПАЦІЄНТІВ 

ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Розповсюдженість ЦД, ДР та ДМП. Причини макулярного набряку 

 

Цукровий діабет (ЦД) розглядають як пандемію ХХІ сторіччя, згідно з 

даними Міжнародної федерації діабету, сьогодні число хворих на діабет 

складає понад 360 мільйонів, але за прогнозами експертів до 2030 року кількість 

пацієнтів збільшиться майже вдвічі [49, 82, 120, 249]. Встановлено, що ЦД 2 

типу (ЦД2) не тільки більш поширений порівняно з ЦД І типу, але й 

інвалідизація пацієнтів із ЦД2 розвивається в більш короткі строки внаслідок 

розвитку офтальмологічних ускладнень [49, 153, 172, 183]. Найбільш 

поширеними ускладненнями діабету в контексті патології зору є ДР та ДМП, 

найбільш частим проявом якої є ДМН [120, 164, 292, 424]. 

Основною причиною інвалідизації внаслідок діабетичних уражень зору є 

розвиток ДР та діабетичної макулопатії, а втрата зору відбувається внаслідок 

розвитку ДМН [5, 7, 32, 51, 70, 148, 149, 170]. За 10-15 років у пацієнтів із ЦД 

з’являються ознаки діабетичної ретинопатії, а за понад 30 років – 90 % 

діабетиків набувають такої патології зору [7]. 

У 2010 році було зареєстровано 126,6 мільйонів пацієнтів із ДР, а до 2030-

го кількість випадків патології зросте до 191 мільйона [498]. ДМП із таким 

переходом у ДМН – це одна з найбільш несприятливих форм ДР [63, 76, 185]. 

Епідеміологія ДМН, за даними Dabir S.S. зі співав. (2014), складає 2,3 випадки 

на 100 пацієнтів із ЦД й збільшується до 4,5 у пацієнтів з інсулінотерапією 

[249]. Частота розвитку ДМН має прямий кореляційний зв’язок із ступенем 

тяжкості ЦД [24, 60], але при ЦД2 розвивається частіше [81, 184, 238]. Зокрема, 
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при ЦД 1 типу тривалістю до 50 років не було відмічено випадків розвитку 

ДМН, натомість при ЦД2 у пацієнтів із тривалістю захворювання менше 5 років 

ДМН спостерігали у 3 % випадків [286]. Частота розвитку ДМН при ЦД2 

зростає до 28 %, якщо патологія розвивається понад 20 років [38, 450]. 

За даними різних авторів, при непроліферативній ДР (НПДР) розвиток 

ДМН фіксують у 3-38 % пацієнтів, при препроліферативній – у 20-63 %, а при 

проліферативній ДР – кількість збільшується до понад 70 % [43, 56, 169, 180, 

182]. Незважаючи на чисельність праць, присвячених дослідженню діабетичних 

уражень сітківки, визначенню факторів ризику розвитку ДР та діабетичної 

макулопатії, пошуку найбільш ефективних медикаментозних засобів, а також 

вітреоретинальній хірургії та лазерному лікуванню, кількість випадків втрати 

зору внаслідок ЦД невпинно зростає [197, 198, 238, 293]. 

Взагалі, макулярний набряк (МН) може бути неспецифічним проявом 

низки таких захворювань, як діабетична ретинопатія, оклюзія судин сітківки, 

післяопераційні ускладнення та спадкові захворювання, але в усіх перелічених 

випадках спостерігається залучення системи мікроциркуляції сітківки [4, 52, 

157, 165, 175, 179, 191, 272, 362, 436, 482]. 

Спадкова форма кистозного МН характеризується розвитком дистрофічних 

процесів у сітківці, проявляється в середньому віці та характеризується 

кистоїдними змінами макули, а на пізніх стадіях атрофією сітківки. 

МН може розвиватися внаслідок первинного радіаційного ушкодження 

мікросудин при проведенні променевої терапії: розвиток радіаційної 

макулопатії було відмічено у 87 % пацієнтів із парамакулярними пухлинами, 

яким проводили променеву протонну терапію [59, 243]. 

Хоріоідальна меланома також може супроводжуватись розвитком 

макулопатії [58]. Причинами МН можуть бути як пряме ушкодження макули 

внаслідок субфовеальної локалізації меланоми, так і поширення 

субфовеального ексудату при іншій локалізації пухлини. 

МН, індукований ліками, розвивається під дією таких фармпрепаратів, як 

Latanoprost, Travoprost, Bimotoprost, які стимулюють синтез ендогенних 
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простагландинів, активізують запальний процес та ушкоджують 

гемоофтальмічний бар’єр [243]. Відомі аналогічні дані щодо дії нікотинової 

кислоти, препаратів «Dipivefrine» та «Docetaxel» [243]. 

Вітреомакулярний тракційний синдром може супроводжуватись МН, при 

цьому подовження тракції є причиною вітреомакулярної сепарації та кістоїдних 

змін [82]. 

МН спостерігається при синдромі набутого імунодефіциту, асоціюється з 

цитомегаловірусними ретинітами [243]. 

 

1.2 Класифікація ДМП та ДМН 

Загальноприйнятої класифікації ДМН не має [56, 118, 160, 183, 199, 204]. 

Розрізняють кістоїдний та некістоїдний ДМН, ішемічний, тракційний та інші 

[118, 181, 184, 199]. При некістоїдному ДМН внаслідок збільшення проникності 

капілярів спостерігається дифузна інтраретинальна акумуляція рідини з 

нечіткими контурами набряку. А при кістоїдній формі відбувається дилятація 

капілярів та накопичення рідини в кістах, які загалом локалізуються в 

зовнішньому плексіформному шарі та можуть мати радіальне розташування 

відносно фовеа (рис. 1.1) [243, 424]. 

 

 
 

Рис. 1.1 Спектральна оптична когерентна томографія. Стрілкою показано 

потовщення сітківки та внутрішні кісти [243] 

 

Часто більші кісти оточені меншими за розміром. За відсутності 

ефективного лікування кісти призводять до незворотних змін сітківки [256]. 

Псевдокісти сітківки формуються внаслідок зміщення клітин, більш поширені 
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у внутрішньому ядерному шарі. 

За локалізацією розрізняють такі форми ДМН при ЦД: фокальну 

(центральну, цирцинанту), дифузну (набрякову), змішану [170, 182, 184, 187, 

210, 424]. Центральна залежить від осередків локалізації первинних 

васкулярних порушень (мікроаневризм, інтраретинальних мікроваскулярних 

аномалій та інших); просочування з мікросудин рідини з високою кількістю 

протеїнів призводить до формування твердих ексудатів [170]. 

Дифузні форми ДМН з’являються внаслідок загального виходу 

внутрішньосудинної рідини із задньої віхи сітківки, часто спостерігаються в 

обох очах, але можуть мати однаковий чи різний ступені вираженості [450]. 

Дифузний ДМН вважають однією з найбільш важких форм діабетичного ДМН 

[172]. При змішаній формі дифузний набряк сітківки супроводжується великою 

кількістю твердих ексудатів [170]. 

С. О. Риков зі співав. (2013),  пропонує виділити шість морфологічних 

різновидів ДМН: 1) потовщення макулярної ділянки без змін архітектоніки 

сітківки, 2) кістозний ДМН, 3) фокальний ДМН, 4) дифузний ДМН, 

5) накопичення серозної субретинальної рідини без тракції, 6) фракційний 

ДМН [160]. 

У сучасній офтальмології введено поняття «клінічно значимий макулярний 

набряк», оскільки він є своєрідним показником необхідності проведення 

лазерної коагуляції сітківки [7]. Клінічними ознаками макулярного набряку є 

[14, 155, 424]: 

• потовщення сітківки в межах анатомічного центру макули до 500 мкм; 

• утворення твердих ексудатів у зоні макули та їх поєднання з набряком 

макули; 

• потовщення сітківки в межах від 500 мкм до 1500 мкм від анатомічного 

центру макули. 

Американська академія офтальмологів запровадила клінічну класифікацію 

діабетичної макулопатії на підставі залучення до процесу центру макули. Цю 

класифікацію відображено в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Шкала тяжкості діабетичної макулопатії (ДМ) 

Американської академії офтальмологів (2002) [14] 

 

Рівень тяжкості Біомікроскопічні ознаки 

ДМ немає 
Немає потовщення сітківки чи твердих ексудатів у 

задньому полюсі ока 

Початкова ДМ 
Потовщення сітківки чи тверді ексудати в задньому полюсі 

ока на віддалі від центру макули 

Помірна ДМ 
Потовщення сітківки чи тверді ексудати поблизу центру 

макули, але без залучення її центру 

Тяжка ДМ 
Потовщення сітківки чи тверді ексудати із залученням 

центру макули 

 

О. С. Ізмайлов (2004) пропонує класифікацію діабетичної макулопатії на 

підставі прогнозу стану зору після лазерної коагуляції [67]. Цю класифікацію 

ДМН відображено в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Клінічна класифікація діабетичної макулопатії [67] 

 

Стадія ДМ Визначення ЛК 
Повторний 

огляд 

Прогноз 

для 

читання 

1 2 3 4 5 

ДМ немає Відсутність набряку сітківки та 

інших змін у задньому полюсі ока 

- * Добрий 

ДМ-1, 

початкова 

(клінічно 

значимий 

ДМН) 

- ознаки набряку сітківки в центрі 

макули чи в межах 500 мкм від 

нього; 

- тверді ексудати сітківки в центрі 

макули чи в межах 500 мкм від 

нього з ознаками набряку сітківки 

(не резидуальні, залишаються 

після зникнення ДМН); 

- зона чи зони ретинального 

набряку діаметром більше 1 ДД на 

відстані менше 1 ДД від центру 

макули 

+ 4 міс.* Добрий 

ДМ-2, 

помірна 

Фокальний ДМН при початковій 

гостроті зору менше 0,5 

+ 4 міс.* Частіше 

незадо-

вільний 
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продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 5 

ДМ-3, 
розвинута 

Плаский дифузний чи змішаний 
набряк сітківки 

+ 4-6 міс. Звичайно 
незадо-
вільний 

ДМ-4, що 
далеко 
зайшла 

- трансудативне відшарування 
сітківки; 
- фіброз сітківки макули; 
- дифузний набряк сітківки зі 
слідами щільної лазеркоагуляції 
методикою «решітка» 

- ** Незадо-
вільний 

ДМ-5, 
наслідок 

- старе трансудативне 
відшарування сітківки з 
цирцинатами; 
- грубі фіброзні зміни макули; 
- глибока атрофія пігментного 
епітелію та хоріокапілярису в 
макулі, набряку сітківки може не 
бути  

- ** Незадо-
вільний 

Примітки: 
1. * – строк повторного огляду визначається/може визначатися; 
2. ** – строк повторного огляду залежить від важкості ДР; 
3. ЛК – лазерна коагуляція. 
 

М. В. Гацу та Л. І. Балашевич у 2009 році сформулювали нову 

класифікацію діабетичних макулопатій, в основі якої визначення лазерного, 

хірургічного чи медикаментозного методів лікування ДМН з використанням 

даних оптичної когерентної томографії (рис. 1.2) [39]. 

Рання діагностика ДМН необхідна у зв’язку з труднощами лікування цього 

ускладнення [9, 55, 78, 94, 173, 186, 204, 440]. Класична офтальмоскопія 

дозволяє виявити зміни при збільшенні товщини сітківки понад 500 мкм, а це 

відбувається вже при дифузній стадії набряку, тому початкові прояви ДМН на 

амбулаторному прийомі можна і не помітити. 

Тривають пошуки та ідентифікація факторів ризику розвитку й факторів 

прогнозу ДМН [318, 322, 396, 415, 442, 445]. До факторів, що впливають на 

імовірність розвитку ДМН у пацієнтів із ЦД, відносять: тривалість та тяжкість 

захворювання (понад 6 років, середньоважкий та важкий перебіг із переходом 

на інсулінотерапію), ожиріння, розвиток артеріальної гіпертензії ІІІ ступеня [60, 

149, 171, 182, 220, 261, 262, 312, 498]. 
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Рис. 1.2 Класифікація діабетичних макулопатій за М. В. Гацу та 

Л. І. Балашевич (2009). ВСМ – внутрішня суміжна мембрана; ІВВК – 

інтравітреальне введення кеналогу; ЛК – лазерна коагуляція; ПЕ – пігментний 

епітелій [39] 

 

Дані щодо взаємозв’язку ліпідного профіля з розвитком ДР та ДМН 

суперечливі [225, 396, 417]. Наприклад, дослідження Benarous R. зі співав. 

(2011) показали наявність зв’язку дисліпідемії на більш пізніх стадіях, так 

званого «клінічно значимого ДМН», тож корекція ліпідного профіля не 

спрямована на попередження ДР, а лише на уповільнення її прогресії [225]. Diep 

T.M. та Tsui I. (2013) до факторів ризику розвитку ДМН відносять також 

анемію, нефропатію та вагітність [261]. 

Золотим стандартом діагностики МН протягом десятирічь вважають 

флуоресцентну ангіографію, що дає якісну оцінку ушкоджень судин, яких 

можна позбутися при своєчасному лікуванні [60, 159, 475]. Флуоресцентне 

розсіювання при флуоресцентній ангіографії свідчить про ушкодження 

геморетинального бар’єра (рис. 1.3). Крім того, даний метод дослідження 

дозволяє отримати інформацію про стан мікроциркуляторного русла, визначити 

капілярне просочування, запустіння капілярів чи їх виключення при 

діабетичній ретинопатії [243]. 
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А)  Б) 

 

Рис. 1.3 Флуоресцентна ангіографія ранньої (А) та пізньої (Б) фази 

кістоїдного ДМН, спостерігається накопичення флюоресцентного барвника в 

кістах макули [243] 

 

Сучасні технології діагностики (оптична когерентна томографія, 

флуоресцентна ангіографія, спектральна оптична когерентна томографія) 

дозволяють локалізувати акумуляцію рідини (субретинально чи 

інтраретинально), своєчасно впроваджувати нові засоби терапії ДМН й 

оцінювати ефективність проведеного лікування [15, 37, 53, 88, 144, 256, 272, 

353, 393, 460, 473, 480]. 

За допомогою сучасних діагностичних методів існує можливість ранньої 

діагностики ДМН: визначення збільшення товщини сітківки, поширення 

набряку, залучення центральної ямки, порушення геморетинального бар’єру, 

утворення інтраретинальних кіст, ознак ішемії (запустіння перифовеальних 

капілярів), вітреальної тракції [21, 78, 88, 146, 154, 162]. 

Пряма та непряма офтальмоскопія надають можливість визначити 

порушення фовеального рефлексу. Біомікроскопія та глибока стереоскопія 

вказують на об’єм сітківки, але не дають можливості визначити зміни її об’єму. 

ДМН при ДР визначається за низкою ознак [424]: 

1) збільшення товщини сітківки понад 500 мікрон у центральній ямці; 

2) утворення твердих ексудатів у фовеа або в зонах сітківки поряд із 

макулою; 
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3) збільшення товщини 1 диска та його діаметра; ці ознаки свідчать про 

залучення макули і є причинами зниження гостроти зору. 

Аналіз стану зовнішнього шару сітківки – прогностичний індикатор 

ефективності лікування (рис. 1.4). Ступінь ДМН, його товщина та поширеність 

прогнозують вираженість втрати зору (рис. 1.4) [112, 447]. Пізня діагностика 

ДМН обумовлена тим, що це порушення протікає безболісно, повільно [197]. 

 

 
 

Рис. 1.4 Аналіз даних спектральної оптичної когерентної томографії 

дозволяє визначити форму та товщину макулярного набряку [243] 

 

Діабетична макулопатія та ДМН є одним з основних ускладнень ЦД, яке 

призводить до погіршення гостроти зору чи повної його втрати [26, 79, 148, 164, 

186, 189, 192, 196, 230, 361]. При ЦД 1 типу ДМН розвивається у 29 % пацієнтів 

та залежить від тривалості захворювання на діабет, ефективності лікування і, 

відповідно, рівня гіперглікемії [169]. 

R. Varma зі співав. (2014) провели широкомасштабне дослідження 

поширеності ДМН у США в пацієнтів із ЦД та встановили, що в пацієнтів із 

більш високим рівнем глікозильованого гемоглобіну та тривалістю 

захворювання понад 10 років він проявляється частіше[470]. Результати 

згаданого дослідження у вигляді характеристики пацієнтів із ЦД за наявності та 

відсутності ДМН за даними NHANES США представлені в табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 

Характеристика пацієнтів із ЦД за наявності та відсутності ДМН 

за даними NHANES США [470] 

 

Показник Пацієнти з ЦД без ДМН Пацієнти з ЦД з ДМН 

Вік (роки) 60,3 (59,4-61,2) 62,4 (59,0-65,8) 

Індекс маси тіла (кг/м2) 33,0 (32,4-33,6) 33,8 (31,0-36,7) 

Глікозильований 

гемоглобін 
7,1 (7,0-7,3) 8,4 (7,8-8,9) 

Тривалість ЦД до 10 р. 49,3 (45,4-53,3) 15,9 (5,3-26,6) 

Тривалість ЦД понад  

10 р. 
26,6 (22,5-30,6) 70,1 (57,1-83,2) 

Наявність гіпертензії, % 69,7 (66,2-73,2) 84,2 (71,9-96,5) 

Наявність 

кардіоваскулярних 

захворювань, % 

24,7 (21,0-28,4) 19,9 (10,0-29,9) 

 

За даними J.W. Yau зі співав. (2012), на підставі аналізу даних за 1980-

2008 рр. поширеність діабетичних уражень зору становила: 93 мільйони з ДР, 

17 мільйонів із ПДР, 21 мільйон із ДМН [490]. 

Тож, зважаючи на актуальність проблеми, на широку поширеність ДР, 

діабетичної макулопатії та ДМН, на труднощі ранньої діагностики, проблеми 

формування груп високого ризику розвитку патології та проведення скринінгу 

потребують ретельної уваги [22, 69, 211, 212, 279, 407, 445, 459, 494, 498]. 

Про труднощі лікування патології та незадовільні результати свідчить і 

подальший пошук методів лікування [9, 17, 25, 43, 51, 53, 62, 79, 89, 159, 170, 

221, 408, 428, 451, 454]. З початку 2000-х років у терапевтичній практиці 

лікування ДМН популярності набули препарати триамцинолон, ранібізумаб, 

бевацизумаб та інші, але інтравітреальне введення перелічених препаратів має 

тимчасовий позитивний ефект, а повторні ін’єкції збільшують імовірність 

розвитку ускладнень та мають більш низьку терапевтичну ефективність [9, 121, 
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199, 408, 433, 450]. Ефективність лікування залежить від ранньої діагностики 

патології, на пізніх стадіях ефективність як лазерного лікування, так і введення 

анти-VEGF препаратів суттєво знижується, збільшення затрат на лікування не 

обґрунтоване та малоефективне [69, 70]. 

 

1.3 Сучасні погляди про патогенез ДМН 

Гіперглікемія – один із важливих чинників ушкодження клітин, при цьому 

одними з найбільш вразливих є ендотеліальні клітини [7, 81]. Тривала 

гіперглікемія призводить до активації поліолового шляху окиснення глюкози, 

активації альдозоредуктази, зростання активності протеїнкінази С, збільшення 

процесу неферментативного глікозилювання білків, збільшення кількості та 

активації продуктів кінцевого глікозилювання, активації процесів 

вільнорадикального окиснення, накопичення вільних радикалів та продуктів 

перекісного окиснення ліпідів [1, 7, 36, 203, 257, 281, 426]. 

Неферментативне глікірування білків збільшується при ЦД та призводить 

до накопичення продуктів кінцевого глікозилювання, які через активацію 

рецепторів клітин різних типів змінюють експресію генів та 

внутрішньоклітинну сигналізацію, синтез прозапальних цитокінів та генерацію 

вільних радикалів, тобто механізми, що є основою розвитку ускладнень 

діабетичної патології [8]. Ці процеси залучають різні клітинні елементи й на 

рівні ендотелію судин призводять до збільшення проникності та порушення 

ГРБ [38, 189, 325]. 

Високоосмотичні продукти поліолового шляху метаболізму глюкози – 

сорбітол та фруктоза, – накопичуються в ендотеліоцитах, перицитах, 

астроцитах та клітинах пігментного епітелію й призводять до розвитку 

інтрацеллюлярного набряку [80, 201]. Цей процес порушує функції клітин і 

може викликати їх загибель та призводить до збільшення продукції численних 

факторів росту[81]. Тож розвиток ДМН можна розглядати як один із пускових 

механізмів неоваскуляризації сітківки, оскільки набряк, ішемія та гіпоксія 

сприяють збільшенню продукції ендотеліального фактору росту (VEGF), 
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трансформуючого фактору росту, фактору росту фібробластів, 

нейротрофічного фактору пігментного епітелію сітківки, інсуліноподібного 

фактору росту-1, ангіогенного фактору [7, 74, 117, 149, 191]. 

Водночас VEGF призводить до зменшення білків, від яких залежить стан 

щільних контактів (кадгерин-5, окклюдин та ZO-1), внаслідок чого 

збільшується проникність ГРБ, накопичення міжклітинної рідини і таким 

чином замикається порочне коло [7, 197, 494]. Тож у патогенезі ДМН суттєву 

роль відіграє ендотеліальний фактор VEGF, який призводить до збільшення 

проникності судин і до порушення ГРБ [198, 298, 411, 426, 450]. Тому 

використання анти-VEGF препаратів спрямоване не тільки на попередження 

неоваскуляризації сітківки, але й на лікування ДМН [5, 18, 31, 42, 68, 74, 196, 

202, 207, 215, 226]. 

Сформувалося уявлення, що фактор росту судинного ендотелію (VEGF) 

відіграє ключову роль у патогенезі ДМН; зростання проникливості стінки 

капілярів під впливом VEGF було доведено в численних клінічних 

випробуваннях. Як результат, велику кількість препаратів, що блокують ефекти 

VEGF, застосовують при лікуванні ДМН як препарати першої лінії лікування. 

Проте багато пацієнтів із ДМН не демонструють очікуваного ефекту, 

незважаючи на численні ін'єкції препаратів цієї групи [465]. Більше того, 

досягнутий ефект є тимчасовим і часто у пацієнтів не спостерігається повної 

абсорбції рідини із сітківки. Логічно припустити, що існують інші механізми 

розвитку ДМН, незалежні від VEGF, виявлення яких дозволить розробити нові 

перспективні методи терапії ДМН. Одним із таких механізмів може бути 

запалення. Підтвердження цієї гіпотези можна знайти у дослідженні, в якому 

виявили, що мономерна форма С-реактивного білку індукує порушення бар'єра 

в сітківці [369, 370]. Також зафіксували механічне порушення з'єднання 

ендотеліальних клітин сітківки та збільшення проникливості судин у 

діабетичних мишей із підвищеним рівнем катепсину D. Вирощування 

ендотелію in vitro за умов впливу катепсину D супроводжувалося збільшенням 

секреції ангіопоетину-2, зниженням експресії рецептора до тромбоцитарного 
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фактору росту (PDGF), який є необхідним для виживання перицитів та N-

кадгерину, білку адгезії між ендотелієм і серицитами. Ефекту досягнуто 

завдяки збільшенню фосфорилювання сигнальних білків протеїнкінази С-α та 

Ca2+-кальмодулін-залежної протеїнкінази II в ендотеліальних клітинах і 

перицитах, що порушувало структуру і функцію адгезівних контактів у стінці 

капілярів. 

У літературі є дані, що тромбоцитарний фактор росту, регуляторний 

поліпептид є важливим маркером фізіологічних процесів у організмі людини. 

PDGF – Platelet-Derived Growth Factor є трансмембранним глікопротеїдом з 

мітогеннимі властивостями [92]. Існує три ізоформи PDGF: АА-, ВВ- і АВ-, які 

є продуктами генів, що відносяться до суперсімейства PDGF/VEGF [92]. 

Джерелом PDGF у крові є α-гранули тромбоцитів, а у тканинах – фібробласти, 

гладеньком’язові клітини, астроцити [424, 494]. PDGF-ВВ продукується 

активованими макрофагами та неоангіогенним ендотелієм та, на відміну від 

інших ізоформ, які швидко виводяться з клітини, лишається асоційованим з нею 

[300]. При гіпоксії та ішемії PDGF-ВВ стимулює проліферацію ендотеліальних 

клітин та неоангіогенез, підвищує проникненість капілярів [372]. Гіперглікемія 

може викликати пострецепторну резистентність до PDGFB шляхом активації 

протеїнкінази С-дельта (PKC-delta), МАР-кінази та протеїн-тирозинової 

фосфатази (SHP-1) і, таким чином, дефосфорилювання PDGFB-рецептора 

(PDGFRβ), що викликає апоптоз судинних періцитів [287]. З останнім явищем 

пов’язані діабетичні інтраретинальні мікросудинні аномалії (ІРМА) [14]. 

Передача сигналів PDGFB/PDGFRβ має вирішальне значення у формуванні 

гемато-офтальмічного бар’єру за допомогою активного рекрутування періцитів 

в зростаючі судини сітківки, а порушення цього процесу в експерименті формує 

множинні судинні ознаки діабетичної ретинопатії (ДР) [385]. 

Відомо, що генетичні фактори, зокрема – поліморфний стан генів, 

відіграють роль чинників, які сприяють виникненню ДМП при ДР та ЦД2 [274, 

313]. У цьому плані привертає увагу поліморфізм rs1800818 гена PDGFB (генна 

локалізація 22q13.1; Chr.22:39244698 on GRCh38), який розташований у інтроні 
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пять-штрих-нетранслюємої області (5′-UTR Variant). Показано, що у носіїв 

цього поліморфізму, хворих на вірусну лихоманку з синдромом 

тромбоцитопенії (SFTS), рівень PDGF-BB у крові і експресія мРНК були значно 

знижені (р=0,015) [496]. Також визначено, що поліморфізм rs1800818 гена 

PDGFB був асоційований з трирічною та загальною виживаністю у хворих з 

прооперованими метастазами колоректального раку та анти-VEGF терапією, 

що, на думку авторів, пов’язане з впливом на ангіопоез та проліферацію 

періцитів [452]. Інших досліджень, присвячених поліморфізму rs1800818 за 

даними PubMed (на жовтень 2019 року) нами виявлено не було. 

Значна активація PDGF-BB при ДР, особливо при її проліферативном 

варіанті, а також аналіз чисельних експериментальних даних з моделями ДР та 

ДМП у нокаутних мишей за генами PDGFB або його рецептору (PDGFRB), 

проведений дозволяють припустити значення цього гену для виникнення ДМП 

[325, 405]. Авторами в серії оригінальних експериментів з мишами, нокаутними 

за геном PDGFR-β, показано, що вісь PDGF-BB-PDGFRα/PDGFRβ є 

потенційною терапевтичною мішенню для попередження тракційного 

відшарування сітківки при проліферативній ДР [325]. 

Даних стосовно ролі колагену в патогенезі ДМН мало, хоча немаєсумнівів, 

що при запаленні відбувається ремоделювання міжклітинного матриксу 

сполучної тканини базальних мембран і периваскулярної зони [250, 364]. 

Біосинтез та руйнування колагену може здійснюватися матриксними 

металопротеїназами під впливом цитокінів (ІЛ-6, TNF-α) [368, 371]. 

Ремоделювання колагену базальної мембрани судин, залежить від метаболізму і 

синтетичних можливостей ендотеліальних клітин [321]. Розвиток та 

прогресування ДР також можуть бути пов'язані з розвитком аутоімунного 

процесу до внутрішньоочного колагену II типу, який у здорових осіб має 

імунологічну толерантність як антиген. При ДР порушення проникливості ГРБ 

призводить до контакту між II колагеном та імунокомпетентними клітинами з 

подальшою активацією аутоімунного механізму [375]. Важливу роль відіграють 

мутації колагену. Ланцюги α1- (COL4A1) і α2- (COL4A2) колагену IV типу 
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утворюють гетеротримери, критичні для стабільності та функції базальної 

мембран судин. Встановлено, що мутації колагену IV типу, який є основним 

компонентом судинної базальної мембрани, супроводжуються геморагіями 

[420]. Пацієнти з мутаціями COL4A1 або COL4A2 страждають на різноманітні 

цереброваскулярні захворювання, включаючи мікрокровотечі мозку, 

поренцефалію та смертельні внутрішньомозкові кровотечі [310]. Мутації Col4a1 

у мишей викликають аномальний розвиток судин, що обумовлює ураження 

дрібних судин, рецидивуючі геморагічні інсульти та вікову макроангіопатію. 

Накопичення мутантного колагену в ендотеліальних клітинах та перицитах 

судин стає ключовим фактором патогенезу геморагій. 

Триває далі пошук лікарських речовин здатних впливати на проникливість 

ГРБ. У цьому контексті дослідники обговорюють питання – чи може 

фенофібратна кислота зменшувати надвисоку експресію компонентів базальної 

мембрани, індукованої високим рівнем глюкози, та підвищену проникливість в 

клітинах пігментного епітелію сітківки людини. Результати дослідження [464] 

дозволяють припустити, що регуляція синтезу компонентів базальних мембран 

при введенні фенофібратної кислоти може дати захисний ефект від проникливості 

зовнішніх бар'єрів крові та сітківки, пов'язаних із діабетичною ретинопатією. 

Розвиток ДМН при ДР залежить від перебігу захворювання та 

спостерігається в 70 % випадків на проліферативній стадії [5, 155]. 

Додатковими факторами ризику розвитку діабетичної 

ретинопатії/макулопатії є гіперліпідемія та артеріальна гіпертензія [120]. ДР 

характеризується порушенням нормального кровообігу, збільшенням 

проникності судин та розвитком ішемії [55]. Типові ознаки ДР – зміна 

анатомічної структури та клітинних структур мікроциркуляторного русла 

сітківки, порушення базальної мембрани, втрата перицитів, утворення та 

регресія мікроаневризм [80, 199]. Основними причинами цього процесу є: 

• втрата перицитів, зв’язку між перицитами та ендотеліоцитами, 

порушення екстраклітинного матриксу, процесів підтримки та дозрівання під 

впливом ростових факторів; 
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• ушкодження ендотеліоцитів; 

• потовщення базальної мембрани капілярів, порушення нормальної 

ауторегуляції мікросудин; 

• деформація еритроцитів; 

• агрегація Тц [201]. 

Не тільки втрата перицитів, ушкодження ендотелію та базальної 

мембрани, але й порушення в системі гемостазу, впливають на розвиток ДР 

та ДМН. Уже на ранніх стадіях ДР відбувається активація ряду 

прокоагулянтів: протеїну С, VIII фактору, розчинних фібрин-мономерних 

комплексів, фібриногену [201]. Тож порушення системи гемостазу на тлі 

ураження судинної стінки сприяє розвитку мікротромботичних ускладнень . 

Фактори, що призводять до розвитку діабетичної макулопатії [243]: 

• індукція лейкоцитами експресії молекул адгезії (Р-селектин, Е-

селектин, васкулярні молекули адгезії І, міжклітинні молекули адгезії І) та 

ушкодження ендотеліоцитів через зв’язок із Тц; 

• ініціація ушкодження та загибелі ендотеліоцитів лейкоцитами, що 

призводить до васкулярної обструкції та «протікання»; 

• збільшення продукції вазогенних факторів, зокрема ендотеліального 

фактору росту, що стає причиною формування фенестрів та 

везікуловаскулярних органел; 

• індукція запалення в стінках судин під дією ангіотензину ІІ; 

• індукція оксидативного стресу та запалення кінцевими продуктами 

глікозилювання шляхом гіперекспресії прозапальних цитокінів та молекул 

адгезії лейкоцитів. 

• активація поліолового шляху метаболізму глюкози, збільшення 

продукції сорбітолу, порушення внутрішньоклітинного осмотичного 

балансу, активація протеїнкінази С; 

• активація матриксних металопротеїназ та деградація міжклітинного 

матриксу. 
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Васкулярний компонент ДМН (фактори, що сприяють розвитку): 

• осмотичний фактор; 

• гідростатичний фактор; 

• проникність капілярів; 

• структура та еластичність тканини. 

ГРБ контролює пасаж протеїнів та клітин крові до тканин, а його 

порушення призводить до екстравазації лейкоцитів та ініціації запалення 

[418]. Один із основних компонентів геморетинального бар’єра – ендотелій, 

який через синтез різноманітних сигнальних агентів впливає на агрегатний 

стан крові та активність Тц, бере участь в регуляції локальної гемоциркуляції 

залежно від потреб сітківки [76, 188]. ГРБ утворено трьома шарами: zonula 

occludens – щільні контакти між клітинами; zonula adherens – адгезивні 

контакти, macula communicans – нексуси. 

Молекулярна структура ГРБ змінюється вздовж судинної сітки сітківки. 

У зовнішньому шарі сітківки пігментний епітелій утворює ГРБ щільними 

контактами та десмосомами. ГРБ забезпечує стабільність мікрооточення 

нейронів та фоторецепторів, його ушкодження стає одним із механізмів 

розвитку ДМН [87, 199]. 

Клітини пігментного епітелію, ендотеліоцити, клітини ГРБ одночасно є 

продуцентами цитокінів, факторів росту, ейкозаноїдів й мішенями їхнього 

впливу [50, 64, 87, 205]. Запальний процес ушкоджує щільні контакти між 

клітинами ГРБ, супроводжується активацією матриксних металопротеїназ, 

особливо ММР-2 та ММР-9, які викликають деградацію базальної мембрани 

капілярів та сприяють збільшенню проникності зовнішньої та внутрішньої 

мембран геморетинального бар’єра [38, 335]. Dong N. зі співав. (2015) при 

дослідженні водянистої вологи зафіксували збільшення вмісту прозапальних 

цитокінів ( IL-1β, IL-6, IL-8, IP-10, MCP-1) та зниження антизапальних (IL-

10, IL-12 ), динаміка рівня яких мала вірогідну кореляцію з товщиною макули 

сітківки та тяжкістю ДМН [268]. Збільшення рівнів прозапальних цитокінів 
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виявлено в пацієнтів із ДМН також і в інших дослідженнях [315, 333, 418]. 

У патогенезі ДМН, як правило, мають місце структурні порушення 

фовеальної капілярної сітки та ішемічні прояви, що добре відмічається при 

проведенні флуоресцентної ангіографії [243]. Зона васкуляризації фовеа 

зазвичай неправильної форми та має тенденцію до збільшення внаслідок 

порушення перфузії, при її збільшенні до 1,000 мкм фіксуємо зниження зору. 

До анатомо-фізіологічних особливостей сітківки відносять високу 

щільність клітин; високу метаболічну активність; потенціальний резервуар для 

акумуляції екстрасудинної рідини, потовщення та зменшення зв’язку 

внутрішніх волокон у зовнішньому плексіформному шарі; центральна зона 

васкуляризації утворює вододіл між хороідальною та ретинальною 

циркуляцією, зменшує резорбцію екстраклітинної рідини [243]. 

На клітинному рівні ушкоджуюча дія гіперглікемії реалізується через 

декілька механізмів: 

1) активація поліолового шляху; 

2) активація гексозаміновго шляху; 

3) активація протеінкінази С; 

4) збільшення кінцевих продуктів глікозилювання [40, 116]. 

Ініціація перелічених реакцій запускається внаслідок генерації 

мітохондріями більшої кількості супрероксиднгого аніон-радікалу. 

Ключовим моментом ініціації розвитку васкулярних ускладнень при ЦД є 

тривала гіперглікемія, яка призводить до активації поліолового шляху та 

формування кінцевих продуктів глікозилювання, а оксидативний стрес при 

цьому стаєє загальним механізмом ушкодження (рис. 1.5). 

В умовах ЦД збільшується рівень оксидативного стресу [182, 200, 335]. 

В експериментальних дослідженнях встановлено, що індукована 

гіперглікемією ланцюгова реакція триває ще протягом місяців після 

нормалізації рівня глюкози у крові [40]. В процесі мітохондріального дихання 

частина кисню перетворюється на супероксид, а високий рівень глюкози 

призводить до збільшення продукції супероксиду ендотеліальними клітинами. 
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Збільшення реактивних форм кисню може також відбуватися за рахунок 

аутоокиснення глюкози, збільшення неферментативного глікозилювання білків 

та активації ксантиноксидази [432]. Оксидативний стрес – це один із важливих 

чинників ушкодження при ЦД, при цьому генерація реактивних форм кисню 

відбувається внаслідок активації NAD(P)H-окисидази під впливом 

протеїнкінази С [432]. 

Під впливом оксидативного стресу та активних форм кисню відбувається 

окислювальна модифікація білків, яка з одного боку призводить до втрати 

їхньої функції, а з іншого – внаслідок зміни структури ініціює появу нових 

антигенних агентів із подальшою активацією імунної відповіді [200]. 

 

 
 

 

Рис. 1.5 Патогенез макулярного набряку 

DAG – діацилгліцерол; PKC – протеїнкіназа С; AGE – кінцеві продукти 

глікозилювання; ET – ендотелін; VEGF – фактор росту ендотелію судин; 

AII – ангіотензин ІІ; LPO – ліпоксигеназа; MMP – матриксні металопротеїнази; 

PPVP – полівінілпірролідон; RAS – ренін-ангіотензинова система 
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Нещодавні дослідження виявили ключову роль ЕТ1 у патогенезі 

діабетичних ускладнень [449]. Хоча видано чимало оглядів про різні підходи 

до лікування діабету, досі систему ендотеліну не розглядали як терапевтичну 

мішень або ранній індикатор діабетичної мікроангіопатії. Ендотеліни – це 

сімейство трьох гомологічних вазоактивних пептидів, які експресуються в 

різних системах органів. Дизрегуляцію ендотеліну пов'язують із різними 

захворюваннями, в тому числі діабет. Експериментальні дослідження 

показали, що основними типами клітин, які експресують ендотелін 2 та його 

рецептор, є клітини Мюллера та фоторецептори сітківки [228]. Гіперглікемія 

в поєднанні з підвищеною концентрацією VEGF стимулюють продукцію 

ендотеліну-2 в сітківці діабетичних мишей. Хоча зростає число доказів про 

особливу роль ендотеліну-2 в розвитку ДР, дисфункції гліальних клітин та 

ангіогенезі, механізми його впливу на ГРБ дотепер залишаються не 

зрозумілими. Відома гіпотеза, що ендотелін-2 завдає шкоди ГРБ внаслідок 

взаємодії з РАС й активними радикалами кисню [217]. Її перевірка показала, 

що за місяць у мишей, яким вводили ендотелін-2, розвивалася альтерація ГРБ 

з підвищеним витоком рідини із судин, зростала експресія VEGF на клітинах 

сітківки та з’являлася інфільтрація периваскулярного простору макрофагами . 

Крім того, макрогліальні клітини Мюллера, які є елементом ГРБ, 

експресували підвищені рівні каналів для води (аквапаріну-4) та іонів 

(Кір4.1), що обумовлювало розвиток внутрішньоклітинного набряку. 

Одним із компонентів розвитку офтальмологічних діабетичних уражень 

є ренін-ангіотензинова система (РАС), що підтверджується як наявністю 

експресії генів реніну, ангіотензину ІІ та АПФ у клітинах пігментного 

епітелію сітківки, так і позитивною кореляцією між збільшенням вмісту 

реніну та ангіотензину ІІ у волозі склоподібного тіла та розвитком ДР [83, 

161, 257, 322, 471]. При цьому ренін-ангіотензинова система має як 

безпосередньо гемодинамічний ефект – збільшення ретинального кровотоку 

та тиску в капілярах сітківки, – так і негемодинамічний – шляхом активації 

фактора ендотеліального фактору VEGF (рис. 1.5) [83]. Ангіотензин ІІ через 
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активацію АТ1-рецепторів і через активацію оксидативного стресу індукує 

розвиток інсулінорезистентності та призводить до дисфункції β-клітин [300]. 

Позитивні результати застосування блокаторів ангіотензину ІІ 

підтверджують участь ангіотензину ІІ в розвитку діабетичних ускладнень, 

зокрема ДР  [224, 477]. 

Іще одним із патогенетичних механізмів ДМН є порушення 

вітреоретинального метаболізму внаслідок змін, що відбуваються в межах 

взаємодії склоподібного тіла й макули. Задня гіалоїдна мембрана (ЗГМ) 

склоподібного тіла, що прилягає до сітківки, має різний ступінь щільності 

зв’язування із сітківкою, особливо в зоні макули. 

Склоподібне тіло на 99 % складається з води, до його складу входять такі 

компоненти як гіалуронова кислота, колагенові білки, електроліти та 

клітини, основну масу яких складають гіалоцити, що продукують 

компоненти склоподібного тіла, та невелика кількість транзиторних клітин 

(фібробласти, макрофаги). Склоподібне тіло має систему трактів, що 

забезпечують циркуляцію внутрішньоочної рідини, а також її оновлення 

всередині тіла. Тож зміни метаболізму склоподібного тіла, колагенових 

компонентів та циркуляції рідини можуть призводити до ущільнення 

каркасу, зміни структури гелю і, як наслідок, вітреоретинальних тракцій (рис. 

1.5). За рахунок тракційних сил на ділянках стійкої вітреоретинальної 

фіксації розвивається кистозний ДМН, який складає близько 39,5 % серед 

інших видів ДМН [7, 121]. 

При діабеті спостерігається збільшення неферментативного 

глікозилювання, внаслідок якого порушуються рецепторні, структурні та 

ферментативні функції білків [161, 213]. Кінцеві продукти глікозилювання 

(КПГ) – продукти деградації глікованих білків, – не мають ферментів, які 

здатні їх метаболізувати, тому відбувається їх накопичення [8]. Рецептори 

КПГ експресуються перицитами та ендотеліоцитами, відзначено, що цей 

процес посилюється в пацієнтів із ЦД та є одним із ключових механізмів 

ініціації судинних ускладнень [213]. Зауважено, що рецептори КПГ також 
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експресуються різними клітинами сітківки, а вісь КПГ–рецептори КПГ 

відіграє ключову роль в активації оксидативних та прозапальних реакцій у 

сітківці, прогресуванні ДР та ДМН [455, 487, 504]. 

Участь КПГ у формуванні ускладнень ЦД, в тому числі ДР та ДМН, 

підтверджують такі здобуті дані [213]: 

1) експериментальні дослідження in vitro свідчать про дисфункцію 

клітин під впливом КПГ; 

2) зафіксовано накопичення КПГ в місцях ураження судин; 

3) експериментальними дослідженнями підтверджено розвиток 

судинної патології, характерної для ЦД під дією КПГ або їх попередників; 

4) блокада КПГ попереджує розвиток судинних ускладнень, про що 

свідчать дані експериментальних і клінічних досліджень. 

Тривалий ДМН призводить до незворотного зменшення кількості 

фоторецепторних клітин і, як наслідок, до втрати гостроти зору. Важливу 

роль у патогенезі ДМН відіграє порушення ретинального пігментного 

епітелію, який не тільки бере участь у резорбції рідини із сітківки, але й є 

джерелом низки трофічних та антипроліферативних факторів, зокрема PEDF 

(пігментного фактору епітеліального походження) [50]. 

Попри численні дослідження питання патогенезу діабетичних 

ушкоджень зору наразі остаточно не визначені, триває пошук інформативних 

маркерів ДР та ДМН, в останні роки все більше уваги надають генетичним 

чинникам [211, 302, 312, 315, 355, 396, 403, 405, 451, 458, 474, 486, 491, 493]. 

Переважання тих чи інших факторів, різноманіття клінічних форм залежать 

від фенотипу пацієнта [203, 353, 382, 398, 446]. 

 

1.4 Значення дисфункції тромбоцитів у формуванні ДМП та ДМН у 

пацієнтів із ДР та ЦД2 

Тц все частіше згадують як посередники, так і гравці, які ініціюють і 

підтримують альтерацію судин. В огляді критично розглянуто ключові 

патофізіологічні аспекти цієї проблеми, зокрема відзначено що: 



61 

(а) гіперглікемія, глікемічна варіабельність і резистентність до інсуліну 

можуть бути детермінантами і предикторами активації Тц; (б) медіатори 

запалення, які секретуються Тц, такі як ліганди CD40 і CD36, Dickkopf-1 і 

розчинний рецептор для глікованих кінцевих продуктів (sRAGE), 

розширюють функціональний репертуар Тц від реалізації гемостазу і 

тромбозу до потужних підсилювачів запалення, оскільки сприяють 

вивільненню цитокінів і хемокінів, активації клітин і міжклітинним 

взаємодіям [430]. 

Пацієнтам із ЦД2 притаманна суттєва мінливість реактивності Тц. 

Причини цієї проблеми потрібно шукати в індивідуальній реактивності 

організму пацієнта, віддзеркаленням чого є різноманітна функціональна 

активність GPVI- рецепторів і α2-адренорецепторів, АТ1- і ФАТ-рецепторів, 

пуринових рецепторів (P2Y12 P2Y1-рецепторів). Ми вважаємо, що аналіз 

функціональної активності рецепторів Тц дозволить сформувати уявлення 

про кластери рецепторів Тц, які можуть підтримувати проагрегантний статус 

Тц і викликати порушення мікроциркуляції в оболонках ока, а отже, розвиток 

ДМР. 

Тц можуть регулювати патологічний ангіогенез під впливом факторів 

ЦД завдяки формуванню проангіогенного фенотипу Тц, який 

характеризується зростанням продукції і секреції про- та антиангіогенних 

чинників [412]. Встановлено, що α-гранули містять широкий спектр білків, 

які регулюють ангіогенез (VEGF, ендостатин, ангіостатин та ін.), причому 

має місце ізольована сегрегація ангіогенних регуляторів [308, 328]. Одним із 

перших свідчень того, що Тц впливають на розвиток нових кровоносних 

судин, були повідомлення, які встановили підвищену проникність стінки 

судин при тромбоцитопенії. Диференцирована секреція різних регуляторних 

білків доведена [222, 289]. Показано, що високі стимулюючі концентрації 

АДФ значно збільшували секрецію судинного фактору росту ендотелію( 

VEGF) Тц, натомість інгібітори P2Y1 і P2Y12 рецепторів гальмували цей 

процес. І навпаки, рівень ендостатину не змінювався при стимуляції Тц . 
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Причетність колагену до активації Тц при ДР обговорюється у зв’язку з 

поліморфізмом інтегринового рецептора до колагену/ламініну (α2β1), який є 

посередником первинної адгезії до субендотеліальної базальної мембрани  

[235]. Оскільки ген, що кодує α-2 субодиницю α2β1 інтегрину має більше 

8 поліморфізмів, то вбачаємо в цьому феномені одну із причин розвитку ДР. 

Відомо, що в пацієнтів із резистентністю до інсуліну, фіксують підвищений 

ризик розвитку тромбозу і гіперактивний фенотип Тц до колагену [371]. 

Більш того, резистентність до інсуліну: (а) збільшує кількість Тц та їх об’єм; 

(б) запобігає гіперактивності Тц; (в) зменшує GPVI-опосередковану 

стимуляцію Тц; (г) активує ангіогенез із залученням факторів росту 

інсуліноподібного фактору росту (IGF-1 та IGF-2). Пошук нових 

фармакологічних препаратів для профілактики тромбогенезу за умов ЦД 

привів до потреби вивчити негативні регулятори активності GPVI-

колагенового рецептору Тц [218]. 

Нещодавні дослідження продемонстрували, що при запаленні Тц беруть 

участь у підтриманні цілісності ГРБ завдяки експресії GPVI-рецепторів до 

колагену, CLEC-2, інтегрину αIIbβ3 (GPIIb/IIIa), а також секреції речовин із 

α- та щільних гранул [260]. Однією з таких молекул може бути АДФ. 

Доведено, що ендотелій судин експресує пуринові рецептори P2Y12; якщо 

заблокувати ці рецептори, то ендотеліальні клітини знижують експресію 

прозапальних молекул адгезії VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) та 

міграцію макрофагів у сітківку [284]. Ефект пов'язаний із блокадою АДФ-

індукованої кинази JNK. Наразі вивчають роль серотоніну в механізмах 

регуляції проникливості ендотелію ГРБ, адже поглинання і зберігання 

серотоніну (5-гідрокситрітамін, 5-НТ) у щільних гранулах Тц регулюють 

єдина серотонінергічна транспортна система крові та стінки судин [352]. У 

клінічних випробуваннях доведено позитивний терапевтичний ефект 

блокади 5-HT рецепторів на АТц і вазоконстрикцію, проникливість і 

репарацію стінки судин. Перспективним, з погляду пошуку таргетної терапії 

при ДМН, може виявитися факт зміни активації Тц при запаленні з 
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циклоксигеназного механізму на ліпоксигеназий [383]. 

Високу схильність Тц до агрегації в пацієнтів із запаленням за умов ЦД 

та чутливість Тц до ФАТ визначено вперше [294]. В результаті розшифровки 

механізмів цієї реактивності Тц виявлено зростання продукції тромбоксану 

А2 (ТхА2) і 12-гідроксіейкозатетраенової кислоти (12-НЕТА), та вивільнення 

5-гидрокситриптаміну (5-НТ). Ці дані показують, що підвищення АТц і 

стабільність агрегатів у відповідь на ФАТ обумовлені високою продукцією 

ТхА2, а отже, це можна використовувати як інформативний критерій 

розвитку запалення у пацієнтів із ЦД. Викликають інтерес механізми 

стимуляції самих Тц при запаленні, насамперед роль у цьому процесі 

нейтрофілів, які продукують потужний медіатор запалення – ФАТ. 

Механізми реалізації запалення за участю Тц наразі не вивчені. Зокрема, 

Тц утворюють агрегати з нейтрофілами, щоб модулювати їх здатність 

виробляти активні радикали кисню. Крім того, Тц вивільняють мікробіцидні 

фактори та цитокіни, які впливають на імунну відповідь . Регуляцію 

активності нейтрофілів за участю Тц і катехоламінів при реалізації судинного 

запалення сьогодні обговорюють [289]. Немає сумнівів, що Тц служать 

тригером для міграції нейтрофілів в нервову тканину, але механізми та 

специфічні аспекти цих взаємодій залишаються незрозумілими . Можливо, у 

цій взаємодії бере участь GPIbα рецептор Тц, оскільки їх блокада 

супроводжується зменшенням інвазії нейтрофілів, активованих Тц при 

збереженні кількості Тц в кровообігу [287]. Можливо, відбувається адгезія 

лейкоцитів до P-селектину на активованих Тц та ендотеліальних клітинах, 

при цьому відбувається злущення ектодомену P-селектину в кровообіг. 

Вважають, що циркулюючий розчинений sP-селектин викликає сигналізацію 

в лейкоцитах, що безпосередньо сприяє запаленню та тромбозу [392]. Проте 

sP-селектин, ймовірно, циркулює як мономер, щоб викликати сигналізацію в 

лейкоцитах sP-селектин він повинен димеризуватися. 

Існує три сценарії, за якими Тц можуть взаємодіяти з лейкоцитами [259]: 

1) під час геморагії, коли Тц прикріплюються й активуються на білках 
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субендотеліального матриксу, після чого лейкоцити рекрутуються до тромбу; 

2) Тц прикріплюються й активуються на функціонально активних 

ендотеліальних клітинах, після чого лейкоцити мігрують через стінку 

капілярів; 

3) адгезія між Тц та лейкоцитами відбувається в циркулюючій крові, що 

призводить до утворення агрегатів взаємодіючих з ендотеліальними 

клітинами. У всіх випадках стають можливими адгезія лейкоцитів до 

ендотелію та зростання проникності стінки судин [269]. Вплив Тц не тільки 

на ендотелій, але й інші клітини судинної стінки підтверджено [320]. 

Особливої уваги заслуговує взаємодія Тц з міжклітинним матриксом та 

ендотеліальними клітинами, що може спричинити прогресування різних 

судинних захворювань [427]. Тц, які експресують CD40 ліганд (CD40L), 

нещодавно визнали ключовим ефектором розвитку серцево-судинних 

захворювань у зв’язку з наявністю прозапального ефекту [297]. Встановлено, 

що міграція ендотеліальних клітин при неоваскулогенезі знижується за умов 

блокади даного ліганду, оскільки Тц впливають на ремоделювання 

екстрацелюлярного матриксу. Ліганд CD40 також сигналізує Тц про 

дисфункцію ендотелію при артеріальній гіпертензії, індукованій Ан-2, та 

регулює процес рекрутування імунних клітин із кровоплину до пухкої 

сполучної тканини органа [452]. 

Отже, за останні роки істотно розширилося коло знань про патогенез 

ДМН. Вдалося розшифрувати молекулярні механізми участі РАС і САС, 

запалення і пов'язаного з ним ремоделювання міжклітинного матриксу, 

VEGF і ендотеліну 2 в зростанні проникності ГРБ. Залишається ключова 

проблема – як враховувати ефекти різних патогенетичних чинників ЦД на 

клітини-мішені організму? Чи можна спрогнозувати розвиток ДМН? Одним 

із перспективних методів може стати оцінка функціонального стану 

рецепторів, які ініціюють активність внутрішньоклітинних сигнальних 

шляхів. У цьому контексті корисним може бути дослідження Тц in vitrо, 
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оскільки вони (а) мають рецептори до колагену (GPVI-рецептори), 

адреналіну (α2-адренорецептори), Ан-2 (АТ1-рецептори), ФАТ (ФАТ-

рецептори), пуринів (P2Y12 P2Y1-рецептори); (б) секретують широкий спектр 

біологічно активних речовин, які регулюють гемостаз (АДФ, серотонін, 

ТхА2), ангіогенез (VEGF, ендостатин, ангіостатин та ін.) і запалення (ліганди 

CD40 і CD36, Dickkopf-1); в) взаємодіють у циркулюючій крові з 

лейкоцитами (формування тромбоцитарно-лейкоцитарних агрегатів), які 

також модулюють проникливість ГРБ. Отже, дослідження функціонального 

стану Тц дозволить визначити фактори ризику та провідні патогенетичні 

чинники, що детермінують порушення ГРБ при ДМП. 

 

1.5 Генетичні аспекти розвитку ДМН при ЦД2 

ЦД відносять до мультифакторіальної патології, в низці досліджень 

показано суттєву роль генетичного компоненту в розвитку цього 

захворювання [190, 317, 374]. Протягом останніх років проведено чисельні 

генетичні дослідження розвитку ускладнень діабету, встановлено асоціації 

поліморфізмів генів-кандидатів, у тому числі з розвитком ДР, що 

супроводжується ДМН [292, 316, 330, 338, 348, 351, 355, 376, 398]. У той же 

час популяційні дослідження свідчать, що в різноманітних етнічних групах 

спостерігаються відмінності між поліморфними варіантами генів та їхньою 

асоціацією з патологією сітківки при ЦД2 [3, 267, 293, 330, 437]. Sobrin L. зі 

співав. (2011) провели дослідження генів, для яких встановлена асоціація з 

ЦД2 з метою визначення їх асоціації з ДР, але для переважної більшості 

зв’язок не виявлено [446]. 

У табл. 1.4 показано приклад аналізу проведених генетичних досліджень 

генів-кандидатів, що мають асоціацію з розвитком ДР в різних популяціях . 

Як свідчать наведені дані, в різних етнічних групах спостерігаються 

відмінності у значенні поліморфізмів генів альдозоредуктази, 

ендотеліального фактору росту, рецептора кінцевих продуктів 

глікозилювання та ангіотензин-перетворюючого ферменту [444]. 



66 

Таблиця 1.4 

Етнічні відмінності генів-кандидатів, для яких встановлено асоціацію з 

розвитком ДР [444] 

 

Ген Поліморфізми 
Тип 

ЦД 
Популяція 

AKR1B1 

(альдозоредуктаза) 

rs759853 T allele 1 і 2 Австралійці 

(CA)n 

мікросателіт 

z-2 алель 1 і 2 

z+2 алель 1 і 2 

rs9640883 1 і 2 

VEGF 

(ендотеліальний 

фактор росту) 

+405 

CC 2 Японці 

GG 2 Кавказці 

CG 2 Іранці 

G 2 Кавказці 

-2578 
AA генотип 2 Японці 

CA генотип 2 Кавказці 

SRp55 2994 1 і 2 Кавказці 

RAGE 

(рецептор 

кінцевих 

продуктів 

глікозилювання) 

-374A T/A 

1 і 2 

Скандинави, 

східноазіати, 

кавказці 

2 

Африканці, 

малазійці, бразильці, 

китайці, індійці 

Gly82Ser 

1 і 2 
Східноазіати та 

кавказці 

2 
Китайці, індійці, 

азіати 

-429 T/C 1 і 2 Кавказці, азіати 

2245G/A А алель 2 Малазійці 

1704G/T Т алель 2 Кавказці, азіати 

NOS3 

(синтаза окису 

азоту) 

4 a/b 

поліморфізм 
bb генотип 2 

Кавказці, бразильці, 

азіати 

T786C С алель 1 і 2 Кавказці 

G894T 2 Кавказці, азіати 

ACE 

(агіотензин-

перетворюючий 

фермент) 

I/D 

поліморфізм 

ID генотип, 

DD генотип 
2 

Іранці 

2350 G/A АА генотип 2 
Китайці 

 

Проведені генетичні дослідження свідчать, що рідні пацієнтів із ДР мають 

2-3-кратно більший ризик виникнення ДР, ніж рідні пацієнтів із ЦД без ДР 

[240]. Генетичні дослідження полігенних захворювань, до яких відносять ДР, 
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свідчать про їх складний характер взаємовідносин сукупності генів та ряду 

факторів, на відміну від моногенних захворювань, при яких чітко можна 

встановити одну характерну відмінність [240]. 

Безумовно, основними предикторами розвитку ДР є тривалість діабету та 

недостатній глікемічний контроль, але спостерігаються випадки, коли у 

пацієнтів із тривалою гіперглікемією, ДР не розвивалася, натомість у пацієнтів 

із ЦД із достатнім глікемічним контролем відбувалося ураження сітківки [206, 

247, 338]. 

Активація оксидативного стресу та реактивні форми кисню відіграють 

вирішальну роль у механізмах ініціації запальних процесів у сітківці при ДР 

внаслідок збільшення експресії прозапальних генів [245, 376]. 

Саме завдяки генетичній варіабельності можна пояснити суттєві 

відмінності в розвитку та перебігу ДР у пацієнтів із ЦД зі схожими 

порушеннями вуглеводного обміну. Генетичні поліморфізми здатні 

збільшувати або зменшувати ризик розвитку ДР. 

Генетичні дослідження охоплюють чисельні групи пацієнтів із ЦД та ДР і 

ДМН, але наразі тривають лиш спроби визначити сукупності генів та їх 

поліморфізмів, які можуть бути залучені до розвитку патології [338]. Зокрема, 

в роботі M. Owyong зі співав. (2017)  проаналізовано широкомасштабні 

дослідження ДР, на підставі яких виділено 4 гени, асоціація яких із ДР не 

викликає сумнівів [295, 384]. Асоціацію генів-кандидатів із розвитком 

діабетичної ретинопатії представлено в табл. 1.5. 

Позатим, оскільки сьогодні відомо про існування десятків генів, що 

пов’язані з розвитком ЦД, досліджують їх можливу асоціацію та комбінативні 

властивості в ініціюванні діабетичних ускладнень. Тож з’являються нові дані 

щодо можливих генів-кандидатів, що вимагають ретельних досліджень, 

оскільки в різних популяціях внесок досліджуваних поліморфізмів може 

варіювати [258, 437]. 



68 

Таблиця1.5 

Асоціація генів-кандидатів із розвитком діабетичної ретинопатії [384] 

 

№ 
Скорочена 

назва гену 
Повна назва гену 

Основна роль гену в патогенезі 

ДР та ДМН 

Ретельно досліджені гени-кандидати 

1 AR альдозоредуктаза 
перетворення глюкози на 

осмотично активний сорбітол 

2 eNOS 
ендотеліальна NO-

синтаза 

регуляція ретинального судинного 

тонусу 

3 RAGE Рецептор КПГ 
індукція продукції прозапальних 

цитокинів та факторів росту 

4 VEGF 
Ендотеліальний 

фактор росту 

збільшення проникності судин та 

неоваскуляризація сітківки 

Нещодавно досліджені гени-кандидати 

1 INSR Рецептор інсуліну 
залучення до сигнальних шляхів 

інсуліну сітківки 

2 ACE 

Ангіотензин-

перетворюючий 

фермент 

конверсія ангіотензину 1 на 

ангіотензин 2 

3 GRB2 

Протеїн-2-зв’язуючий 

рецептор фактору 

росту 

інсуліно-залежна активація 

мітоген-активної протеїнкінази 

4 CRP С-реактивний протеїн 
маркер запалення, ендотеіальної 

дисфункції та ангіогенезу 

5 SELP Р-селектін 
активація лейкоцитів та адгезія 

тромбоцитів 

 

Альдозоредуктаза – фермент, що перетворює глюкозу на сорбітол. У низці 

досліджень показано асоціацію поліморфізму гену AKR1B1 rs759853 (-106C/T) з 

розвитком ДР, але якщо в одних роботах виявлено зв’язок цього поліморфізму з 

патологією сітківки при ЦД 1 типу, то в інших – при ЦД2 [422, 502]. 

Ефекти КПГ опосередковані рецепторами, що експресуються 

різноманітними клітинами сітківки. Рецептор КПГ розпізнає також і ряд інщих 

посередників: кагрануліни, β-амілоїд, фосфатидилсерин, фрагмент 

комплементу C3a, продукти окиснення протеїнів [483]. У дослідженнях 
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поліморфізмів 2184A/G (rs3134940), 1704G/T (rs184003), rs1035798, G82S 

(rs2070600) і −429T/C (rs1800625) рецептора КПГ в китайській популяції Yang 

L. зі співавторами (2013) визначили асоціацію G82S поліморфізму з розвитком 

ДР [488]. Водночас Kang P. зі співав. (2012) показали відсутність асоціації 

поліморфізмів Gly82Ser, 1704G/T, 429T/C з розвитком ЦД2 та ДР у 

відповідному метааналізі [319]. Не отримано зв’язку між поліморфізмами 

2184A/G, Gly82Ser, 1704G/T та розвитком ретинопатії і в популяції малазійців 

[377]. 

Вивчаючи поліморфізми -429T/C і -374T/A у малайзійців, Ng Z.X. зі співав. 

(2012) не виявили достовірних підтверджень їх асоціації з розвитком ДР [379]. 

В роботі Yuan D. і Liu Q. (2012) встановлено зв’язок поліморфізму -374T / A з 

ДР, алель -374AA визначено як протективну, а поліморфізм Gly82Ser як такий, 

що несе суттєвий ризик розвитку патології сітківки в азійській популяції [492]. 

Аналогічний асоціативний зв’язок поліморфізму Gly82Ser із ДР для мешканців 

північної Індії показано і в дослідженні Vanita V. [469]. Варіабельні 

поліморфізми рецептору КПГ по-різному впливають на прозапальні та 

оксидативні шляхи [378]. 

Ендотеліальна NO-синтаза відіграє суттєву роль у функції судин сітківки, 

аномальна продукція оксиду азоту може сприяти розвитку та прогресуванню 

ДР [235, 398, 494]. Проведено низку генетичних досіджень, присвячених 

асоціації поліморфізмів ендотеліальної NO-синтази з ускадненнями, що 

характерні для ЦД2 [174, 351]. 

В метааналізі Zhao S. зі співав. (2012) досліджено поліморфізми 4b/a, T-

786C і G894T і виявлено негативний асоціативний зв’язок поліморфізму 

rs3138808 4b/a ендотеліальної NO-синтази з ДР у пацієнтів із ЦД [497]. 

Протективну роль алелі «а» в інтроні 4 27VNTR ендотеліальної NO-синтази 

було встановлено і для азійський індійців та африканців [235, 409]. Цілком 

протилежні дані отримує Cilenšek I. (2012): генотип 4а/4а 27-bp-VNTR 

підвищує ризик розвитку проліферативної ДР при захворювання ЦД2 у 

словенців у 3-4 рази [241]. Santos KG. зі співав. (2012) не виявили асоціації 
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поліморфізмів −786T/C, VNTR інтрону 4 a/b та 894G/T (Glu298Asp) гену eNOS 

в кавказькій популяції пацієнтів із ДР при ЦД2 [431]. 

Найбільше  досліджень присвячено гену ендотеліального фактору росту 

(VEGF), який бере участь в реалізації чисельних як фізіологічних, так і 

патологічних процесів [81]. Через активацію VEGF-R2 рецептора, зокрема, зростає 

проліферація та міграція ендотеліальних клітин [81]. Результати досліджень цього 

фактору залучено до розробки та використання анти-VEGF препаратів при 

лікуванні як ДМН, так і для попередження розвитку ПДР [81, 82, 91, 232, 283, 304, 

305, 328, 394, 433]. 

Ретельно досліджені чотири поліморфізми гену VEGF: rs833061 (-460C/T), 

rs699947 (−2578C/A), rs2010963 (-634G/C), rs3025039 (+936C/T) [384]. У 

роботах Han L. зі співав. (2014) та Gong J.-Y. і Sun Y-H. (2013) показано 

асоціацію поліморфізму rs833061 (-460C/T) з ДР у пацієнтів із ЦД2 в азійській 

популяції, натомість Yang X. зі співав. (2014) подібної асоціації у китайців не 

виявили [291, 298, 489]. 

Асоціацію поліморфізму rs699947 (−2578C/A) гену VEGF з ДР встановили 

Yang X. зі співав. (2014) в китайській популяції, Lu Y. зі співав. (2013) і Wang 

H. зі співав. (2014) – для азіатів [347, 489, 478]. Водночас Fan X. зі співав. (2014) 

встановили більш високий рівень VEGF у пацієнтів із ДР при ЦД2 в пацієнтів-

китайців [274]. Відсутність взаємозв’язку rs699947 (−2578C/A) поліморфізму з 

ДР показали Han L. зі співав. (2014), Gong J.-Y. і Sun Y-H. (2013) та Fattah R.A.А. 

(2016) [276, 291, 298]. 

Метааналізом Qiu M. зі співав. (2013) підтвердили асоціацію поліморфізму 

rs2010963 (-634G/C) з ДР [410]. El-Shazly S.F. зі співав. (2014) визначили СС 

генотип цього поліморфізму як фактор ризику розвитку ДМН [271]. 

Протилежні дані отримали Han L. зі співав. (2014), було встановлено значимість 

поліморфізму не rs2010963 (-634G/C), а rs3025039 (+936C/T) з ДР в азійській 

популяції [298]. Хоча дослідження в китайській популяції подібного зв'язку 

rs3025039 (+936C/T) з ДР не виявили [274]. 

У людей існує два види рецепторів інсуліну (IRS1 і IRS2), втрата сигналів 
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інсуліну відіграє важливу роль у виникненні та прогресуванні діабетичних 

ускладнень [332]. У дослідженнях Cheung C.Y.Y. (2016) зі співав. показано 

можливу роль поліморфізму rs2115386 інсулінового рецептору в патогенезі 

інсулінорезистентності та ДР [239]. 

Чимало досліджень присвячено визначенню асоціацій поліморфізму гену 

ангіотензин-перетворюючого ферменту (ACE – angiotensin-converting enzyme) 

із розвитком ДР [350, 337, 340, 357, 380, 414, 429, 438, 500]. У дослідженнях 

Meng N. зі співав. (2015) встановлено зв’язок поліморфізмів rs2074192 і 

rs714205 із розвитком ДР у пацієнтів із ЦД2 в китайській популяції, а Saleem S. 

зі співав. (2015) в своїй роботі показали асоціацію поліморфізму rs4646994 з ДР 

у пакистанців із ЦД2 [357, 429]. Дослідження поліморфізмів rs699, rs1799752 та 

rs5186 гену АСЕ не виявило статистично значимих асоціацій із ДР у пацієнтів 

з ЦД [414]. 

Протеїн-2-зв’язуючий рецептор фактору росту (GRB2 – Growth Factor 

Receptor Bound Protein 2) бере участь у передачі сигналів VEGF шляхом активації 

протеїнкінази. Burdon K.P. зі співав. (2015) показали збільшення експресії GRB2 

в сітківці при експериментальному моделюванні ДР, а дослідження двох його 

поліморфізмів (rs3805931 і rs9896052) – тільки наявність зв’язку поліморфізму 

rs9896052 з розвитком ДР при обох типах ЦД [233]. 

С-реактивний протеїн – високочутливий маркер запалення, що відіграє 

значну роль у розвитку ендотеліальної дисфункції, предиктор 

кардіоваскулярної патології, відповідно його досліджували і при розвитку ДР, 

оскільки діабетичні ускладнення також пов’язані з ендотеліальною 

дисфункцією [246, 263, 278, 381, 462]. В результаті дослідження чотирьох 

поліморфізмів rs2808629, rs3093077, rs1130864 та rs2808634 у пацієнтів із ЦД2 

в китайській популяції встановлено наявність асоціації тільки для одного – 

rs2808629 [395]. 

Адипонектин – білок із молекулярною масою 30 kDa, що впливає на 

метаболізм глюкози та ліпідів, його синтез відбувається в адіпоцитах [3]. 
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Встановлено, що зниження рівня адипонектину пов’язане з розвитком 

інсулінорезистентності, а це один із ключових механізмів патогенезу ЦД2 [3]. 

Для розвитку ЦД2 мають значення як зміни самого гену адипонектіну ADIPOQ, 

так і його рецепторів ADIPOR1 (переважно в скелетних м’язах) та ADIPOR2 (в 

печінці) [190]. Однонуклеотидна заміна T45G (rs2241766) в другому екзоні гену 

адипонектіну ADIPOQ пов’язана з розвитком глюкозотолерантності та 

збільшенням рівня холестерину [190]. Популяційні дослідження в Німеччині 

виявили асоціацію поліморфного варіанту rs2241766 45G/Т з розвитком 

ожиріння та інсулінорезистентності, а в японців розвиток ЦД2 пов’язаний іще 

й з rs1501299 (276G/T). 

Отже, варіабельність генотипу визначає нестабільний баланс про- та 

антиангіогенних факторів, про- та антизапальних цитокінів, що в свою чергу 

призводить до індивідуальних особливостей розвитку ускладнень, зокрема, 

діабетичної макулопатії та ДМН у пацієнтів із ЦД2. Дослідження поліморфізмів 

генів, пов’язаних із розвитком ДМН, може стати базою для розробки методів 

генної терапії, яка на сучасному етапі тільки починає свій шлях [86]. 

 

Резюме 

Отже, в результаті аналізу даних сучасної літератури з досліджуваної 

проблеми, наведених у вступі та розділі 1, ми встановили, що ДР – найбільш 

поширене ускладнення ЦД2, а її ознаки з’являються за 10-15 років від початку 

розвитку захворювання, а за 30 років вже 90% пацієнтів страждають на ДР. До 

2030 року число пацієнтів із ДР може становити 191 млн. ДМП з можливим 

розвитком ДМН є однією з найбільш несприятливих форм ДР і складає 23 

випадки на 100 пацієнтів; її частота варіює від 3% до 70% залежно від 

тривалості ЦД2 і стадії ДР. Незважаючи на численні дослідження, остаточно 

питання етіології і патогенезу ДМП та ДМН досі не вирішені. 

Для лікування важких та стійких до консервативного і лазерного лікування 

форм ДМП застосовують хірургічне лікування, але і після нього можливі 
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рецидиви. Дослідження нових ланок етіології, патогенезу, факторів ризику, а 

також прогнозування розвитку ДМП та її рецидивів після хірургічного 

лікування є актуальною проблемою сучасної офтальмології. 

 

Розділ висвітлено в матеріалах публікації: 

1. Чернобривцев ОП, Зябліцев СВ, Панова ТІ, Панченко ЮО. 

Ендотеліальна дисфункція при цукровому діабеті 2-го типу. Огляд. Medical 

Science of Ukraine. 2019; 15 (1-2):80-6. [192] 
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РОЗДІЛ 2 

 

ДИЗАЙН, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Дизайн і матеріал дослідження 

Клінічні дослідження відбувались у Київській міській клінічній 

офтальмологічній лікарні «Центр мікрохірургії ока», яка є клінічною базою 

кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика МОЗ України, і в медичному офтальмологічному центрі 

«ЛАЗЕР Плюс» (ПП «Львів Сапфір», м. Львів). 

Усі дослідження проведено з дотриманням основних положень 

Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину, Гельсінкської 

декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення 

наукових медичних досліджень за участю людини (1964, з подальшими 

доповненнями, включаючи версію 2000 р.) та відповідали чинному 

законодавству України. Всі пацієнти дали інформовану згоду на участь у 

дослідженні. Згода на проведення дослідження була видана комісією з 

біоетики НМАПО імені П. Л. Шупика. В наявності висновки комісії з 

біоетики на початку та в кінці дослідження. 

Під нашим спостереженням перебувало 508 пацієнтів з української 

популяції (508 очей; 268 чоловіків, 240 жінок), які народились та постійно 

проживали в Україні. 

Критерії включення: 

- пацієнти з помірною та важкою НПДР, із прогресуючим зниженням 

центрального зору, змінами якістю зору (метаморфопсії), з наявністю відносних 

(абсолютних) центральних скотом у зв’язку з резистентним ДМН та ДМП до 

лазерного лікування та анті-VEGF терапії (5 ін’єкцій афлібірцепту) та ЦД2; 

- пацієнти з помірною та важкою НПДР з наявністю taut posterior hyaloid, 

ДМП та ДМН та ЦД2; 
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- пацієнти з помірною та важкою НПДР, ДМП з формуванням 

епімакулярної мембрани та змінами ВПМ та ЦД2; 

- пацієнти з помірною та важкою НПДР, ДМП з наявністю тангенціальних 

або осьових тракцій сітківки (вітреомакулярний синдром) та ЦД2; 

- пацієнти з помірною та важкою НПДР, ДМП та змінами скловидного 

тіла (деструкція, наслідок крововиливів) та ЦД2; 

- пацієнти з частковим гемофтальмом, ДМП при ПДР, резистентного до 

консервативного лікування та ЦД2; 

- пацієнти з центральними преретинальними та субгіалоїдальними 

крововиливами, стійкими до консервативного та лазерного лікування та ЦД2; 

- пацієнти з ПДР, ДМП, ДМН з наявністю фіброваскулярних мембран 

сітківки та ризиком тракційного відшарування сітківки макулярної ділянки та 

ЦД2. 

Критерії виключення: 

- пацієнти з ішемічною ДМП при ДР різного ступеня та ЦД2; 

- пацієнти з ПДР, неоваскулярною глаукомою та ЦД2; 

- пацієнти з ПДР, гліозними змінами макули та ЦД2; 

- пацієнти з ПДР, фовеолярним інтраретинальним гліозом та ЦД2; 

- пацієнти з ПДР та застарілим тракційним відшаруванням сітківки та ЦД2; 

- пацієнти з ПДР з важкими змінами переднього та заднього відрізка ока, 

лікування яких безперспективне, та ЦД2; 

- пацієнти, хворі на цукровий діабет 1 типу; 

- пацієнти молодші 39 років та старші 80-ти; 

- пацієнти, які в анамнезі мали перенесену раніше травму ока; 

- пацієнти, які в анамнезі мали оперативні втручанні на очному яблуку 

та орбіті ока; 

- пацієнти, які раніше перенесли тромбоз центральної вени сітківки чи її 

гілок; 

- пацієнти, які раніше перенесли гострі чи хронічні запальні 
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захворювання ока; 

- пацієнти, які раніше перенесли центральну серозну хоріопатію; 

- пацієнти з афакією чи артифакією; 

- пацієнти з первинною глаукомою; 

- пацієнти з вторинною глаукомою; 

- пацієнти з хронічними інфекційними хворобами та інтоксикаціями 

різного ґенезу; 

- пацієнти, які страждають на онкологічні захворювання; 

- пацієнти, які страждають на хронічні захворювання вуха, горла та носа; 

- пацієнти, які страждають на хронічні захворювання зубо-щелепної 

області; 

- пацієнти із захворюваннями крові (анеміями, лейкозами, 

геморагічними діатезами тощо); 

- пацієнти з гострими та хронічними захворюваннями нирок; 

- пацієнти, які страждають на алкоголізм; 

- пацієнти, які страждають на наркоманію; 

- пацієнти, які в анамнезі зазнали  впливу радіаційного випромінювання; 

- пацієнти, які під час роботи зазнають впливу високих температур; 

- вагітні. 

Вік пацієнтів, включених у дослідження, склав від 39 до 80 років. Тривалість 

ЦД2 в пацієнтів – від одного до 36 років. У 423 пацієнтів ЦД2 компенсований, у 

52 – субкомпенсований, у 33 – декомпенсований. 428 пацієнтів із компенсованим 

і субкомпенсованим діабетом приймали таблетовані цукрознижуючи препарати, 

80 пацієнтів із декомпенсованим діабетом перебували на поєднанні 

таблетованих цукрознижуючих препаратів та інсулінотерапії. 

Із загального числа пацієнтів у 361-го (361 очей) вивчено особливості 

ДМП. 313 пацієнтам (313 очей) з їх числа було проведено хірургічне 

лікування. 

Всі пацієнти пройшли загальні обстеження: загальні аналізи крові та сечі, 
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рівні глюкози в крові, глікованого гемоглобіну (HbA1c), коагулограму, 

ліпідограму, RW, HbSAg, а також ЕКГ, флюорографію; відбулися консультації 

лікарів ЛОР, стоматолога, терапевта, ендокринолога. 

Показами до хірургічного лікування були: ДМП з прогресуючим зниженням 

гостроти зору, змінами поля зору в центральних і парацентральних відділах, 

змінами якості зору на фоні НПДР та ПДР з наявністю рефрактерного ДМН, у 

тому числі до анти-VEGF терапії (5 загрузочних ін’єкцій) або ДМН з наявністю 

тангенціальних тракцій, які з’явились внаслідок неповного відшарування 

задньої гіалоїдної мембрани скловидного тіла та формуванню епіретинальних 

мембран та наявністю тангенціальних та осевих тракцій сітківки і загрозою 

тракційного відшаруванням сітківки, а також наявністю гемофтальма, 

преретинальних та субгіалоїдальних крововиливів після невдалого 

консервативного та лазерного лікування. 

313 пацієнтів (313 очей), яким було проведено хірургічне лікування, 

склали 4 групи спостереження: 

1-а група ‒ 78 пацієнтів (78 очей), яким виконали трипортову закриту 

субтотальну вітректомію 25+ (ЗСВ); 

2-а група ‒ 85 пацієнтів (85 очей), яким виконано ЗСВ і додатково 

проведено пілінг внутрішньої пограничної мембрани (ВПМ); 

3-я група ‒ 81 пацієнтів (81 око), яким виконали ЗСВ, пілінг ВПМ та 

додатково етап панретинальної лазеркоагуляції (ПРЛК) сітківки; 

4-а група ‒ 69 пацієнтів (69 очей), яким виконали ЗСВ, пілінг ВПМ, етап 

ПРЛК та додатково факоемульсифікацію катаракти (ФЕК). 

За ступенем ДР 313 пацієнтів (313 очей), хворі на ЦД2 з ДМП, яким було 

проведено хірургічне втручання, було розподілено на три групи: 

1. 1-а група (n=40) – з початковою НДПР; 

2. 2-а група (n=92) – з помірною або тяжкою НПДР; 

3. 3-я група (n=181) – з ПДР. 

Розподіл пацієнтів різних груп за методами лікування представлено в 

табл. 2.1. 



78 

Таблиця 2.1 

Розподіл пацієнтів різних груп за методами лікування (n=313) 

 

Група ЗСВ 
ЗСВ+пілінг 

ВПМ 

ЗСВ+пілінг 

ВПМ+ 

ПРЛК 

ЗСВ+пілінг 

ВПМ+ 

ПРЛК+ФЕК 

Всього 

1-а 10 11 11 8 40 

2-а 23 24 23 22 92 

3-я 45 50 47 39 181 

Всього 78 85 81 69 313 

Примітка. Між пацієнтами різних груп за методами лікування значущих 

відмінностей не було: χ2=0,366, p=0,999. 

 

Ефективність різних видів вітреоретинальних втручань у лікуванні ДМП 

ми оцінювали за такими критеріями: 1) зменшення ЦТС та МО в найближчі та 

віддалені строки спостереження; 2) підвищення МКГЗ в найближчі та віддалені 

строки спостереження; 3) частота та характер рецидивів ДМП та ДМО в 

найближчі та віддалені строки спостереження. 

У цих пацієнтів було здійснено порівняння ефективності різних видів 

вітреоретинальних втручань у лікуванні ДМП при ДР та ЦД2, а також 

досліджено особливості, клінічний перебіг та характер розподілу рецидивів 

ДМП залежно від застосованих методів хірургічного лікування. На підставі 

отриманих результатів був розроблений проект робочої класифікації рецидивів 

ДМП після хірургічного лікування. 

У крові 313 пацієнтів до хірургічного втручання методом імуноферметного 

аналізу було визначено рівень PDGF-BB, TNFα і ЕТ1 і проведено аналіз 

генетичних поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα 

методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі. У якості 

контролю для цих досліджень було залучено 95 осіб відповідної статі та віку, 

які не мали патології органа зору та ЦД2. 

У 92 пацієнтів (92 ока) був проведений аналіз порушення реактивності Тц 

та досліджена їх роль у розвитку та прогресуванні ДМП та ДМН. Були 

розроблені математичні моделі прогнозування ризику ДМН при ДР на основі 
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аналізу порушення реактивності Тц. Для визначення провідних детермінант 

ризику ДМН був здійснений статистичний аналіз із використанням методів 

побудови багатофакторних нейромережевих та логістичних регресійних 

моделей [195, 207, 357, 358]. 

Діагноз ЦД2 встановлював лікар-ендокринолог відповідно до 

«Уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги «Цукровий діабет 2 типу», затвердженого Наказом МОЗ 

України від 21.12.2012 р. за № 1118 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічної допомоги при цукровому діабеті 2 типу» [118]. 

 

2.2 Методи офтальмологічних досліджень 

Офтальмологічні дослідження. 

Дослідження центрального зору: 

- візометрія (таблиця Сівцева, SZP 350 проектор тестових знаків Zeiss). 

Дослідження периферичного зору: 

- статична периметрія Humphrey (HFA II-I, HFA II-750 i аналізатор поля 

зору Zeiss). 

Дослідження рефракції: 

- рефрактометрія (RK 600 Reichart авторефкератометр, ACCUREF-9001 

Japan). 

Дослідження внутрішньоочного тиску: 

- тонометрія (TOPCON CT-80, АТ 155 автоматичний безконтактний 

тонометр Reichart). 

Дослідження структур кута передньої камери ока: 

- гоніоскопія за допомогою контактної тридзеркальної лінзи Гольдмана 

(Volk USA). 

Дослідження структур ока та оптичних середовищ: 

- біомікроскопія (SL 120, SL 130 Zeiss). 

Дослідження очного дна (сітківки, зорового нерва та судинної оболонки): 

- біомікроскопія з використанням асферичної лінзи Volk Super / Field 
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(NC USA) і контактної тридзеркальної лінзи Гольдмана (Volk USA). 

- спектральнодоменна оптична когерентна томографія (ОСТ) на приладі 

Optopoltechnology, SOCT, Copernicus REVO (протокол Retina3D, RetinaRaster). 

- дослідження очного дна на фундус-камері з фотографуванням в 7 

стандартних полях відповідно до модифікованої EDTRS системи клінічних 

ознак AirlieHouse на приладі TOPCON TRS-NW7SF. 

Дослідження судин сітківки: 

- спектральнодоменна оптична когерентна томографія (ОСТ) в режимі 

«Ангіо» (протокол RetinaAngio); 

- флуоресцентна ангіографія (ФАГ) на приладі TOPCON TRS-NW7SF за 

показами (у разі підозри на початкову ретиновітреальну проліферацію чи 

неоваскуляризацію, яку не було виявлено офтальмоскопічно і на фотографіях 

очного дна, а також у разі невідповідності зорових функцій офтальмоскопічним 

змінам у макулярній області або даними ОСТ). 

Сонографія ока: 

- ультразвукове дослідження (E-Z Scan AB 5500 Sonomed). 

Рівень важкості ДР встановлювали відповідно до «Міжнародної клінічної 

шкали тяжкості діабетичної ретинопатії», а рівень важкості ДМП – відповідно 

до «Міжнародної клінічної шкали тяжкості діабетичної макулопатії» 

Американської академії офтальмології (2002 р.) [12, 14, 269]. 

 

2.3 Методи хірургічного лікування пацієнтів із ДМП, ДР і ЦД2. 

Післяопераційне лікування та спостереження 

2.3.1 Метод хірургічного лікування пацієнтів із ДМП, ДР та ЦД2 ‒ 

трипортова ЗСВ 25+ 

Операційне поле обробляли спиртовим розчином хлоргексидину. 

Встановлювали вікопоширювач. Виконували трипортову ЗСВ 25+ на приладі 

Constellation Vision System («Alcon», США) за допомогою 25+ TOTALPLUS 

Combined Procedure Pak («Alcon», США). Виконували порти троакарами 25 

Ga у верхньоназальному, верхньотемпоральному та нижньотемпоральному 
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квадрантах. У нижньотемпоральний порт встановлювали ірригаційну 

канюлю з подачею збалансованого розчину BSS plus. Виконували 

вітректомію центральних та периферичних шарів склоподібного тіла з 

попереднім введенням тріамціналона ацетоніду для чіткішої візуалізації 

структур, які видаляли. За допомогою екструзійної лінії проводили заднє 

відшарування склоподібного тіла, вітреотомом або вітреальними пінцетами 

видаляли задню гіалоїдну мембрану та епіретинальні мембрани, усували 

тангенціальні і осеві тракції сітківки. За допомогою склерокомпресії 

проводили вітректомію крайньої периферії сітківки . Ендолазерним зондом 

25 Ga виконували ендолазеркоагуляцію виключно в місцях тракцій чи 

розривів із подальшою заміною рідини на стерильне повітря. У вітреальну 

порожнину вводили газо-повітряну суміш 18% С3F8. Видаляли троакари та 

герметизували порти. 

 

2.3.2 Метод хірургічного лікування пацієнтів із ДМП, ДР і ЦД2 – 

трипортова ЗСВ 25+ з пілінгом ВПМ 

Під час виконання трипортової ЗСВ 25+ було додатково проведено пілінг 

ВПМ у макулярній ділянці діаметром 2,5-3,5 мм із попереднім введенням у 

вітреальну порожнину барвника MembranBlue для чіткої візуалізації мембрани. 

 

2.3.3 Метод хірургічного лікування пацієнтів із ДМП, ДР і ЦД 2 – 

трипортова ЗСВ 25+ із пілінгом ВПМ та етапом ПРЛК 

Під час виконання трипортової ЗСВ 25+ із пілінгом ВПМ був додатково 

проведений етап ПРЛК. Лазерну коагуляцію проводили ендолазером PurePoint 

(«Alcon», США) з ендолазерним зондом 25 Ga. Відповідності до пігментації 

тканин очного дна підбирали параметри лазерного випромінювання до 

отримання коагуляту середньої інтенсивності (2-3 ступеня). Параметри 

випромінювання підбирали в межах: потужність випромінювання – 

100- 200 мВт, тривалість імпульсу – 100-200 мсек, інтервал – 100- 150 мсек. 
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2.3.4 Метод хірургічного лікування пацієнтів із ДМП, ДР і ЦД2 – ФЕК 

у поєднанні з трипортовою ЗСВ 25+, пілінгом ВПМ та етапом ПРЛК 

ФЕК виконували за стандартною методикою на приладі Constellation 

Vision System («Alcon», США) за допомогою 25+ TOTALPLUS Combined 

Procedure Pak («Alcon», США) через розрізи 2,65 або 2,2 мм. За допомогою 

ультразвукового наконечника та фако-чопера проводили розлам ядра. 

Параметри ультразвуку вибирали відповідно до щільності ядра, яку визначали 

за класифікацією щільності ядра за L. Buratto. Використовували фако-голки 

моделі Kelman ABC 0,9 мм у режимі «Burst». Після видалення залишків 

прекортикальних мас та полірування задньої капсули була імплантована 

інтраокулярна лінза «Alcon» моделі SA60AT, із врахуванням її гідрофобних 

властивостей. Після виконання ФЕК виконували трипортову ЗСВ 25+ із 

пілінгом ВПМ та етапом ПРЛК (як наведено вище). 

 

2.3.5 Передопераційна підготовка, післяопераційне лікування та 

спостереження за пацієнтами 

Усім пацієнтам за 3 дні до оперативного втручання проводили санацію 

кон’юнктивальної порожнини, призначали антибіотик широкого спектру дії з 

групи фторхінолонів (діюча речовина – левофлоксацин) 4 рази на добу, а також 

нестероїдні протизапальні препарати, що містять непафенак 3 рази на добу для 

профілактики запальних реакцій та збільшення ДМН у ранньому 

післяопераційному періоді. Після операції та впродовж наступних 7 днів 

продовжували крапати краплі, які містять левофлоксацин 5 разів на добу 

протягом 7 днів. На 2 тижні призначали протизапальну терапію 

кортикостероїдами: 5 разів на добу протягом перших 7 днів, 4 рази на добу 

протягом наступних 7 днів. Наступні 4 тижні продовжували застосовувати 

нестероїдні протизапальні препарати, що містять непафенак 3 рази на добу. 

У ранньому післяопераційному періоді при розвитку часткового 

гемофтальму призначали додаткову одноразово парабульбарну ін’єкцію 
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ферментних препаратів (гіалуронідаза 64 ОД). В разі розвитку 

післяопераційного іридоцикліту різного ступеня вираженості хворим 

призначали парабульбарні ін'єкції глюкокортикостероїдів протягом 3-7 днів. 

При появі транзиторної гіпертензії пацієнтам додатково призначали місцеве 

гіпотензивне лікування у вигляді інстиляцій селективних β1-адреноблокаторів 

2 рази на добу протягом 2-4 тижнів. 

Пацієнтів у післяопераційний період оглядали наступного дня, через 1, 3, 

6 місяців та за 1 рік. Щоразу проводили детальне офтальмологічне обстеження 

(розділ 2.2). 

 

2.4 Матеріал дослідження порушення реактивності Тц in vitro 

Для виконання цього фрагменту роботи ми проводили спостереження за 92 

хворими (92 ока) на ЦД2 з різними стадіями ДР.  

За результатами офтальмологічного обстеження, у 18 пацієнтів (18 очей) 

була встановлена початкова ДР без змін на очному дні (I стадія ДР відповідно 

до рівня тяжкості діабетичної ретинопатії за підсумковою шкалою балів 

ETDRS), середній вік – 69,0±2,7 років. Ці пацієнти становили 19,6% від 

обстежених хворих і склали 1 групу спостереження. До неї увійшли 5 (27,8%) 

чоловіків, середній вік яких становив 70,8±3,2 років (95% ВІ 61-80 років) і 13 

(72,2%) жінок віком 68,0±3,3 років (95% ВІ 54-75 років); ґендерна різниця віку 

не була статистично значущою. 

Аналіз даних офтальмологічного обстеження в 1-й групі не виявив ДМП і 

ДМН; не було встановлено статистично значущих розбіжностей максимально 

корегованої гостроти зору та товщини сітківки в центральній зоні у хворих із 

ЦД2 тривалістю від 1 до 20 років. Легку стадію НПДР (II стадія відповідно до 

шкали балів ETDRS) було виявлено у 14 пацієнтів (14 очей), середній вік – 

71,1±1,8 рік. Ці пацієнти становили 15,2% від досліджених хворих і склали 1 

групу спостереження. Глікемія з легкою стадією НПДР сягала 8,54±0,67 

ммоль/л, причому середня тривалість ЦД2 складала 8,2±1,5 роки. До цієї групи 
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потрапило 5 (35,7%) пацієнтів із субкомпенсованою і 9 (64,3%) із 

декомпенсованою стадією ЦД2. Підтвердженням коректності наведеного 

розподілу пацієнтів вважаємо рівень глікемії, який у хворих із 

субкомпенсованою стадією ЦД2 становив 5,94±0,46 ммоль/л, а при 

декомпенсованій стадії – 9,99±0,59 ммоль/л, тобто був на 68,2% (р<0,001) вище. 

Відрізнялась і середня тривалість ЦД2, яка при субкомпенсації захворювання 

була нижчою, ніж при декомпенсації, відповідно 4,2±1,1 роки і 10,6±1,8 років 

(р=0,033). 

Аналіз даних офтальмологічного обстеження хворих із легкою стадією 

НПДР не виявив статистично значущих розбіжностей основних показників 

функціонального стану ока та даних ОКТ у пацієнтів із субкомпенсованою і 

декомпенсованою стадіями ЦД2. Максимальна гострота зору з корекцією 

склала  0,94±0,04 і 0,87±0,02 (р=0,319) відповідно, а товщина сітківки в 

центральній зоні – 235,4±6,8 мкм і 241,1±6,1 мкм (р=0,566). Зіставлення 

результатів дослідження пацієнтів із легкою стадією НПДР та ДР без змін на 

очному дні також не виявило статистично значущої різниці основних 

показників функціонального і морфологічного стану ока. 

За результатами офтальмологічного обстеження помірна стадія НПДР 

(III стадія відповідно до шкали балів ETDRS) із ДМП була встановлена у 18 

пацієнтів (18 очей), середній вік – 65,9±1,7 років. Пацієнти склали 19,6% 

обстежених хворих, які увійшли до 2 групи спостереження. Найбільша 

кількість хворих – 11 (61,1%) - перебувала у віковому діапазоні 60-65 років. 

Глікемія сягала 8,6±0,5 ммоль/л; середня тривалість ЦД2 становила 8,7±1,4 

роки. ДМН (при ОКТ товщина сітківки в центральній зоні >300 мкм) був 

виявлений у 10 (55,6%) хворих, з них 4 чоловіків (40,0%) і 6 жінок (60%). Важка 

стадія НПДР (IV стадія відповідно до шкали балів ETDRS) була виявлена в 11 

пацієнтів (11 очей), середній вік – 69,2±2,7 роки. Пацієнти склали 11,9% 

досліджених хворих, які склали 2 групу. Найбільша кількість хворих – 5 (45,5%) 

перебували у віковому діапазоні 70-80 років. Глікемія сягала 8,43±0,84 ммоль/л; 
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середня тривалість ЦД2 становила 15,7±2,9 роки. ДМН був виявлений у 6 

(54,5%) хворих, з них  3 (50,0%) чоловіки і 3 жінки (50,0%); товщина сітківки в 

центральній зоні склала 373,3±34,0 мкм (95% ВІ 285,8-460,8 мкм), а 

максимально корегована гострота зору – 0,44±0,14 (65% ВІ 0,07-0,81). ДМП без 

ДМН була виявлена у 5 (45,5%) пацієнтів; з них 1 чоловік (20%) і 4 (80%) жінки. 

Товщина сітківки в центральній зоні була на 38,6% менше (р=0,004) – 

210,0±11,9 мкм (95% ВІ 205,0-256,0 мкм); максимально корегована гострота 

зору – 0,30±0,12 (95% ВІ 0,04-1,0) – статистично значуще не відрізнялася 

(р=0,538) від показників у пацієнтів з ДМП. 

ПДР (V стадія відповідно до шкали балів ETDRS) була встановлена у 31 

(31%) пацієнта (31 око), середній вік – 61,2±2,4 роки. Пацієнти склали 33,7% 

досліджених хворих, які увійшли до 3 групи спостереження. Серед них 8 

(25,8%) чоловіків, середній вік яких становив 61,0±2,6 рік (95% ВІ 54,8-67,2 

років), і 23 (74,2%) жінки віком 60,9±1,7 років (95% ВІ 57,3-64,4 роки); ґендерна 

різниця віку не була статистично значущою (р=0,968). Глікемія при ПДР сягала 

9,15±0,51 ммоль/л, середня тривалість ЦД2 становила 14,0±1,2 років. У всіх 

пацієнтів була виявлена ДМП; у 19 (61,3%) хворих ДМП була асоційована з 

ДМН, з них – 5 (26,3%) чоловіків і 14 жінок (73,7%). Рівень глікемії сягав у 

хворих із субкомпенсованою стадією ЦД 6,1±0,36 ммоль/л (95% ВІ 5,0-6,8 

ммоль/л), а при декомпенсованій – 10,0±0,6 ммоль/л (95% ВІ 8,0-11,0 ммоль/л), 

тобто був на 63,9% (р<0,001) вищим. При субкомпенсованій стадії товщина 

центральної зони макулярної сітківки склала 309,0±130,0 мкм (95% ВІ 149,0-

880,0 мкм), при декомпенсованій – 287,0±40,0 мкм (95% ВІ 252,0-357,0 мкм). У 

хворих із ДМП при ПДР не була виявлена статистично значуща різниця 

структурного стану ока при субкомпенсованій і декомпенсованій стадіях ЦД2. 

У групі із субкомпенсованою стадією ЦД2 було 5 (71,4%) хворих із ДМН і 2 

(28,6%) без нього. Підгрупу з декомпенсованою стадією ЦД2 склали 17 (70,8%) 

хворих, у яких був виявлений ДМН, і 7 (29,2%) хворих без ДМН. При 

декомпенсованій стадії ЦД2 у пацієнтів із ПДР товщина сітківки в центральній 

зоні склала 397,0±4,0 мкм (95% ВІ 287,0-461,0 мкм). 
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2.5 Методи дослідження порушень реактивності Тц in vitro у пацієнтів 

із ДР та ЦД2 

Дослідження агрегації Тц (АТц) виконували за протоколом 

турбидиметричним методом. Протокол дослідження агрегаційної здатності Тц 

відповідав Європейським рекомендаціям із стандартизації агрегометрії [234, 

299]. Забір крові було здійснено натще в ранкові години з ліктьової вени у 

кількості 10 мл із використанням голки не менше 21 калібру в заздалегідь 

промарковані пластикові пробірки, де містився забуферний антикоагулянт 

(розчин цитрату натрію 109 ммоль/л – 3,2%) в об'ємному співвідношенні 9:1. 

Дослідження агрегацій Тц виконували протягом певного часу. Багату на Тц 

плазму одержували центрифугуванням зразків крові при 200-250×g протягом 

10 хвилин при температурі (21-24°C). Бідну на Тц плазму отримували шляхом 

центрифугування цільної крові після вилучення плазми, багатої на Тц, при 

1500×g протягом 15 хвилин. Кількість Тц досліджуваного зразка багатої на Тц 

плазми підтримували на рівні 200.000±50.000 клітин на мкл. рН суспензії Тц 

підтримували в діапазоні 7,2-8,0. 

Оцінку АТц проводили турбидиметричним методом. Після калібрування 

агрегометра додавали агоніст у центр пробірки. Інкубацію Тц з агоністом 

здійснювали протягом 7 хвилин при температурі +37С і перемішуванні із 

швидкістю 1 000 оборотів за хвилину. 

У дослідженні використовували такі агоністи: 

1. Аденозиндифосфат (АДФ) – локальний фактор, який накопичується в 

щільних гранулах Тц, підтримує аутокринну стимуляцію Тц. АТц відбувається 

внаслідок зв’язування АДФ із пуриновими рецепторами (P2Y1, P2Y12 і P2X1), 

асоційованими з Gq- і Gi-білками сигнальних систем [309]. 

2. Адреналін – системний гуморальний чинник, рівень якого зростає за 

умов стрес-реакції внаслідок активації симпато-адреналової системи. Агрегація 

забезпечується активацією Gi-білку, зв'язаного з α2-адренорецептором. 

3. Колаген – системний чинник, який відбиває вплив розчиненого 

колагену в крові та/чи експресії колагену базальної мембрани судин на 
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тромбоцитарну ланку гемостазу. Агрегація забезпечується активацією GPVI-

рецепторів, асоційованих з тирозиновими кіназами. 

4. Ангіотензин-2 (Ан-2) – гуморальний фактор, рівень якого зростає 

внаслідок активації ренін-ангіотензинової системи. Агрегація забезпечується 

активацією Gq-білків, зв'язаних з АТ2-рецептором. 

5. Фактор активації Тц (ФАТ) – паракринний медіатор, що забезпечує 

стимуляцію Тц, а також взаємодію лейкоцитів і Тц при запаленні. Агрегація 

забезпечується активацією Gq-білків, зв'язаних із ФАТ-рецептором. 

У контрольній серії дослідження (контроль) шляхом побудови кривої 

доза–відповідь визначали ефективну концентрацію агоніста (ЕС50), що 

викликала АТц на рівні 50,0±5,0% (нормореактивність Тц). Для АДФ ефективна 

концентрація склала 5,0 мкМ, адреналіну – 5,0 мкМ, колагену – 2,0 мг/мл, 

ФАТ – 150,0 мкМ і ангіонтензину-2 – 2,0 мкМ. 

Для аналізу функціонального стану Тц використовували такі агоністи. 

АДФ (Adenosine 5′-diphosphate sodium salt), фірма виробник Sigma-Aldrich 

Chemie GmbH (Німеччина). Продукт у каталозі – A2754. CAS Number: 20398-

34-9. Емпірична формула (Hill Notation): C10H15N5O10P2; молекулярна вага: 

427.20 g/mol. Мілімолярний коефіцієнт екстинкції розчину натрієвої солі ADP 

при рН 7,0 становить 15,4 при максимальній дожині хвилі поглинання 259 нм. 

Матковий розчин АДФ (1 мг/мл) отримували, вводячи у флакон 2,0 мл 0,9% 

NaCl (t=+20°С). Натрієва сіль АДФ є стабільною в розчині протягом декількох 

місяців при зберіганні при рН 7,0 і при -20ºС. Обґрунтування можливих доз 

агоніста для вивчення функціональної активності Тц представлено в публікації 

[216]. 

Адреналін (Epinephrine Bitartrate), фірма виробник Sigma-Aldrich Chemie 

GmbH Merck KGaA (Німеччина). Продукт у каталозі – PHR1509 ; CAS Number: 

51-42-3. Емпірична формула (Hill Notation): C9H13NO3 ·C4H6O6; молекулярна 

вага: 333,33 g/mol. Приготування маткового розчину: у флакон з адреналіном 

вносили 8,0 мл 0,9% NaCl (t=+20°С) і періодично перемішували протягом 10 

хвилин. Отриманий матковий розчин адреналіну містив 500 мкг/мл, який 
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зберігали при t=+2 – +8°С і використовували протягом 1 місяця. Обґрунтування 

можливих доз агоніста для вивчення функціональної активності Тц 

представлено в публікації [216]. 

Колаген (Collagen from human placenta; sSynonyms: Collagen Type IV), 

Product Number: C8374 Company: Sigma-Aldrich Chemie GmbH. CAS-No.: 9007-

34-5. Молекули колагену складаються з трьох поліпептидних ланцюгів, 

розташованих у потрійній спіральній конформації з первиною структурою, в 

якійгліцин повторюється загалом у кожній третій позиції, а проліном або 4-

гідроксипроліном часто передують гліцину. Тип IV колагену виникає тільки в 

базальних мембранах і містить до шести генетично відмінних -ланцюгів. IV 

тип колагену використовують для оцінки функції Тц [503]. Початковий процес 

приготування розчину базується на солюбілізації колагену при додаванні 1,0 г 

порошку до 50 мл холодної очищеної води (50% кінцевого об'єму). Суміш 

перемішували протягом 15 хвилин, після чого додавали 50 мл холодної 0,02 М 

HCl, що дозволяло встановити остаточну концентрацію колагену на рівні 

10 мг/мл і зберігати продукт при -20°C протягом року. рН суміші був 2-3. 

Гомогенізації суміші колагену досягали протягом 15 хвилин при t=+20C. 

Перед дослідженням АТц остаточну концентрацію колагену 1,0 мг/мл досягали, 

розводячи суміш з 0,01 М HCl. 

Ангіотензин-2 (Angiotensin II human; sSynonyms: Ang II, Hypertensin II), 

послідовність амінокислот: Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe. Молекулярна 

формула: C50H71N13O12; молекулярна маса: 1046.18 Da. Catalog Number A9525, 

Product Number: C8374 Company: Sigma-Aldrich Chemie GmbH. CAS-No.: 9007-

34-5. Ліофілізований пептид є стабільним при t=0C протягом двох років. 

Ангіотензин-2 розчиняли у воді (25 мг/мл) при рН 5,0-8,0. Стаціонарні розчини 

при нейтральному рН і t=-20°С залишалися активними протягом двох місяців. 

Обґрунтування можливих доз агоніста для вивчення функціональної активності 

Тц представлено в публікації [216]. 

ФАТ (β-Acetyl-γ-O-hexadecyl-L-α-phosphatidylcholine hydrate; synonyms: 
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1-Hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-O-Palmityl-2-acetyl-sn-

glycero-3-phosphocholine monohydrate, 2-Acetyl-1-hexadecyl-sn-glycero-3-

phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1-hexadecyl-2-acetyl, PAF(C16), Platelet 

activating factor), молекулярна формула: C26H54NO7PxH2O; молекулярна маса: 

523,68 g/mol. Склад алкільної групи: 56% пальмитил (гексадецил, С16), 10% 

стеарил (октадецил, С18), 11% пентадецил (С15), і 13% – не ідентифіковано. 

Product Number: P4904. Company: Sigma-Aldrich Chemie GmbH. CAS-No.: 

74389-68-7 P4904. Продукт готують напівсинтетично з L-α-фосфатидилхоліну, 

одержаного з бичачого серця шляхом гідрування, гідролізу етерифікованих 

жирних кислот із NaOH та ацилювання в положенні β або sn-2 на основній 

гліцериновій осі з використанням оцтового ангідриду. Ліофілізований порошок 

ФАТ – цефосфоліпідний медіатор, який активує різні типи клітин (нейтрофіли, 

моноцити, Т-лімфоцити, еозинофіли, базофіли) та викликає секрецію гранул і 

АТц. Ефект обумовлений зв'язуванням ФАТ з його рецептором на поверхні 

клітин, активацією Gq і утворенням інозитол-3-фосфату, що супроводжується 

підвищенням рівня Са2+. 

Водну дисперсію ФАТ готували у 0,15 M NaCl, що містить 2,5 мг/мл 

бичачого сироваткового альбуміну (BSA). Висушений чи порошковий матеріал 

зберігали в морозильній камері, де він залишався стабільним протягом року. 

Обґрунтування можливих доз агоніста для вивчення функціональної активності 

Тц представлено в публікації [251]. 

 

2.6 Матеріал імуноферментних та генетичних досліджень у пацієнтів 

із ДР та ЦД2 

У крові всіх 313 пацієнтів із ДМП, ДР та ЦД2 методом імуноферментного 

аналізу до хірургічного втручання було визначено рівень PDGF-BB (“Human 

PDGF-BB Quantikine ELISA Kit”; R&D Systems; USA), TNFα (Bender 

Medsystems, Австрія) і ЕТ1 (Biomedica Immunoassays, Австрія), а також 

виконані молекулярно-генетичні дослідження: визначали рівень PDGF-BB, 
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TNFα і ЕТ1 і проводили аналіз генетичних поліморфізмів rs1800818 гена 

PDGFB і rs1800629 гена TNFα. 

 

2.7 Методи імуноферментних та генетичних досліджень у пацієнтів із 

ДР та ЦД2 

У зазначених у п. 2.6 тест-системах для кількісного визначення 

досліджуваних речовин застосовували принцип двосайтового iмуноферментного 

аналізу («сандвіч»-метод). На внутрішній поверхні лунки планшета імобілізовані 

специфічні антитіла. На першому етапі в лунку додають досліджуваний зразок і, 

за наявності в ньому антигена, який визначаємо, останній зв'язується з 

іммобілізованими антитілами, утворюючи імунні комплекси. В результаті 

інкубації весь антиген сорбується антитілами, і кількість імунних комплексів 

виявляється рівною початковому вмісту антигена в розчині. На другому етапі 

відбувається зв'язування імунних комплексів з імуноферментним кон'югатом, 

молекула якого містить антитіло, специфічне до означеного антигена. Отже, 

молекулу антигена фіксують з обох боків: з одного – антитілом, імобілізованим 

на лунках планшета, а з іншого – антитілом, що входить до складу кон'югату 

(«сандвіч»). Кількість отриманих «сандвічів» строго пропорційна початковій 

кількості антигена в невідомому зразку. На третьому етапі проводять кольорову 

реакцію, додаючи реакційну суміш хромогену і його субстрату. Інтенсивність 

забарвлення розчину в лунці, а отже, величина оптичної щільності, прямо 

пропорційна початковій концентрації антигена в невідомому зразку. Паралельно 

за тим самим протоколом визначають оптичну щільність у лунках зі 

стандартами, які являють собою зразки з відомою зростаючою концентрацією 

антигена, який визначають. За оптичною щільністю стандартів у лінійних 

координатах будують стандартну криву і, екстраполюючи оптичну щільність 

невідомих проб, визначають у них концентрацію антигена. Інтенсивність 

забарвлення продуктів імуноферментних реакцій кількісно вимірювали на 

планшетному рідері «Multiscan EX» Thermo Electron Corp. (Фінляндія) при 

довжині хвилі 450 нм. 
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Визначення поліморфізмів rs1800629 гена TNFα (SNP у промоторному 

регіоні -308G/A; генна локалізація 6p21.33) і rs1800818 гена PDGFB (генна 

локалізація 22q13.1; (Chr.22: 39244698 on GRCh38), який локалізований у 

інтроні пять-штрих-нетрансльованої області (5′-UTR Variant), проводили 

методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі. 

Контекстна послідовність молекулярно-генетичних праймерів: 

rs1800629 – GAGGCAATAGGTTTTGAGGGGCATG[A/G] 

GGACGGGGTTCAGCCTCCAGGGTCC), 

rs1800818 – GAGTCCGTCGGTCCGTCTGCCCGCC[C/T] 

GCTCGCCGCTCTGGGCGTCCTC TGC. 

На першій стадії аналізу з цільної венозної крові виділяли геномну ДНК із 

залученням наборів реактивів «PureLink® Genomic DNA Kit For Purification of 

Genomic DNA» (INVITROGEN, США). На другій стадії виконували ПЛР 

зразків у реальному часі із залученням тест-систем «TaqMan Mutation Detection 

Assays» Life-Technology (США) та автоматичного ампліфікатора Gene Amp® 

PCR System 7500 (Applied Biosystems, Inc., CША). 

Суть методу полягає у відтворенні ампліфікації ДНК у серії повторюваних 

циклів, які включають високотемпературну денатурацію молекули ДНК, 

приєднання («відпал») праймерів та подальший синтез нуклеїнового ланцюжка 

на базі праймера Taq-полімеразою. У реакційній суміші для виконання ПЛР 

сямістили ДНК-зонди, навантажені флуоресцентною міткою, зв’язаною з 

гасником флуоресценції. При залученні ДНК-зонду до ампліфікації він 

руйнувався, а дія гасника на флуоресцентну мітку припинялась, внаслідок чого 

мітка починала флуоресціювати. Інтенсивність флуоресценції прямо 

пропорційна числу алель-специфічних ампліконів, які утворювалися і 

реєструвалися детектором у кожному циклі ампліфікації. В застосованих 

наборах використовували мітки VIC/FAM. Ампліфікатор автоматично 

аналізував швидкість зростання інтенсивності флуоресценції по кожній із міток 

(на кожну мітку – окремий канал збудження). Щодо кожної досліджуваної проби 

можна було дійти трьох висновків: гомозигота по одній з алелей (позитивний 
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сигнал тільки по каналу VIC), гомозигота по іншій алелі (позитивний сигнал 

тільки по каналу FAM) та гетерозигота (позитивний сигнал по обох каналах). 

В якості контролю було залучено 95 осіб відповідної статі та віку без 

патології зору. 

Імуноферментні та генетичні дослідження були виконані у НДІ 

експериментальної та клінічної медицини Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця (директор – д.мед.н., проф. Натрус Л. В.). 

 

2.8 Методи статистичного аналізу та математичної обробки 

результатів дослідження. Розробка математичних моделей 

Статистичний аналіз результатів досліджень проводили за допомогою 

пакету програм MedStat (Лях Ю. Є., Гур'янов В. Г., 2004-2012), MedCalc v. 

17.6 (MedCalc SoftWare bvba, 1993-2017) та пакету побудови й аналізу 

нейромережевих моделей Statistica Neural Networks v.4.0 B (StatSoft Inc., 

1999). Для проведення точкової оцінки кількісних показників величин 

розраховували середню арифметичну ознаку ( ), або її медіану (Me), та 

відповідну стандартну похибку (m). Для якісних характеристик 

використовували показник частоти ознаки (%) та його стандартну похибку 

(m %). При аналізі міжгрупових розбіжностей у випадку двох груп 

застосовували критерій Стьюдента (для нормального закону розподілу 

кількісних характеристик), критерій Вілкоксона (у випадку відмінності 

закону розподілу від нормального), метод кутового перетворення Фішера 

(для порівняння частоти якісних ознак). При порівнянні трьох і більше груп 

враховували поправку на множинні порівняння, при порівнянні 

упорядкованих градацій – критерій хі-квадрат для виявлення тренду. У всіх 

випадках відмінність вважали статистично значущою при р<0,05. Для 

виявлення зв'язку між ознаками застосовували кореляційний аналіз: 

розраховували коефіцієнт кореляції Пірсона – R (у випадку нормального 

закону розподілу) або показник рангової кореляції Спірмена (у випадку 

відмінності закону розподілу від нормального) [48]. 

X
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Для обчислення на скільки відсотків одне число більше (менше) іншого 

числа використовували формулу відсоткової зміни «percentage change»: 

((V2-V1)/V1))×100%. 

Розробку математичних моделей виконували з використанням 

багатофакторних логістичних регресійних аналізів в обчислювальному 

середовищі GLZ комп’ютерної програми Statistica 10 (StatSoft, Inc., USA). 

Список незалежних змінних для побудови регресійних рівнянь прогнозу 

рецидивів був сформований на підставі принципу доступності й достовірності 

даних, які можна отримати в початковому періоді спостереження пацієнтів при 

включенні їх у програму цього дослідження. Такими змінними були: вік, стать, 

ступінь тяжкості та тривалість ЦД2, ступінь компенсації гіперглікемії за 

рівнями глюкоземії і глікованого гемоглобіну (НbA1c), стадія та тяжкість ДР за 

шкалою EDTRS, центральна товщина сітківки (ЦТС0), вміст у крові ЕТ1, TNFα, 

PDGF-BB, а також генотипи rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα 

(індикаторне значення дикої гомозиготи становило «101», гетерозиготи – «102» 

і мінорної гомозиготи – «103»). При розробці багатофакторних регресійних 

моделей на першому етапі проводили відбір значущих предикторів із 

зазначеного списку незалежних змінних. Відбір здійснювали на підставі 

інтервальної оцінки β-коефіцієнтів щодо достовірності їх відхилення від 

нульової гіпотези (р<0,05). 

Відсоток впливу обраних показників регресії на залежну змінну 

розраховували за формулою: 

 

𝑑𝑘 =
𝛽𝑘

2∗100%

∑  𝛽𝑖
2𝑛

𝑖=1

  (2.2), 

 

де dk – відсоток впливу даного показника; βk – β-коефіцієнт даної 

незалежної змінної регресійного рівняння; в знаменнику – сума квадратів 

β-коефіцієнтів усіх незалежних змінних. 

Відбір статистично значущих незалежних змінних регресійних рівнянь 

(предикторів) здійснювали в режимі покрокового виключення. Розраховували 
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коефіцієнти регресії (β), їх стандартні помилки (SE) та значущість їх 

відмінностей від нульової гіпотези за критерієм t для лінійних чи Wald-

статистики (Wald) для логістичних моделей. Для оцінки адекватності 

побудованих лінійних моделей використовували коефіцієнти множинної 

кореляції (R) і детермінації (R2), а також критерій Фішера (F). Про адекватність 

логістичних моделей судили за кривими операційних характеристик (ROC), при 

цьому розраховували площу під ROC-кривою – AUС. Модель вважали 

адекватною при статистично значущій відмінності AUC від 0,5. Для 

логістичних моделей розраховували Wald-статистику, коефіцієнти 

максимальної правдоподібності (- 2*log) та χ2. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАБЕТИЧНОЇ МАКУЛОПАТІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ 

ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

2 ТИПУ. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

РІЗНИХ ВИДІВ ВІТРЕОРЕТИНАЛЬНИХ ВТРУЧАНЬ У ЛІКУВАННІ 

ДІАБЕТИЧНОЇ МАКУЛОПАТІЇ. ОСОБЛИВОСТІ РЕЦИДИВІВ 

ДІАБЕТИЧНОЇ МАКУЛОПАТІЇ 

 

3.1 Особливості ДМП у пацієнтів із ДР та ЦД2 

Завдання цього фрагменту дисертації – проаналізувати залежність частоти 

ДМП та ДМН від стадії ДР, тривалості ЦД2, статі та віку пацієнтів. 

При обстеженні відібраних для участі в дослідженні пацієнтів із ДР і ЦД2 

(n=361) було встановлено, що частота ДМП склала 72,6%, частота ДМН – 46,0%. 

Частота ДМН серед пацієнтів із ДМП склала 63,4%. При помірній і важкій НПДР 

та ПДР в абсолютної більшості пацієнтів була виявлена ДМП, яка більш ніж у 

половини випадках супроводжувалася ДМН. Залежність частоти ДМП та ДМН 

при різних стадіях діабетичної ретинопатії у пацієнтів із ЦД2 (у %, Р ± m) 

наведено у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Частота діабетичної макулопатії та діабетичного макулярного набряку 

при різних стадіях діабетичної ретинопатії у пацієнтів із ЦД2 (у %, Р ± m) 

 

 
Усього, 

n=361 

1-ша група 2-га група 3-тя група 

Немає ДР, 

початкова 

НПДР, n=80 

Помірна і 

важка НПДР, 

n=175 

ПДР, 

n=106 

ДМП 72,6 ± 2,3 0 92,0 ± 2,1 95,3% ± 2,1 

p  p1-2<0,001 p2-3=0,70 p1-3<0,001 

у тому 

числі ДМН 
46,0 ± 2,6 0 56,6 ± 3,7 63,2 ± 4,7 

p  p1-2<0,001 p2-3=0,62 p1-3<0,001 

Примітка. При проведенні апостеріорних порівнянь використовували 

процедуру Мараскуілло (МЛГ). 
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Простежено також залежність частоти діабетичної макулопатії та 

діабетичного макулярного набряку від тривалості цукрового діабету 2 типу (у 

%, Р ± m). Отримані дані представлені в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Частота діабетичної макулопатії та діабетичного макулярного набряку 

залежно від тривалості цукрового діабету 2 типу (у %, Р ± m) 

 

 

До 3-х 

років 
3-5 років 6-10 років 

11-20 

років 

21 рік і 

більше 

n=50 n=68 n=98 n=129 n=16 

ДМП 46,0 ± 7,0 66,2 ± 5,7 66,3 ± 4,8 89,1 ± 2,7 87,5 ± 8,3 

p <0,001 

у тому 

числі ДМН 
34,0 ± 6,3 48,5 ± 6,1 46,9 ± 0 48,1 ± 4,4 50,0 ± 12,5 

p 0,37 

Примітка. При проведенні порівнянь використовували критерій χ2-квадрат 

для впорядкованих градацій. 

 

Встановлено, що частота ДМП залежала від тривалості ЦД2 (відзначено 

наявність позитивного тренда, р<0,01). Частота ДМН також залежала від 

тривалості ЦД2, проте ця залежність не була статистично значущою 

(відзначено відсутність тренда, p=0,37). 

Також була вивчена залежність частоти діабетичної макулопатії та 

діабетичного макулярного набряку від статі та віку пацієнтів із ДР та ЦД2 (у %, 

Р ± m), результати аналізу представлено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Частота діабетичної макулопатії та діабетичного макулярного набряку в 

залежності від статі та віку пацієнтів з ДР та ЦД2 (у %, Р ± m) 

 

 ДМП p 
ДМН (у 

тому числі) 
p 

1 2 3 4 5 6 7 

Стать 

чол. 
n=125 

(34,6 ± 2,5) 

87 

(69,6 ± 4,1) 
0,43 

52 

(41,6 ± 4,4) 
0,27 

жін. 
n=236 

(65,4 ± 2,5) 

175 

(74,2 ± 2,8) 

114 

(48,3 ± 3,3) 
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продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Вік 

до 40 років 

включно 
n=4 

3 

(75,0±22,0) 

0,005 

2 

(50 ± 25) 

<0,001 

41-50 

років 
n=21 

15 

(71,4 ± 9,9) 

8 

(38,1 ± 10,6) 

51-60 

років 
n=93 

55 

(59,1 ± 5,1) 

27 

(29,0 ± 4,7) 

61-70 

років 
n=149 

122 

(81,9 ± 3,2) 

86 

(57,7 ± 4,0) 

71 рік і 

старші 
n=94 

67 

(71,3 ± 4,7) 

43 

(45,7 ± 5,1) 

Примітка. При проведенні апостеріорних порівнянь при аналізі за віком 

використовували процедуру Мараскуілло (МЛГ). 

 

Підсумовуючи викладені вище результати, можемо констатувати, що 

частота ДМП и ДМН у пацієнтів із ДР та ЦД2 за такого обсягу дослідження 

склала 72,6 % і 46,0 % відповідно. Частота ДМН у пацієнтів із ДМП склала 

63,0%. Загалом у виконаному дослідженні переважали жінки, в яких частіше 

виникала ДР при ЦД2: співвідношення чоловіки-жінки склало 2:1. Однак 

частота ДМП і ДМН у пацієнтів не залежала від статі (р>0,2). Частота ДМП і 

ДМН залежала від віку пацієнтів: мінімальні показники у віковій групі 51-60 

років і максимальні – 61-70 років (p<0,005). Частота ДМП і ДМН не 

відрізнялася в групах із НПДР і ПДР, частота ДМП залежала від тривалості 

ЦД2, а частота ДМН – не залежала. 

 

3.2 Порівняльна характеристика результатів трипортової ЗСВ і 

трипортової ЗСВ з пілінгом ВПМ у лікуванні ДМП 

Наступним етапом дослідження було проведення серії послідовних парних 

порівнянь результатів застосованих методів лікування. Первинним завданням 

цієї частини роботи стала оцінка впливу на результати виконання вітректомії та 

додатково проведеного пілінгу ВПМ. При цьому пацієнтів розділили на дві 

групи: в 1-й проводили трипортову ЗСВ (n=78), у 2-й – трипортову ЗСВ з 

пілінгом ВПМ (n=85). 
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У 1-й групі спостереження до оперативного втручання максимальна 

корегована гострота зору (МКГЗ) становила від 0,02 до 0,5 (в середньому – 

0,12±0,08). Центральні та парацентральні «відносні» або «абсолютні» скотоми 

підтверджено у 35,9 % випадків (28 очей). У пацієнтів цієї групи виявлено 

ознаки ДМП, а також ДМН різної вираженості. ЦТС становила від 300 мкм до 

823 мкм, в середньому – 488,5±55,0 мкм. Макулярний об’єм (МО) до операції в 

середньому складав 13,8±1,7 мм3. 

У 2-й групі МКГЗ до операції коливалась від 0,05 до 0,4 (в середньому 

0,15±0,09). У 37,6% випадків (32 ока) було визначено центральні та 

парацентральні «відносні» або «абсолютні» скотоми. Також у всіх пацієнтів 

були прояви ДМП і ДМН різного ступеня. ЦТС становила від 312 мкм до 825 

мкм, в середньому – 475,5±54,0 мкм. Середній МО до оперативного втручання 

у 2-й групі склав 14,1±1,9 мм3. 

В обох групах оперативне втручання було виконано в повному обсягу. 

Інтраопераційні ускладнення у вигляді мікрогеморагій після видалення ВПМ 

склали 6,4% (5 очей) в 1-й групі та 7,05% (6 очей) у 2-й групі. Отримані 

мікрогеморагії не потребували додаткового лікування і розсмокталися 

протягом перших двох діб після операції. Також серед інтраопераційних 

ускладнень був зафіксований розвиток часткового гемофтальму, який виник до 

моменту закінчення вітреоретинального втручання. Гемофтальм виявлений на 

2 очах (2,6%) у 1-й групі спостереження та на 3 (3,5%) у 2-й. Крововилив було 

блоковано за допомогою тимчасової тампонади вітреальної порожнини ПФОС 

(DK-Line) в супроводі з тимчасовим збільшенням параметрів ірригації до 

40,0 мм рт. ст. ПФОС було виведено після зупинки кровотечі з нормалізацією 

параметрів ірригації. Це ускладнення регресувало без призначення додаткової 

терапії протягом 2-3 діб після операції на всіх очах. 

Також частковий гемофтальм було відмічено на 3 очах (3,8%) і 5 (5,9%) у 

1-й та 2-й групах відповідно в ранній післяопераційний період. Цим пацієнтам 

на фоні стандартної терапії призначали додатково парабульбарну ін’єкцію 
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ферментних препаратів (гіалуронідаза 64 ОД). У всіх випадках гемофтальм 

розсмоктався. Із запальних ускладнень у ранньому післяопераційному періоді 

був зафіксований розвиток іридоцикліту різного ступеня вираженості: в 1-й 

групі на 8 очах (10,3%), у 2-й – на 10 очах (11,8%) (р˃0,05). Явища запальних 

ускладнень регресували впродовж 3-7 діб під дією призначених 

парабульбарних ін'єкцій глюкокортикостероїдів. 

Транзиторна гіпертензія розвинулася на 10 очах (12,8%) і на 12 (14,1%) в 

1-й та 2-й групах спостереження відповідно. Цим пацієнтам додатково 

призначали місцеве гіпотензивне лікування у вигляді інстиляцій селективних 

β1-адреноблокаторів двічі на добу протягом 2-4 тижнів. Регресія транзиторної 

гіпертензії у всіх випадках виявлена через місяць спостережень після операції. 

Отже, можна зробити висновок, що характер і частота інтраопераційних і 

ранніх післяопераційних ускладнень в обох групах спостереження статистично 

значимо не відрізнялися. 

Після офтальмологічного обстеження пацієнтів 1-ї групи спостереження за 

один місяць було встановлено, що ефективність ЗСВ становила 67,9%, 

ефективність ЗСВ з пілінгом ВПМ 82,4%, що статистично відрізнялось. Також 

на 3 очах (3,5%) 2-ї групи пацієнтів було виявлено концентричне звуження меж 

поля зору до 10-15⁰ в першу добу після операції та наявність центральної 

відносної скотоми. 

На 3 місяці спостереження було констатовано, що ефективність ЗСВ склала 

80,8%, ЗСВ з пілінгом ВПМ 82,4%, що не становило статистично значущої 

різниці. За 6 місяців було встановлено, що ефективність ЗСВ склала 76,9%, ЗСВ 

з пілінгом ВПМ 75,3% (р˃0,05), що не становило статистично значущої різниці. 

За 1 рік було зафіксовано, що ефективність ЗСВ склала 76,0%, ЗСВ з пілінгом 

ВПМ 75,0% (р˃0,05), що не становило статистично значущої різниці. 

У табл. 3.4 представлена центральна товщина сітківки до операції, через 1, 

3 і 6 місяців та 1 рік після ЗСВ (1-а група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ (2-а група) 

(Мср±SD). 
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Таблиця 3.4 

ЦТС до втручання, через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік після ЗСВ 

(1 група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ (2 група) (Мср±SD) 

 

Строк 

спостереження 

ЦТС (мкм) 
р 

1-а група, n=78 2-а група, n=85 

До втручання 488,5±55,0 475,5±54,0 0,13 

1 місяць 351,7±45,0* 340,0±35,0* 0,07 

3 місяці 298,8±47,0* 285,5±37,0* 0,04 

6 місяців 342,5±37,0* 350,5±42,0* 0,20 

1 рік 320,6±31,0* 311,9±35,0* 0,10 

Примітка. * – статистично значуща відмінність (p<0,05) в порівнянні з 

даними до операції. 

 

Як видно з табл. 3.4, виконання ЗСВ без видалення ВПМ та з пілінгом ВПМ 

дозволило зменшити ЦТС за 1 і 3 місяці після операції (р˂0,05). Через 6 місяців 

і 1 рік після вітреоретинального втручання в обох групах спостереження 

відзначено збільшення ЦТС внаслідок розвитку рецидиву ДМН на деяких очах. 

При цьому ЦТС як через 6 місяців після хірургічного лікування, так і за рік була 

статистично значущо меншою у порівнянні з доопераційним рівнем. 

У табл. 3.5 представлено МО до операції, через 1, 3 і 6 місяців та за 1 рік 

після ЗСВ (1-а група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ (2-а група) (Мср±SD). 

Таблиця 3.5 

МО до втручання, через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік після ЗСВ 

(1 група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ (2 група) (Мср±SD) 

 

Строк 

спостереження 

МО (мм3) р 

1-а група, n=78 2-а група, n=85 

До втручання 13,8±1,7 14,1±1,9 0,29 

1 місяць 11,1±0,8* 10,9±0,5* 0,05 

3 місяці 10,1±0,5* 9,8±0,3* ˂0,001 

6 місяців 12,7±1,1* 13,1±0,9* 0,01 

1 рік 11,3±0,9* 11,0±1,1* 0,07 

Примітка. * – статистично значуща відмінність (p<0,05) в порівнянні з 

даними до втручання. 
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Як видно з табл. 3.5, виконання ЗСВ без видалення ВПМ та з пілінгом ВПМ 

дозволило зменшити МО через 1 і 3 місяці після операції (р˂0,05). За 6 місяців 

і 1 рік після вітреоретинального втручання в обох групах спостереження 

відзначено збільшення МО внаслідок рецидиву ДМН, як і у випадку з ЦТС. При 

цьому МО як через 6 місяців після хірургічного лікування, так і за рік була 

статистично значущо меншою в порівнянні з доопераційним рівнем. 

У табл. 3.6 представлено МКГЗ через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік після ЗСВ (1-

а група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ (2-а група) (у %, Р±m).  

Таблиця 3.6 

МКГЗ через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік після 

ЗСВ (1 група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ (2 група) (у %, Р±m) 

 

Строк 

спостереження 

МКГЗ 

Підвищилась 

залишилась на 

доопераційному 

рівні або знизилась 
статистичні 

показники 
1 група 

(n=78) 

2 група  

(n=85) 

1 група 

(n=78) 

2 група 

(n=85) 

1 місяць  89,7±3,4 92,9±2,8 10,3±3,4 7,1±2,8 
ϕ=0,73; 

р> 0,05 

3 місяця 92,3±3,0 95,29±2,3 7,7±3,0 4,71±2,3 
ϕ=0,8; 

р> 0,05 

6 місяців  84,6±4,1 83,5±2,3 15,4±4,1 16,5±2,3 
ϕ=0,2; 

р> 0,05 

1 рік 88,5±3,6 88,2±3,5 11,5±3,6 11,8±3,5 
ϕ=0,05; 

р> 0,05 

 

Як видно з табл. 3.6, застосування обох методів вітреоретинального 

втручання дозволило підвищити МКГЗ в післяопераційний період у 

статистично значущій більшості випадків, що зафіксовано на всіх термінах 

спостереження. 

Привертає увагу той факт, що на 10 очах (11,76%) 2-ї групи пацієнтів за рік 

після виконання ЗСВ з пілінгом ВПМ відзначено погіршення зорових функцій 

(центрального і периферичного зору), а також при офтальмоскопії та за 

допомогою ОСТ були виявлені ознаки атрофії зорового нерва. При цьому ознак 
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рецидиву ДМП на цих очах не помічено. 

І в 1-й, і в 2-й групах спостереження за 1 місяць після вітреоретинального 

втручання було констатовано зменшення дрібних твердих ексудатів, геморагій, 

а також зафіксована резорбція ДМН. 

Слід зазначити, що на 6-му місяці спостереження в обох групах 

спостереження зросло число пацієнтів зі зниженням МКГЗ, що ми 

пов’язуємо, зокрема, із прогресуючими клінічними проявами ДМП і ДМН . 

При цьому в 1-й групі спостереження, де пілінг ВПМ не проводили, МКГЗ 

коливалась від 0,1 до 0,8 (в середньому 0,55±0,09), а у 2-й групі 

спостереження, де пілінг ВПМ проводили, МКГЗ коливалась від 0,09 до 0,4 

(в середньому 0,3±0,06), тобто статистично нижче в порівнянні з 1-ю групою 

(р˂0,001). Зниження МКГЗ за 6 місяців після вітреоретинального втручання 

без рецидиву ДМП і ДМН в 2-й групі становило 5,9% випадків (5 очей). 

За 6 місяців після хірургічного втручання також було встановлено 

концентричне звуження меж поля зору до 5-10° переважно у назальних 

меридіанах в 2-й групі спостереження (без пілінгу ВПМ) у 11,8% випадків (10 

очей) та наявність центральних і парацентральних відносних скотом у 5,9% 

випадків (5 очей) без наявності рецидивів ДМП і ДМН. 

Привертає увагу факт, що за рік після виконання ЗСВ та ЗСВ з пілінгом 

ВПМ трохи зменшились ЦТС та МО, що, на нашу думку, пов’язано з регресом 

частини рецидивів ДМП. Також в обох групах спостереження відзначено 

підвищення МКГЗ.  

Аналізуючи результати досліджень викладені в цьому фрагменті 

досліджень, можна констатувати, що виконання ЗСВ та ЗСВ з пілінгом ВПМ є 

ефективним методом лікування ДМП при ДР та ЦД2. Ці технології дозволили 

статистично значущо зменшити ЦТС та МО та у високому відсотку випадків 

підвищити МКГЗ, що зафіксовано на всіх термінах спостереження. 

Ефективність ЗСВ та ЗСВ з пілінгом ВПМ через 1, 3, 6 місяців та 1 рік склала 

67,9% та 82,4%, 80,8% та 82,4%, 76,9% та 75,3%, 76,0% та 75,0% відповідно та 

статистично не відрізнялась. 
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3.3 Порівняльна характеристика результатів трипортової ЗСВ з 

пілінгом ВПМ та трипортової ЗСВ з пілінгом ВПМ у комбінації з етапом 

ПРЛК в лікуванні ДМП 

На цьому етапі дослідження було проаналізовано можливий вплив на 

результати лікування ДМП ПРЛК, яку додатково проводили при трипортової 

ЗСВ і пілінгом ВПМ,. Для реалізації цього порівняння було залучено дані 2-ї 

групи пацієнтів (n=85, опис групи представлено в підрозділі 3.2) та сформована 

3-тя група пацієнтів, яким була проведена трипортова закрита субтотальна 

вітректомія з пілінгом внутрішньої пограничної мембрани сітківки й етапом 

панретинальної лазеркоагуляції (n=81). 

У 3-й групі спостереження до оперативного втручання МКГЗ становила від 

0,07 до 0,5 (в середньому – 0,2±0,08). Центральні та парацентральні «відносні» 

або «абсолютні» скотоми виявлено у 100 % випадків (81 око). У пацієнтів цієї 

групи визначено такі прояви ДМП, а також ДМН різного ступеня. ЦТС 

становила від 320 мкм до 805 мкм, в середньому – 471,5±45,0 мкм. МО до 

операції склав у середньому 13,7±1,6 мм3. 

Хірургічне втручання було виконано в повному обсягу в обох групах 

спостереження. Інтраопераційні ускладнення у вигляді мікрогеморагій після 

видалення ВПМ склали 7,05% (6 очей) в 2-й групі та 6,17% (5 очей) у 3-й групі. 

Отримані мікрогеморагії не потребували додаткового лікування і 

розсмокталися протягом перших двох діб після операції. Також серед 

інтраопераційних ускладнень був відзначений розвиток часткового 

гемофтальму, який виник до моменту закінчення вітреоретинального 

втручання. Гемофтальм виявлено на 3 очах (3,5%) в 2-й групі спостереження та 

на 4 (4,9%) у 3-й. Поширення крововиливу було блоковане за допомогою 

тимчасової тампонади вітреальної порожнини ПФОС (DK-Line) паралельно із 

збільшенням параметрів ірригації до 40,0 мм рт. ПФОС було виведено після 

зупинки кровотечі з нормалізацією параметрів ірригації. Частковий гемофтальм 

регресував без призначення додаткового лікування протягом 2-3 діб після 

операції на всіх очах. 



104 

Також частковий гемофтальм було виявлено на 5 очах (5,9%) і 3 (3,7%) у 

2-й та 3-й групах відповідно в ранній післяопераційний період. Цим пацієнтам 

на фоні стандартної терапії призначали додатково парабульбарну ін’єкцію 

ферментних препаратів (гіалуронідаза 64 ОД). У всіх випадках гемофтальм 

розсмоктався. Із запальних ускладнень у ранній післяопераційний період 

відзначено розвиток іридоцикліту різного ступеня вираженості: в 2-й групі – на 

10 очах (11,8%), в 3-й – на 15 очах (18,5%) (р˃0,05). Явища запальних 

ускладнень регресували впродовж 3-7 діб під дією призначених 

парабульбарних ін'єкцій глюкокортикостероїдів. 

Транзиторна гіпертензія розвинулася на 12 очах (14,1%) і на 15 (18,5%) в 

2-й та 3-й групах спостереження відповідно. Цим пацієнтам додатково 

призначали місцеве гіпотензивне лікування у вигляді інстиляцій селективних 

β1-адреноблокаторів двічі на добу протягом 2-4 тижнів. Регресію транзиторної 

гіпертензії у всіх випадках констатовано за місяць спостережень після 

операції. 

Після офтальмологічного обстеження пацієнтів 2-ї групи спостереження 

через один місяць після оперативного втручання була зафіксована повна 

резорбція ДМН на 70 очах (82,4%) та на 69 очах (85,2%) у 3-й групі, що статично 

значущо не відрізнялося (р>0,05). Також на 3 очах (3,5%) 2-ї групи пацієнтів і 

на 2 очах (2,47%) 3-ї групи було відзначено концентричне звуження меж поля 

зору до 10-15⁰ в першу добу після операції та наявність центральних і 

периферичних відносних скотом. 

На 3 місяці спостереження констатовано повну резорбцію ДМН на 70 очах 

(82,4%) та на 69 (85,2%) у 2-й і 3-й групах спостереження відповідно, що не 

мало статично значущої різниці (р=0,84). На 6 місяці спостереження частота 

резорбції ДМН і в 2-й, і 3-й групах спостереження статистично значущо не 

відрізнялася і була на рівні 75,3% та 72,1% відповідно (р>0,05). 

У табл. 3.7 представлено ЦТС до операції, через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік 

після ЗСВ з пілінгом ВПМ (2 група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК 

(3 група) (Мср±SD). 
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Таблиця 3.7 

ЦТС до втручання, через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік після ЗСВ з пілінгом 

ВПМ (2 група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК (3 група) (Мср±SD) 

 

Строк 

спостереження 

ЦТС (мкм) 
р 

2-а група, n=85 3-я група, n=81 

До втручання 475,5±54,0 471,0±45,0 0,23 

1 місяць 340,0±35,0* 330,1±40,0* 0,08 

3 місяці 285,5±37,0* 280,0±33,0* 0,12 

6 місяців 350,5±42,0* 332,5±37,0* 0,09 

1 рік 368,5±38,0* 351,4±27,0* 0,10 

Примітка. * – статистично значуща відмінність (p<0,05) в порівнянні з 

даними до втручання. 

 

Як видно з табл. 3.7, виконання ЗСВ з пілінгом ВПМ та ЗСВ з пілінгом 

ВПМ і етапом ПРЛК дозволило зменшити ЦТС вже за 1 і 3 місяці після операції 

(р˂0,05). Через 6 місяців і 1 рік після вітреоретинального втручання в обох 

групах спостереження відзначено збільшення ЦТС внаслідок розвитку 

рецидиву ДМН на деяких очах. При цьому ЦТС як через 6 місяців після 

хірургічного лікування, так і за рік була статистично значущо меншою в 

порівнянні з доопераційним рівнем. 

У табл. 3.8 представлений МО до операції, через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік 

після ЗСВ з пілінгом ВПМ (2-а група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК 

(3-я група) (Мср±SD). 

Таблиця 3.8 

МО до операції, через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік після ЗСВ з пілінгом ВПМ 

(2 група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК (3 група) (Мср±SD) 

 

Строк 

спостереження 

МО (мм3) 
р 

2-а група, n=85 3-я група, n=81 

До операції 14,1±1,9 13,9±1,06 0,15 

1 місяць 10,9±0,5* 10,1±0,7* 0,06 

3 місяці 9,8±0,3* 9,4±0,7* 0,08 

6 місяців 13,1±0,9* 12,3±1,0* 0,11 

1 рік 13,3±0,7* 12,6±0,9* 0,10 

Примітка. * – статистично значуща відмінність (p<0,05) в порівнянні з 

даними до втручання. 
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Як видно з табл. 3.8, виконання ЗСВ з пілінгом ВПМ та ЗСВ з пілінгом 

ВПМ і етапом ПРЛК дозволило зменшити МО вже за 1 і 3 місяці після операції 

(р˂0,05). Через 6 місяців після вітреоретинального втручання в обох групах 

спостереження відзначено збільшення МО внаслідок рецидиву ДМН, як і у 

випадку з ЦТС. При цьому МО як через 6 місяців після хірургічного лікування, 

так і за рік була статистично значущо меншою в порівнянні з доопераційним 

рівнем. 

У табл. 3.9 представлено МКГЗ через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік після ЗСВ з 

пілінгом ВПМ (2-а група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК (3-я група) 

(в %, Р ± m). 

Таблиця 3.9 

МКГЗ через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік після ЗСВ з пілінгом ВПМ (2 група) та 

ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК (3 група) (в%, Р ± m) 

 

Строк 

спостереження 

МКГЗ 

підвищилась 

залишилась на 

доопераційному рівні 

або знизилась статистичні 

показники 
2 група 

(n=85) 

3 група 

(n=81) 

2 група 

(n=85) 

3 група 

(n=81) 

1 місяць  92,9±2,8 93,83±2,7 7,1±2,8 6,17±2,7 
ϕ=0,23; 

р> 0,05 

3 місяця 95,29±2,3 95,07 ±2,4 4,71±2,3 4,93±2,4 
ϕ=0,07; 

р> 0,05 

6 місяців  83,5±2,3 85,19±3,9 16,5±2,3 14,81±3,9 
ϕ=0,29; 

р> 0,05 

1 рік 82,3±4,1 83,3±4,1 17,7±4,1 16,7±4,1 
ϕ=0,28; 

р> 0,05 

 

Дослідження зорових функцій показало, що в 2-й групі спостереження 

ЦКГЗ підвищилась в порівнянні з доопераційним рівнем у 82,3% пацієнтів, а в 

3-й – у 83,3%. Привертає увагу той факт, що за такого обсягу проведеного 

дослідження частота концентричного звуження полів зору в 3-й групі 

спостереження (ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК) була статистично значущо 
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вищою. В обох групах за 1 місяць після вітреоретинального втручання 

відзначено регрес ДМП, а також резорбцію ДМН. 

На 6 місяці спостереження в обох групах зросло число пацієнтів зі 

зниженням ЦКГЗ, що, на нашу думку, пов'язано з прогресуючими клінічними 

проявами ДМП і ДМН у 10,6% випадків у 2-й групі і в 9,87% випадків – у 3-й. 

У 5,9% випадків (5 очей) 2-ї групи пацієнтів та у 4,94% випадків (4 ока) 3-ї групи 

пацієнтів зниження ЦКГЗ відбувалось без ознак рецидиву ДМП і ДМН. 

При дослідженні МКГЗ за рік після оперативного втручання зафіксовано 

підвищення цього показника у 82,3% пацієнтів 2-ї групи та у 83,3% пацієнтів 3-

ї (p>0,05). 

При дослідженні поля зору в пацієнтів обох груп через 6 місяців після 

втручання відзначено концентричне звуження у 10,59% (9 очей) у 2-й групі та 

в 12,35% (10 очей) в 3-й; центральні та парацентральні відносні скотоми 

виявлено у 5,88% випадків (5 очей) і у 4,94% випадків (4 ока) відповідно, а 

відносні периферичні скотоми – у 9,41% випадків (8 очей) і у 18,52% (15 очей) 

відповідно. 

Слід зазначити, що на 6 місяці спостереження частота появи периферичних 

скотом у 3-й групі, де додатково виконували ПРЛК, була статистично вищою, 

ніж в 2-й групі (р˂0,05) . Через 1 рік була зафіксована статистично значущо 

більша частота концентричного звуження полів зору та відносних і абсолютних 

скотом у 3-й групі спостереження, ніж у 2-й. 

Аналізуючи результати цієї частини нашого дослідження, можна 

констатувати, що виконання ЗСВ з пілінгом ВПМ та з пілінгом ВПМ та етапом 

ПРЛК є ефективним методом лікування ДМП при ДР та ЦД2. Ці технології 

дозволили статистично значущо зменшити ЦТС та МО та у високому відсотку 

випадків підвищити МКГЗ, що зафіксовано на всіх термінах спостереження. 

Ефективність ЗСВ з пілінгом ВПМ та з пілінгом ВПМ та етапом ПРЛК через 1, 

3, 6 місяців та 1 рік склала 82,4% та 85,2%, 82,4% та 85,2%, 75,3% та 72,1%, 

75,0% та 73,1% відповідно та статистично не відрізнялась. 



108 

Виконання ПРЛК впродовж ЗСВ не дало переваг у лікуванні ДМП у 

порівнянні з ЗСВ з пілінгом ВПМ, про це свідчать результати спостереження за 

рік після втручань. За нашими даними, виконання етапу ПРЛК могло стати 

фактором ризику додаткових дефектів поля зору в пацієнтів з ДР та ЦД2. 

 

3.4 Порівняльна характеристика результатів трипортової ЗСВ з 

пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК та трипортової ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом 

ПРЛК в комбінації з ФЕК в лікуванні ДМП 

На цьому етапі досліджували вплив ФЕК на результати використаного 

комплексу хірургічного лікування, описаного в попередньому підрозділі: ЗСВ 

з пілінгом ВМП і етапом ПРЛК. Для порівняння були залучені дані пацієнтів 3-

ї групи спостереження (n=81, опис групи представлено в підрозділі 3.2) та була 

сформована 4-та група пацієнтів, яким проведено трипортову ЗСВ з пілінгом 

ВПМ, етапом ПРЛК і факоемульсифікацію (n=85). 

У 4-й групі спостереження до оперативного втручання МКГЗ становила від 

0,02 до 0,4 (в середньому – 0,15±0,05). У пацієнтів цієї групи визначено такі самі 

прояви ДМП, як і в інших групах, а також ДМН різного ступеня. ЦТС – від 300 

мкм до 740 мкм, в середньому – 462,5±28,0 мкм. МО до операції склав в 

середньому 13,1±1,3 мм3. 

Хірургічне втручання було виконано в повному обсягу в обох групах 

спостереження. Інтраопераційні ускладнення у вигляді мікрогеморагій після 

видалення ВПМ склали 6,17% (5 очей) в 3-й групі та 5,8% (4 ока) у 4-й групі. 

Отримані мікрогеморагії не потребували додаткового лікування і 

розсмокталися протягом перших двох діб після операції. Також серед 

інтраопераційних ускладнень зафіксовано розвиток часткового гемофтальму, 

який виник до моменту закінчення вітреоретинального втручання. Гемофтальм 

проявився на 4 очах (4,9%) в 3-й групі спостереження та на 4 (5,8%) у 4-й. 

Поширення крововиливу було блоковане за допомогою тимчасової тампонади 

вітреальної порожнини ПФОС (DK-Line) в супроводі із збільшенням 

параметрів іригації до 40,0 мм рт. ст. ПФОС було виведено після зупинки 
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кровотечі з нормалізацією параметрів іригації. Частковий гемофтальм 

регресував без призначення додаткового лікування протягом 2-3 діб після 

операції на всіх очах. 

З ранніх післяопераційних ускладнень в обох групах були відзначені 

гіфема і частковий гемофтальм, ускладнення запального характеру і 

транзиторна гіпертензія (їх частота не відрізнялася; р˃0,05). 

У табл. 3.10 представлена ЦТС до операції, через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік 

після ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК (3-я група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ, 

етапом ПРЛК і ФЕК (4-а група) (Мср±SD). 

Таблиця 3.10 

ЦТС до втручання, через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік після ЗСВ з пілінгом 

ВПМ і етапом ПРЛК (3 група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ, етапом ПРЛК і 

ФЕК (4 група) (Мср±SD) 

 

Строк 

спостереження 

ЦТС (мкм) 
р 

3-я група, n=81 4-а група, n=69 

До втручання 471,0±45,0 462,0±28,0 0,16 

1 місяць 330,1±40,0* 416,0±35,0* 0,07 

3 місяці 280,0±33,0* 320,0±44,0* 0,14 

6 місяців 332,5±37,0* 345,0±28,0* 0,08 

1 рік 351,4±27,0* 362,0±26,0* 0,06 

Примітка. * – статистично значуща відмінність (p<0,05) в порівнянні з 

даними до втручання. 

 

Як видно з табл. 3.10, виконання ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК 

(3 група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ, етапом ПРЛК і ФЕК дозволило зменшити 

ЦТС через 1 і 3 місяці після операції (р˂0,05). При цьому необхідно відзначити, 

що незважаючи на статистично значуще зменшення середнього значення 

показника через 1 місяць після операції в обох групах, ЦТС у 4-й групі була 

значно вищою. Це стало наслідком особливостей техніки втручання. Через 

6 місяців та 1 рік після хірургічного втручання в обох групах спостереження 
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відзначено збільшення ЦТС внаслідок розвитку рецидиву ДМН на деяких очах. 

При цьому ЦТС як через 6 місяців після хірургічного лікування, так і за рік була 

статистично значущо меншою у порівнянні з доопераційним рівнем. 

У табл. 3.11 представлена динаміка МО до операції, через 1, 3 і 6 місяців 

та 1 рік після ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК (3 група) та ЗСВ з пілінгом 

ВПМ, етапом ПРЛК і ФЕК (4 група) (Мср±SD). 

Таблиця 3.11 

МО до втручання, через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік після ЗСВ з пілінгом ВПМ 

і етапом ПРЛК (3 група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ, етапом ПРЛК і ФЕК 

(4 група) (Мср±SD) 

 

Строк 

спостереження 

МО (мм3) 
р 

3-я група, n=81 4-а група, n=69 

До втручання 13,9±1,06 13,1±1,3 0,14 

1 місяць 10,1±0,7* 12,4±1,8* 0,08 

3 місяці 9,4±0,7* 10,0±1,2* 0,09 

6 місяців 12,3±1,0* 12,5±1,9* 0,1 

1 рік 12,6±0,9* 12,8±1,1* 0,1 

Примітка. * – статистично значуща відмінність (p<0,05) в порівнянні з 

даними до втручання. 

 

Як видно з табл. 3.11, виконання ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК та 

ЗСВ з пілінгом ВПМ, етапом ПРЛК і ФЕК дозволило зменшити МО через 1 і 3 

місяці після операції (р˂0,05). Через 6 місяців і 1 рік після вітреоретинального 

втручання в обох групах спостереження відзначено збільшення МО внаслідок 

рецидиву ДМН, як і у випадку з ЦТС. При цьому МО як через 6 місяців після 

хірургічного лікування, так і за рік була статистично значуще меншою в 

порівнянні з доопераційним рівнем. 

У табл. 3.12 представлена МКГЗ через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік після ЗСВ з 

пілінгом ВПМ і етапом ПРЛК (3-я група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ, етапом ПРЛК 

і ФЕК (4-а група) (в %, Р ± m). 
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Таблиця 3.12 

МКГЗ через 1, 3 і 6 місяців та 1 рік після ЗСВ з пілінгом ВПМ і етапом 

ПРЛК (3 група) та ЗСВ з пілінгом ВПМ, етапом ПРЛК і ФЕК (4 група) 

(в%, Р ± m) 

 

Строк 

спостереження 

МКГЗ 

підвищилась 

залишилась на 

доопераційному рівні 

або знизилась статистичні 

показники 
3-я група 

(n=81) 

4-а група 

(n=69) 

3-я група 

(n=81) 

4-а група 

(n=69) 

1 місяць 93,83±2,7 86,96±4,05 6,17±2,7 13,04±4,05 
ϕ=1,45 

р>0,05 

3 місяця  95,07 ±2,4 68,53±5,6 4,93±2,4 31,47±5,6 
ϕ=4,6 

р<0,01 

6 місяців  85,19±3,9 81,16±4,7 14,81±3,9 18,84±4,7 
ϕ=0,66 

р>0,05 

1 рік 83,3±4,1 81,16±4,7 16,7±4,1 18,84±4,7 
ϕ=0,66 

р>0,05 

 

Аналізуючи результати цього етапу нашого дослідження, можна 

констатувати, що виконання ЗСВ з пілінгом ВПМ та етапом ПРЛК та ЗСВ з 

пілінгом ВПМ, етапом ПРЛК та ФЕК є ефективним методом лікування ДМП 

при ДР та ЦД2. Ці технології дозволили статистично значущо зменшити ЦТС 

та МО та у високому відсотку випадків підвищити МКГЗ, що зафіксовано на 

всіх термінах спостереження. Ефективність ЗСВ з пілінгом ВПМ та етапом 

ПРЛК та ЗСВ з пілінгом ВПМ, етапом ПРЛК та ФЕК через 1, 3, 6 місяців та 1 

рік склала 85,2% та 68,12%, 85,2% та 78,26%, 72,1% та 89,29%, 73,1% та 73,85% 

відповідно та статистично не відрізнялась. ФЕК як етап комбінованого 

лікування ДМП у пацієнтів ЦД2 при таких обсягу досліджень і термінах 

спостереження стала фактором ризику резорбції ДМН у ранні терміни після 

втручання. Виконання додатково ФЕК не впливало негативно на більш 

віддалені результати хірургічного лікування. 
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3.5 Особливості клінічного перебігу, терміни виникнення та характер 

розподілу рецидивів ДМП у пацієнтів із ДР та ЦД2 після хірургічного 

лікування залежно від застосованих методів 

У цьому підрозділі проаналізовано частоту рецидивів ДМП та ДМН після 

різних видів хірургічного лікування, їх види, терміни виникнення та клінічний 

перебіг. 

Загальна частота рецидивів протягом року після операції склала 29,7% 

(93 ока), відтак ефективність хірургічного лікування ДМП склала 70,3%. 

У післяопераційний період (рис. 3.1) за 1-й місяць спостереження рецидиви 

були зафіксовані у 23,0% (72 око), на 3-му місяці – у 18,2% (57 очей), на 6-му 

місяці – у 10,2% (32 ока) і за рік спостереження – у 24,9% (78 очей). 

 

 
 

Рис. 3.1 Частота рецидивів ДМП протягом року після хірургічного 

лікування (Всього), а також протягом спостереження (через 1, 3, 6 місяців і 

1 рік) 

 

У табл. 3.13 показано динаміку наявністю рецидивів ДМП, а на рис. 3.2 

представлена загальна частота рецидивів ДМП протягом усього спостереження 

залежно від застосованого методу лікування. 
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Таблиця 3.13 

Розподіл пацієнтів за наявністю і відсутністю рецидивів ДМП залежно від 

методів лікування (за даними усіх груп пацієнтів) 

 

Рецидиви 
ЗСВ 

ЗСВ+пілінг 

ВПМ 

ЗСВ+пілінг 

ВПМ+ПРЛК 

ЗСВ+пілінг ВПМ+ 

ПРЛК+ФЕК χ2 p 

n=78 n=85 n=81 n=69 

є 32,1% 27,1% 28,4% 31,9% 
0,714 0,870 

немає 67,9% 72,9% 71,6% 68,1% 

Примітки: 

1. n – загальна кількість пацієнтів, яких проліковано певним методом; 

2. χ2 – критерій Пірсона; 

3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових зіставлень. 

 

 
 

Рис. 3.2 Частота рецидивів ДМП протягом року після хірургічного 

лікування залежно від методу хірургічного лікування; χ2=0,628; р=0,89 

 

Частота ускладнень у пацієнтів, яким була виконана ЗСВ, склала 32,1% від 

загального числа учасників досліджень, при виконанні ЗСВ з пілінгом ВПМ – 

27,1%, при виконанні ЗСВ з пілінгом ВПМ і ПРЛК – 28,4% і при виконанні ЗСВ 

з пілінгом ВПМ, ПРЛК і ФЕК – 31,9%. Відповідно ефективність застосованих 

методик склала: ЗСВ – 67,9%; ЗСВ + пілінг ВПМ – 72,9%; ЗСВ + пілінг ВПМ + 

ПРЛК – 71,6%; ЗСВ + пілінг ВПМ + ПРЛК + ФЕК – 68,1%. Причому ці 

розбіжності не мали статистичної значущості (р=0,87). 
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У табл. 3.14 представлена частота рецидивів ДМП за методами лікування 

в динаміці спостереження (за всіма групами пацієнтів). За методами лікування 

частота рецидивів на різних строках спостереження суттєво не відрізнялася від 

загальної тенденції (рис. 3.1). Через 1 місяць частішими відзначено рецидиви у 

пацієнтів, яким виконували ЗСВ з пілінгом ВПМ, ПРЛК і ФЕК ‒ 31,9% 

(р=0,025). Через 1 і 3 місяці мінімальна кількість рецидивів була зафіксована в 

пацієнтів, яким виконували ЗСВ з пілінгом ВПМ і ПРЛК (по 14,8%); через 3 

місяці і 1 рік частоти рецидивів за методами лікування загалом не відрізнялися. 

Таблиця 3.14 

Частота рецидивів ДМП за методами лікування в динаміці спостереження 

(за всіма групами пацієнтів) 
 

Період 

спосте-

реження 

ЗСВ 
ЗСВ+пілінг 

ВПМ 

ЗСВ+пілінг 

ВПМ+ПРЛК 

ЗСВ+пілінг 

ВПМ+ 

ПРЛК+ФЕК 

χ2 P 

1 

місяць 
28,2% 17,6% 14,8% 31,9% 9,367 0,025 

3 

місяці 
19,2% 17,6% 14,8% 21,7% 1,276 0,735 

6 

місяців 
10,3% 10,6% 9,9% 10,8% 0,038 0,998 

1 

рік 
24,4% 24,7% 26,9% 26,2% 0,179 0,981 

Примітки: 

1. n – загальна кількість пацієнтів, яких проліковано певним методом; 

2. χ2 – критерій Пірсона; 

3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових зіставлень. 

 

Найбільш небезпечними рецидивами ми вважали пізні, тобто ті, що 

виникали за 6 місяців та за рік після операції, оскільки вони були стійкими і вже 

не коригувалися подальшим лікуванням [12]. Ранні рецидиви мали тенденцію 

до зникнення, тобто були перехідними. 

У дослідженні ми простежили, як саме розподілялися рецидиви ДМП після 

хірургічного лікування залежно від терміну їх появи.  

На підставі клінічного спостереження та аналізу всі рецидиви ми поділили 

на три види: ранні перехідні – ті, що виникали на 1-3 місяці та згодом зникали; 
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ранні стійкі – ті, що виникали на 1-3 місяці та потім залишалися і були 

зафіксовані на 6 місяці і 1 році спостереження; пізні – ті, що виникали через 6 

місяців і 1 рік.  

Аналіз у такому розрізі показав деякі відмінності між застосованими 

методами хірургічного лікування ДМП. Ранні перехідні рецидиви склали 6,4%, 

2,4%, 1,2% та 7,3% відповідно та статистично не відрізнялись (χ2=5,081; 

p=0,166). Зокрема, найбільш частими виявилися ранні стійкі рецидиви, які за 

різними методами лікування склали від 16,1% до 25,6%. Пізніх ускладнень не 

виявлено в пацієнтів, яким було виконано ЗСВ та ЗСВ з пілінгом ВПМ, ПРЛК і 

ФЕК. У останньому випадку різниця між групами статистично значуща 

(χ2=15,639; р=0,001). Отже, при виконанні ЗСВ, а також при виконанні ЗСВ з 

пілінгом ВПМ, ПРЛК і ФЕК всі рецидиви були ранніми, з яких більшість (77,3% 

і 80,0%) мали стійкий характер. При виконанні ЗСВ з пілінгом ВПМ, а також 

при виконанні ЗСВ з пілінгом ВПМ і ПРЛК більшість рецидивів були ранні 

стійкі та пізні (91,3% та 95,7%). 

У дослідженні брали участь пацієнти з ДМП та ДР різної тяжкості. 

Позатим окремо проаналізовано розподіл частоти рецидивів ДМП за групами 

пацієнтів. Цей розподіл пацієнтів на різні групи за наявністю і відсутністю 

рецидивів ДМП (враховуючи всі методи лікування) представлено на рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3 Частота рецидивів ДМП протягом року після хірургічного 

лікування у групах пацієнтів; χ2=3,433; р=0,18 
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Частота рецидивів протягом року склала: у 1-й групі – 27,5%, у 2-й – 22,8% 

і у 3-й – 33,7%. Це вказує на залежність частоти рецидивів від тяжкості ДР: 

більшу кількість виявлено в пацієнтів при ПДР. Однак ця різниця не була 

кількісно суттєвою та не мала статистичної значущості (р=0,18). 

Отже, можна стверджувати, що ефективність хірургічного лікування ДМП 

загалом не залежить від тяжкості ДР та складає 72,5% при початковій НПДР; 

77,2% – при вираженій НПДР та 66,3% – при ПДР. Але такий результат, на наш 

погляд, не можна вважати остаточним, дані потребують більш ретельного 

вивчення. 

Аналіз частоти рецидивів ДМП у групах пацієнтів за всіма методами 

лікування та всіма строками спостереження представлено у табл. 3.15. 

Таблиця 3.15 

Частота рецидивів ДМП за групами пацієнтів 

(з урахуванням усіх методів лікування) 

 

Період 

нагляду 
1-а група 2-а група 3-я група χ2 p 

1 

місяць 
22,5% 20,7% 24,3% 0,467 0,792 

3 

місяці 
12,5% 13,0% 22,1% 4,363 0,113 

6 

місяців 
0,0% 10,9% 12,4% 5,467 0,065 

1 рік 17,5% 16,3% 32,2% 9,537 0,008 

Примітки: 

1. n – загальна кількість пацієнтів, пролікованих певним методом; 

2. χ2 – критерій Пірсона; 

3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових зіставлень. 

 

Було встановлено, що максимальна частота рецидивів ДМП притаманна 

3-й групі пацієнтів (32,2%), що набуває статистичної значущості через рік 

спостереження (р=0,008). 
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Через 3 місяці частота рецидивів ДМП була більшою у 3-й групі, ніж у 1-й 

та 2-й, в 1,7 рази. Через 6 місяців у 1-й групі рецидивів взагалі не виявлено. 

Через 1 рік частота рецидивів у 3-й групі знов перевищувала відповідні 

показники 1-ї та 2-ї груп у 1,8 та 2,0 рази відповідно (р=0,008). 

Частота рецидивів ДМП та їх типів за групами пацієнтів залежно від 

терміну їх виникнення представлено в табл. 3.16.  

Таблиця 3.16 

Частота рецидивів ДМП за групами пацієнтів залежно 

від терміну їх виникнення 

 

Рецидиви 

за видом 

1-а група 2-а група 3-я група 
χ2 p 

n=40 n=92 n=181 

Ранні 

перехідні 
10,0% 5,4% 2,2% 5,531 0,063 

Ранні 

стійкі 
15,0% 15,2% 24,3% 3,936 0,140 

Пізні 2,5% 2,2% 7,2% 15,639 0,001 

χ2; р χ2=9,974; p=0,041 

Примітки: 

1. n – загальна кількість пацієнтів, пролікованих певним методом; 

2. χ2 – критерій Пірсона; 

3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових зіставлень. 

 

У всіх групах спостереження переважали ранні стійкі рецидиви, які 

становили від 15,0% до 24,3% (% від загальної кількості ускладнень у групі). 

При цьому серед решти ускладнень у 1-й групі частіше проявлялись ранні 

перехідні (10,0%), натомість у 3-й групі – пізні (7,2%). 

Максимальна частота та важкість рецидивів ДМП була характерна для 3-ї 

групи. 93,4% рецидивів ДМП у групі ранні стійкі та пізні. Частота пізніх 

рецидивів у пацієнтів 3-ї групи перевищувала частоту рецидивів ДМП 1-ї та 2-

ї груп у 2,3 рази (р=0,001). У пацієнтів із ПДР зафіксовано більшу частоту і 
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важкість рецидивів ДМП після хірургічного лікування та нижчу ефективність 

лікування. Всі описані відмінності розподілу частоти рецидивів ДМП після 

хірургічного лікування у групах пацієнтів та за термінами спостереження 

узагальнено у табл. 3.17. 

Таблиця 3.17 

Вплив методів лікування на частоту рецидивів ДМП 

у групах пацієнтів через 1, 3, 6 місяців і 1 рік 

 

Групи ЗСВ 
ЗСВ+пілінг 

ВПМ 

ЗСВ+пілінг 

ВПМ+ ПРЛК 

ЗСВ+пілінг 

ВПМ+ 

ПРЛК+ФЕК 

1 місяць 

 n=23 n=15 n=12 n=22 

1-а група 13,0% 13,3% 16,7% 9,1% 

2-а група 26,1% 26,7% 33,3% 22,7% 

3-я група 60,9% 60,0% 50,0% 68,2% 

χ2; p χ2=1,143; p=0,980 

3 місяці 

 n=15 n=15 n=12 n=15 

1-а група 13,3% 13,3% 8,3% 0,0% 

2-а група 26,7% 20,0% 25,0% 13,3% 

3-я група 60,0% 66,7% 66,7% 86,7% 

χ2; p χ2=3,626; p=0,727 

6 місяців 

 n=8 n=9 n=8 n=7 

1-а група 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2-а група 25,0% 33,3% 37,5% 28,6% 

3-я група 6 75,0% 66,7% 62,5% 71,4% 

χ2; p χ2=0,332; p=0,954 

1 рік 

 n=19 n=21 n=21 n=17 

1-а група 10,5% 9,5% 9,5% 5,9% 

2-а група 26,3% 19,1% 14,3% 17,6% 

3-я група 63,2% 71,4% 76,2% 76,5% 

χ2; p χ2=1,338; p=0,969 
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Різниця у кількості рецидивів діабетичної макулопатії при використанні 

різних методів хірургічного лікування у жоден із термінів спостереження не 

була статистично значущою (p>0,7). У пацієнтів 1-ї групи кількість рецидивів 

діабетичної макулопатії протягом спостереження у різні терміни коливається 

від 0% до 16,7%, у пацієнтів 2-ї групи – від 13,3% до 37,5%, а в пацієнтів 3-ї 

групи – від 50,0% до 86,7%. Отже, на ефективність хірургічного лікування 

ДМП впливала важкість ДР: найгірші показники були при проліферативній 

стадії. 

 

3.6 Значення ДМН у структурі рецидивів ДМП після різних методів 

хірургічного лікування 

Наступним, вкрай важливим питанням, що виникало при аналізі частоти та 

структури рецидивів, було з’ясування наявності діабетичного макулярного 

набряку за умов рецидиву ДМП. У нашому дослідження рецидив ДМП за умов 

наявності у післяопераційний період проявлявся у вигляді мікроаневризм, 

мікрогеморагій, ІРМА, твердих ексудатів у макулярний області, а також 

набряку, який об’єктивно діагностували при збільшенні центральної товщини 

сітківки вище 270 мкм. 

Через 1 місяць ДМН за наявності рецидивів ДМП склав приблизно 

третину випадків (37,5%), а протягом подальшого спостереження – 

абсолютну їх більшість (через 3 місяці – 80,7%, через 6 місяців – 84,4% і через 

1 рік – 88,5%). Ця тенденція при порівнянні даних через 1 місяць із рештою 

показників була статистично значущою (р<0,001). Отже, якщо через 1 місяць 

серед ускладнень ДМП переважали мікросудинні (мікроаневризми, 

мікрогеморрагії та ІРМА), то в подальшому у більшості пацієнтів (81-89%) 

проявлявся діабетичний макулярний набряк. 

Залежність частоти діабетичного макулярного набряку за наявності 

рецидивів діабетичної макулопатії залежно від методів лікування наведено в 

табл. 3.18. 
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Таблиця 3.18 

Частота ДМН за наявності рецидивів ДМП (n) залежно від методів 

лікування (з урахуванням усіх груп пацієнтів) 

 

Показники ЗСВ 
ЗСВ+пілінг 

ВПМ 

ЗСВ+пілінг 

ВПМ+ПРЛК 

ЗСВ+пілінг ВПМ+ 

ПРЛК +ФЕК 
χ2 p 

Рецидиви 

ДМП 
n=25 n=23 n=23 n=22 

5,66 0,129 ДМН є 84,0 % 95,6 % 100,0 % 95,4 % 

ДМН немає 16,0 % 4,3 % 0,0 % 4,6 % 

Примітки: 

1. n – загальна кількість пацієнтів, пролікованих певним методом; 

2. χ2 – критерій Пірсона; 

3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових зіставлень. 
 

При цьому ми визначали наявність ДМН за умов величини ЦТС понад 

270 мкм хоча б в один із термінів спостереження. Частоту ДМН (%) за наявності 

рецидивів ДМП протягом спостереження (через 1, 3, 6 місяців і 1 рік) 

відображає рис. 3.4. 

 

 
 

Рис. 3.4 Частота ДМН (%) за наявності рецидивів ДМП протягом 

спостереження (через 1, 3, 6 місяців і 1 рік); різниця між показниками через 

1 місяць щодо решти значуща (p<0,001); різниці між показниками 3, 6 місяців 

та 1 року не значущі (p>0,05 для всіх порівнянь) 

 

Результати такого аналізу показали, що у більшості випадків рецидивів ДМП 

у пацієнтів виникав також і ДМН (у 84,0-100,0% випадків ДМП). При цьому за 

частотою ДМН різниці між методами лікування не встановлено (р=0,129). 
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За строками спостереження частота ДМН зростала за використання 

кожного з методів лікування. Якщо через 1 місяць при різних методах частота 

ДМН коливалася від 30,4% до 53,3%, то через 3 місяці – від 73,3% до 86,7%, а 

через 1 рік – від 68,4% до 100,0%. Частоту ДМН залежно від методів лікування 

за наявністю рецидивів ДМП (з урахуванням усіх груп пацієнтів) наведено в 

табл. 3.19. 

Таблиця 3.19 

Частота ДМН залежно від методів лікування за наявністю рецидивів 
ДМП (з урахуванням усіх груп пацієнтів) 

 

Період 

спосте-

реження 

Показники ЗСВ 
ЗСВ+пілінг 

ВПМ 

ЗСВ+пілінг 

ВПМ+ПРЛК 

ЗСВ+пілінг 

ВПМ+ 

ПРЛК+ФЕК 

χ2 p 

1 місяць 

Рецидиви 

ДМП 
n=23 n=15 n=12 n=22 

2,49 0,478 ДМН є 30,4 % 53,3 % 41,7 % 31,8 % 

ДМН 

немає 
69,6 % 46,7 % 58,3 % (68,2 % 

3 місяці 

Рецидиви 

ДМП 
n=15 n=15 n=12 n=15 

0,92 0,820 ДМН є 73,3 % 80,0 % 83,3 % 86,7 % 

ДМН 

немає 
26,7 % 20,0 % 16,7 % 13,3 % 

6 

місяців 

Рецидиви 

ДМП 
n=8 n=9 n=8 n=7 

0,42 0,935 ДМН є 12,5% 22,2 % 12,5 % 14,3 % 

ДМН 

немає 
87,5 % 77,8 % 87,5 % 85,7 % 

1 рік 

Рецидиви 

ДМП 
n=19 n=21 n=21 n=17 

11,17 0,011 ДМН є 68,4 % 100,0 % 95,2 % 88,2 % 

ДМН 

немає 
31,6 % 0,0 % 4,8 % 11,8% 

Примітки: 
1. n – загальна кількість пацієнтів, пролікованих певним методом; 
2. χ2 – критерій Пірсона; 
3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових зіставлень. 
 

Через 6 місяців частота ДМН становила від 12,5% до 22,2%. Це свідчило 

про збільшення частоти ДМН у випадках рецидивів ДМП після хірургічного 

лікування. Було виявлено зменшення частоти рецидивів ДМП та ДМН через 6 
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місяців. За даними літературних джерел, у деяких дослідженнях термін 6 

місяців фігурує як контрольна точка визначення ефективності хірургічного 

лікування ДМП [12]. За нашими спостереженнями, через 1 рік після операції 

починалася «друга хвиля» зростання кількості рецидивів ДМП та розвитку 

ДМН. 

Також звертала увагу статистично значуща різниця частоти ДМН через 1 

рік після операції між групами за різними методами лікування: мінімальна 

частота зафіксована при застосуванні тільки ЗСВ, максимальна – при 

застосуванні ЗСВ і пілінгу ВПМ, проміжні дані – при інших комбінаціях (див. 

табл. 3.21). Загалом у нашому дослідженні різниця між застосованими 

методами хірургічного лікування, як правило, не суттєва. Отримані результати 

свідчать про меншу частоту ДМН при застосуванні тільки ЗСВ. Таке втручання 

не комбіноване і найменш травматичне, звідси й цілком очікувана найменша 

частота розвитку ДМН. 

Частота ДМН у групах пацієнтів за наявністю рецидивів ДМП (з 

урахуванням усіх методів лікування) представлена в табл. 3.20.  

Таблиця 3.20 

Частота ДМН у всіх пацієнтів за наявністю рецидивів ДМП 

(з урахуванням усіх методів лікування) 

  
1-а група 2-а група 3-я група χ2 p 

Рецидиви ДМП n=11 n=21 n=61 

7,99 0,018 ДМН є 90,9 % 80,9 % 98,4 % 

ДМН немає 9,1 % 19,1 % 1,6 % 

Примітки: 

1. n – загальна кількість пацієнтів, пролікованих певним методом; 

2. χ2 – критерій Пірсона; 

3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових зіставлень. 

 

В результаті аналізу за групами було встановлено максимальну частоту 

ДМН у пацієнтів 3-ї групи (98,4% супроти 90,9% у 1-й та 80,9% у 2-й групах 

(р=0,018). Отже, при ПДР ДМН розвивалась практично у всіх випадках 

рецидивів ДМП після хірургічного лікування. 

Аналіз структури ДМН у групах пацієнтів за термінами спостереження 
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виявив, що частота ДМН у пацієнтів із ДМП збільшувалася від 1-ї до 3-ї групи 

за 1, 6 місяців та 1 рік після операції; через 3 місяці ДМН встановлено у всіх 

пацієнтів 1-ї, майже половини пацієнтів 2-ї та більшості пацієнтів 3-ї груп 

(p<0,001), що представлено у табл. 3.21. 

Отже, спостерігалась тенденція до зростання частоти ДМН у групах 

пацієнтів, тобто у зв’язку із збільшенням важкості ДР. 

Таблиця 3.21 

Частота ДМН за наявності рецидивів ДМП (n) у групах пацієнтів 

(з урахуванням усіх методів лікування) 

 

Період 

спостереження 
ДМН 1-а група 2-а група 3-я група χ2 P 

1 

місяць 

 n=9 n=19 n=44 

1,12 0,572 є 22,2% 36,8% 140,9% 

немає 77,8% 63,2% 59,1% 

3 

місяці 

 n=5 n=12 n=40 

15,16 <0,001 є 100,0% 41,7% 90,0% 

немає 100,0% 58,3% 10,0% 

6 

місяців 

 n=0 n=10 n=22 

2,28 0,131 є 0,0% 70,0% 90,9% 

немає 0,0% 30,0% 9,1% 

1 рік 

 n=7 n=15 n=56 

1,48 0,478 є 85,7% 85,7% 91,1% 

немає 14,3% 14,3% 8,9% 

Примітки: 

1. n – загальна кількість пацієнтів, пролікованих певним методом; 

2. χ2 – критерій Пірсона; 

3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових зіставлень. 

 

На наш погляд, такі результати потребують подальшого вивчення, але 

можна констатувати, що по року спостереження в більшості пацієнтів усіх груп 

із рецидивами ДМП виник ДМН (по 85,7% у 1-й і 2-й групах і 91,1% у 3-й), що 

свідчило про збільшення частоти ДМН серед пізніх ускладнень. 

Також була проаналізована динаміка величини ЦТС до лікування (ЦТС0) 

та в різні терміни спостереження у групах пацієнтів. До операції у групах 
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пацієнтів статистичні величини ЦТС0 фактично не відрізнялася (рис. 3.5) і 

показували однакове збільшення Ме із тенденцією до надвисоких значень. Це 

узгоджувалося з думкою про визначальну роль так званого «клінічно 

значущого» макулярного набряку, який розвивався у пацієнтів безпосередньо 

до операції, призводив до зниження гостроти зору та був показанням для 

проведення власне хірургічного втручання [14]. 

 

 
 

Рис. 3.5 ЦТС до лікування (ЦТС0) у групах пацієнтів; представлені, як Ме 

та Q1 (25%) і Q3 (75%); мінімальні (мін.) та максимальні (макс.) значення; при 

парних порівняннях за критерієм Mann-Whitney (U) різниця між групами не 

визначена при р>0,05 

 

Після операції ЦТС пацієнтів, яких лікували різними методами, суттєво 

не відрізнялася (p>0,05) і мала чітку тенденцію до зменшення (див. табл. 3.4, 

3.7 і 3.10). Такий результат, на наш погляд, був дещо парадоксальним, адже 

пацієнти відрізнялися між собою за важкістю ДР. У зв’язку з цим, ми більш 

ретельно проаналізували показник балів ETDRS до операції, які 

об’єктивизовував стан сітківки та був розроблений в результаті 

великомасштабного дослідження Національного очного інституту США (Early 
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Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group) [269]. Бали за шкалою 

ETDRS у групах пацієнтів; Me (Q1; Q3) представлені в табл. 3.22 та на рис. 3.6. 

Таблиця 3.22 

Бали за шкалою ETDRS у групах пацієнтів; Me (Q1; Q3) 

 

Групи пацієнтів 
Н р 

1-а 2-а 3-я 

20,0 

(19,0; 20,0) 

53,0 

(47,0; 65,0) 

75,0 

(68,0; 78,0) 
185,19 <0,001 

Примітки: 

1. Н – міжгрупові відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні 

міжгрупові порівняння); 

2. р – вірогідність відмінностей (беремо до уваги, якщо р<0,05). 

 

 
 

Рис. 3.6 Бали ETDRS до лікування у групах пацієнтів; представлені, як Ме 

та Q1 (25%) і Q3 (75%); мінімальні (мін.) та максимальні (макс.) значення; при 

парних порівняннях за критерієм Mann-Whitney (U) різниця між групами 

вірогідна при р<0,001 

 

Показники балів ETDRS до лікування у групах пацієнтів суттєво 

збільшувалася (р<0,001), що відображало збільшення важкості ДР. Але при 

розподілі за методами лікування різниця виявилася не істотною (р=0,174). Бали 

ETDRS за методами лікування; Me (Q1; Q3) представлені в табл. 3.23. 
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Таблиця 3.23 

Бали ETDRS за методами лікування; Me (Q1; Q3) 

 

Методи лікування 

Н р 
ЗСВ ЗСВ+ВПМ 

ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК 

ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК+ФЕК 

68,0 

(49,0; 75,0) 

68,0 

(53,0; 76,0) 

71,0 

(55,0; 76,0) 

65,0 

(20,0; 76,0) 
4,97 0,174 

Примітки: 

1. Н – міжгрупові відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні 

міжгрупові порівняння); 

2. р – вірогідність відмінностей (беремо до уваги, якщо р<0,05). 

 

Також нами була проаналізована залежність наявності або відсутності 

рецидивів після операції від показників ЦТС0 і балів ETDRS до операції, тобто 

проявів ДР, що відображено у табл. 3.24. Виявилося, що розвиток рецидивів 

характерний для груп із суттєво високими значеннями як ЦТС0, так і балів 

ETDRS до операції (p<0,005), що дозволило приймати ці показники як можливі 

предиктори при визначенні ймовірності розвитку рецидивів ДМП після 

вітреоретинальних втручань. 

Таблиця 3.24 

Величини ЦТС0 і балів ETDRS, які передували рецидивам ДМП; 

Me (Q1; Q3) 
 

Показники 
Наявність рецидивів 

U р 
є немає 

ЦТС0 
350,0 

(310,0; 450,0) 

307,0 

(280,0; 388,5) 
7419,0 <0,001 

Бали ETDRS 
74,0 

(58,0; 77,0) 

67,5 

(48,0; 76,0) 
8148,5 0,004 

Примітки: 

1. U – міжгрупові відмінності за критерієм Mann-Whitney (парні 

порівняння); 

2. р – вірогідність відмінностей (беремо до уваги, якщо р<0,05). 

 

При диференціюванні рецидивів за їх клінічною характеристикою була 

визначена значуща залежність для величини балів ETDRS (р=0,008). Величини 

ЦТС0 і балів ETDRS, які передували рецидивам ДМП при їх різних видах; Me 

(Q1; Q3) наведено в табл. 3.25. 
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Таблиця 3.25 

Величини ЦТС0 і балів ETDRS, які передували рецидивам ДМП 
при їх  різних видах; Me (Q1; Q3) 

 

Показники 
Види рецидивів 

Н р 
ранні перехідні ранні стійкі пізні 

ЦТС0 
320,0 

(301,0; 374,0) 
354,0 

(317,5; 446,0) 
332,5 

(305,0; 480,0) 
0,91 0,634 

Бали ETDRS 
63,0 

(20,0; 65,0) 
75,0 

(60,5; 78,0) 
75,5 

(68,0; 77,0) 
9,58 0,008 

Примітки: 
1. Н – міжгрупові відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні 

міжгрупові порівняння); 
2. р – вірогідність відмінностей (беремо до уваги, якщо р<0,05). 
 

При цьому їх величини були меншими при формуванні ранніх перехідних 

та вищими при формуванні ранніх стійких та пізніх ускладнень, що мало 

статистичну значущість для балів ETDRS (р=0,008). Отже, величина балів за 

шкалою ETDRS могла визначати виникнення гірших видів рецидивів – ранніх 

стійких та пізніх. 

Залежності між величинами ЦТС0, балів ETDRS до операції та терміном 

виникнення рецидивів не виявлено (p>0,3). Величини ЦТС0 і балів ETDRS, які 

передували рецидивам ДМП при всіх термінах спостереження; Me (Q1; Q3) 

наведено в табл. 3.26. 

Таблиця 3.26 

Величини ЦТС0 і балів ETDRS, які передували рецидивам ДМП 
при всіх термінах спостереження; Me (Q1; Q3) 

 

Показники 
Термін спостереження рецидивів 

Н р 
1 міс. 2 міс. 6 міс. 1 рік 

ЦТС0 
350,0 

(310,0; 450,0) 
359,0 

(320,0; 428,0) 
350,0 

(302,5; 461,5) 
350,0 

(315,0; 450,0) 
0,10 0,991 

Бали 
ETDRS 

69,0 
(55,5; 76,5) 

75,0 
(65,0; 78,0) 

75,0 
(66,5; 76,5) 

75,0 
(65,0; 78,0) 

3,19 0,363 

Примітки: 
1. Н – міжгрупові відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні 

міжгрупові порівняння); 
2. р – вірогідність відмінностей (беремо до уваги, якщо р<0,05). 
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Отримані дані, як вже було зазначено, мали певний інтерес у плані 

прогнозування виникнення рецидивів. Така можливість була перевірена 

шляхом проведення однофакторного логістичного регресійного аналізу, в 

якому були використані клінічні дані всіх 313 пацієнтів із ДМП. В якості 

залежної (результуючої) змінної були використані індикаторні значення 

біноміальної змінної наявності (=1) або відсутності (=0) рецидивів. В якості 

предикторів – безперервні значення маркерів: ЦТС0 і бали ETDRS. Вплив 

величин ЦТС0 і балів ETDRS на наявність рецидивів ДМП (результати 

однофакторного логістичного регресійного аналізу) показано в табл. 3.27. 

Таблиця 3.27 

Вплив величин ЦТС0 і балів   на наявність рецидивів ДМП (результати 

однофакторного логістичного регресійного аналізу) 

 

Показник β±SE W 95% ВІ р 

ЦТС0 0,002±0,001 4,72 0,001-0,004 0,030 

Бали ETDRS 0,017±0,006 7,02 0,004-0,029 0,008 

Примітки: 

1. β±SE – бета-коефіцієнт регресійного рівняння та його стандартна 

похибка; 

2. W – Wald-статистика; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези. 

 

З усіх клінічних видів рецидивів (табл. 3.28) ми констатували достеменний 

вплив величини балів ETDRS на формування ранніх стійких рецидивів (р=0,007). 

Таблиця 3.28 

Вплив величин ЦТС0 і балів ETDRS на наявність 

рецидивів ДМП за їх клінічними видами 

(результати однофакторного логістичного регресійного аналізу) 

 

Види рецидивів Показник β±SE W 95% ВІ р 

1 2 3 4 5 6 

ранні 

перехідні 

ЦТС0 0,001±0,002 0,11 
-0,003-

0,005 
0,739 

бали 

ETDRS 
-0,017±0,011 2,23 

-0,040-

0,005 
0,135 
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продовження табл. 3.28 

1 2 3 4 5 6 

ранні 

стійкі 

ЦТС0 0,001±0,001 2,14 
-0,001-

0,003 
0,144 

бали 

ETDRS 
0,021±0,008 7,24 0,006-0,036 0,007 

пізні 

ЦТС0 0,002±0,002 2,43 
-0,001-

0,006 
0,119 

бали 

ETDRS 
0,032±0,018 3,26 

-0,003-

0,067 
0,071 

Примітки: 

1. β±SE – бета-коефіцієнт регресійного рівняння та його стандартна 

похибка; 

2. W – Wald-статистика; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези. 

 

Встановлення впливу величин ЦТС0 і балів ETDRS на наявність 

рецидивів ДМП за результатами однофакторного логістичного регресійного 

аналізу надало можливість визначити межові значення показників ЦТС0 і балів 

ETDRS для виникнення рецидивів хірургічного лікування ДМП і точність 

такого прогнозу. 

Результати однофакторного логістичного регресійного аналізу для 

показника ЦТС0 представлено в табл. 3.29, яка відображає вплив величини 

ЦТС0 на наявність рецидивів ДМП. Вплив величин і ЦТ0, і вільного показника 

рівняння регресії мали статистичну значущість. 

Таблиця 3.29 

Вплив величини ЦТС0 на наявність рецидивів ДМП 
(результати однофакторного логістичного регресійного аналізу) 

 

Показник β±SE W 95% ВІ р 

ЦТС0 0,002±0,001 4,72 0,001-0,004 0,030 

Вільний 
показник 

-1,622±0,376 18,64 -(2,358-0,886) 0,006 

Примітки: 
1. β±SE – бета-коефіцієнт регресійного рівняння та його стандартна 

похибка; 
2. W – Wald-статистика; 
3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 
4. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези. 
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Регресійне рівняння впливу ЦТС0 на ймовірність розвитку рецидивів ДМП 

мало такий вигляд: 

 

𝑃 = 1/(1 + 𝑒−(−1,622+0,002∗ЦТС0)) (3.1), 

 

де ЦТС0 – величина ЦТС (мкм) до хірургічного лікування ДМП. 

Операційні властивості моделі продемонстровано на ROC-діаграмі (рис. 3.7). Їх 

характеристики задовільні: площа під ROC-діаграмою AUC=0,637±0,032; -

2*log (Likelihood)=188,09; χ2=4,67 (p=0,031). 

 

 
Рис. 3.7 Діаграма операційних характеристик регресійної моделі 

прогнозування ймовірності рецидивів ДМП за значенням ЦТС0 

 

З метою практичного використання отриманих даних було проведено 

розрахунок критичного значення показника ЦТС0 до хірургічного лікування, 

яке відповідало розвитку рецидивів ДМП. Для цього було застосовано таку 

формулу:  
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ЦТС0 =
−𝑙𝑛(

1

𝑃меж.
−1)+1,622

0,002
  (3.2), 

 

де ЦТС0 – величина ЦТС (мкм) до хірургічного лікування ДМП; Рмеж – 

значення межової ймовірності. 

Ми встановили, що критичний рівень показника ЦТС0 у крові до 

хірургічного лікування, при якому стає ймовірним розвиток рецидивів ДМП 

через один рік спостереження, перевищував 356,0 мкм із точністю прогнозу 

59,4%. 

Аналогічний аналіз впливу величини балів ETDRS на наявність рецидивів 

ДМП (результати однофакторного логістичного регресійного аналізу) 

відображає табл. 3.30. Вплив величини балів ETDRS і вільного показника 

рівняння регресії мали статистичну значущість. 

Таблиця 3.30 

Вплив величини балів ETDRS на наявність рецидивів ДМП 

(результати однофакторного логістичного регресійного аналізу) 
 

Показник β±SE W 95% ВІ р 

Бали ETDRS 0,017±0,006 7,02 0,004-0,029 0,008 

Вільний показник -1,894±0,420 20,32 -(2,717-1,071) <0,001 

Примітки: 

1. β±SE – бета-коефіцієнт регресійного рівняння та його стандартна 

похибка; 

2. W – Wald-статистика; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези. 

 

Регресійне рівняння впливу балів ETDRS на ймовірність розвитку 

рецидивів ДМП мало такий вигляд: 

𝑃 = 1/(1 + 𝑒−(−1,894+0,017∗ETDRS))   (3.3), 

де ETDRS – величина балів ETDRS, встановлена до лікування ДМП. 

Операційні властивості моделі продемонстровано на ROC-діаграмі 

(рис. 3.8). Їх характеристики задовільні: площа під ROC-діаграмою 

AUC=0,602±0,034; -2*log (Likelihood)=186,58; χ2=7,70 (p=0,005). 
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Рис. 3.8 Діаграма операційних характеристик регресійної моделі 

прогнозування ймовірності рецидивів ДМП за значенням балів ETDRS 

 

Для практичного використання отриманих даних було проведено 

розрахунок критичного значення величини балів ETDRS до хірургічного 

лікування, яке відповідало розвитку рецидивів ДМП. Для цього ми  застосували 

таку формулу: 

 

ETDRS =
−𝑙𝑛(

1

𝑃меж.
−1)+1,894

0,017
    (3.4), 

 

де ETDRS – величина балів ETDRS, визначена до хірургічного лікування 

ДМП; Рмеж – значення межової ймовірності. 

Ми встановили, що критична величина балів ETDRS до хірургічного 

лікування, при якій стає ймовірним розвиток рецидивів ДМП, перевищувала 70 

балів, з точністю 57,5%. 
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Крім впливу величин на ДМП, аналогічний розрахунок було проведено для 

впливу ЦТС0 та величини балів ETDRS на розвиток ДМН після 1 року 

спостереження. Для цього був проведений однофакторний логістичний 

регресійний аналіз. Результати впливу ЦТС0 на наявність ДМН за рік лікування 

наведено в табл. 3.31. В якості залежної (результуючої) змінної використані 

індикаторні значення біномінальної змінної наявності (=1) або відсутності (=0) 

ДМН за 1 рік лікування. В якості незалежних змінних використані безперервні 

значення ЦТС0 і балів EТDRS. Після побудови регресійних моделей також були 

розраховані критичні (сигнальні) показники значень ЦТС0 і балів EТDRS, які 

впливали на наявність ДМН через 1 рік спостереження. 

Таблиця 3.31 

Показники впливу ЦТС0 на наявність ДМН через 1 рік після лікування 

(результати однофакторного логістичного регресійного аналізу) 

 

Показник β±SE W 95% ВІ р 

ЦТС0 0,003±0,001 11,83 0,001-1,005 <0,001 

Вільний показник -2,265±0,395 32,81 -(3,041-1,491) <0,001 

Примітки: 

1. β±SE – бета-коефіцієнт регресійного рівняння та його стандартна 

похибка; 

2. W – Wald-статистика; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези. 

 

Операційні властивості моделі розраховано у ROC-аналізі: площа під 

ROC-діаграмою AUC=0,683±0,032; -2*log (Likelihood)=182,05; χ2=12,13 

(p<0,001). Критична величина показника ЦТС0, при якому ймовірний розвиток 

ДМН через 1 рік хірургічного лікування, перевищує 389 мкм із точністю 62,9 % 

(p<0,001). 

Розрахунок показників впливу для величини балів ETDRS на наявність 

ДМН через 1 рік після лікування (результати однофакторного логістичного 

регресійного аналізу) наведено у табл. 3.32. 
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Таблиця 3.32 

Показники впливу величини балів ETDRS на наявність ДМН  
через 1 рік після лікування  

(результати однофакторного логістичного регресійного аналізу) 
 

Показник β±SE W 95% ВІ р 

Бали ETDRS 0,024±0,007 11,47 0,010-0,038 <0,001 

Вільний показник -2,517±0,484 27,03 -(3,465-1,568) <0,001 

Примітки: 
1. β±SE – бета-коефіцієнт регресійного рівняння та його стандартна 

похибка; 
2. W – Wald-статистика; 
3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 
4. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези. 
 

Операційні властивості моделі показали задовільні характеристики: площа 

під ROC-діаграмою AUC=0,629±0,034; -2*log (Likelihood)=175,27; χ2=13,57 

(p<0,001). Критична величина балів ETDRS до лікування, при якому ймовірний 

розвиток ДМН через 1 рік після хірургічного лікування, перевищує 71,5 балів з 

точністю 62,9%. 

Отже, в однофакторному логістичному аналізі було доказово встановлено, 

що обидва показники мали значення для формування ДМН за рік спостереження. 

Для підвищення точності прогнозу була використана двофакторна регресійна 

логістична модель. Коефіцієнти регресійного рівняння впливу ЦТС0 і балів 

ETDRS на наявність ДМН через 1 рік лікування наведено в табл. 3.33. 

Таблиця 3.33 

Коефіцієнти регресійного рівняння впливу ЦТС0 і балів ETDRS на 

наявність ДМН через 1 рік після лікування 

 

Показник β±SE W 95% ВІ р 

ЦТС0 0,003±0,001 11,47 0,001-0,005 <0,001 

Бали ETDRS 0,024±0,007 11,05 0,010-0,039 <0,001 

Вільний показник -3,809±0,647 34,59 −(5,078-2,540) <0,001 

Примітки: 

1. β±SE – бета-коефіцієнт регресійного рівняння та його стандартна 

похибка; 

2. W – Wald-статистика; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези 
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Регресійне рівняння впливу показників ЦТС0 та величини балів ETDRS на 

ймовірність розвитку ДМН через 1 рік спостереження мало такий вигляд: 

 

𝑃 = 1/(1 + 𝑒−(−3,809+0,003∗ЦТС0+0,024∗ETDRS )) (3.5), 

 

де ЦТС0 – величина ЦТС (мкм) до хірургічного лікування; ETDRS – 

значення величини балів ETDRS до хірургічного лікування. 

Операційні властивості моделі мали задовільні характеристики: площа під 

ROC-діаграмою AUC=0,712±0,033; -2*log (Likelihood)=182,05; χ2=25,15 

(p<0,001), точність прогнозу 70,6%. 

 

3.7 Клінічна значущість окремих видів рецидивів ДМП для 

ефективності її хірургічного лікування 

Важливим було питання про патогенетичну значущість (вплив) тих чи 

інших рецидивів для ефективності хірургічного лікування ДМП. Ця задача 

була вирішена шляхом розрахунку багатофакторних регресійних моделей 

при аналізі даних всіх 313 пацієнтів, які брали участь у дослідженні . Як 

результуючу змінну було використано значення ЦТС через 1 рік 

спостереження (ЦТС1р). На наш погляд, саме цей показник об’єктивно 

характеризував річний підсумок хірургічного лікування пацієнтів із ДМП . В 

якості предикторів при оцінці значущості різних видів рецидивів були 

використані біноміальні змінні наявності (=1) або відсутності (=0) ранніх 

перехідних, ранніх стійких і пізніх рецидивів. 

Результат вибору статистично значущих предикторів для регресійних 

рівнянь розрахунку ЦТС1р продемонстровано на діаграмах Парето (рис . 3.9). 

Значущими для визначення ЦТС1р виявилися всі види рецидивів . 

Розрахунки коефіцієнтів регресії для значущих предикторів, їх 

статистичні властивості, що демонструють вірогідність впливу на 

результуючий показник ЦТС1р наведені в табл. 3.34. 
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Рис. 3.9 Діаграма Парето для предикторів регресійних рівнянь розрахунку 

ЦТС1р: рецидивів за різними видами (А) і рецидивів за термінами 

спостереження (Б). Позначення рецидивів: РРС – ранні стійкі, РП – пізні, РРП – 

ранні перехідні; Р1-Р12 – рецидиви 1-го, 3-го, 6-го і 12-го (1 рік) місяців 

спостереження. За горизонтальною віссю – значення t-коефіцієнта (Ст’юдента); 

неперервною вертикальною лінією зображена межа значущості відмінності від 

нульової гіпотези при р=0,05 

 

Таблиця 3.34 

Вплив рецидивів ДМП за клінічними видами на ЦТС1р 

(результати багатофакторного регресійного аналізу) 

 

Вид рецидиву β±SE W 95% ВІ р d 

ранні перехідні 71,29±11,72 36,98 48,31-94,27 <0,001 16,8% 

ранні стійкі 104,04±5,85 316,37 92,58-115,51 <0,001 35,9% 

пізні 119,42±10,64 126,03 98,57-140,26 <0,001 47,3% 

Примітки: 

1. β, SE – бета-коефіцієнт регресійного рівняння та його стандартна 

похибка; 

2. W – Wald-статистика; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези; 

5. d – відсоток впливу предиктора на розрахунок ЦТС1р. 

 

Розрахунок відсотка впливу (d) для β-коефіцієнтів (предикторів) рівняння, 

яке відображає значущість окремих незалежних показників у прогнозуванні 
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підсумкової змінної, виконували за формулою (3.10) [9]: 

 

𝑑𝑖 =
𝛽𝑖

2∗100%

∑  𝛽𝑖
2𝑛

𝑖=1

,   (3.10), 

 

де β – коефіцієнти відповідних предикторів регресійного рівняння. 

Як свідчать отримані дані, найбільший патогенетичний вплив мали пізні та 

ранні стійкі рецидиви (47,3% і 35,9%, відповідно). 

Окремий інтерес становило з’ясування взаємозалежності наявності 

рецидиву та величини ЦТС на певному терміні спостереження. Взаємозв’язок 

між наявністю рецидивів ДМП і величиною ЦТС за термінами спостереження 

(результати рангової кореляції Спірмана) представлений у табл. 3.35. 

Таблиця 3.35 

Взаємозв’язок між наявністю рецидивів ДМП і величиною ЦТС  

за термінами спостереження (результати рангової кореляції Спірмана) 

 

Рецидиви ЦТС1 ЦТС3 ЦТС6 ЦТС1р 

1-го місяця 0,194 0,537 0,532 0,581 

3-го місяця 0,224 0,546 0,519 0,571 

6-го місяця 0,214 0,435 0,480 0,452 

1-го року 0,231 0,530 0,538 0,727 

Примітка. У всіх випадках p<0,001. 

 

Результати рангової кореляції Спірмана показали збільшення сили зв’язку 

рецидивів ДМП після хірургічного лікування ДМП і величини ЦТС за 

термінами спостереження: з r=+0,194 через 1 місяць до r=+0,727 через 1 рік 

спостереження. Причому зв’язки односпрямованої дії були характерні не тільки 

для залежності рецидиву від ЦТС, але й навпаки, тобто – для залежності 

величини ЦТС від наявності рецидиву на попередньому терміні спостереження, 

що вказувало на взаємозалежний характер виникнення рецидивів хірургічного 

лікування ДМП і ДМН. 
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Для схематизації рецидивів ДМП після хірургічного лікування розроблено 

проект робочої класифікації, представлений у табл. 3.36. 

Таблиця 3.36 

Проект робочої класифікації рецидивів ДМП після хірургічного 

лікування 

 

Види 

рецидивів 

Терміни появи 

рецидиву після 

оперативного 

втручання (місяці) 

Клінічний 

перебіг 
Тактика лікування 

Ранні 

перехідні 
1-3 

Після 

виникнення в 

подальшому 

зникають 

Додаткове лікування 

не потрібне 

Ранні 

стійкі 
1-3 

Після 

виникнення і 

далі 

залишаються 

до 6-12 місяців 

1. Лікування 

основного 

захворювання (ЦД2) 

та його ускладнень із 

боку інших органів та 

систем організму. 

2. Розширення об’єму 

лазерного втручання 

та застосування інших 

його видів. 

3. Введення 

глюкокортикостероїдів 

у субтеноновий 

простір. 

4. Інстиляції 

непафенаку. 

Пізні 6-12 

Після 

виникнення і 

далі 

залишаються 

та самостійно 

не регресують 

 

Наводимо декілька клінічних прикладів різних видів рецидивів ДМП після 

вітреоретинальних втручань. 

Приклад № 1. Ранній перехідний рецидив ДМП. Представлений на рис. 3.10. 

Пацієнт Д., 67 років. 

Діагноз: проліферативна діабетична ретинопатія, частковий гемофтальм, 

ДМП з ДМН правого ока. 

Операція: Закрита субтотальна вітректомія на правому оці 

Термін спостереження: 1 рік. 
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до операції 

 

через 1 місяць після операції 

 

через 3 місяці після операції 

 

через 6 місяців після операції 

 

через 1 рік після операції 

 

Рис. 3.10 Ранній перехідний рецидив ДМП 
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Приклад № 2. Ранній перехідний рецидив ДМП. Представлений на рис. 3.11. 

Пацієнт С., 58 років. 

Діагноз: непроліферативна діабетична ретинопатія, важка стадія, діабетична 

макулопатія з рефрактерним макулярним набряком лівого ока. 

Операція: закрита субтотальна вітректомія 25Ga + видалення ВПМ + етап 

ПРЛК + ФЕК на лівому оці. Термін спостереження:1 рік. 

 

до операції 

 

через 1 місяць після операції 

 

через 3 місяці після операції 

 

через 1 рік після операції 

 

Рис. 3.11 Ранній перехідний рецидив ДМП 
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Приклад № 3. Ранній перехідний рецидив ДМП. Представлений на рис. 3.12. 

Пацієнт С.,70 років. 

Діагноз: проліферативна діабетична ретинопатія, частковий гемофтальм, 

ДМП  лівого ока. 

Операція: закрита субтотальна вітректомія 25 Ga на лівому оці. 

Термін спостереження: 1 рік. 

 

до операції 

 

через 1 місяць після операції 

 

через 3 місяці після операції 

 
 

через 6 місяців після операції 
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 продовження рис. 3.20 
 
 

 
 

через 1 рік після операції 

 

Рис. 3.12 Ранній перехідний рецидив ДМП 

 

 

Приклад № 4. Ранній стійкий рецидив ДМП. Представлений на рис. 3.13. 

Пацієнт С., 63 роки. 

Діагноз: проліферативна діабетична ретинопатія, ДМП правого ока. 

Операція: закрита субтотальна вітректомія + видалення ВПМ на правому оці. 

Термін спостереження: 1 рік. 

 

 
 

до операції 

 
 

через 1 місяць після операції 
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 продовження рис. 3.21 

 

через 3 місяці після операції 

 

через 6 місяців після операції 

 

через 1 рік після операції 

 

Рис. 3.13 Ранній стійкий рецидив ДМП 
 

Приклад № 5. Пізній рецидив ДМП. Представлений на рис. 3.14. 

Пацієнт Д., 67 років. Діагноз: проліферативна діабетична ретинопатія, 

діабетична макулопатія з рефрактерним діабетичним макулярним набряком 

правого ока. Операція: закрита субтотальна вітректомія 25 Ga з видаленням ВПМ 

та етапом ПРЛК на правому оці. Термін спостереження: 1 рік. 

 

до операції 
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 продовження рис. 3.22 

 

через 1 місяць після операції 

 

через 3 місяці після операції 

 

через 6 місяців після операції 

 

через 1 рік після операції 

 

Рис. 3.14 Пізній рецидив ДМП 

 

Резюме 

Загальна частота ДМП та ДМН у пацієнтів із ДР та ЦД2 склала 72,6% і 

46,0%, відповідно, що суттєво не відрізнялось при помірній, важкій НПДР та 

ПДР і не залежало від віку пацієнтів (окрім групи 51-60 років). Частота ДМП 
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залежала від тривалості ЦД2, а частота ДМН – не залежала. Частота ДМН у 

пацієнтів ДМП склала 63,0%. 

Виконання сучасних хірургічних втручань (вітректомії, вітректомії з 

пілінгом ВПМ, вітректомії з пілінгом ВПМ та етапом ПРЛК, вітректомії з 

пілінгом ВПМ, етапом ПРЛК та ФЕК) у лікуванні ДМП і ДМН було ефективним 

через 1 місяць у 67,9%, 82,4%, 85,2% та 68,12%, а через 1 рік – у 76,0%, 75,0%, 

73,1% та 73,5%, відповідно. Частота рецидивів ДМП через 1 рік після різних 

видів оперативних втручань склала 24,0-27,0 % і не залежала від технології 

операції. 

Загальна ефективність лікування ДМП без стратифікації за стадією ДР та 

методом хірургічного втручання склала 70,3%. Доля ДМН при наявності 

рецидиву ДМП через 1 місяць склала 37,5%, через 3 місяці – 80,7%, через 6 

місяців – 84,4% і через 1 рік – 88,5%. При цьому за частотою ДМН різниці між 

застосованими методами лікування не встановлено (р=0,129). 

При стратифікації за методами хірургічного лікування ефективність 

застосованих методик склала: ЗСВ – 67,9%; ЗСВ + пілінг ВПМ – 72,9%; ЗСВ + 

пілінг ВПМ + ПРЛК – 71,6%; ЗСВ + пілінг ВПМ + ПРЛК + ФЕК – 68,1% 

(р=0,87). Частота ДМН при рецидиві ДМП зростала: через 1 місяць при різних 

методах лікування вона коливалася від 30,4% до 53,3%, через 3 місяці – від 

73,3% до 86,7% і через 1 рік – від 68,4% до 100,0% (від загальної кількості 

рецидивів). Різниця між застосованими методами хірургічного лікування 

виявилася вірогідною тільки через 1 рік після операції (р=0,011): мінімальна 

частота ДМН була відзначена при застосуванні ЗСВ, максимальна – ЗСВ і 

пілінгу ВПМ (100,0%), проміжні дані – при інших комбінаціях. 

При стратифікації за стадією ДР ефективність хірургічного лікування 

ДМП склала 72,5% при початковій НПДР; 77,2% при вираженій НПДР та 66,3% 

при ПДР. 

Рецидиви ДМП нами було розподілено на три види: ранні перехідні 

(виникали на 1-3 місяці та надалі зникали), ранні стійкі (виникали на 1-3 місяці 

та потім залишалися до 6-12 місяців) та пізні (виникали через 6-12 місяців). 
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Найбільш частими виявилися ранні стійкі рецидиви, які із урахуванням різних 

методів лікування склали від 16,1% до 25,6%. При застосуванні тільки ЗСВ, а 

також при застосуванні ЗСВ, пілінгу ВПМ, ПРЛК і ФЕК усі рецидиви були 

ранніми, з яких більшість (77,3% і 80,0%, відповідно) мали стійкий характер. 

При застосуванні ЗСВ з пілінгом ВПМ, а також ЗСВ, пілінгу ВПМ і ПРЛК 

більшість рецидивів склали ранні стійкі та пізні (91,3% та 95,7% відповідно). 

Пізніх ускладнень не виявлено в пацієнтів, яким проводили тільки ЗСВ та ЗСВ 

із пілінгом ВПМ, ПРЛК і ФЕК. При початковій НПДР частіше траплялись ранні 

перехідні рецидиви (10,0%), натомість при ПДР – пізні (7,2%). Більша кількість 

і тяжкість рецидивів була характерна для пацієнтів із ПДР, де абсолютну 

більшість (93,4%) склали ранні стійкі та пізні рецидиви. Кількість пізніх 

рецидивів у пацієнтів 3-ї групи перевищувала відповідні показники в пацієнтів 

1-ї та 2-ї груп у 2,3 рази (р=0,001). 

Після операції у всіх групах та при всіх методах лікування ЦТС 

зменшувалася на 113-118 мкм (p<0,001). Розвиток рецидивів супроводжували 

істотно вищі значення до лікування ЦТС0 і балів ETDRS (p<0,05). Критичний 

рівень ЦТС0 до хірургічного лікування, при якому ймовірний розвиток 

рецидивів ДМП через один рік спостереження перевищував 356,0 мкм із 

точністю прогнозу 59,4% (р=0,031). Критична величина балів ETDRS до 

операції перевищувала 70 балів із точністю 57,5% (р=0,005) для прогнозу 

виникнення рецидивів через 3, 6 місяців та за 1 рік спостереження. Критична 

величина показника ЦТС0, при якому ймовірний розвиток ДМН через 1 рік 

хірургічного лікування становив понад 389 мкм із точністю 62,9 % (p<0,001). 

Критична величина показника балів ETDRS до лікування, при якому ймовірний 

розвиток ДМН через 1 рік хірургічного лікування перевищувала 71,5 балів із 

точністю 62,9%. 
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РОЗДІЛ 4 

 

РОЛЬ ПОРУШЕННЯ РЕАКТИВНОСТІ ТРОМБОЦИТІВ У РОЗВИТКУ 

ДІАБЕТИЧНОЇ МАКУЛОПАТІЇ ТА ДІАБЕТИЧНОГО МАКУЛЯРНОГО 

НАБРЯКУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ ТА 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

 

Завдання цього фрагменту дослідження – встановити провідних 

детермінантів ДМП і ризику ДМН у пацієнтів із ЦД2 на підставі аналізу 

активності рецепторів Тц. 

 

4.1 Порушення реактивності тромбоцитів у пацієнтів ДР без ДМП 

У цьому підрозділі була поставлена задача з’ясувати роль 

проагрегантного стану Тц у пацієнтів ДР без змін на очному дні. 

Сьогодні немає чіткої концепції щодо сутності й механізмів дисфункції 

мікроциркуляторного русла ока при ДР, і головне – досі невідомі фактори, що 

визначають швидкість розвитку патології макули сітківки при ЦД2. Можна 

припустити, що Тц беруть участь у виникненні ДМП і розвитку ДМН. Така 

гіпотеза ґрунтується на наступних фактах. По-перше, Тц є таргетними 

мішенями для гуморальних чинників, оскільки мають на плазмолемі рецептори 

до різних агоністів [15]. По-друге, активовані Тц секретують низку біологічно 

активних речовин (АТФ, АДФ, аденозин, іони Са2+, метаболіти арахідонової 

кислоти, фактори росту – VEGF і PDGF, цитокіни), наслідком чого може стати 

формування агрегатів у циркулюючій крові, тромбогенез і появи геморагій 

сітківки, зниження мікроциркуляції і розвиток ішемії тканин ока, зростання 

проникливості гемато-ретинального бар’єру (ГРБ), активація лейкоцитів і 

розвиток запалення [222, 269, 412]. 

Дотепер немає переконливої інформації щодо значущості Тц у патогенезі 

ДМП і розвитку ДМН. У зв'язку з цим доцільно дослідити активність 

рецепторів Тц (кластери функціонально активних рецепторів) при 
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прогресуванні ДР, що наблизило б нас до розуміння механізмів стимуляції Тц 

при розвитку ДМП і відкрило б можливості її прогнозування. 

У 1-й групі пацієнтів у дослідженні функціонального стану Тц in vitro 

встановлено, що основними індукторами АТц були колаген і адреналін; не було 

виявлено статистично значущої різниці між реактивністю GPVI-рецепторів до 

колагену і α2-адренорецепторів до адреналіну. 1-й кластер активності 

рецепторів Тц у пацієнтів із ДР без змін на очному дні представлено в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

1-й кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів із ДР 

без змін на очному дні (n=18) 
 

Агоніст Ме, % QI  QIII 

Колаген 

(1,0 мг/мл) 
75,5 58,0- 82,0 

Адреналін 

(2,5 мкМ) 

73,0 

Рколагену =0,475 
67,0-77,0 

Ан-2 

(1,0 мкМ) 

55,0 

Радреналіну <0,001 
51,0-58,0 

АДФ 

(2,5 мкМ) 

54,5 

РАн-2 =0,937 
50,0-59,0 

ФАТ 

(75,0 мкМ) 

47,5 

РАДФ<0,001 
46,0-50,0 

Примітка. Р – вірогідність розбіжностей АТц стосовно ефекту 

попереднього агоніста. 

 

Домінуючим типом реакції рецепторів на вибрані агоністи була 

гіперреактивність Тц, про що свідчили дані I квартилю. Ефект інших 

досліджених агоністів був значно менше (p<0,001). Зокрема, реакція Тц на Ан-

2 у порівнянні з такою самою на колаген становила 72,8%, АДФ і ФАТ  – 72,2% 

і 62,9% відповідно (p<0,001). 

Активність АТ1-рецепторів, пуринових- і ФАТ-рецепторів відповідала 

діапазону нормореактивності (АТц 50,0±5%). Однак, за даними III- квартилю, 

пуринові- й АТ1-рецептори Тц проявляли підвищену реактивність до АДФ і Ан-

2, що свідчило про наявність індивідуальної гіперреактивності рецепторів в 

окремих пацієнтів. 

Виявлений феномен відображав колаген- та адреналінреактивний стан Тц 
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у пацієнтів із ДР без змін на очному дні, тобто підвищену реакцію GPVI-

рецепторів до колагену і α2-рецепторів до адреналіну. 

У результаті порівняння активності рецепторів Тц можна сформувати 

відповідний кластер у пацієнтів із ДР без змін на очному дні: активність GPVI-

рецептора = активності α2-адренорецептора > активності АТ1-рецептора = 

активності пуринових рецепторів активності = активності ФАТ-рецептора (1-й 

кластер рецепторів). Факт різної активності рецепторів Тц відображав 

індивідуальну реактивність організму пацієнтів із ЦД2 і обґрунтовував 

можливість формування кластерів (об'єднань) рецепторів, взаємодія яких може 

змінювати функціональний стан Тц. 

Наведена вище характеристика рецепторів Тц, по-перше, свідчила, що 

низка факторів патогенезу ЦД2 (зокрема, активація симпато-адреналової 

системи і ремоделювання міжклітинного матриксу з підвищенням експресії 

колагену) провокували гіперреактивність Тц, по-друге, відсутність за цих умов 

ДМП демонструвала, що на ранній стадії ДР адреналін і колаген не запускали 

механізми набряку сітківки, можливо, впливаючи на спектр секретованих 

біологічно активних речовин. 

Далі ми шукали відповідь на питання: чи змінюватиметься кластер 

активності рецепторів Тц при прогресуванні ДР за умов відсутності ДМП і 

ДМН, зокрема, в пацієнтів із легкою стадією НПДР? 

Дослідження пацієнтів із легкою стадією НПДР виявило наявність 

гіперреактивності Тц стосовно трьох агоністів: адреналіну, колагену і Ан-2. 

При цьому, якщо реакції Тц на адреналін і колаген були на такому ж рівні, як ів 

пацієнтів із ДР без змін на очному дні, то рекція на АДФ –менша на 7,3% 

(р<0,05), а реакція на Ан-2 і ФАТ – вища відповідно на 7,3% (р<0,05) і 9,5% 

(р<0,01). Розбіжності індукованої АТц (%) у пацієнтів 1-ї групи з ДР наведені в 

табл. 4.2. 

Отже, у пацієнтів 1-ї групи з ранньою стадією ДР за умов відсутності ДМП 

були виявлені схожі особливості реакції Тц на агоністи; причому 

гіперреактивність Тц на адреналін і колаген не супроводжував набряк сітківки. 



153 

Необхідно підкреслити, що адреналін залишався провідним індуктором АТц, 

що підтверджує значення функціонального стану Тц I і III квартилів. 2-й 

кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів із легкою стадією НПДР наведено 

в табл. 4.3. 

Таблиця 4.2 

Розбіжності індукованої АТц (%) у пацієнтів 1-ї групи із ДР 

 

Індуктор АТц 

ДР-0, n=18 

(I стадія за шкалою балів 

ETDRS) 

Легка стадія НПДР, n=14 

(II стадія за шкалю балів 

ETDRS) 

Ме QI  QIII Ме QI  QIII 

Колаген (1,0 мг/мл) 75,5 58,0- 82,0 67,5 63,0-70,0 

Адреналін (2,5 мкМ) 73,0 67,0-77,0 71,5 70,0-74,0 

Ан-2 (1,0 мкМ) 55,0 51,0-58,0 59,0* 57,0-60,0 

АДФ (2,5 мкМ) 54,5 50,0-59,0 50,5* 49,0-52,0 

ФАТ (75,0 мкМ) 47,5 46,0-50,0 52,0** 50,0-54,0 

Примітки: 

1. * – вірогідність розбіжностей АТц при легкій стадії НПДР стосовно ДР 

без змін на очному дні на рівні p<0,05; 

2. ** – вірогідність розбіжностей АТц при легкій стадії НПДР стосовно 

ДР без змін на очному дні на рівні p<0,01. 

Таблиця 4.3 

2-й кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів 

із легкою стадією НПДР (n=14) 

 

Агоніст Ме QI  QIII 

Адреналін 

(2,5 мкМ) 
71,5 70,0-74,0 

Колаген 

(1,0 мг/мл) 

67,5 

Радреналіну =0,004 
63,0 – 70,0 

Ан-2 

(1,0 мкМ) 

59,0 

Рколагену <0,001 
57,0 – 60,0 

ФАТ 

(75,0 мкМ) 

52,0 

РАн-2 <0,001 
50,0 – 54,0 

АДФ 

(2,5 мкМ) 

50,5 

РФАТ =0,192 
49,0 – 52,0 

Примітка. Р – вірогідність розбіжностей АТц стосовно ефекту 

попереднього агоніста. 
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У всіх обстежених пацієнтів виявлено гіперреактивність 

α2-адренорецепторів. Реакція Тц на адреналін перевищувала реакцію на колаген 

і Ан-2 відповідно на 5,9% і 21,2% (р<0,05). При порівнянні функціональної 

активності рецепторів Тц (табл. 4.3) привернуло увагу поступове зменшення 

реакції Тц на використаних агоністів. Наприклад, реакція Тц на Ан-2 була на 

11,9% (р<0,001) меншою, ніж на колаген; на ФАТ на 11,8% (р<0,001) меншою, 

ніж на Ан-2; і тільки реакція Тц на АДФ статистично значуще не відрізнялася 

від реакції на ФАТ (р=0,192). Реактивність Тц на ФАТ і АДФ відповідала 

показникам нормореактивності. 

Отже, у пацієнтів із легкою стадією НПДР кластер активності рецепторів 

Тц трохи змінювався і виглядав так: активність α2-адренорецептора > 

активності GPVI-рецептор > активності АТ1-рецептора > активності ФАТ-

рецептора = активності пуринових рецепторів (2-й кластер). Статистично 

значуща зміна – зростання реакції Тц на Ан-2 (р<0,05). 

Отже, у пацієнтів 1-ї групи було виявлено два основних кластери Тц (1-

й і 2-й), які враховували функціональну активність досліджених рецепторів 

(α2-адренорецепторів, пуринових рецепторів, GPVI, АТ1- та ФАТ-

рецепторів). Кластери співпадали за підвищенням активності α2-адрено- та 

GPVI-рецепторів, за нормальною реактивністю пуринових і ФАТ-рецепторів, 

але відрізнялися різним ступенем реактивності АТ1-рецепторів. Тож саме Ан-

2 може бути фактором прогресування від стадії ДР без змін на очному дні до 

легкої стадії НПДР без ДМП та ДМН. 

 

4.2 Порушення реактивності тромбоцитів у пацієнтів із ДМП і НПДР 

У цьому підрозділі була поставлена задача з’ясувати відмінності 

проагрегантного стану Тц при прогресуванні діабетичної ретинопатії від 

легкої до помірної стадії НПДР. У пацієнтів із ДМП при помірній НПДР було 

виявлено гіперреактивність Тц до чотирьох агоністів: колагену, адреналіну, 

Ан-2 і ФАТ. Дані розбіжностей індукованої АТц (%) у пацієнтів із ДМП при 

НПДР представлені в табл. 4.4. 
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Таблиця 4.4 

Розбіжності індукованої АТц (%) у пацієнтів із ДМП при НПДР 

 

Індуктор АТц 

Легка стадія НПДР, 

n=14 (II стадія за шкалою 

балів ETDRS) 

Помірна стадія НПДР, 

n=18 (III стадія за шкалою 

балів ETDRS) 

Ме QI  QIII Ме ± m QI  QIII 

Адреналін (2,5 мкМ) 71,5 70,0-74,0 78,0** 76,0-79,0 

Ан-2 (1,0 мкМ) 59,0 57,0-60,0 71,5*** 69,0-74,0 

Колаген (1,0 мг/мл) 67,5 63,0-70,0 61,0 57,0-74,0 

ФАТ (75,0 мкМ) 52,0 50,0-54,0 62,0*** 60,0-64,0 

АДФ (2,5 мкМ) 50,5 49,0-52,0 53,0** 52,0-55,0 

Примітки: 

1. ** – вірогідність розбіжностей АТц при помірній стадії НПДР стосовно 

легкої стадії НПДР на рівні p<0,01; 

2. *** – вірогідність розбіжностей АТц при помірній стадії НПДР стосовно 

легкої стадії НПДР на рівні p<0,001. 

 

У порівнянні з легкою стадією НПДР (за відсутності ДМП) при помірній 

НПДР була виявлена більша реактивність Тц до Ан-2 (на 21,2%; р0,001), ФАТ 

(на 19,%; р0,001) і адреналіну (на 9,1%; р0,05). Реакція Тц на колаген 

відповідала діапазону гіперреактивності (57-74%) і фактично не відрізнялася у 

підгрупах. Необхідно підкреслити, що при аналізі реактивності Тц у пацієнтів 

із помірною стадією НПДР провідним фактором індукції АТц також був 

адреналін, стосовно якого ефект Ан-2 був меншим на 8,3%, ФАТ – на 10,5%, 

колагену – на 11,8% і АДФ – на 32,1% (р0,01). 

У пацієнтів зберігався гіперадренореактивний тромбогенний фенотип. У 

цьому фенотипі реакція Тц на колаген і ФАТ становила відповідно на 14,7% на 

13,3% менше, ніж на Ан-2, (р<0,001); а реакція Тц на АДФ була на 14,5% 

меншою, ніж на ФАТ (р<0,001). 

Отже, у пацієнтів при легкій та помірній стадіях НПДР була виявлена 

загальна риса – гіперреактивність Тц на колаген на тлі нормореактивності до 

АДФ; а отже, ремоделювання міжклітинного матриксу сполучної тканини можна 

було вважати стереотипним механізмом на ранніх стадіях розвитку НПДР. 
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До особливостей реактивності Тц пацієнтів із ДМП при помірній стадії 

НПДР можна віднести зростаючий вплив адреналіну, Ан-2 і ФАТ (р0,01). 

Цей феномен відображав підвищення стимуляції α2-адрено-, АТ1- і ФАТ-

рецепторів Тц при прогресуванні порушень у симпато-адреналовій і ренін-

ангіотензиновій системах та при зростанні тяжкості запалення. За цих умов 

відтворювався якісно новий рівень гіперреактивності Тц,  наслідком чого 

могла бути зміна спектру секретованих речовин, що обумовлювало й певні 

морфологічні зміни на очному дні (збільшення кількості мікроаневризм і 

мікрогеморагій, появу ватних ексудатів, інтраретинальних мікросудинних 

аномалій та сегментарного розширення вен сітківки). Відтак прояви активації 

симпато-адреналовій, ренін-ангіотензиновій систем і запальної реакції 

можна розглядати як фактори ризику розвитку ДМП при переході від легкої 

до помірної стадії НПДР. 

Досі невідомо, чи відрізняється функціональна активність Тц при ДМП 

за умов розвитку ДМН. Чому при одній і тій самій стадії ДМП в одних 

пацієнтів виникає ДМН, а в інших – ні? Відповіді на ці питання потрібні у 

зв’язку з пошуком інформативних індикаторів для прогнозування ризику 

розвитку ДМН. У цьому контексті необхідно підкреслити, що група пацієнтів 

із ДМП при помірній стадії НПДР гетерогенна з погляду наявності ДМН.  

Отже, мало сенс перерозподілити пацієнтів із ДМП з помірною стадією 

НПДР на дві групи: підгрупу А – 10 (55,6%) пацієнтів, у яких виявлений ДМН 

(товщина сітківки в центральній зоні > 300мкм), та підгрупу Б – 8 (44,4%) 

пацієнтів, у яких ДМН не діагностовано . Порівняння функціональної 

активності Тц у пацієнтів із ДМП в межах однієї стадії ДР при наявності і 

відсутності ДМН дозволило відповісти на ключове питання – які фактори 

патогенезу ДМП при помірній стадії НПДР впливали на розвиток ДМН, 

тобто були специфічними для зростання проникливості ГРБ і акумуляції 

інтерстиціальної рідини в макулі сітківки. 

3-й кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів із помірною стадією 

НПДР при наявності ДМН (підгрупа А, n=10) наведено в табл. 4.5. 
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Таблиця 4.5 

3-й кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів  

із помірною стадією НПДР при наявності ДМН (підгрупа А, n=10) 

 

Агоніст 
Середнє значення 

АТц (%), ±m 
Minimum Maximum 

Лівий 

(95% ВІ) 

Правий 

(95%ВІ) 

Адреналін 

(2,5 мкМ) 
76,9±0,9 71 81 74,9 78.9 

Ан-2 

(1,0 мкМ) 

72,7±1,0 

Радреналіну =0,007 
65 77 70,3 75,1 

ФАТ 

(75,0 мкМ) 

63,1±1,3 

РАн-2 <0,01 
57 77 60,8 65,3 

Колаген 

(1,0 мг/мл) 

57,5±3,5 

РФАТ <0,001 
55 62 55,9 59,0 

АДФ 

(2,5 мкМ) 

53,8±1,2 

Рколагену =0,016 
50 63 51,0 56,6 

Примітка. Р – вірогідність розбіжностей АТц стосовно ефекту 

попереднього агоніста. 

 

Як видно з табл. 4.5, в групі А при наявності ДМН зберігалася 

гіперреактивність Тц стосовно чотирьох агоністів: адреналіну, Ан-2, ФАТ і 

колагену. Аналіз адренореактивності Тц (розмах амплітуди АТц від 

мінімальної до максимальної та 95% ВІ) свідчив, що у всіх пацієнтів була 

гіперреактивність α2-адренорецепторів у діапазоні 71-81%. Реакція Тц на 

адреналін перевищувала реакцію на Ан-2 на 5,8% (р=0,007), ФАТ – на 21,9% 

(р<0,001), колагену – на 33,7% (р<0,001), АДФ – на 42,9% (р<0,001). Кластер 

активності рецепторів виглядав так: активність α2-адренорецептора > 

активності АТ1-рецептора > активності ФАТ-рецептора > активності GPVI-

рецептора > активності пуринових рецепторів (3-й кластер рецепторів). 

У пацієнтів групи Б з помірною стадією НПДР при відсутності ДМН також 

виявлено гіперреактивність α2-адренорецепторів у діапазоні 76-81%. 4-й 

кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів із помірною стадією НПДР при 

відсутності ДМН (підгрупа Б, n=8) наведено в табл. 4.6. 

X
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Таблиця 4.6 

4-й кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів  

із помірною стадією НПДР при відсутності ДМН (підгрупа Б, n=8) 

 

Агоніст 
Середнє значення 

АТц (%), ±m 
Minimum Maximum 

Лівий 

(95% ВІ) 

Правий 

(95%ВІ) 

Адреналін 

(2,5 мкМ) 
78,4±0,7 76 81 76,7 80,0 

Колаген 

(1,0 мг/мл) 

75,5±0,9 

Радреналіну =0,022 
73 79 73,4 77,5 

Ан-2 

(1,0 мкМ) 

69,2±1,0 

Рколагену <0,001 
65 74 66,8 71,7 

ФАТ 

(75,0 мкМ) 

61,1±0,8 

РАн-2 <0,001 
58 65 59,3 62,9 

АДФ 

(2,5 мкМ) 

53,2±0,7 

РФАТ <0,001 
50 56 51,6 54,8 

Примітка. Р – вірогідність розбіжностей АТц стосовно ефекту 

попереднього агоніста. 

 

Як видно із табл. 4.6., реакція Тц на адреналін перевищувала реакцію на 

колаген на 3,8% (р=0,022), Ан-2 – на 13,3% (р<0,001), ФАТ – на 28,3% (р<0,001), 

АДФ – на 47,4% (р<0,001). Кластер активності рецепторів Тц в групі Б мав інший 

вигляд: активність α2-адренорецептора > активності GPVI-рецептора > активності 

АТ1-рецептора > активності ФАТ-рецептора > активності пуринових рецепторів 

(4-й кластер функціонального стану рецепторів). 

Встановлено, що у пацієнтів із ДМП при помірній стадії НПДР при 

наявності чи відсутності ДМН відрізнялася реакція Тц на колаген і Ан -2. За 

наявності ДМН реакція Тц на Ан-2 перевищувала відповідну в групі 

пацієнтів без ДМН на 5,1% (р<0,05), натомість при відсутності ДМН 

реактивність Тц до колагену перевищувала на 31,3% (р<0,001) відповідну 

реакцію в групі пацієнтів без ДМН. Реакція Тц до адреналіну, ФАТ і АДФ 

статистично значуще не відрізнялася (р>0,05). Дані індукованої АТц (%) у 

пацієнтів з ДМП при помірній стадії НПДР за наявності ДМН (підгрупа А) та 

без нього (підгрупа Б) наведено в табл. 4.7. 

X
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Таблиця 4.7 

Індукована АТц (%) у пацієнтів із ДМП при помірній стадії НПДР  

за наявності ДМН (підгрупа А) та без нього (підгрупа Б) 

 

Індуктор АТц 
Підгрупа А (n=10) Підгрупа Б (n=8) 

± SD Min–Max ± SD Min –Max 

Адреналін (2,5 мкМ) 76,9±0,9 71,0-81,0 78,4±0,7 76,7-81,0 

Колаген (1,0 мг/мл) 57,5±0,7*** 55,0-62,0 75,5± 0,9 73,0-79,0 

Ан-2 (1,0 мкМ) 72,7± 1,0* 65,0-77,0 69,2± 1,0 65,0-74,0 

ФАТ (75,0 мкМ) 63,1±1,0 57,0-67,0 61,1±0,8 58,0-65,0 

АДФ (2,5 мкМ) 53,8±1,2 50,0-63,0 53,2±0,7 50,0-56,0 

Примітки: 

1. * – вірогідність розбіжностей АТц в групі А стосовно групи Б на рівні 

p<0,05; 

2. *** – вірогідність розбіжностей АТц в групі А стосовно групи Б на рівні 

p<0,001. 

 

Отже, у пацієнтів із ДМП при помірній стадії НПДР встановлено 

гіперадренореактивний фенотип Тц, який характеризується двома кластерами 

функціонального стану рецепторів, що відбивають різний ступінь індукуючого 

впливу Ан-2 і колагену на Тц залежно від наявності ДМН. Ефекти цих 

патогенетичних факторів полярні: при наявності ДМН зафіксовано більш 

високу реакцію Тц на Ан-2 (3-й кластер функціональної активності рецепторів), 

що засвідчило суттєве зростання активності ренін-ангіотензинової системи 

(внаслідок чого підвищувалася сенситивність АТ1-рецепторів Тц), натомість 

стан міжклітинного матриксу сітківки залишався стабільним 

(нормореактивність GPVI-рецепторів, чи їх невелика гіперреактивність у 

частини пацієнтів). 

Протилежний ефект демонстрував 4-й кластер за відсутності ДМН у 

пацієнтів із помірною стадією НПДР: зростала реакція Тц на колаген 

(підвищувалася сенситивність GPVI-рецепторів Тц), натомість активність 

ренін-ангіотензинової системи зменшувалася (знижувалася гіперреактивність 

АТ1-рецепторів Тц). 

X X
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Зіставлення функціональної активності Тц у групі А в пацієнтів із ДМП і 

ДМН при помірній стадії НПДР і пацієнтів 1-ї групи (контрольна група), в яких 

відсутня патологія центральної зони сітківки, дозволило встановити чинники 

активації Тц, які обумовлювали розвиток ДМП, асоційованої з ДМН при 

прогресуванні ДР. 

У групі А була виявлена гіперреактивність Тц до чотирьох агоністів – 

адреналіну, колагену, Ан-2 і ФАТ; в контрольній групі була встановлена 

нормореактивність Тц при дії ФАТ і АДФ, також виникала невелика 

гіперреактивність (АТц до 60%) під впливом Ан-2. Розбіжності індукованої 

АТц (%) у пацієнтів за відсутності і наявності ДМН представлені в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 

Розбіжності індукованої АТц (%) у пацієнтів  

за відсутності і наявності ДМН 
 

Індуктор АТц 

Легка стадія НПДР за 

відсутності ДМН 

(1-а група, n=14) 

Помірна стадія НПДР за 

наявності ДМН 

(2-а група; підгрупа А, n=10) 

Ме QI  QIII Ме QI  QIII 

Адреналін (2,5 мкМ) 71,5 70,0-74,0 78,0** 76,0-79,0 

Колаген (1,0 мг/мл) 67,5 63,0-70,0 61,0** 57,0-74,0 

Ан-2 (1,0 мкМ) 59,0 57,0-60,0 71,5*** 69,0-74,0 

ФАТ (75,0 мкМ) 52,0 50,0-54,0 62,0*** 60,0-64,0 

АДФ (2,5 мкМ) 50,5 49,0-52,0 53,0 52,0-55,0 

Примітки: 

1. ** – вірогідність міжгрупових розбіжностей на рівні p<0,01; 

2. *** – вірогідність міжгрупових розбіжностей на рівні p<0,001. 

 

Реакція Тц на Ан-2 в групі пацієнтів без ДМН (1-а група) перевищувала 

таку саму в іншій групі на 25,4% (р<0,001), ФАТ – на 24,0% (р<0,001) і 

адреналіну – на 9,9% (р<0,01). Реакція Тц на колаген і АДФ була порівнянною 

(р>0,05). 

Відтак у пацієнтів із ДМП, асоційованою з ДМН і помірною НПДР, була 

встановлена гіперреактивність Тц на адреналін, Ан-2 і ФАТ, а отже, наведені 

агоністи відіграли роль у патогенезі ДМН. 
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Надалі було вирішене питання – чи відрізнявся проагрегантний стан Тц, та 

чи змінювалася функціональна активність рецепторів Тц при прогресуванні ДР 

від помірної до важкої стадії НПДР. У пацієнтів із важкою стадією НПДР 

відзначено гіперреактивність Тц стосовно всіх досліджених агоністів: колагену, 

адреналіну, Ан-2, АДФ і ФАТ. Розбіжності індукованої АТц (%) у пацієнтів із 

помірною і важкою стадіями НПДР представлені в табл. 4.9. 

Таблиця 4.9 

Розбіжності індукованої АТц (%) у пацієнтів із помірною 

і важкою стадіями НПДР 

 

Індуктор АТц 

Помірна стадія НПДР, n=18 

(III стадія відповідно до 

шкали балів ETDRS) 

Важка стадія НПДР, n=11 

(IV стадія відповідно до 

шкали балів ETDRS) 

Ме QI  QIII Ме QI  QIII 

Ан-2 (1,0 мкМ) 71,5 69,0-74,0 70,0 65,0-79,0 

АДФ (2,5 мкМ) 53,0 52,0-55,0 70,0*** 69,0-73,0 

Колаген (1,0 мг/мл) 61,0 57,0-74,0 65,0 60,0-75,0 

ФАТ (75,0 мкМ) 62,0 60,0-64,0 63,0 60,0-67,0 

Адреналін (2,5 мкМ) 78,0 76,0-79,0 60,0*** 76,0-79,0 

Примітка. *** – вірогідність розбіжностей АТц при важкій стадії НДПР 

стосовно помірної стадії НПДР на рівні p<0,001. 

 

У порівнянні з помірною стадією НПДР була виявлена більша реактивність 

Тц до АДФ (на 23,0%; р0,001). Реакція Тц на Ан-2, колаген і ФАТ відповідала 

діапазону гіперреактивності (60-79%), було зіставлено відповідні показники в 

обох підгрупах. 

У пацієнтів із помірною і важкою стадіями НПДР були виявлені загальні 

риси: гіперреактивність Тц на адреналін, Ан-2, ФАТ і колаген, а отже, активація 

симпато-адреналової та ренін-ангіотензинової систем, запалення і 

ремоделювання міжклітинного матриксу сполучної тканини були 

стереотипними механізмами патогенезу НПДР, що забезпечували зростання 

морфологічних змін на очному дні. До особливостей реактивності Тц пацієнтів 

із важкою стадією НПДР можна було віднести зростаючий вплив АДФ 

(р0,001). 
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Цей феномен відображав підвищення стимуляції пуринових (Р2Y12- і 

P2Y1-) рецепторів Тц внаслідок прогресування порушень пуринергічної 

системи ока. У зв’язку з цим функціональну активність пуринових рецепторів 

Тц можна вважати інформативним індикатором для прогнозування ризику 

прогресування НПДР. 

У 6 (54,6%) пацієнтів 2-ї групи з важкою стадією НПДР була виявлена ДМП 

з ДМН (підгрупа C), ще у 5 (45,4%) – діагностована ДМП, але ознаки ДМН були 

відсутні (підгрупа D). Встановлено, що в групі С зберігалася гіперреактивність Тц 

(АТц>55%) стосовно всіх агоністів: Ан-2, АДФ, ФАТ, колагену й адреналіну. 5-й 

кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів із важкою стадією НПДР за 

наявності ДМП і ДМН (підгрупа С, n=6) наведено в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 

5-й кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів із важкою стадією 
НПДР за наявності ДМП і ДМН (підгрупа С, n=6) 

 

Агоніст 
Середнє значення 

АТц (%), ±m 
Min Max 

Лівий 
(95% ВІ) 

Правий 
(95% ВІ) 

Ан-2 
(1,0 мкМ) 

77,2± 1,6 70 81 73 81,3 

АДФ 
(2,5 мкМ) 

70,7±1,2 
РАн-2 =0,009 

66 74 67,6 73,8 

ФАТ 
(75,0 мкМ) 

65,8±0,8 
РАДФ =0,007 

63 68 63,8 67,9 

Колаген 
(1,0 мг/мл) 

61,0±1,6 
РФАТ <0,001 

55 65 56,7 65,2 

Адреналін 
(2,5 мкМ) 

60,8±0,6 
Рколаген =0,931 

59 63 59,3 62,4 

Примітка. Р – вірогідність розбіжностей АТц стосовно ефекту 
попереднього агоніста. 

 

Аналіз амплітуди АТц свідчив, що у всіх обстежених пацієнтів була 

гіперреактивність АТ1-рецепторів у діапазоні 70-81%. Реакція Тц на Ан-2 

перевищувала реакцію на АДФ на 9,2% (р=0,009), ФАТ – на 17,3% (р<0,001), 

колагену – на 26,6% (р<0,001), адреналіну – на 27% (р<0,001). 

Кластер активності рецепторів Тц мав такий вигляд: АТ1-рецептори > 

пуринові рецептори > ФАТ-рецептори > GPVI-рецептори = α2-адренорецептори 

(5-й кластер рецепторів). 

X
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У пацієнтів групи D з важкою стадією НПДР за наявності ДМП і відсутності 

ДМН також була виявлена гіперреактивність GPVI-рецепторів, але в діапазоні 

72-80%. 6-й кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів із важкою стадією 

НПДР за відсутності ДМП (підгрупа D, n=5) представлено в табл. 4.11. 

Таблиця 4.11 

6-й кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів із важкою стадією 

НПДР за відсутності ДМП (підгрупа D, n=5) 

 

Агоніст 
Середнє значення 

АТц (%), ±m 
Min Max 

Лівий 

(95% ВІ) 

Правий 

(95% ВІ) 

Колаген 

(1,0 мг/мл) 
75,8± 1,4 72 80 71,8 79,8 

АДФ 

(2,5 мкМ) 

70,4±1,0 

Рколагену =0,015 
68 74 67,5 73,3 

Ан-2 

(1,0 мкМ) 

66,2± 1,0 

РАДФ =0,022 
64 70 63,2 69,2 

ФАТ 

(75,0 мкМ) 

61,0±0,8 

РАн-2 =0,005 
59 63 58,7 63,3 

Адреналін 

(2,5 мкМ) 
60,6±0,6 59 62 58,9 62,3 

Примітка. Р – вірогідність розбіжностей АТц стосовно ефекту 

попереднього агоніста. 

 

Реакція Тц на колаген перевищувала відповідь на АДФ на 7,7% (р=0,015), 

на Ан-2 – на 14,5% (р<0,001), на ФАТ – на 24,2% (р<0,001), на адреналін – на 

25,1% (р<0,001). Кластер активності рецепторів Тц мав інший вигляд: 

активність GPVI-рецептора > активності пуринових рецепторів > активності 

АТ1-рецептора > активності ФАТ-рецептора = активності α2-адренорецептора 

(6-й кластер). 

За наявності ДМН реакція Тц на Ан-2 перевищувала таку саму в групі 

пацієнтів без ДМН на 16,6% (р<0,001) і ФАТ – на 7,9% (р<0,01), натомість за 

відсутності ДМН реактивність Тц до колагену перевищувала таку саму реакцію 

на 24,3% (р<0,001) порівняно з групою пацієнтів без ДМН. Реакція Тц на 

адреналін і АДФ статистично значуще не відрізнялася (р>0,05). 

Порівняння функціональної активності рецепторів Тц у підгрупах С і D 

свідчило, що Ан-2 і ФАТ відтворювали гіперреактивність Тц і могли стати 

X
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причиною розвитку ДМН у пацієнтів із ДМП при важкій стадії НПДР. 

Важливим було зіставлення функціональної активності Тц у групі С у 

пацієнтів із важкою стадією НПДР за наявності ДМП і ДМН і пацієнтів 1-ї 

групи, в яких патологія центральної зони сітківки була відсутня (рис. 4.1). 

 

А 

Б 

 

Рис. 4.1 Розбіжності індукованої АТц (%): А – у пацієнтів 1-ї групи (ДР без 

змін на очному дні + легка стадія НПДР; n=32) за відсутності ДМП і ДМН; 

Б – у пацієнтів 2-ї групи (важка стадія НПДР за наявності ДМП і ДМН; підгрупа 

С, n=6). По осі абсцис – агоністи, які використовували для дослідження 

агрегації. По осі ординат – АТц (%). Межі прямокутника відповідають I та III 

квартилям; лінія всередині прямокутника відображає медіанне значення 

(наведено 95% ВІ медіани); крайні планки похибок відповідають 

максимальному (за винятком точок, віддалених більш ніж на 1,5 

міжквартильного розмаху від III квартилю) та мінімальному значенням 
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За наявності ДМП, асоційованої з ДМН, три агоністи – Ан-2, ФАТ і АДФ – 

відтворювали гіперреактивність Тц у діапазоні від 63% до 81%, натомість у 1-й 

групі спостерігалась нормореактивність Тц при дії ФАТ і АДФ, чи виникала 

невелика гіперреактивність (АТц до 59%) під впливом Ан-2. Розбіжності 

індукованої АТц (%) у пацієнтів із ДМП при важкій стадії НПДР за умов 

наявності (підгрупа C) та відсутності ДМН (підгрупа D) наведені в табл. 4.12. 

Таблиця 4.12 

Розбіжності індукованої АТц (%) у пацієнтів із ДМП при важкій стадії 

НПДР за умов наявності (підгрупа C) та відсутності ДМН (підгрупа D) 

 

Індуктор 

АТц 

Підгрупа С, n=6 Підгрупа D, n=5 

Середнє значення 

АТц (%), ± SD 
Min-Max 

Середнє значення 

АТц (%), ± SD 
Min-Max 

Колаген 

(1,0 мг/мл) 
61,0±1,6*** 55,0-65,0 75,8±1,4 72,0-80,0 

АДФ 

(2,5 мкМ) 
70,7±1,2 66,0-74,0 70,4±1,0 68,0-74,0 

Ан-2 

(1,0 мкМ) 
77,2±1,6*** 70,0-81,0 66,2±1,1 64,0-70,0 

ФАТ 

(75,0 мкМ) 
65,8±0,8** 63,0-68,0 61,0±0,8 59,0-63,0 

Адреналін 

(2,5 мкМ) 
60,8±0,6 59,0-63,0 60,6±0,6 59,0-62,0 

Примітки: 

1. ** – вірогідність розбіжностей у підгрупах на рівні p<0,01; 

2. *** – вірогідність розбіжностей у підгрупах на рівні p<0,001. 

 

У групі С реакція Тц на Ан-2 перевищувала відповідну в 1-й групі на 36,1% 

(р<0,001), ФАТ – на 32,7% (р<0,001) і АДФ – на 31,5% (р<0,001); реактивність Тц 

до адреналіну і колагену була нижчою відповідно на 14,7% (р<0,001) і 11,1% 

(р<0,01). 

Отже, при важкій стадії НПДР у пацієнтів із ДМП, асоційованою з ДМН, у 

порівнянні з групою пацієнтів без ДМН (1-а група) змінювалась активність всіх 

досліджених рецепторів Тц, причому реакція Тц на Ан-2, ФАТ і АДФ зростала, 

а отже, механізми активації Тц брали участь у розвитку морфологічних змін на 

очному дні, властивих важкій стадії ДР. 

X X
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Виникало питання – чи можлива взаємодія патогенетичних чинників ЦД2 

при розвитку ДМН у пацієнтів із ДМП при помірній і важкій стадіях НПДР? 

Для обох стадій НПДР була характерною гіперреактивність АТ1-рецептора, 

ФАТ-рецептора, α2-адренорецептора і GPVI-рецептора та нормореактивність 

чи гіперреактивність пуринових рецепторів (рис. 4.2). 

А 

Б 

 

Рис. 4.2 Варіабельність індукованої АТц у пацієнтів 2-ї групи за наявності 

ДМН. По осі абсцис – агоністи, які використовували для дослідження агрегації 

при помірній (А; 3-й кластер) і важкій (Б; 5-й кластер) стадіях НДПР. По осі 

ординат – АТц (%). Межі прямокутника відповідають I та III квартилям; лінія 

всередині прямокутника відображає медіанне значення (наведено 95% ВІ 

медіани); крайні планки похибок відповідають максимальному (за винятком 

точок, віддалених більш ніж на 1,5 міжквартильного розмаху від III квартилю) 

та мінімальному значенням 
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Тобто ізольовані ефекти кожного агоніста самі по собі могли стати 

факторами ризику тромбогенезу, розвитку ДМП і ДМН. Логічно припустити, 

що за наявності різноманітних патогенетичних чинників ЦД2 функціонувала 

система їх взаємодії на рівні таргетної клітини, в цьому випадку – Тц, – що 

забезпечувало існування ампліфаєрних механізмів їх активації . 

Проведений аналіз АТц у пацієнтів 2-ї групи (з помірною та важкою 

стадіями) за наявності ДМН виявив зв’язок високого ступеня вираженості 

між Ан-2-індукованою АТц та АТц при дії АДФ (r=0,894; р< 0,001) і зв’язок 

середнього ступеня між Ан-2-індукованою АТц та АТц, індукованої 

колагеном і адреналіном (відповідно r=0,657; р=0,006 і r=0,588; р=0,017) . 

Отже, активація ренін-ангіотензинової системи була зв’язана з 

ремоделюванням міжклітинного матриксу (зростанням експозиції колагену) 

й активацією симпато-адреналової системи, що могло критично підсилювати 

функціональну (секреторну) активність Тц, наслідком чого було зростання 

проникливості ГРБ при НПДР. 

 

4.3 Порушення реактивності тромбоцитів у пацієнтів із ДМП при ПДР 

Завданням цього підрозділу дослідження було встановлення провідних 

детермінант діабетичної макулопатії та ризику діабетичного макулярного 

набряку в пацієнтів із проліферативною діабетичною ретинопатією та цукровим 

діабетом 2 типу на підставі аналізу активності рецепторів Тц. 

Окремо були проаналізовані результати дослідження 21 пацієнта з ДМП 

при ПДР (3-я група), серед яких було 10 пацієнтів віком понад 70 років 

(похилий вік,74,0±1,3 роки) і 11 – молодших 60 років (середній вік пацієнтів 

54,0±2,8 рік). У пацієнтів обох вікових діапазонів встановлено  

гіперреактивність стосовно Ан-2 і адреналіну (рис. 4.3), причому в осіб 

похилого віку реакція Тц на означені агоністи була на 9,9% (р<0,001) і 8,2% 

(р<0,001) вищою. 
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А 

Б 

 

Рис. 4.3 Варіабельність АТц, індукованої Ан-2 (А) й адреналіном (Б) у 

пацієнтів 3-ї групи. По осі абсцис – групи пацієнтів різного віку: Ан2_60 – і 

Адр_60 – реакція на агоністи в пацієнтів, молодших 60 років; Ан2_65 і Адр_65 

– реакція на агоністи в пацієнтів, старших за 65 років. По осі ординат – АТц (%). 

Межі прямокутника відповідають I та III квартилям; лінія всередині 

прямокутника відображає медіанне значення (наведено 95% ВІ медіани); крайні 

планки похибок відповідають максимальному (за винятком точок, віддалених 

більш ніж на 1,5 міжквартильного розмаху від III квартиля) та мінімальному 

значенням 

 

Протилежну картину спостерігали при аналізі АТц-індукованої колагеном 

(рис. 4.4). У пацієнтів середнього віку АТц була на 8,5% (р=0,014) більшою, ніж 

у пацієнтів похилого віку. 
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Рис. 4.4 Варіабельність АТц, індукованої колагеном, у пацієнтів 3-ї групи. 

По осі абсцис – групи пацієнтів різного віку: Кол_60 – молодші 60 років і 

Кол_70 – старші 70 років. По осі ординат – агрегація (%). Межі прямокутника 

відповідають I та III квартилям; лінія всередині прямокутника відображає 

медіанне значення (наведено 95% ВІ медіани); крайні планки похибок 

відповідають максимальному (за винятком точок, віддалених більш ніж на 1,5 

міжквартильного розмаху від III квартиля) та мінімальному значенням 

 

Отже, вік пацієнта понад 70 років може бути фактором ризику розвитку 

ДМП, що пов'язано з гіперреактивністю АТ1-рецепторів і α2-адренорецепторів, 

що забезпечувало зниження мікроциркуляції в сітківці. 

З іншого боку, ремоделювання міжклітинного матриксу при розвитку 

запалення і гіперреактивність GPVI-рецепторів Тц може відображати наявність 

умов для зростання проникливості ГРБ. 

Також ми вирішували, чи залежить активність ФАТ-рецепторів (що 

відображало зростання запалення) від тривалості ЦД? Для відповіді на це 

запитання були проаналізовані результати дослідження 11 пацієнтів, у яких 

тривалість ЦД не перевищувала 10 років і 20 пацієнтів, у яких тривалість 

захворювання склала понад 10 років (рис. 4.5). У пацієнтів обох вікових 

діапазонів зафіксовано гіперреактивність стосовно ФАТ; в осіб із більшою 

тривалістю ЦД2 відповідь Тц на агоніст була вищою на 9,5% (р=0,014). 
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Рис. 4.5 Варіабельність ФАТ-індукованої АТц у пацієнтів 3-ї групи. По осі 

абсцис – групи пацієнтів із різною тривалістю ЦД2: ФАТ_10 – менше 10 років) 

і ФАТ_11 – більше 10 років. По осі ординат – АТц (%). Межі прямокутника 

відповідають I та III квартилям; лінія всередині прямокутника відображає 

медіанне значення (наведено 95% ВІ медіани); крайні планки похибок 

відповідають максимальному (за винятком точок, віддалених більш ніж на 1,5 

міжквартильного розмаху від III квартиля) та мінімальному значенням 

 

Отже, тривалість ЦД2 могла бути фактором ризику ДМП, що пов'язано з 

гіперреактивністю ФАТ-рецепторів, внаслідок чого формувалися 

тромбоцитарно-лейкоцитарні агрегати і рекрутували лейкоцити для реалізації 

запалення [467]. 

Аналіз реактивності Тц у пацієнтів із ДМП при ПДР виявив 

гіперреактивність Тц стосовно всіх п’яти агоністів: колагену, адреналіну, Ан-2, 

АДФ і ФАТ. Розбіжності індукованої АТц (%) у пацієнтів із ДМП при важкій 

стадії НПДР і ПДР наведені в табл. 4.13. 

Таблиця 4.13 

Розбіжності індукованої АТц (%) у пацієнтів із ДМП  

при важкій стадії НПДР і ПДР 

 

Індуктор АТц 

Важка стадія НПДР, n=11 

(IV стадія відповідно до 

шкали балів ETDRS) 

ПДР, n=31 

(V стадія відповідно до 

шкали балів ETDRS) 

Ме QI  QIII Ме QI  QIII 

1 2 3 4 5 

Ан-2 

(1,0 мкМ) 
70,0 65,0-79,0 73,0 70,0-80,0 

50

55

60

65

70

75

ФАТ_10 ФАТ_11



171 

продовження табл. 4.13 

1 2 3 4 5 

АДФ 

(2,5 мкМ) 
70,0 69,0-73,0 

75,0 

РНДПР =0,008 
71,0-82,0 

Колаген 

(1,0 мг/мл) 
65,0 60,0-75,0 

70,0 

РАДФ =0,010 
59,0-90,0 

ФАТ 

(75,0 мкМ) 
63,0 60,0-67,0 

62,0 

Рколаген =0,034 
57,0-71,0 

Адреналін 

(2,5 мкМ) 
60,0 60,0-62,0 

57,0 

РНДПР =0,018 

РФАТ =0,002 

55,0-59,0 

Примітки: 

1. РНДПР – вірогідність розбіжностей показників індукованої АТц при ПДР, 

стосовно відповідних показників при важкій стадії НПДР; 

2. у 3-й групі Рагоніст – вірогідність розбіжностей АТц стосовно ефекту 

попереднього агоніста. 

 

У порівнянні з ДМП при важкій стадії НПДР було виявлене зростання 

реактивності Тц у відповідь на стимуляцію АДФ (на 7,1%; р=0,008), та 

зниження реакції до адреналіну (на 5,0%; р0,05). Реакція Тц на Ан-2, колаген 

і ФАТ відповідала діапазону гіперреактивності (57-90%) і була зіставлена в 

обох групах. 

У пацієнтів із ДМП при важкій стадії НПДР та при ПДР були виявлені 

спільні риси: гіперреактивність Тц на Ан-2 і адреналін, ФАТ і колаген. Отже, 

активація симпато-адреналової і ренін-ангіотензинової систем, запалення і 

ремоделювання міжклітинного матриксу сітківки були стереотипними 

механізмами патогенезу ДР. 

До особливостей реактивності Тц пацієнтів із ДМП при ПДР можна було 

віднести зростаючий вплив АДФ (р=0,008), що свідчило про підвищення 

стимуляції пуринових (Р2Y12- і P2Y1-) рецепторів Тц внаслідок прогресування 

порушень пуринергічної системи ока. Дизрегуляцію пуринергічної системи ока 

можна розглядати як фактор ризику прогресування ДМП від важкої стадії 

НПДР до ПДР [468]. 

У пацієнтів із ДМП при ПДР провідними факторами індукції АТц були Ан-

2 і АДФ, ефекти яких статистично значущо не відрізнялися (р>0,05). Порівняно 

з АДФ ефект інших агоністів був меншим: для колагену (на 6,7%; р=0,01), 
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ФАТ (на 17,3%; р=0,001) і адреналіну (на 25%; р=0,001). Якщо порівняти 

активність рецепторів одне до одного, то кластер рецепторів виглядав так: 

активність АТ1-рецептора = активності пуринових рецепторів > активності 

GPVI-рецептора > активності ФАТ-рецепторів > активності α2-

адренорецепторів. Отже, у пацієнтів із ДМП при ПДР і важкій стадії НПДР 

зберігалася гіперреактивність Тц на Ан-2, колаген, ФАТ, АДФ і адреналін. 

У 14 (45,2%) пацієнтів 3-ї групи із ПДР був виявлений ДМН (підгрупа E), 

ще у 17 (54,8%) – ознаки ДМН були відсутніми (підгрупа F). Проведене 

дослідження виявило в групі Е гіперреактивність Тц стосовно всіх агоністів: 

Ан-2, АДФ, ФАТ, колагену і адреналіну. Провідним фактором індукції АТц був 

АДФ; активність пуринових рецепторів до даного агоніста перебувала в 

діапазоні 78-92%. 7-й кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів із ПДР при 

наявності ДМН (підгрупа Е, n=14) наведено в табл. 4.14 

Таблиця 4.14 

7-й кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів із ПДР при наявності 

ДМН (підгрупа Е, n=14) 

 

Агоніст 
Середнє значення 

АТц (%), ±m 
Min Max 

Лівий 

(95% ВІ) 

Правий 

(95% ВІ) 

АДФ (2,5 мкМ) 84,9±0,9 78 92 82,4 87,3 

Ан-2 

(1,0 мкМ) 

81,1±0,8 

РАДФ =0,011 
77 86 79,3 82,8 

ФАТ 

(75,0 мкМ) 

70,6±1,5 

РАн-2 <0,001 
56 78 67,2 73,9 

Колаген 

(1,0 мг/мл) 

58,5± 0,6 

РФАТ <0,001 
54 62 57,1 59,9 

Адреналін (2,5 мкМ) 57,4±0,9 50 65 55,5 59,3 

Примітка. Р – вірогідність розбіжностей АТц стосовно ефекту 

попереднього агоніста. 

 

Реакція Тц на АДФ перевищувала реакцію на Ан-2 на 4,7% (р=0,011), 

ФАТ – на 20,2% (р<0,001), колагену на 45,1% (р<0,001) і адреналіну на 47,9% 

(р<0,001). Якщо порівняти активність рецепторів стосовно одне одного, то 7-й 

кластер рецепторів в групі Е виглядав так: активність пуринових рецепторів > 

X
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активності АТ1-рецептора > активності ФАТ-рецептора > активності GPVI-

рецептора = активності α2-адренорецептора (7-й кластер рецепторів; табл. 4.14). 

У пацієнтів із ПДР групи F за наявності ДМП і відсутності ДМН також 

виявлено гіперреактивність GPVI- рецепторів у діапазоні 75-82%, що 

відповідало 8-му кластеру. Реакція Тц на колаген перевищувала відповідь на 

Ан-2 на 12,3% (р<0,001), АДФ – на 21,9% (р<0,001), ФАТ – на 33,4% (р<0,001) 

і адреналіну – на 36,3% (р<0,001). 8-й кластер активності рецепторів Тц у групі 

Е мав інший вигляд: активність GPVI-рецептора > активності АТ1-рецептора > 

активності пуринових рецепторів > активності ФАТ-рецептора = активності α2-

адренорецептора. 8-й кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів із ПДР за 

відсутності ДМН (підгрупа F, n=17) наведено в табл. 4.15. 

Таблиця 4.15 

8-й кластер активності рецепторів Тц у пацієнтів із ПДР за відсутності 

ДМН (підгрупа F, n=17) 

 

Агоніст 
Середнє значення 

АТц (%), ±m 
Min Max 

Лівий 

(95% ВІ) 

Правий 

(95% ВІ) 

Колаген (1,0 мг/мл) 78,6±1,3 69 85 75,9 81,3 

Ан-2 (1,0 мкМ) 
70,0± 0,7 

Рколагену <0,001 
63 74 68,5 71,5 

АДФ (2,5 мкМ) 
64,5±0,8 

РАн-2 <0,001 
60 70 62,8 66,1 

ФАТ (75,0 мкМ) 
58,9±1,1 

РАДФ <0,001 
54 70 56,5 61,2 

Адреналін (2,5 мкМ) 
58,1±1,9 

РФАТ =0,435 
50 86 54,0 62,2 

Примітка. Р – вірогідність розбіжностей АТц стосовно ефекту 

попереднього агоніста. 

 

У пацієнтів із ПДР за наявності і відсутності ДМН відрізнялася реакція Тц 

на, АДФ, Ан-2, ФАТ і колаген. Розбіжності індукованої АТц (%) у пацієнтів із 

ПДР за наявності ДМП і ДМН (підгрупа Е) та відсутності ДМП і ДМН (підгрупа 

F) представлені в табл. 4.16. 

X
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Таблиця 4.16 

Розбіжності індукованої АТц (%) у пацієнтів із ПДР за наявності ДМП і 

ДМН (підгрупа Е) та відсутності ДМП і ДМН (підгрупа F) 

 

Індуктор 

АТц 

Підгрупа Е, n=14 Підгрупа F, n=17 

Середнє значення 

АТц (%), ±m 
Min-Max 

Середнє значення 

АТц (%), ±m 
Min-Max 

АДФ 

(2,5 мкМ) 
84,9±0,9 78,0-92,0 71,2±0,5*** 58,0-79,0 

Ан-2 

(1,0 мкМ) 
81,1± 0,8 77,0-86,0 70,0±0,7*** 63,0-74,0 

ФАТ 

(75,0 мкМ) 
70,6±1,5 56,0-78,0 58,9±1,1*** 54,0-70,0 

Колаген 

(1,0 мг/мл 
58,5±0,6 54,0-62,0 78,6±1,3*** 69,0-85,0 

Адреналін 

(2,5 мкМ) 
57,4±0,9 50,0-65,0 58,1±1,9 50,0-86,0 

Примітка. *** – вірогідність розбіжностей у підгрупах на рівні p<0,001. 

 

Отже, за наявності ДМН реакція Тц на АДФ перевищувала відповідну 

реакцію в групі пацієнтів без ДМН на 19,2% (р<0,001), Ан-2 – на 15,9% 

(р<0,001) і ФАТ – на 19,9% (р<0,001); натомість за відсутності ДМН 

реактивність Тц до колагену перевищувала таку саму на 34,4% (р<0,001) у групі 

пацієнтів із ДМП і ДМН. Реакція Тц на адреналін і АДФ статистично значущо 

не відрізнялася. 

Отже, зіставлення функціональної активності рецепторів у підгрупах Е і F 

пацієнтів із ПДР свідчило, що АДФ, Ан-2 і ФАТ відтворювали 

гіперреактивність Тц і могли бути індикаторами розвитку ДМН. Домінуюча 

реактивність Тц до колагену була показником обмеження розвитку ДМН. 

Водночас зростання реактивності пуринових рецепторів Тц до АДФ 

відображало особливості патогенезу ДМП при ПДР. 

Тож дослідження Тц in vitro дозволило одночасно провести аналіз 

функціональної активності декількох рецепторів і встановити кластер 

рецепторів, який відображав вплив системних і локальних патогенетичних 

чинників ЦД2 на клітини-мішені. Такий методичний підхід дозволив порівняти 

X X
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механізми активації Тц і з’ясувати провідних агоністів, які забезпечували 

участь Тц у прогресуванні ДМП і розвитку ДМН при ДР. 

 

Резюме 

Отже, проведені дослідження ролі порушень реактивності тромбоцитів у 

розвитку ДМП та ДМН у пацієнтів із ДР та ЦД2 встановили, що за відсутності 

ДМП і ДМН на ранніх стадіях ДР (без змін на очному дні і легкій стадії НПДР) 

проявлялась гіперреактивність Тц на адреналін і колаген. Фактором ризику 

прогресування ДМП при НПДР було підвищення реактивності пуринових 

рецепторів Тц до АДФ. Стереотипним чинникам ДМН при НПДР виступала 

гіперреактивність Тц стосовно Ан-2 і ФАТ. 

Фактором ризику прогресування ДМП при ПДР була гіперреактивність Тц 

на АДФ. Розвиток ДМН був обумовлений подальшим зростанням активності 

пуринових рецепторів на тлі підвищеної реактивності Тц до Ан-2 і ФАТ. За 

наявності домінуючої реактивності Тц до колагену виявлено обмеження 

розвитку ДМН. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ЗВ’ЯЗОК ЕНДОТЕЛІНУ-1 ІЗ РОЗВИТКОМ РЕЦИДИВІВ 

ДІАБЕТИЧНОЇ МАКУЛОПАТІЇ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ 

ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

 

Задачею цього етапу дослідження було встановлення зв’язку ЕТ1 із ДМП 

та рецидивами при її хірургічному лікуванні з використанням різних варіантів 

вітреоретинальних втручань. 

Варіаційний математичний аналіз показав, що значення вмісту ЕТ1 у крові 

пацієнтів із ДМП до лікування відрізнялися від нормального (тест 

Колмогорова-Смірнова р<0,001; тест χ2 p<0,001). Отже, подальший аналіз було 

проведено з використанням методів непараметричної статистики (для 

множинних порівнянь використовували критерій Kruskal-Wallis, для парних – 

критерій Mann-Whitney). Загальною закономірністю було чітке багаторазове 

підвищення вмісту в крові ЕТ1 у групах пацієнтів відповідно до тяжкості ДР. У 

1-й групі пацієнтів вміст ЕТ1 перевищував контрольний у 2,9 раза, у 2-й – у 3,7 

раза та у 3-й – у 4,6 раза (р<0,001). Вміст ЕТ1 (фмоль/мл) у контролі та групах 

пацієнтів (Me (Q1; Q3)) представлено в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Вміст ЕТ1 (фмоль/мл) у контролі та групах пацієнтів; Me (Q1; Q3) 
 

Показник Контроль 1-а 2-а 3-я 

ЕТ1, фмоль/мл 
0,578 

(0,396; 0,754) 
1,685 

(1,454; 1,960) 
2,114 

(1,845; 2,369) 
2,663 

(2,321; 3,026) 

Н, р Н=302,63; р<0,001 

Примітки: 
1. Н – міжгрупові відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні 

порівняння); 
2. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 
 

Максимальний рівень ЕТ1 виявлено в пацієнтів 3-ї групи, які мали ПДР, 

мінімальний – у пацієнтів 1-ї групи з початковою НПДР (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1 Вміст ЕТ1 у контролі та групах пацієнтів; представлені, як Ме та 

Q1 (25%) і Q3 (75%); мінімальні (мін.) та максимальні (макс.) значення; при 

парних порівняннях за критерієм Mann-Whitney (U) різниця між групами 

вірогідна при р<0,001 

 

Багаторазове збільшення вмісту у крові ЕТ1 можна вважати 

патогенетичним чинником розвитку ДМП, що підтверджує ключове значення 

ЕДФ для формування судинних порушень при ЦД2 [193, 399]. У зв’язку з цим 

наступною задачею дослідження було з’ясування зв’язку ЕТ1 із рецидивами 

при хірургічному лікуванні ДМП. 

Передусім був з’ясований зв’язок вмісту ЕТ1 у групах пацієнтів залежно 

від застосованого методу хірургічного лікування. 

Отримані результати відповідали загальній тенденції: рівень ЕТ1 

поступово та значущо зростав від 1-ї до 3-ї групи при всіх методах лікування 

(p<0,001). Початковий вміст ЕТ1 не відрізнявся незалежно від методів 

хірургічного втручання, також не було статистичної різниці між вмістом ЕТ1 у 

кожній із груп за різних методів лікування (р>0,5). Виняток склав лише вміст 

ЕТ1 у 2-й групі в пацієнтів, яким провели всі хірургічні маніпуляції (ЗСВ, пілінг 
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ВПМ, ПРЛК і ФЕК). Він перевищував показники пацієнтів цієї групи, яких 

лікували іншими методами, у 1,1-1,2 раза (р<0,001). Вміст ЕТ1 (фмоль/мл) у 

групах пацієнтів з різними методами лікування; Me (Q1; Q3) представлено в 

табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Вміст ЕТ1 (фмоль/мл) у групах пацієнтів з різними 

методами хірургічного  лікування; Me (Q1; Q3) 

 

Метод 1-а 2-а 3-я Н; p 

ЗСВ 
1,772 

(1,517; 2,074) 

2,002 

(1,739; 2,215) 

2,755 

(2,521; 3,125) 

H=44,34; 

p<0,001 

ЗСВ + 

пілінг ВПМ 

1,565 

(1,265; 1,871) 

1,973 

(1,763; 2,132) 

2,617 

(2,254; 3,002) 

H=44,00; 

p<0,001 

ЗСВ + 

пілінг ВПМ  

+ ПРЛК 

1,765 

(1,528; 2,667) 

2,105 

(1,845; 2,345) 

2,618 

(2,279; 3,010) 

H=34,21; 

p<0,001 

ЗСВ + пілінг 

ВПМ+ ПРЛК 

+ ФЕК 

1,633 

(1,325; 1,912) 

2,396 

(2,362; 2,472) 

2,671 

(2,363; 3,056) 

H=24,55; 

p<0,001 

Н; p H=2,75; p=0,432 
H=27,55; 

p<0,001*** 
H=3,08; p=0,379  

Примітки: 

1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 

2. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 

 

Аналіз зв’язку вмісту ЕТ1 до хірургічного лікування з наявністю або 

відсутністю рецидивів хірургічного лікування ДМП у групах пацієнтів подано 

у табл. 5.3. Вміст ЕТ1 за наявності рецидивів був суттєво вищим тільки у 

пацієнтів 1-ї групи – у 1,4 раза (p<0,001), ніж у пацієнтів тієї ж групи, які не 

мали рецидивів. У пацієнтів решти груп такої різниці не встановлено (р>0,2). 

Отже, рівень ЕТ1 вплинув на формування рецидивів тільки в пацієнтів із 

початковою НПДР. Очевидно, при вираженій НПДР та при ПДР під час 



180 

розвитку рецидивів на перший план виходили інші чинники розвитку ДМП, до 

яких за даними можна віднести фактор некрозу пухлин (TNFα), інтерлейкін-6 

(IL-6), фактор фон Віллебрандта (vWF) та sE-селектин [213]. Вміст ЕТ1 

(фмоль/мл) у групах пацієнтів з наявністю або відсутністю рецидивів ДМП 

після хірургічного лікування; Me (Q1; Q3) наведено в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Вміст ЕТ1 (фмоль/мл) у групах пацієнтів з наявністю або відсутністю 

рецидивів ДМП після хірургічного лікування; Me (Q1; Q3) 

 

Наявність 

рецидиву 
1-а 2-а 3-я Н; p 

є 
2,067 

(1,871; 2,209) 

2,138 

(1,982; 2,345) 

2,544 

(2,273; 3,060) 

H=31,15; 

p<0,001 

немає 
1,528 

(1,370; 1,655) 

2,085 

(1,837; 2,393) 

2,743 

(2,375; 3,016) 

H=115,21; 

p<0,001 

U; p 
U=29,00; 

p<0,001 

U=699,0; 

p=0,669 

U=3242,0; 

p=0,210 
 

Примітки: 

1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 

2. U – відмінності за критерієм Mann-Whitney (парні порівняння); 

3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 

 

У нашому дослідженні рецидиви хірургічного лікування ДМП розподілено 

за терміном їх появи на три види: ранні перехідні, що виникали на 1-3 місяці та 

далі зникали; ранні стійкі, що виникали на 1-3 місяці та потім лишалися до 6 

місяців і до 1 року та пізні, що виникали через 6 місяців і за 1 рік. Було показано, 

що при застосуванні ЗСВ, а також при застосуванні ЗСВ, пілінгу ВПМ, ПРЛК і 

ФЕК всі рецидиви були ранніми, з яких більшість (77,3 і 80,0%, відповідно) 

мали стійкий характер. При застосуванні ЗСВ з пілінгом ВПМ, а також при 

застосуванні ЗСВ, пілінгу ВПМ і ПРЛК більшість рецидивів виявилися ранніми 

стійкими та пізніми (відповідно, 91,3% та 95,7%). Порівняння початкового 

вмісту ЕТ1 у групах пацієнтів у цьому розрізі виявило такі особливості. Вміст 

ЕТ1 (фмоль/мл) у групах пацієнтів з різними клінічними видами рецидивів 

ДМП; Me (Q1; Q3) наведено в табл. 5.4. 
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Таблиця 5.4 

Вміст ЕТ1 (фмоль/мл) у групах пацієнтів з різними 

клінічними видами рецидивів ДМП після хірургічного лікування; Me 

(Q1; Q3) 

 

Види 

рецидивів 
1-а 2-а 3-я Н; p 

Ранні 

перехідні 

2,155 

(1,923; 2,220) 

2,089 

(1,739; 2,362) 

2,489 

(2,342; 2,910) 

H=5,36; 

p=0,068 

Ранні 

стійкі 

2,003 

(1,930; 2,074) 

2,207 

(2,062; 2,345) 

2,671 

(2,305; 3,109) 

H=21,85; 

p<0,001 

Пізні 
1,871 

(1,871; 1,871) 

2,016 

(1,940; 2,092) 

2,224 

(2,154; 2,544) 

H=5,19; 

p=0,075 

Н; p H=1,20; p=0,550 H=1,50; p=0,472 H=4,28; p=0,117  

Примітки: 

1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 

2. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 

 

Вміст ЕТ1 за наявністю всіх рецидивів за групам показав тенденцію до 

збільшення, але статистичної значущості такі розбіжності набували лише в 

пацієнтів із ранніми стійкими рецидивами (p<0,001). При ранніх перехідних і 

пізніх рецидивах така тенденція статистичної значущості не мала: р=0,068 і 

р=0,075, відповідно. Отже, на підставі аналізу цих даних можна зробити 

припущення, що високий вміст ЕТ1 відіграє певну роль у розвитку рецидивів 

ДМП, особливо ранніх стійких при вираженій НПДР та при ПДР. 

Аналіз вмісту ЕТ1 за методами лікування за наявності або відсутності 

рецидивів показав відсутність зв’язку (p>0,1 для всіх порівнянь). Вміст ЕТ1 

(фмоль/мл) за методами лікування з різними клінічними видами рецидивів 

ДМП; Me (Q1; Q3) наведено в табл. 5.5. 

Також не було виявлено значущих відмінностей між методами лікування за 

типами рецидивів, що відображено в табл. 5.6 (вміст ЕТ1 (фмоль/мл) за методами 

лікування з різними клінічними видами рецидивів ДМП; Me (Q1; Q3)). 

Для з'ясування впливу вмісту ЕТ1 в крові на наявність ранніх стійких 

рецидивів ДМП після хірургічного лікування і розрахунку критичної 

(сигнальної) концентрації ЕТ1 в крові, при якій цей вид рецидивів розвивався, 
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ми виконали однофакторний логістичний регресійний аналіз (використані дані 

313 пацієнтів із ДМП). В якості залежної (результуючої) змінної використані 

індикаторні значення біномінальної змінної наявності (=1) або відсутності (=0) 

рецидивів протягом року спостереження; в якості незалежних змінних – 

безперервні значення ЕТ1 (вміст у крові). 

Таблиця 5.5 

Вміст ЕТ1 (фмоль/мл) за методами хірургічного лікування з різними 

клінічними видами рецидивів ДМП; Me (Q1; Q3) 

 

Наявність 

рецидиву 
ЗСВ ЗСВ+ВПМ 

ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК 

ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК+ФЕК 
Н; p 

є 
2,466 

(2,209; 2,910) 

2,290 

(1,982; 2,712) 

2,215 

(2,062; 2,496) 

2,408 

(2,259; 2,723) 

H=2,80; 

p=0,423 

нема 
2,234 

(1,900; 2,867) 

2,159 

(1,890; 2,699) 

2,337 

(1,891; 2,725) 

2,483 

(2,294;2,887) 

H=5,88; 

p=0,117 

U; p 
U=538,0; 

p=0,184 

U=571,0; 

p=0,161 

U=617,0; 

p=0,614 

U=457,0; 

p=0,444 

 

Примітки: 

1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 

2. U – відмінності за критерієм Mann-Whitney (парні порівняння); 

3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05) 

Таблиця 5.6 

Вміст ЕТ1 (фмоль/мл) за методами хірургічного лікування з різними 

клінічними видами рецидивів ДМП; Me (Q1; Q3) 

 

Види 

рецидивів 
ЗСВ ЗСВ+ВПМ 

ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК 

ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК+ФЄК 
Н; p 

Ранні 

перехідні 

2,231 

(2,209; 2,321) 

1,909 

(1,717; 2,102) 

2,089 

(2,089; 2,089) 

2,363 

(2,362; 2,391) 

H=4,30; 

p=0,231 

Ранні 

стійкі 

2,577 

(2,177; 3,109) 

2,487 

(2,160; 2,780) 

2,345 

(1,965; 2,496) 

2,447 

(2,259; 2,723) 

H=2,88; 

p=0,410 

Пізні - 
2,209 

(1,922; 2,263) 

2,215 

(2,142; 2,405) 
- 

H=1,00; 

p=1,000 

Н; p 
H=1,66; 

p=0,197 

H=3,63; 

p=0,057 

H=0,01; 

p=0,901 

H=0,19; 

p=0,666 
 

Примітки: 

1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 

2. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 
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Результати однофакторного логістичного регресійного аналізу впливу ЕТ1 

на наявність ранніх стійких рецидивів ДМП подано у табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Вплив ЕТ1 на наявність ранніх стійких рецидивів ДМП 

(результати однофакторного логістичного регресійного аналізу) 

 

Показник β±SE W 95% ВІ р 

ЕТ1 0,581±0,274 4,49 0,043-1,118 0,034 

Вільний 

показник 
-2,766±0,691 16,00 -(4,121-1,411) <0,001 

Примітки: 

1. β±SE – бета-коефіцієнт регресійного рівняння та його стандартна 

похибка; 

2. W – Wald-статистика; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези. 

 

Регресійне рівняння впливу ЕТ1 на ймовірність розвитку ранніх стійких 

рецидивів ДМП мало такий вигляд: 

𝑃 = 1/(1 + 𝑒−(−2,766+0,581∗𝐸𝑇1))  (5.1), 

де ЕТ1 – вміст ендотеліну-1 у крові (фмоль/мл). 

Операційні властивості моделі продемонстровано на ROC-діаграмі 

(рис. 5.2). Їх характеристики задовільні: площа під ROC-діаграмою 

AUC=0,580±0,037; -2*log (Likelihood)=158,55; χ2=4,59 (p=0,032). 

На діаграмі (рис. 5.3) зображено залежність чутливості, специфічності та 

точності розрахованої регресійної моделі прогнозування ймовірності ранніх 

стійких рецидивів ДМП за значенням вмісту ЕТ1 в крові.  

Діаграма застосована для визначення оптимальної ймовірності для 

розмежування позитивних і негативних прогнозів. На підставі аналізу значень 

показника точності в якості межового обрано значення ймовірності Pмеж=0,204. 

В табл. 5.8 наведено класифікаційні характеристики регресійної моделі 

при обраному значенні Рмеж. 
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Рис. 5.2 Діаграма операційних характеристик регресійної моделі 

прогнозування ймовірності ранніх стійких рецидивів ДМП за значенням вмісту 

ЕТ1 у крові 

 

 
 

Рис. 5.3 Залежність чутливості (помаранчева лінія), специфічності 

(блакитна лінія) й точності (зелена лінія) від імовірності прогнозу ранніх 

стійких рецидивів ДМП. На діаграмі зазначені: за вертикальною віссю – частота 

у %, за горизонтальною – ймовірність. Переривчаста лінія червоного кольору 

відповідає значенню межової ймовірності Рмеж=0,204. Цифрами відповідного 

кольору вказані значення чутливості, специфічності та точності, які 

відповідають відсоткам збігу прогнозованих і фактичних даних 
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Таблиця 5.8 

Класифікаційна характеристика регресійної моделі прогнозування 

ймовірності ранніх стійких рецидивів ДМП за вмістом ЕТ1 у крові 

 

Метод 

виявлення 

Кількість 

позитивних 

результатів 

Рмеж 

Кількість 

негативних 

результатів 

Чутли-

вість, 

% 

Специфіч-

ність, 

% 

Точність, 

% 

Факт 64 
0,204 

249 
54,7 56,6 56,2 

Прогноз 35 141 

 

Із метою практичного використання отриманих даних було проведено 

розрахунок критичного значення вмісту ЕТ1 у крові, при якому могли 

розвиватися ранні стійкі рецидиви ДМП. 

Для цього було застосовано таку формулу:  

 

ЕТ1 =
−𝑙𝑛(

1

𝑃меж.
−1)+2,766

0,581
  (5.2), 

 

де ЕТ1 – значення вмісту ЕТ1 у крові (фмоль/мл); Рмеж – значення межової 

ймовірності. 

Встановлено, що критичний рівень показника ЕТ1 у крові до хірургічного 

лікування, при якому ймовірний розвиток ранніх стійких рецидивів ДМП 

протягом 1-го року від початку лікування, перевищував 2,417 фмоль/мл із 

точністю 56,2 %. 

 

Резюме 

Отже, в результаті проведених нами досліджень було встановлено 

багаторазове збільшення початкового вмісту ЕТ1 у крові пацієнтів із ДМП, ДР 

та ЦД2 до оперативного втручання.  

Також був встановлений зв'язок вмісту ЕТ1 з розвитком ранніх стійких 

рецидивів ДМП після різних видів вітреоретинальних втручань.  

Критичний рівень вмісту ЕТ1 у крові до хірургічного лікування, при якому 

ймовірний розвиток ранніх стійких рецидивів ДМП, склав 2,417 фмоль/мл. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ЗВ’ЯЗОК ФАКТОРУ НЕКРОЗУ ПУХЛИН-АЛЬФА (TNFα) І  

РЕЦИДИВІВ ДІАЕБТИЧНОЇ МАКУЛОПАТІЇ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО 

ЛІКУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДІАБЕТИНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ ТА 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

 

6.1 Зв’язок вмісту TNFα у крові з рецидивами ДМП після хірургічного 

лікування 

Завданням цього етапу дослідження було з’ясування зв’язку вмісту у крові 

TNFα та поліморфізму його рецептора з ДМП та її рецидивами після 

хірургічного лікування за використання різних варіантів вітреоретинальних 

втручань. 

Варіаційний статистичний аналіз показав, що розподіл значень вмісту в 

крові TNFα відрізнявся від нормального (тест Колмогорова-Смірнова р=0,005; 

тест χ2 p<0,001). Тому аналіз проведено з використанням методів 

непараметричної статистики (множинні порівняння – критерій Kruskal-Wallis, 

парні – Mann-Whitney). Вміст TNFα (пг/мл) у контролі та групах пацієнтів (Me 

(Q1; Q3)) наведено в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 

Вміст TNFα (пг/мл) у контролі та групах пацієнтів; Me (Q1; Q3) 

 

Контроль, n=95 1-а 2-а 3-я 

15,95 

(9,95; 21,54) 

19,52 

(16,30; 22,61) 

31,20 

(25,39; 37,01) 

53,99 

(42,31; 66,27) 

Н=315,79; р<0,001 

Примітки: 

1. Н – міжгрупові відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні 

порівняння); 

2. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 

 

Загалом у пацієнтів було виявлено різницю підвищення вмісту у крові 

TNFα за групам, тобто – відповідно до тяжкості ретинопатії (рис. 6.1). 
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У 1-й групі пацієнтів вміст TNFα перевищував контрольний у 1,2 раза 

(р=0,005). У 2-й та 3-й групах вміст цитокіну прогресивно зростав у порівнянні 

з контролем у 2,0 і 3,4 раза відповідно (р<0,001). Максимальний рівень TNFα 

був зафіксований у пацієнтів 3-ї групи, які мали ПДР, мінімальний – у пацієнтів 

1-ї групи при початковій НПДР. 

 

 
 

Рис. 6.1 Вміст TNFα у контролі та групах пацієнтів; дані представлені, як 

Ме та Q1 (25%) і Q3 (75%); мінімальні (мін.) та максимальні (макс.) значення; 

при парних порівняннях за критерієм Mann-Whitney (U) різниця між контролем 

та 1-ю групою вірогідна при р=0,005; між іншими групами – при р<0,001 

 

За даними рівень цитокінів у склоподібному тілі пацієнтів із ЦД2, які 

перенесли задню вітректомію, був суттєво підвищеним, а особливо в пацієнтів 

із ПДР [161, 343, 344, 345]. Отже, отримані дані відповідають тим, що 

знаходимо в літературі з цієї проблеми – вміст TNFα пов’язаний із тяжкістю ДР. 

А на наступному етапі було з’ясовано, чи пов’язаний рівень TNFα із 

застосованим методом та рецидивами хірургічного лікування ДМП. 

Вміст TNFα у групах пацієнтів залежно від застосованого методу 

хірургічного лікування показав відповідність отриманих даних загальній 
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тенденції: рівень цитокіну поступово збільшувався від 1-ї до 3-ї груп, тобто – 

від початкової НПДР до ПДР. Вміст TNFα (пг/мл) у групах пацієнтів залежності 

від методу лікування; Me (Q1; Q3) наведено в табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 

Вміст TNFα (пг/мл) у групах пацієнтів з різними методами хірургічного 

лікування; Me (Q1; Q3) 
 

Метод 1-а 2-а 3-я Н; p 

ЗСВ 
19,03 

(13,73; 24,09) 

29,16 

(25,27; 33,90) 

56,34 

(45,71; 64,33) 

H=55,05; 

p<0,001 

ЗСВ + 

пілінг ВПМ 

19,34 

(16,30; 23,33) 

28,29 

(23,16; 32,72) 

52,49 

(39,55; 50,43) 

H=57,94; 

p<0,001 

ЗСВ + 

пілінг ВПМ  

+ ПРЛК 

19,67 

(17,00; 22,09) 

28,61 

(21,83; 34,40) 

54,11 

(41,82; 69,63) 

H=53,40; 

p<0,001 

ЗСВ + пілінг 

ВПМ+ ПРЛК 

+ ФЕК 

20,16 

(18,15; 23,43) 

39,25 

(38,70; 41,67) 

53,06 

(42,96; 65,20) 

H=36,82; 

p<0,001 

Н; p H=0,55; p=0,907 
H=37,54; 

p<0,001 
H=1,99; p=0,573  

Примітки: 

1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 

2. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 

 

Початковий вміст TNFα в умовах даного дослідження не відрізнявся при 

різних методах хірургічного втручання. Також не було статистично значущої 

різниці і між вмістом TNFα у кожній із груп при різних методах лікування 

(р>0,5). Виняток склав лише вміст цитокіну у 2-й групі в пацієнтів, яким було 

проведено всі види хірургічних втручань (ЗСВ, пілінг ВПМ, ПРЛК і ФЕК). Він 

перевищував показники пацієнтів цієї групи, пролікованих іншими методами, 

у 1,3-1,4 раза (р<0,001). 

При аналізі зв’язку вмісту TNFα до хірургічного лікування з наявністю або 

відсутністю рецидивів ДМП у групах пацієнтів виявлено, що в 1-й та 2-й групах 

за наявності рецидиву вміст цитокіну був значущо вищим, і особливо в 

пацієнтів із початковою НПДР. Вміст TNFα (пг/мл) у групах пацієнтів залежно 

від рецидивування ДМП (Me (Q1; Q3)) наведено в табл. 6.3. 



190 

Таблиця 6.3 

Вміст TNFα (пг/мл) у групах пацієнтів з наявністю або відсутністю  

рецидивів ДМП після хірургічного лікування; Me (Q1; Q3) 

 

Наявність рецидиву 1-а 2-а 3-я Н; p 

є 
24,09 

(22,49; 25,32) 

34,89 

(29,46; 40,22) 

49,24 

(39,77; 65,56) 

H=45,89; 

p<0,001 

немає 
17,76 

(15,12; 20,28) 

29,98 

(23,17; 36,89) 

57,39 

(43,62; 67,08) 

H=152,04; 

p<0,001 

U; p 
U=25,00; 

p<0,001 

U=498,0; 

p=0,022 

U=3038,0; 

p=0,062 
 

Примітки: 

1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 

2. U – відмінності за критерієм Mann-Whitney (парні порівняння); 

3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 

 

У 2-й групі різниця була менш значуща, натомість у 3-й групі –ситуація 

змінювалася загалом: медіана вмісту TNFα була вищою за відсутності 

рецидивів. Але при аналізі вибірки даних ставало очевидним, що розподіл 

даних суттєво не відрізнявся (р=0,062) і діапазони даних фактично 

перекривалися. 

Такі результати показали, що зі збільшенням вмісту TNFα у крові пов’язані 

рецидиви ДМП тільки при НПДР; при ПДР такого зв’язку вже не було. 

Можливо, що в останньому випадку на перший план виходили не 

протизапальні, а ангіогенні цитокіни, що узгоджується з думкою інших авторів 

[412]. 

У рамках нашого дослідження була зроблена спроба диференціювання 

рецидивів за терміном їх появи. Всі рецидиви було поділено на три види: ранні 

перехідні – ті, що виникали на 1-3 місяці та далі зникали; ранні стійкі – ті, що 

виникали на 1-3 місяці та потім лишалися до 6 місяців і до року; пізні – ті, що 

виникали через 6 місяців і за 1 рік. При порівнянні вмісту TNFα між групами в 

цьому розрізі було встановлено, що у 1-й групі істотних відмінностей немає. 

Вміст TNFα (пг/мл) у групах пацієнтів залежно від клінічних видів рецидивів 

ДМП; Me (Q1; Q3) наведено в табл. 6.4. 
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Таблиця 6.4 

Вміст TNFα (пг/мл) у групах пацієнтів з різними клінічними видами  

рецидивів ДМП; Me (Q1; Q3) 

 

Види рецидивів 1-а 2-а 3-я Н; p 

ранні 

перехідні 

25,50 

(24,72; 26,51) 

42,38 

(42,27; 42,55) 

42,34 

(38,07; 54,20) 

H=7,71; 

p=0,021 

ранні 

стійкі 

22,61 

(22,44; 24,09) 

34,18 

(27,36; 35,41) 

52,10 

(41,96; 65,98) 

H=35,35; 

p<0,001 

пізні 
23,57 

(23,57; 23,57) 

29,59 

(25,44; 33,74) 

39,23 

(35,70; 46,69) 

H=6,31; 

p=0,043 

Н; p H=5,19; p=0,074 H=11,44; p=0,003 H=6,33; p=0,042  

Примітки: 

1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 

2. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (приймається, 

якщо р<0,05). 

 

У 2-й групі найбільші значення вмісту TNFα виявлено при ранніх 

перехідних та ранніх стійких рецидивах (р=0,003), що могло вказувати зв’язок 

доопераційного запалення більшої вираженості з характером рецидивів. У 3-й 

групі тенденція була аналогічною – більший рівень цитокіну при ранніх 

рецидивах із максимумом – при ранніх стійких (р=0,042); окрім того, 

абсолютний вміст TNFα теж був найбільшим у порівнянні з іншими групами, 

що відповідало загальній закономірності (p<0,05). 

Отже, такі результати підтвердили зв’язок більшого початкового вмісту у 

крові прозапального цитокіну TNFα з ранніми перехідними та ранніми 

стійкими рецидивами ДМП після хірургічного лікування. 

Більш ретельний аналіз зв’язку вмісту TNFα з методами лікування за 

наявності або відсутності рецидивів, показав тільки тенденцію до зростання 

значень у пацієнтів із застосуванням всіх хірургічних втручань (ЗСВ, пілінгу 

ВПМ, ПРЛК і ФЕК), яка втім не мала статистичного значення (p>0,1). Вміст 

TNFα (пг/мл) за методами лікування залежно від рецидивування ДМП (Me (Q1; 

Q3)) наведено в табл. 6.5. 
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Таблиця 6.5 

Вміст TNFα (пг/мл) у пацієнтів з наявністю або відсутністю 

рецидивів ДМП залежно від виду хірургічного лікування; Me (Q1; Q3) 

 

Наявність 

рецидиву 
ЗСВ ЗСВ+ВПМ 

ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК 

ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК+ФЕК 
Н; p 

є 
43,00 

(33,90; 56,47) 

36,55 

(31,20; 52,33) 

36,13 

(30,18; 46,16) 

44,63 

(40,00; 62,70) 

H=4,77; 

p=0,189 

нема 
36,89 

(26,05; 59,11) 

36,24 

(26,63; 59,19) 

36,73 

(23,34; 60,22) 

41,26 

(35,18; 56,51) 

H=0,89; 

p=0,829 

U; p 
U=605,0; 

p=0,542 

U=611,0; 

p=0,315 

U=639,0; 

p=0,733 

U=411,0; 

p=0,174 

 

Примітки: 

1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 

2. U – відмінності за критерієм Mann-Whitney (парні порівняння); 

3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 

 

Також не було виявлено значущих відмінностей між методами лікування 

за типами рецидивів, що відображає табл. 6.6. 

Таблиця 6.6 

Вміст TNFα (пг/мл) за методами хірургічного  лікування з різними 

клінічними видами рецидивів ДМП; Me (Q1; Q3) 

 

Види 

рецидивів 
ЗСВ ЗСВ+ВПМ 

ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК 

ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК+ФЄК 
Н; p 

ранні 

перехідні 

37,15 

(26,86; 42,86) 

33,70 

(24,85; 42,55) 

41,92 

(41,92; 41,92) 

42,27 

(38,98; 42,38) 

H=0,18; 

p=0,980 

ранні 

стійкі 

44,60 

(34,61; 59,22) 

40,76 

(34,82; 64,26) 

34,45 

(27,36; 48,31) 

50,54 

(40,22; 67,69) 

H=5,07; 

p=0,167 

пізні - 
35,70 

(31,20; 52,19) 

36,13 

(34,45; 43,86) 
- 

H=1,00; 

p=1,000 

Н; p 
H=1,84; 

p=1,742 

H=0,63; 

p=0,427 

H=0,138; 

p=0,710 

H=0,96; 

p=0,327 
 

Примітки: 

1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 

2. U – відмінності за критерієм Mann-Whitney (парні порівняння); 

3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 

 

Отже, було встановлено, по-перше, наявність збільшення вмісту TNFα у 

крові пацієнтів із ДМП, особливо за наявності у них помірної та вираженої 
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НПДР та ще більшою мірою ПДР; а по-друге – зв’язок наявності ранніх 

перехідних та раніх стійких рецидивів у таких пацієнтів із початковим рівнем 

TNFα. 

 

6.2 Значення поліморфізму rs1800629 гена TNFα при хірургічному 

лікуванні ДМП 

На першому етапі був проаналізований розподіл генотипів і алелей у всіх 

пацієнтів із ДМП, які взяли участь у цьому дослідженні, в порівнянні з 

контрольною групою (рис. 6.2). 

У групі пацієнтів було відзначено значуще зменшення частоти предкового 

гомозиготного генотипу G/G (у 1,3 раза; p=0,005) у порівнянні з контролем. 

Збільшення частот гетерозиготного генотипу G/A та мінорного генотипу А/А (у 

1,4 та 2,4 раза відповідно) у порівнянні з контролем було статистично не 

значущим (р=0,068 та 0,096 відповідно). Також у пацієнтів встановлено 

статистично значуще зменшення частоти предкової алелі G (у 1,16 раза; 

р=0,002) та збільшення частоти мінорної алелі А (у 1,61 раза; р=0,002) порівняно 

з контролем. 

 
 

Рис. 6.2 Розподіл частот генотипів і алелей (f) rs1800629 гена TNFα між 

контрольною групою і всіма пацієнтами з ДМП; р – статистична значущість 

розбіжностей частот показників між групами за двостороннім точним методом 

Фішера; на рисунку: за вертикальною віссю – частоти (f), за горизонтальною – 

генотипи (загальна модель успадкування) і алелі (мультиплікативна модель 

успадкування) 

G/G

(p=0,005)

G/A

(p=0,068)

A/A

(p=0,096)
G 

(р=0,002)

A 

(р=0,002)

Контроль (n=95) 0,674 0,284 0,042 0,816 0,184

ДМП (n=313) 0,508 0,390 0,102 0,703 0,297

0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900(f)
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Отже, розподіл частот генотипу G/G та обох алелей rs1800629 значущо 

відрізнявся у пацієнтів із ДМП від контрольної групи. Відповідно було 

розраховано вплив розподілу частот генотипів та алелей (табл. 6.7) на розвиток 

ДМП і ступінь їх асоціації з захворюванням. Тест Харді-Вайнберга для 

контролів та випадків відповідав випадковому характеру успадкування 

генотипів (відповідно, χ2=0,28; df=1; p=0,597 та χ2=1,40; df=1; p=0,237). 

Аналіз впливу розподілу генотипів за загальною моделлю успадкування 

(таблиця спряженості 3×3) показав наявність асоціації з ДМП (χ2=8,87; 

p=0,0012). 

Таблиця 6.7 

Вплив розподілу частот rs1800629 гена TNFα на розвиток ДМП 

і ступінь асоціації з захворюванням 

 

Генотипи 

Алелі 
ДМП, n (f) 

Контроль (n=95), 

n (f) 
χ2 p ВШ 95% ВІ 

G/G 159 (0,508) 64 (0,674) 

8,87 0,012 

0,50 0,31-0,81 

G/A 122 (0,390) 27 (0,284) 1,61 0,98-2,65 

A/A 32 (0,102) 4 (0,042) 2,59 0,89-7,52 

G 440 (0,703) 155 (0,816) 
9,40 0,002 

0,53 0,36-0,80 

A 186 (0,297) 35 (0,184) 1,87 1,25-2,81 

Примітки: 

1. n – кількість; 

2. f – частота; 

3. χ2 – критерій Пірсона; 

4. р – статистична значущість розбіжностей між групами; 

5. ВШ – відношення шансів; 

6. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал для ВШ. 

 

При цьому мінорний генотип А/А у 2,6 раза збільшував шанси розвитку 

ДМП (ВШ=2,59; 95% ВІ 0,89-7,52). Гетерозигота (G/A) також збільшувала 

шанси розвитку ДМП (ВШ=1,61; 95% ВІ 0,98-2,65). Таким чином і мінорний 

генотип, і гетерозигота поліморфізму rs1800629 гена TNFα виявились 

генотипами ризику. Предковий генотип G/G у 2,0 раза зменшував шанси 

розвитку ДМП (ВШ=0,50; 95% ВІ 0,31-0,81), а отже, його можна вважати 

протективним. 
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Порівняння розподілу частот алелей за мультиплікативною моделлю 

успадкування (таблиця спряженості 2×2) виявило наявність асоціації з 

розвитком ДМП (χ2=9,40; p=0,002). Мінорна алель А збільшувала у 1,9 раза 

шанси розвитку ДМП (ВШ=1,87; 95% ВІ 1,25-2,81), натомість предкова алель G 

такі шанси зменшувала у 1,9 раза (ВШ=0,53; 95% ВІ 0,36-0,80). 

Порівняння домінантної та рецесивної моделей успадкування показало, що 

розподіл генотипів за домінантною моделлю (G/G проти G/А+А/А) мав 

статистичну значущість за критерієм χ2 Пірсона (χ2=8,05; р=0,004), що 

підтвердило наявність асоціації rs1800629 із ДМП саме за умов наявності в 

генотипі мінорної алелі А: для генотипів (G/А+А/А) ВШ=2,0; 95% ВІ 1,23-3,24, 

що відповідало даним у літературі з цієї проблеми[342, 438]. 

У нашому дослідженні не було виявлено суттєвої різниці між частотами 

генотипів і алелей залежно від застосованого комплексу методів хірургічного 

лікування, що свідчило про генетичну однорідність пацієнтів до хірургічного 

втручання (p>0,05). 

Також і за групами розподіл генотипів і алелей пацієнтів суттєво не 

відрізнявся (р=0,975 і р=0,870 відповідно). У багатьох дослідженнях виявлено, 

що частота мінорного генотипу А/А і алелі А збільшується більш суттєво в 

пацієнтів із ПДР [340, 341, 342, 438]. Отже, наш результат у цьому контексті 

може видаватися парадоксальним; але необхідно врахувати, що в пацієнтів всіх 

груп були показання для проведення хірургічного лікування – прогресуюче 

зниження гостроти зору, зміни поля зору в центральних і парацентральних 

відділах, зміни якості зору, рефрактерний макулярний набряк, а також 

гемофтальм, преретинальні та субгілоїдальні крововиливи. 

Отже, незалежно від стадії ДР всі пацієнти до початку лікування вже мали 

виражений патологічний процес, що, можливо, було пов’язане з наявністю 

сприятливих факторів, у тому числі й генетичного походження. Про це побічно 

свідчить й розподіл пацієнтів за групами – пацієнти з початковою НПДР (1-а 

група) склали лише 12,8% (40 осіб), пацієнти з помірною або тяжкою НПДР (2-а 

група) – 29,4% (92 особи), а от пацієнти з ПД (3-я група) – 57,8% (181 особа). 
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Іншими словами, у дослідженні взяли участь пацієнти із швидким 

прогресування ДМП, які потребували хірургічного лікування, що й призвело до 

такого вимушеного відбору найгірших за клінічним перебігом варіантів ДР. 

На нашу думку, така особливість пояснює і високий загальний відсоток 

рецидивів ДМП: частота рецидивів протягом року після операції загалом склала 

29,7% (93 ока), а також відсутність істотної різниці між цим показником у 

групах (р=0,18): частота рецидивів у 1-й групі склала 27,5% (11 очей), у 2-й – 

22,8% (21 око) і у 3-й – 33,7% (61 око). 

Такі чинники й обумовили основну задачу дослідження – вивчити зв’язок 

поліморфізму rs1800629 гена TNFa з розвитком рецидивів після хірургічного 

лікування ДМП (табл. 6.8). Виявилося, що у пацієнтів із рецидивами частоти 

предкового генотипу G/G були значно нижчими за пацієнтів без рецидивів 

(p<0,001). При цьому частоти ризикових варіантів поліморфізму rs1800629 гена 

TNFa (гетерозиготи G/A і мінорної гомозиготи A/A) за наявністю рецидиву були 

суттєво збільшені (p<0,001). 

Таблиця 6.8 

Вплив розподілу частот генотипів і алелей rs1800629 гена TNFα на 

розвиток рецидивів ДМП після хірургічного лікування 

 

Генотипи 
Наявність рецидивів, n (f) 

χ2 Р ВШ 95% ДІ 
+ − 

G/G 5 (0,054) 154 (0,700) 
139,

7 
<0,001 

0,02 0,01-0,06 

G/A 57 (0,613) 65 (0,295) 3,76 2,27-6,27 

A/A 31 (0,333) 1 (0,005) 109,50 14,65-818,23 

Примітки: 

1. n (f) – кількість і частота; 

2. χ2 – критерій хі-квадрат Пірсона; 

3. p – вірогідність міжгрупових порівнянь за критерієм χ2 (беремо до уваги 

при р<0,05). 

 

Також привертає увагу дуже цікавий факт: усього серед досліджених 

пацієнтів носіїв мінорного генотипу А/А було 32 (10,2%; див. табл. 6.7), і майже 

всі вони (31 особа; 96,9%) в післяопераційний період мали рецидиви ДМП. Це 

прямо вказувало на визначальне значення мінорного генотипу А/А 
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поліморфізму rs1800629 гена TNFa для розвитку рецидивів ДМП. Ризик 

розвитку рецидивів ДМП у носіїв гетерозиготи G/A (див. табл. 6.8) був 

збільшений у 3,8 раза (ВШ 3,76; 95% ВІ 2,27-6,27); у носіїв предкової 

гомозиготи G/G такий ризик був суттєво зменшений – у 50 разів (ВШ 0,02; 95% 

ВІ 0,01-0,06). 

Така сама тенденція проявлялася і при аналізі частоти генотипів за 

термінами спостереження: на всіх термінах частоти ризикових варіантів 

поліморфізму rs1800629 гена TNFa були вірогідно більшими у пацієнтів із 

розвитком рецидивів ДМП, ніж без рецидивів (p<0,001). 

Отже, отримані результати прямо свідчать про важливу роль поліморфізму 

rs1800629 гена TNFa для формування рецидивів ДМП після хірургічного 

лікування незалежно від тяжкості ДР, застосованих комплексів хірургічних 

втручань і термінів спостереження. 

Як було показано вище (див. рис. 6.1), у пацієнтів із ЦД2 було встановлено 

збільшення рівня у крові TNFα відповідно до зростання тяжкості ДР. При 

розподілі за генотипами ситуація виглядала таким чином (табл. 6.9). 

Таблиця 6.9 

Вміст TNFα у контрольній групі та пацієнтів із ДМП залежно від 

генотипів і алелей поліморфізму rs1800629 гена TNFa 

 

Показники 
TNFα, пкг/мл 

Контроль ДМП 

G/G 16,03 (11,04; 21,72) 38,70 (26,05; 56,51) 

G/A 16,62 (7,16; 19,9) 43,28 (29,61; 60,15) 

A/A 20,77 (12,09; 25,68) 51,91 (40,11; 69,23) 

Н; р 2,04; 0,340 11,26; 0,004 

G 16,06 (10,00; 21,55) 39,15 (27,63; 56,51) 

A 16,82 (7,77; 21,42) 42,27 (33,76; 65,59) 

U; p 2706; 0,681 34428; 0,002 

Примітки: 

1. Формат відображення даних – Me (Q1; Q3); 

2. Н; p – критерій Kruskal-Wallis і вірогідність множинних порівнянь; 

3. U; p – критерій Mann-Whitney і вірогідність парних порівнянь; 

вірогідність беремо до уваги при р<0,05. 
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По-перше, необхідно зазначити, що вміст TNFα у пацієнтів-носіїв різних 

генотипів перевищував 2,4-2,6 раза (p<0,001)показники контролю,. По друге, і 

в контролі, і у пацієнтів із ДМП носії ризикового генотипу А/А і алелі А мали 

більший вміст TNFα у порівнянні з іншими генотипами, що набувало 

статистичної значущості для пацієнтів із ДМП. При порівнянні значень у 

пацієнтів за тим чи іншим генотипом різниця виявилася значущою і для 

генотипів (р=0,004), і для алелей (р=0,002). 

При ДМП, крім судинних проявів, суттєве значення має макулярний 

набряк (ДМН), який у наших дослідженнях діагностували при збільшенні 

центральної товщини сітківки (ЦТС) понад 250 мкм [365]. Встановлено, що 

частота ДМН при рецидивах ДМП за термінами спостереження зростала, що не 

залежало від методів лікування. У дослідженні певний інтерес представляло 

з’ясування зв’язку між поліморфізмом rs1800629 гена TNFa та початковими 

значеннями ЦТС (ЦТС0) і тяжкості ДР, яку встановлювали за шкалою EDTRS 

(табл. 6.10) [269]. 

Таблиця 6.10 

Вплив генотипів і алелей rs1800629 гена TNFα  

на показники ЦТС0 і EDTRS 

 

Показники ЦТС0, мкм EDTRS, бали 

G/G 315,0 (280,0; 385,0) 68,0 (38,0; 76,0) 

G/A 322,5 (290,0; 420,0) 68,0 (50,0; 76,0) 

A/A 356,5 (315,0; 453,0) 74,0 (60,5; 76,5) 

Н; р 8,64; 0,013 2,13; 0,344 

G 317,5 (280,0; 392,0) 68,0 (49,0; 76,0) 

A 345,0 (392,0; 431,0) 68,5 (53,0; 76,0) 

U; p 34732; 0,003 38070; 0,168 

Примітки: 

1. Формат відображення даних – Me (Q1; Q3); 

2. Н; p – критерій Kruskal-Wallis і вірогідність множинних порівнянь; 

3. U; p – критерій Mann-Whitney і вірогідність парних порівнянь; 

вірогідність беремо до уваги при р<0,05. 
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Значення ЦТС0 у носіїв гетерозиготи (G/A) і мінорної гомозиготи (A/A) 

перевищували такі самі в носіїв предкової гомозиготи (G/G; р=0,013), і таку ж 

картину спостерігали і в носіїв алелі А порівняно з носіями предкової алелі G 

(р=0,003). Кількість балів EDTRS за умов такого розподілу суттєво не відрізнялася 

(p>0,1). Отже, наявність мінорної алелі А поліморфізму rs1800629 гена TNFα було 

асоційоване з більшою ЦТС до хірургічного втручання у пацієнтів із ДМП. 

За термінами спостереження величина ЦТС (рис. 6.3А) була завжди вищою 

у носіїв мінорної гомозиготи А/А (p<0,001). Крім того, у таких пацієнтів медіана 

ЦТС у динаміці спостереження декілька збільшувалася у порівнянні до 

показників 1 місяця (p<0,001). Також і в носіїв мінорної алелі А (рис. 6.3Б) за 

термінами спостереження величина ЦТС була завжди вищою, ніж у носіїв 

предкової алелі G – у 1,1-1,5 раза (p<0,001). 

Отже, при лікуванні ДМП ЦТС була вірогідно вищою у носіїв ризикового 

генотипу А/А і ризикової алелі А, причому протягом спостереження у таких 

пацієнтів ЦТС не знижувалася. Це доводить патогенетичну роль поліморфізму 

rs1800629 гена TNFα в розвитку ДМН при рецидивах ДМП після хірургічного 

лікування. 

 

А        Б 

 
 

Рис. 6.3 Вплив генотипів і алелей rs1800629 гена TNFα на ЦТС за 

термінами спостереження; міжгрупові порівняння для повторних вимірювань 

за критерієм Фрідмана вірогідні для генотипів (А; χr
2=8,04; р<0,001) і алелей 

(Б; χr
2=16,09; р<0,001) 
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Щоб довести вплив поліморфізму rs1800629 гена TNFα на рецидиви ДМП, 

розвиток ДМН, рівень TNFα, показники ЦТС і EDTRS, була побудована серія 

однофакторних логістичних моделей регресії. Проведений аналіз показав, що 

поліморфізм rs1800629 гена TNFα мав значущий вплив на рецидиви ДМП 

(p<0,001) і розвиток ДМН (p≤0,001) на всіх термінах спостереження, на 

збільшення рівня у крові TNFα (р=0,002), на ЦТС до лікування (р=0,008), через 

1 місяць (р=0,006) та на всіх інших термінах спостереження (p<0,001). Отже, 

такі результати доводять патогенетичний вплив цього поліморфізму на 

розвиток рецидивів хірургічного лікування ДМП. 

Відтак можна було визначити, що поліморфізм rs1800629 гена TNFα мав 

зв’язок не тільки з розвитком ДМП при ЦД2, але і з розвитком рецидивів її 

хірургічного лікування. Це можна було пояснити більшим вмістом TNFα у 

крові носіїв алелі А. 

Щоб довести вплив поліморфізму rs1800629 гена TNFα на рецидиви ДМП, 

розвиток ДМН, рівень TNFα, показники ЦТС і відповідно – на тяжкість ДР за 

шкалою балів ETDRS, було побудовано серію однофакторних логістичних 

моделей регресії. Проведений аналіз показав, що поліморфізм rs1800629 гена 

TNFα мав значущий вплив на рецидиви ДМП (p<0,001) і розвиток ДМН 

(p≤0,001) на всіх термінах спостереження, а також на збільшення рівня у крові 

TNFα (р=0,002) та на ЦТС до лікування (р=0,008) через 1 місяць (р=0,006) та на 

всіх інших термінах спостереження (p<0,001). Отже, такі результати доводили 

патогенетичний вплив цього поліморфізму на розвиток рецидивів ДМП після 

хірургічного лікування. 

 

Резюме 

У результаті проведених досліджень було встановлено збільшення вмісту 

TNFα у крові пацієнтів із ДМП та ЦД2, особливо при помірній і вираженій 

НПДР та здебільшого – при ПДР.  

Рівень TNFα у крові пацієнтів із ДМП та ЦД2 впливав на рецидиви ДМП 

після хірургічного лікування незалежно від його виду. Визначено найбільший 
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вплив початкового рівня TNFα на виникнення ранніх і стійких рецидивів ДМП 

після різних видів вітреоретинальних втручань. В пацієнтів з української 

популяції із ДМП розподіл генотипів і алелей rs1800629 гена TNFα був 

пов’язаний з розвитком захворювання (р=0,012 та р=0,002 відповідно). 

Генотипи, що мали мінорну алель А, підвищували ризик розвитку ДМП у 2,0 

раза (за домінантною моделлю успадкування ВШ=2,00; ВІ 1,23-3,24; р=0,004). 

Мінорний генотип А/А поліморфізму rs1800629 гена TNFa визначав розвиток 

рецидивів ДМП: у 96,9% носіїв цього генотипу в післяопераційний період 

виявлено рецидиви. У носіїв гетерозиготи G/A ризик розвитку рецидивів ДМП 

був підвищений (ВШ 3,76; 95% ВІ 2,27-6,27), натомість у носіїв предкової 

гомозиготи G/G – зменшений (ВШ 0,02; 95% ВІ 0,01-0,06). Частота рецидивів 

ДМП не залежала від стадії ДР, застосованих видів вітреоретинальних втручань 

і термінів спостереження. Наявність мінорної алелі А поліморфізму rs1800629 

гена TNFα було асоційоване з більшою ЦТС як до хірургічного втручання, так 

і протягом 1 року спостереження: у носіїв мінорної алелі А ЦТС була завжди 

вищою, ніж у носіїв предкової алелі G (у 1,1-1,5 раза; p<0,001), причому 

протягом спостереження у носіїв алелі А ЦТС не знижувалася. Аналіз даних 

дозволив встановити, що патогенетичним фактором, що сприяє розвитку 

рецидивів ДМП, був високий вміст у крові TNFα у носіїв ризикової мінорної 

алелі А поліморфізму rs1800629 гена TNFα. 
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РОЗДІЛ 7 

 

ВПЛИВ ВМІСТУ У КРОВІ ФАКТОРУ РОСТУ ТРОМБОЦИТІВ 

(PDGF-BB) НА РОЗВИТОК РЕЦИДИВІВ ДІАБЕТИЧНОЇ 

МАКУЛОПАТІЇ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ 

ІЗ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЄЮ ТА 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

 

З метою виявлення патофізіологічних змін регуляторних молекулярних 

факторів, що мають стосунок до розвитку та прогресування ДМП, 

перспективним було дослідження проагрегантного стану Тц, який ініціює 

тромбози і геморагії судин сітківки, ішемію нейросенсорних клітин і глії, 

розвиток запалення й акумуляцію інтерстиціальної рідини [274]. Вище 

(розділ 4) була показана роль проагрегантного статусу Тц при ДМП. 

Продовжуючи рухатись у цьому науковому напрямку, ми звернули увагу 

на важливий регуляторний поліпептид – тромбоцитарний фактор росту 

(PDGF – Platelet-Derived Growth Factor), який є трансмембранним 

глікопротеїдом із мітогенними властивостями [92]. 

Отже, завданням на цьому етапі дослідження було визначення впливу 

PDGF на ДМП та її рецидиви після різних видів вітреоретинальних втручань. 

 

7.1 Вплив PDGF-BB на розвиток ДМП та її рецидивів після 

хірургічного лікування 

Як показав статистичний аналіз вибірки, розподіл значень вмісту PDGF-

BB у крові пацієнтів відрізнявся від нормального: тест Колмогорова-Смірнова 

р=0,032; тест χ2 p<0,001. Тож для аналізу було обрано методи непараметричної 

статистики. Вміст PDGF-BB (нг/мл) у контролі та групах пацієнтів (Me (Q1; 

Q3)) відображено в табл. 7.1. 

Порівняння значень у контрольній та 1-й групах пацієнтів показало 

відсутність статистичної різниці (р=0,262), натомість різниці між вмістом PDGF-



204 

BB у контролі та інших групах пацієнтів, а також між усіма групами пацієнтів 

були статистично значущі (р<0,001). Максимальний рівень PDGF-BB встановлено 

в пацієнтів із ПДР, мінімальний – при початковій НПДР. Вміст PDGF-BB у крові 

пацієнтів із ПДР (3-я) група перевищував значення у контролі у 2,2 раза (p<0,001). 

Таблиця 7.1 
Вміст PDGF-BB (нг/мл) у контролі та групах пацієнтів; Me (Q1; Q3) 

 

Контроль 1-а 2-а 3-я 

27,55 
(20,18; 33,47) 

27,81 
(22,09; 33,13) 

45,28 
(38,99; 50,78) 

61,72 
(56,85; 72,89) 

H=321,09; p<0,001 

Примітки: 
1. Н – міжгрупові відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні 

порівняння); 
2. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 
 

Порівняльний аналіз вмісту PDGF-BB у крові пацієнтів показав його 

збільшення відповідно до тяжкості ДР (рис. 7.1). 

 

 
 

Рис. 7.1 Вміст PDGF-BB (нг/мл) у контролі та групах пацієнтів; 
представлені Ме; Q1 (25%), Q3 (75%); мінімальні та максимальні значення; за 
критерієм Mann-Whitney (U, парні порівняння) вірогідність різниць між 
контролем та 1-ю групою склала p=0,262; між контролем та 2-ю і 3-ю групами, 
а між усіма групами пацієнтів р<0,001 
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Аналіз вмісту PDGF-BB у групах пацієнтів залежно від застосованого 

методу хірургічного лікування показав, що початковий вміст PDGF-BB був 

однаковим при різних методах хірургічного втручання. При цьому виявлено 

загальну закономірність: рівень PDGF-BB був вищим у пацієнтів із помірною 

або тяжкою НПДР і ПДР та не відрізнявся від контрольних значень при 

початковій НПДР. Вміст PDGF-BB (нг/мл) у групах пацієнтів з різними 

методами хірургічного лікування, Me (Q1; Q3) відображено в табл. 7.2. 

Таблиця 7.2 

Вміст PDGF-BB (нг/мл) у групах пацієнтів з різними методами 
хірургічного лікування; Me (Q1; Q3) 

 

Метод 1-а 2-а 3-я Н; p 

ЗСВ 
24,52 

(20,59 33,16) 
46,82 

(39,42; 51,03) 
62,63 

(60,30; 71,62) 
H=52,10; 
p<0,001 

ЗСВ+ВПМ 
25,91 

(22,06; 32,34) 
41,27 

(39,31; 47,64) 
60,47 

(55,43; 73,23) 
H=52,80; 
p<0,001 

ЗСВ+ВПМ+ 
ПРЛК 

28,98 
(26,80; 37,46) 

43,74 
(37,44; 51,66) 

(n=23) 

60,27 
(56,32; 76,46) 

H=46,71; 
p<0,001 

ЗСВ+ВПМ+ 
ПРЛК+ФЄК 

28,44 
(23,73; 31,17) 

46,17 
(39,96; 51,16) 

61,99 
(56,94; 73.45) 

H=43,07; 
p<0,001 

Н; p H=3,21; p=0,361 H=1,43; p=0,367 H=2,00; p=0,571  

Примітки: 
1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 
2. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 
 

По-іншому виглядала ситуація з аналізом зв’язку вмісту PDGF-BB до 

хірургічного лікування з наявністю або відсутністю рецидивів ДМП у групах 

пацієнтів. За умов наявності рецидивів вміст PDGF-BB у кожній з груп 

статистично значущо (p<0,001 за критерієм Mann-Whitney) перевищував 

відповідний показник за відсутності рецидивів (у 1,3-1,4 раза). При цьому 

порівняння вмісту PDGF-BB між групами пацієнтів відповідало загальній 

тенденції – збільшення від початкової НПДР до ПДР. Вміст PDGF-BB (нг/мл) у 

групах пацієнтів з наявністю або відсутністю рецидивів ДМП після 

хірургічного лікування (Me (Q1; Q3)) відображено в табл. 7.3. 
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Таблиця 7.3 

Вміст PDGF-BB (нг/мл) у групах пацієнтів з наявністю або відсутністю 

рецидивів ДМП після хірургічного лікування; Me (Q1; Q3) 
 

Наявність 
рецидиву 

1-а 2-а 3-я Н; p 

є 
34,40 

(32,75; 40,35) 
59,71 

(56,57; 64,02) 
76,46 

(72,89; 82,96) 
H=64,73; 
p<0,001 

нема 
24,56 

(21,32; 28,07) 
41,40 

(38,34; 46,92) 
58,66 

(54,96; 61,71) 
H=269,32; 
p<0,001 

U; p 
U=14,00; 
p<0,001 

U=23,00; 
p<0,001 

U=12,00; 
p<0,001 

 

Примітки: 
1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 
2. U – відмінності за критерієм Mann-Whitney (парні порівняння); 
3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 
 

Зв’язку вмісту PDGF-BB з методами хірургічного лікування не встановлено. 

За наявності рецидивів вміст цитокіну був вищим, ніж за їх відсутності при всіх 

методах хірургічного втручання. Вміст PDGF-BB (нг/мл) у пацієнтів з наявністю 

або відсутністю рецидивів ДМП залежно від виду хірургічного лікування (Me 

(Q1; Q3)) наведено в табл. 7.4. 

Таблиця 7.4 

Вміст PDGF-BB (нг/мл) у пацієнтів з наявністю або відсутністю рецидивів 

ДМП залежно від виду хірургічного лікування; Me (Q1; Q3) 
 

Наявність 
рецидиву 

ЗСВ ЗСВ+ВПМ 
ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК 
ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК+ФЄК 
Н; p 

є 
70,00 

(53,31; 74,76) 
74,62 

(56,82; 85,62) 
76,46 

(65,31; 81,16) 
72,43 

(61,82; 75,86) 
H=3,47; 
p=0,324 

нема 
53,81 

(43,58; 61,71) 
53,09 

(39,84; 58,79) 
53,20 

(38,32; 57,50) 
52,95 

(39,96; 57,66) 
H=2,41; 
p=0,492 

U; p 
U=310,0; 
p<0,001 

U=288,0; 
p<0,001 

U=123,5; 
p<0,001 

U=128,0; 
p<0,001 

 

Примітки: 
1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 
2. U – відмінності за критерієм Mann-Whitney (парні порівняння); 
3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 
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В умовах цього дослідження рецидиви хірургічного лікування ДМП були 

ранжовані у динаміці спостереження за пацієнтами на ранні перехідні, ранні 

стійкі та пізні (див. табл. 3.15). Порівняння отриманих даних за групами 

пацієнтів та за методами лікування не показало зв’язку вмісту у крові PDGF-BB 

з тим чи іншим видом рецидивів (p>0,1). При цьому, як і загалом у дослідженні, 

вміст PDGF-BB статистично значущо збільшувався по групах пацієнтів 

(p<0,05). Вміст PDGF-BB (нг/мл) у групах пацієнтів з різними клінічними 

видами рецидивів ДМП; Me (Q1; Q3) наведено в табл. 7.5, а за методами 

лікування в табл. 7.6. 

Таблиця 7.5 

Вміст PDGF-BB (нг/мл) у групах пацієнтів з різними клінічними видами 

рецидивів ДМП; Me (Q1; Q3) 

 

Види 

рецидивів 
1-а 2-а 3-я Н; p 

ранні 

перехідні 

36,40 

(33,62; 40,94) 

58,27 

(56,82; 59,71) 

73,74 

(70,85; 78,75) 

H=10,68; 

p=0,005 

ранні 

стійкі 

33,91 

(32,01; 40,67) 

61,69 

(56,57; 65,31) 

75,85 

(72,78; 82,06) 

H=40,34; 

p<0,001 

пізні 
32,34 

(32,34; 32,34) 

53,35 

(48,37; 58,33) 

78,28 

(76,46; 87,08) 

H=6,95; 

p=0,031 

Н; p H=1,45; p=0,485 H=3,30; p=0,192 H=1,55; p=0,461  

Примітки: 

1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 

2. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 

 

Таким чином було показано, по-перше, наявність збільшення вмісту 

PDGF-BB у крові пацієнтів із ЦД2 із ДМП за умов наявності у них помірної та 

вираженої НПДР та більшою мірою вираженої ПДР; а по-друге – зв’язок 

наявності рецидивів при хірургічному лікуванні ДМП з рівнем PDGF-BB у 

крові до хірургічного лікування. 
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Таблиця 7.6 

Вміст PDGF-BB (нг/мл) за методами хірургічного  лікування з різними 
клінічними видами рецидивів ДМП; Me (Q1; Q3) 

 

Види 
рецидивів 

ЗСВ ЗСВ+ВПМ 
ЗСВ+ВПМ+ 

ПРЛК 
ЗСВ+ВПМ+ 
ПРЛК+ФЄК 

Н; p 

ранні 
перехідні 

52,94 
(43,17; 70,09) 

45,45 
(34,08; 56,82) 

60,25 
(60,25; 60,25) 

59,71 
(58,27; 75,86) 

H=2,50; 
p=0,474 

ранні 
стійкі 

71,06 
(61,35; 80,12) 

74,74 
(69,81; 85,62) 

73,33 
(63,31; 81,13) 

72,47 
(69,35; 75,84) 

H=1,88; 
p=0,597 

пізні - 
76,48 

(48,37; 87,08) 
78,21 

(72,89; 84,10) 
- 

H=1,00; 
p=1,000 

Н; p 
H=2,66; 
p=0,103 

H=3,63; 
p=0,057 

H=0,75; 
p=0,385 

H=0,39; 
p=0,531 

 

Примітки: 
1. Н – відмінності за критерієм Kruskal-Wallis (множинні порівняння); 
2. U – відмінності за критерієм Mann-Whitney (парні порівняння); 
3. р – вірогідність відмінностей міжгрупових порівнянь (беремо до уваги, 

якщо р<0,05). 
 

Таки результати поставили ще одне завдання – доказово з’ясувати, чи 

впливає вміст PDGF-BB у крові до хірургічного лікування на розвиток 

рецидивів ДМП. Завдання було виконане шляхом застосування 

однофакторного логістичного регресійного аналізу. 

В якості незалежної змінної використано значення вмісту PDGF-BB в крові 

пацієнтів із ДМП, залучених до дослідження (313 пацієнтів) до початку 

хірургічного лікування. В якості залежної змінної – наявність або відсутність 

рецидивів ДМП (відсутність кодовано індикаторним значенням 0; наявність – 1). 

Результати розрахунків β-коефіцієнтів отриманого регресійного рівняння 

представлено в табл. 7.7. 

Регресійне рівняння впливу вмісту PDGF-BB на ймовірність розвитку 

рецидивів ДМП виглядало так: 

𝑃 = 1/(1 + 𝑒−(−7,622+0,114∗𝑃𝐷𝐺𝐹))   (7.1), 

де PDGF – вміст у крові PDGF-BB до хірургічного лікування (нг/мл). 
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Таблиця 7.7 

β-коефіцієнти регресійного рівняння розрахунку ймовірності 

розвитку рецидивів ДМП за вмістом PDGF-BB до хірургічного лікування 

 

Показник β±SE W 95% ВІ р 

PDGF-BB (β1) 0,114±0,014 63,563 0,086-0,142 <0,001 

Вільний показник (β0) -7,622±0,896 72,411 -(9,378-5,866) <0,001 

Примітки: 

1. β±SE – бета-коефіцієнт регресійного рівняння та його стандартна 

похибка; 

2. W – Wald-статистика; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези. 

 

Операційні властивості моделі продемонстровано на ROC-діаграмі 

(рис. 7.2). Їх характеристики задовільні: площа під ROC-діаграмою AUC=0,84; 

-2*log (Likelihood)=267,60; χ2=114,97 (p<0,001). 

 

 
 

Рис. 7.2 Діаграма операційних характеристик регресійної моделі 

прогнозування ймовірності рецидивів ДМП за вмістом PDGF-BB 
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На діаграмі (рис. 7.3) зображено залежність чутливості, специфічності 

та точності розрахованої регресійної моделі прогнозування ймовірності 

рецидивів ДМП за вмістом у крові пацієнтів PDGF-BB до хірургічного 

лікування. Діаграма застосована для визначення оптимальної ймовірності 

для розмежування позитивних і негативних прогнозів. На підставі аналізу 

значень показника точності в якості межового обрано значення ймовірності 

Pмеж=0,460. 

 

 

 
 

 

Рис. 7.3 Залежність чутливості (помаранчева лінія), специфічності 

(блакитна лінія) й точності (зелена лінія) від імовірності прогнозу рецидивів 

ДМП. На діаграмі зазначені: за вертикальною віссю – частота у %, за 

горизонтальною – ймовірність. Переривчаста лінія червоного кольору 

відповідає значенню межової ймовірності Рмеж=0,460. Цифрами відповідного 

кольору вказані значення чутливості, специфічності та точності, які 

відповідають відсоткам збігу прогнозованих і фактичних даних 

 

У табл. 7.8 наведено класифікаційні характеристики регресійної моделі 

прогнозування ймовірності рецидивів ДМП за вмістом PDGF-BB. 
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Таблиця 7.8 

Класифікаційна характеристика регресійної моделі прогнозування 

ймовірності рецидивів ДМП за вмістом PDGF-BB 
 

Метод 

виявлення 

Кількість 

позитивних 

результатів 

Рмеж 

Кількість 

негативних 

результатів 

Чутли-

вість, 

% 

Специфіч-

ність, 

% 

Точність, 

% 

Факт 94 
0,460 

219 
70,2 98,2 89,8 

Прогноз 66 215 

 

З метою практичного використання отриманих даних було проведено 

розрахунок критичного вмісту PDGF-BB у крові (нг/мл) до хірургічного 

лікування, при якому ймовірний розвиток рецидивів ДМП. Для цього було 

застосовано таку формулу:  

PDGF =
−𝑙𝑛(

1

𝑃меж.
−1)+7,622

0,114
    (7.2), 

де PDGF – вміст у крові PDGF-BB (нг/мл); Рмеж – значення межової 

ймовірності. 

Встановлено, що критичний рівень PDGF-BB у крові до хірургічного 

лікування, при якому ймовірний розвиток рецидивів ДМП протягом одного 

року після операції перевищував 51,8 нг/мл з точністю 89,8 %. 

 

7.2 Зв’язок поліморфізму rs1800818 гена PDGFB на розвиток ДМП та 

її рецидивів після хірургічного лікування 

Аналіз розподілу генотипів і алелей поліморфізму rs1800818 гена PDGFB 

(рис. 7.4) показав значуще збільшення частоти предкового гомозиготного 

генотипу Т/Т (у 1,4 раза; pFet=0,033) у групі пацієнтів порівняно з контролем. 

Зменшення частот гетерозиготного генотипу Т/С та мінорного генотипу С/С 

(у 1,2 та 1,5 раза відповідно) у порівнянні з контролем було статистично не 

значущим (pFet=0,240 та pFet=0,170 відповідно). Мультиплікативна модель 

показала статистично значущо більшу частоту предкової алелі Т (у 1,2 раза) та 

меншу частоту мінорної алелі С (у 1,3 раза; pFet=0,024 для обох алелей) у 

пацієнтів порівняно з контролем. 
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Рис. 7.4 Розподіл частот генотипів і алелей (f) rs1800818 гена PDGFB між 

контрольною групою і всіма пацієнтами з ДМП; р – статистична значущість 

розбіжностей частот показників між групами за двостороннім точним методом 

Фішера; на рисунку: за вертикальною віссю – частоти (f), за горизонтальною – 

генотипи (загальна модель успадкування) і алелі (мультиплікативна модель 

успадкування) 

 

Відповідно до таких даних було розраховано вплив розподілу частот 

генотипів та алелей на розвиток ДМП і ступінь їх асоціації із захворюванням. 

Тест Харді-Вайнберга для контролів та випадків відповідав випадковому 

характеру успадкування генотипів (відповідно, χ2=0,01; p=0,998 та χ2=0,62; 

p=0,764). 

Розподіл генотипів за загальною моделлю успадкування (таблиця 

спряженості 3×3) не встановив асоціації з ДМП (χ2=5,38; p=0,068). Розподіл 

частот генотипів і алелей rs1800818 у пацієнтів з ДМП і контролі та ступінь 

асоціації із захворюванням представлено в табл. 7.9. 

T/T

(p=0,033)

T/C

(p=0,240)

C/C

(p=0,170)
T 

(р=0,024)

C 

(р=0,024)

Контроль (n=95) 0,326 0,495 0,179 0,574 0,426

ДМП (n=313) 0,454 0,425 0,121 0,666 0,334

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900(f)
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Таблиця 7.9 

Розподіл частот генотипів і алелей rs1800818 у пацієнтів із ДМП і контролі 

та ступінь асоціації із захворюванням 

 

Генотипи 

Алелі 

ДМП, 

n (f) 

Контроль, 

n (f) 
χ2 р ВШ 95% ДІ 

T/T 142 (0,454) 31 (0,326) 

5,38 0,068 

1,71 1,06-2,78 

T/C 133 (0,425) 47 (0,495) 0,75 0,48-1,20 

C/C 38 (0,121) 17 (0,179) 0,63 0,34-1,18 

T 417 (0,666) 109 (0,574) 
5,43 0,020 

1,48 1,06-2,07 

C 209 (0,334) 81 (0,426) 0,67 0,48-0,94 

Примітки: 

1. n (f) – кількість і частота; 

2. χ2 – критерій хі-квадрат Пірсона; 

3. p – вірогідність міжгрупових порівнянь за критерієм χ2 (беремо до уваги 

при р<0,05). 

 

Порівняння частот алелей за мультиплікативною моделлю успадкування 

(таблиця спряженості 2×2) виявило наявність асоціації з ДМП (χ2=5,43; 

p=0,020). Предкова алель Т збільшувала у 1,5 раза шанси розвитку ДМП 

(ВШ=1,48; 95% ВІ 1,06-2,07); мінорна алель С зменшувала такі шанси у 1,5 раза 

(ВШ=0,67; 95% ВІ 0,48-0,94). 

Порівняння домінантної та рецесивної моделей успадкування встановило, 

що розподіл генотипів за домінантною моделлю (Т/Т проти Т/С+С/С) мав 

статистичну значущість за критерієм χ2 Пірсона (χ2=4,23; р=0,030). Це 

підтвердило протективний характер асоціації поліморфізму rs1800818 з ДМП 

за наявності в генотипі мінорної алелі (алелей): для генотипів (Т/С+С/С) 

ВШ=0,58 (95% ВІ 0,36-0,95). Вплив розподілу частот генотипів і алелей 

rs1800818 гена PDGFB на ДМП за домінантною і рецесивною моделями 

успадкування представлено в табл. 7.10. 

У нашому дослідженні не було виявлено суттєвої різниці між частотами 

генотипів і алелей у пацієнтів за різними методами хірургічного лікування, що 

свідчило про генетичну однорідність пацієнтів (p>0,5). 

У групах пацієнтів розподіл генотипів і алелей суттєво не відрізнявся 

(р=0,959 і р=0,817\ відповідно), що свідчило про відсутність їх асоціації із 
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стадією ДР. Розподіл генотипів і алелей rs1800818 гена PDGFB у групах 

представлено в табл. 7.11. 

Таблиця 7.10 

Вплив розподілу частот генотипів і алелей rs1800818 гена PDGFB на ДМП 

за домінантною і рецесивною моделями успадкування 

 

Генотипи 
ДМП, 

n (f) 

Контроль, 

n (f) 
χ2 р ВШ 95% ДІ 

Домінантна модель 

T/T 
142 

(0,454) 

31 

(0,326) 
4,23 0,030 

1,71 1,06-2,79 

T/C+C/C 
171 

(0,546) 

64 

(0,674) 
0,58 0,36-0,95 

Рецесивна модель 

T/T+T/C 
275 

(0,879 

78 

(0,821) 
2,06 0,151 

1,58 0,84-2,73 

C/C 
38 

(0,121) 

17 

(0,179) 
0,63 0,34-1,18 

Примітки: 

1. n (f) – кількість і частота; 

2. χ2 – критерій хі-квадрат Пірсона; 

3. p – вірогідність міжгрупових порівнянь за критерієм χ2 (беремо до уваги 

при р<0,05). 

Таблиця 7.11 

Розподіл генотипів і алелей rs1800818 гена PDGFB у групах 

 

Генотипи 

Алелі 

Групи, n (f) 
χ2 р 

1-а 2-а 3-я 

Генотипи 

T/T 17 (0,425) 42 (0,457) 83 (0,459) 

0,64 0,959 T/C 17 (0,425) 38 (0,413) 78 (0,431) 

C/C 6 (0,150) 12 (0,130) 20 (0,110) 

Алелі 

T 51 (0,638) 122 (0,663) 244 (0,674) 
0,40 0,817 

C 29 (0,362) 62 (0,337) 118 (0,326) 

Примітки: 

1. n (f) – кількість і частота; 

2. χ2 – критерій хі-квадрат Пірсона; 

3. p – вірогідність міжгрупових порівнянь за критерієм χ2 (беремо до уваги 

при р<0,05). 
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Отже, на цьому етапі дослідження була з’ясована наявність асоціації 

поліморфізму rs1800818 із ДМП: мінорна алель С зменшувала ризик ДМП у 1,5 

раза (р=0,020). У носіїв генотипів (Т/С + С/С) ризик захворювання був меншим 

у 1,7 раза (р=0,030) у порівнянні з носіями генотипу Т/Т. При цьому зв’язку із 

тяжкістю ДР виявлено не було. 

Далі була з’ясована наявність асоціації rs1800818 гена PDGFB з розвитком 

рецидивів після хірургічного лікування ДМП. Вплив розподілу частот 

генотипів і алелей rs1800818 гена PDGFB на рецидиви ДМП представлено в 

табл. 7.12. 

Таблиця 7.12 

Вплив розподілу частот генотипів і алелей rs1800818 гена PDGFB  

на рецидиви ДМП 

 

Показник 
Наявність рецидивів, n (f) 

χ2 р ВШ 95% ДІ 
+ − 

Генотипи 

T/T 80 (0,860) 62 (0,282) 

88,43 <0,001 

162,1 59,4-442,3 

T/C 9 (0,097) 124 (0,564) 0,03 0,01-0,07 

C/C 4 (0,043) 34 (0,154) 0,17 0,06-0,50 

Алелі 

T 169 (0,909) 248 (0,564) 
112,26 <0,001 

14,03 8,13-24,20 

C 17 (0,091) 192 (0,436) 0,07 0,04-0,12 

Примітки: 

1. n (f) – кількість і частота; 

2. χ2 – критерій хі-квадрат Пірсона; 

3. p – вірогідність міжгрупових порівнянь за критерієм χ2 (беремо до уваги 

при р<0,05). 

 

Частота предкового гомозиготного генотипу Т/Т в пацієнтів із рецидивами 

була суттєво вищою за відповідну в пацієнтів без рецидивів (у 3,0 раза), 

натомість частоти гетерозиготи (Т/С) і мінорної гомозиготи (С/С) – суттєво 

нижчими (у 5,8 та у 3,6 раза відповідно). За критерієм хі-квадрат Пірсона такі 

зсуви мали високий ступінь значущості (р<0,001). Розподіл алелей також був 

значущим: у пацієнтів із рецидивами частота предкової алелі Т була вищою (у 

1,6 раза), а частота мінорної алелі С – нижчою (у 4,8 раза; р<0,001). 

На наш погляд, такі результати засвідчили вагоме значення мінорної алелі 
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С для попередження рецидивів хірургічного лікування ДМП. Ризик рецидивів у 

носіїв алелі С буз знижений у 14,3 раза (ВШ=0,07; 95% ДІ 0,04-0,12). Окрім того, 

з отриманих даних випливало також, що серед досліджених пацієнтів загалом 

носіїв мінорного генотипу С/С було 38 осіб (12,1% випадків; див. табл. 7.9) і 

майже у всіх (34 особи; 89,5%) в післяопераційний період не виявлено рецидивів 

ДМП (див. табл. 7.12). Ризик рецидивів ДМП у носіїв мінорної гомозиготи С/С 

був суттєво зменшений (у 5,9 раза; ВШ 0,17; 95% ВІ 0,06-0,50). 

За терміном виникнення рецидивів ДМП rs1800818 гена PDGFB 

вірогідний зв’язок встановлено на всіх термінах спостереження (p<0,001), але 

серед клінічних типів рецидивів асоціація і для генотипів, і для алелей виявлена 

тільки з ранніми стійкими рецидивами. Розподіл генотипів і алелей rs1800818 

гена PDGFB за клінічними типами рецидивів ДМП представлено в табл. 7.13. 

Таблиця 7.13 

Розподіл генотипів і алелей rs1800818 гена PDGFB 
за клінічними типами рецидивів ДМП 

 

Групи за 
рецидивами 

Генотипи Алелі 
TT TC CC T C 

Ранні 
перехідні 

+ 
8 

(0,615) 
4 

(0,308) 
1 

(0,077) 
20 

(0,769) 
6 

(0,231) 

− 
134 

(0,447) 
129 

(0,430) 
37 

(0,123) 
397 

(0,662) 
203 

(0,338) 
χ2

1; р1 1,44; 0,486 1,29; 0,255 

Ранні 
стійки 

+ 
60 

(0,937) 
3 

(0,047) 
1 

(0,016) 
123 

(0,961) 
5 

(0,039) 

− 
82 

(0,329) 
130 

(0,522) 
37 

(0,149) 
194 

(0,487) 
204 

(0,513) 
χ2

1; р1 75,98; <0,001 90,51; <0,001 

Пізні 
+ 

12 
(0,750) 

2 
(0,125) 

2 
(0,125) 

26 
(0,812) 

6 
(0,188) 

− 
130 

(0,438) 
131 

(0,441) 
36 

(0,121) 
391 

(0,658) 
203 

(0,342) 
χ2

1; р1 6,83; 0,033 3,24 
χ2; p 13,29; 0,010 0,072 

Примітки: 
1. n (f) – кількість і частота рецидивів; 
2. χ2

1; р1 – критерій хі-квадрат Пірсона і вірогідність порівнянь між 
наявними і відсутніми рецидивами в групі; 

3. χ2; p – критерій хі-квадрат Пірсона і вірогідність міжгрупових порівнянь 
наявності рецидивів. Вірогідність беремо до уваги при р<0,05. 
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Тож отримані результати засвідчили асоціацію поліморфізму rs1800818 

гена PDGFB із зниженням ризику ДМП та рецидивів її хірургічного лікування. 

Вище було показано, що саме в пацієнтів із рецидивами ДМП вміст у крові 

PDGF-BB був суттєво більший (див. табл. 7.3). Для порівняння відповідних 

результатів був проаналізований вміст PDGF-BB у носіїв різних генотипів 

(табл. 7.14). 

Таблиця 7.14 

Вміст PDGF-BB у носіїв різних генотипів rs1800818 гена PDGFB 

 

Генотипи 

Алелі 

PDGF-ВВ, нг/мл 
U; p 

Контроль ДМП 

T/T 34,56 (32,32; 37,36) 57,36 (43,74; 65,24) 467,0; <0,001 

T/C 25,46 (20,92; 28,09) 54,20 (43,58; 64,47) 318,0; <0,001 

C/C 17,06 (16,36; 18,89) 52,42 (41,14; 61,99) 6,0; <0,001 

Н; р 67,66; <0,001 1,20; 0,548  

T 27,98 (22,71; 33,60) 57,68 (47,44; 65,19) 3336,0; <0,001 

C 17,69 (16,46; 20,62) 48,17 (39,97; 62,37) 172,0; <0,001 

U; p 772,0; <0,001 40267,0; 0,001  

Примітки: 

1. Формат відображення даних – Me (Q1; Q3); 

2. Н; p – критерій Крускала-Уоліса і вірогідність множинних порівнянь; 

3. U; p – критерій Манна-Уитни і вірогідність парних порівнянь; 

вірогідність беремо до уваги при р<0,05. 

 

Вміст PDGF-BB був більшим у пацієнтів-носіїв різних генотипів, ніж в 

представників контрольної групи із відповідними генотипами – у 1,7-3,1 раза 

(p<0,001). При цьому в носіїв мінорного генотипу С/С в контрольній групі 

виявлено менший вміст PDGF-BB у порівнянні з іншими генотипами: у 1,5-2,0 

раза (p<0,001). Також носії алелі С мали менший вміст у крові PDGF-BB (у 1,6 

раза). Серед пацієнтів-носіїв різних генотипів вміст фактору загалом був 

нижчим у носіїв гетерозиготи Т/С та мінорної гомозиготи С/С, але ці показники 

не були статистично значущими (р=0,548). 

Посутня відмінність була виявлена в пацієнтів-носіїв різних алелей: у 
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носіїв алелі С вміст PDGF-BB був статистично значущо нижчим (у 1,2 раза; 

р=0,001), ніж у носіїв алелі Т. Ці різниці ілюструє рис. 7.5. 

Отримані дані узгоджувалися з результатами дослідження, яке показало, 

що в носіїв мінорної алелі поліморфізму rs1800818 рівень PDGF-BB у крові і 

експресія мРНК були значно знижені (р=0,015) [495]. 

 

 
 

Рис. 7.5 Порівняння вмісту PDGF-BB у носіїв різних генотипів і алелей 

rs1800818 гена PDGFB в контролі (блакитним) і в пацієнтів із ДМП (червоним); 

Me (Q1; Q3). Статистичні значущості наведено у табл. 7.14 

 

Отже, можна \ припустити, що поліморфізм rs1800818 гена PDGFB,  

розташований в інтроні пять-штрих-нетрансльованої області (5′-UTR), знижує 

експресію мРНК та рівень PDGF-BB, що проявляється у носіїв мінорної алелі С. 

 

Резюме 

В результаті проведених досліджень було встановлено, що вміст PDGF-BB 

у крові пацієнтів із ДМП і ЦД2 був підвищеним при помірній та вираженій 

НПДР (2-а група) та при ПДР (3-я група) у порівнянні з контролем у 1,6 та 2,2 

раза\ відповідно (p<0,001). За наявності рецидивів ДМП вміст PDGF-BB у крові 

до початку хірургічного лікування був значущо вищим (у 1,3-1,4 раза; p<0,001), 

ніж за їх відсутності. Регресійна модель розрахунку ймовірності розвитку 

рецидивів залежно від початкового рівня PDGF-BB у крові мала задовільні 



219 

характеристики за точності прогнозу 89,8% (p<0,001), що доводило 

патогенетичне значення PDGF-BB як для розвитку ДМП, так і для рецидивів її 

лікування. Критичний рівень PDGF-BB для розвитку рецидивів хірургічного 

лікування ДМП складає 51,8 нг/мл. Поліморфізм rs1800818 гена PDGFB мав 

асоціацію з ДМП: мінорна алель С зменшувала ризик ДМП у 1,5 раза, а в носіїв 

генотипів Т/С і С/С (домінантна модель успадкування) зафіксовано зменшення 

ризику порівняно з носіями генотипу Т/Т. Стратифікація пацієнтів не виявила 

зв’язку поліморфізму із стадією ДР та застосованими комплексами методів 

хірургічного лікування. Поліморфізм rs1800818 гена PDGFB мав асоціацію з 

рецидивами ДМП після хірургічного лікування: ризик рецидивів у носіїв 

мінорної алелі С був суттєво зменшений. В носіїв алелі С вміст PDGF-BB 

менший у порівнянні з носіями алелі Т, що мало статистичну значущість і для 

пацієнтів, і для контролю (p<0,001) та могло пояснювати протективний ефект 

поліморфізму rs1800818 гена PDGFB для розвитку рецидивів ДПМ. 

 

Цей розділ висвітлено в матеріалах публікацій: 

1. Панченко ЮО. Зв’язок поліморфізму rs1800818 гена PDGFB з 

рецидивами діабетичної макулопатії після хірургічного лікування у пацієнтів 

при цукровому діабеті 2 типу. Вісник проблем біології і медицини. 2019; 4 том 

1 (153):138-42. [137] 

2. Панченко ЮО, Могілевський СЮ, Зябліцев СВ. Вплив тромбоцитарного 

фактору росту (PDGF) на розвиток рецидивів при хірургічному лікуванні 

діабетичної макулопатії у пацієнтів з цукровий діабет 2 типу. Архів 

офтальмології України. 2019; 7 (3):18-23. [129] 

3. Панченко ЮО. Тромбоцитарний фактор росту і рецидивування 

діабетичної макулопатії після хірургічного лікування у пацієнтів з цукровий 

діабет 2 типу. Матеріали Всеукраїнська наук.-практ. конф. Актуальні питання 

офтальмології. 2019 Жов 9-10; Івано-Франківськ; 2019, с. 78-9. [140] 
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РОЗДІЛ 8 

 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ДІАБЕТИЧНОЇ МАКУЛОПАТІЇ ТА ЇЇ РЕЦИДИВІВ ПІСЛЯ 

ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

8.1 Прогнозування ризику розвитку ДМН при ДР 

Задачею цього етапу роботи було розроблення математичних моделей 

прогнозування ризику ДМН при ДМП у пацієнтів із ЦД2 на основі аналізу 

дисфункції Тц. Для виявлення факторних ознак, пов’язаних із ризиком 

виникнення ДМН та оцінки їх зв’язку з цим ризиком використано метод 

побудови та аналізу логістичних моделей регресії. На першому етапі були 

розроблені однофакторні моделі прогнозування ДМН за значенням кожного з 

агоністів агрегації Тц, що представлено у табл. 8.1. 

Таблиця 8.1 

Аналіз зв’язку ризику ДМН з рівнем індукованої АТц 

(однофакторні логістичні моделі регресії) 

 

Факторна 

ознака 

(індуктор 

АТц) 

Значення 

коефіцієнта 

моделі, b±m 

Рівень 

значущості 

відмінності 

показника від 0, 

p 

Показник 

відношення 

шансів, ВШ 

(95% ВІ) 

Показник 

детермінації 

моделі 

регресії, 

R2
Nagelkerke 

Адреналін –0,018±0,021 0,38 – – 

АДФ 0,030±0,026 0,24 – – 

Ан-2 0,045±0,022 0,04 
1,05 

(1,00–1,09) 
0,06 

Колаген –0,043±0,016 0,007 
0,96 

(0,93–0,99) 
0,10 

ФАТ 0,065±0,033 0,048 
1,07 

(1,00–1,14) 
0,06 

 

Проведений аналіз свідчив про наявність (p<0,05) слабкого зв’язку ризику 

ДМН з рівнем АТц, індукованої Ан-2 (показник детермінації моделі регресії 

(R2
Nagelkerke) дорівнював 0,06), колагеном (R2

Nagelkerke=0,10) і ФАТ 

(R2
Nagelkerke=0,06). 
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Зв’язок ризику ДМН з впливом ще двох агоністів – адреналіну і АДФ – на 

Тц в рамках однофакторних моделей не виявлений (p>0,05). При цьому було 

встановлено, що ризик ДМН підвищувався із зростанням рівня АТц, 

індукованої Ан-2 (ВШ=1,05; 95% ВІ 1,00-1,09) на кожен відсоток агрегації 

(p=0,04); АТц, індукованої ФАТ (ВШ=1,07; 95% ВІ 1,00-1,14) – на кожен 

відсоток агрегації (p=0,048), та знижувався при підвищенні АТц, індукованої 

колагеном (ВШ=0,96; 95% ВІ 0,93-0,99) на кожен відсоток агрегації (p=0,007). 

Отже, можна констатувати обмежені можливості однофакторної логістичної 

моделі регресії для прогнозування ДМН за рівнем індукованої АТц. 

Для виявлення сукупності факторних ознак, пов’язаних із ризиком ДМН, 

було використано метод побудови багатофакторних логістичних моделей 

регресії. Проаналізовані наступні фактори ризику: вік, стать, групи (стадії ДР), 

тривалість діабету, рівень глюкози крові, а також АТц, що індукована Ан-2, 

АДФ, адреналіном, ФАТ і колагеном. Методом покрокового 

включення/виключення змінних (Stepwise, поріг включення <0,1, поріг 

виключення >0,3) було вибрано п’ять значущих факторів ризику: група (стадія 

ДР), АТц, що індукована Ан-2, адреналіном, ФАТ і колагеном. На основі 

відібраних ознак було побудовано багатофакторну логістичну модель регресії 

прогнозування ризику ДМН. Аналіз зв’язку ризику ДМН із факторами ризику 

(п’ятифакторна логістична модель регресії) представлений в табл. 8.2. 

Проведений аналіз свідчив про наявність (p<0,001) зв’язку середнього 

ступеня вираженості (R2
Nagelkerke=0,31) між ризиком ДМН та вибраними 

факторами: група (стадія ДР), адреналін, ФАТ, колаген, Ан-2. При цьому 

встановлено, що ризик ДМН зростав при підвищенні рівня: АТц, індукованої 

адреналіном (p=0,03; ВШ=1,09; 95% ВІ 1,01-1,18) на кожен відсоток агрегації 

(при стандартизації за іншими факторами ризику); АТц, індукованої ФАТ 

(p=0,02;, ВШ=1,10; (95% ВІ 1,01-1,18) на кожен відсоток (при стандартизації за 

іншими факторами ризику), – та знижувався при підвищенні АТц, індукованої 

колагеном (p=0,046; ВШ=0,95; 95% ВІ 0,90-1,00) на кожен відсоток агрегації 

(при стандартизації за іншими факторами ризику). 
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Таблиця 8.2 

Аналіз зв’язку ризику ДМН із факторами ризику 

(п’ятифакторна логістична модель регресії) 

 

Факторна 

ознака 

Значення 

коефіцієнта 

моделі, b±m 

Рівень 

значущості 

відмінності 

показника 

від 0, р 

Показник 

відношення 

шансів, ВШ 

(95% ВІ) 

Показник 

детермінації 

моделі 

регресії, 

R2
Nagelkerke 

Адреналін 0,085±0,041 0,03 1,09 (1,01–1,18) 

0,31 

ФАТ 0,092±0,040 0,02 1,10 (1,01–1,18) 

Колаген –0,053±0,026 0,046 0,95 (0,90–1,00) 

Ан-2 0,048±0,031 0,12 – 

Група V2 vs V1 0,33±0,78 0,68 – 

Група V3 vs V1 1,77±0,91 0,05 5,8 (1,0–34,8) 

Примітки: 

1. V1– ДР без змін на очному дні; 

2. V2 – НПДР і V3 –ПДР (див. табл. 4.2). 

 

Також було виявлено тенденцію до зростання ризику появи ДМН при 

збільшенні рівня АТц, індукованої Ан-2 (p=0,12; ВШ=1,05; (95% ВІ 0,99-1,11) 

на кожен відсоток агрегації (при стандартизації за іншими факторами ризику). 

Ризик ДМН для пацієнтів із ПДР був вищим (p=0,05), ніж для пацієнтів із ДР 

без змін на очному дні (ВШ=5,8; 95% ВІ 1,0-34,8) при стандартизації за іншими 

факторами ризику. 

Вище була доведена можливість прогнозування стадії ДР на основі двох 

факторних ознак – АТц, індукованої колагеном і АДФ. Оскільки такий зв’язок 

виявився суттєво нелінійним, то логічно було спробувати побудувати 

нейромережеву модель (MLP-модель) прогнозування ризику ДМН на 

попередньо виділених п’яти ознаках. Проведений нейромережевий аналіз 

виявив нелінійний зв’язок ризику ДМН лише з трьома факторними ознаками: 

рівнями АТц, індукованої Ан-2, ФАТ та колагеном. На основі виділених ознак 

була побудована нелінійна нейромережева модель прогнозування, архітектура 

якої виглядала так (рис. 8.1): 
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Рис. 8.1 Архітектура трьохфакторної нейромережевої моделі 

прогнозування ризику ДМН. X1, X2, X3 – рівні АТц, індукованої відповідно 

Ан-2, ФАТ і колагеном (нейрони вхідного шару); Y – ймовірність ризику ДМН 

(нейрон вихідного шару); сірими квадратами позначені нейрони прихованого 

шару MLP моделі 

 

Для зіставлення адекватності моделей прогнозування ризику ДМН на 

основі трьох і п’яти значущих факторів був використаний метод аналізу ROC-

кривих (рис. 8.2). 

 

 
Рис. 8.2 Порівняння кривих операційних характеристик моделей 

прогнозування ДМН: 1 – нейромережева трьохфакторна модель, 2 – логістична 

п’ятифакторна модель 

 

Площа під ROC-кривою для нейромережевої моделі склала AUCMLP=0,82 

(95% ВІ 0,73-0,89), для логістичної моделі регресії AUClog=0,79 (95% ВІ 0,69-

0,86). В обох моделях отримані значення площі під ROC-кривою статистично 
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значущо відрізнялися від 0,5 на рівні значущості, p<0,0001, що свідчило про 

адекватність побудованих моделей. Водночас зменшення кількості факторних 

ознак для MLP моделі (від 5-и до 3-х) не супроводжувалося зниженням 

прогностичних характеристик моделі і свідчило що: 

а) ризик ДМН був пов’язаний із рівнями АТц, індукованої Ан-2, ФАТ та 

колагеном; 

б) виявлений зв’язок був суттєво нелінійним і не міг цілком бути 

представлений у рамках логістичної (мультиплікативної) моделі. 

Для вибору оптимального порогу прийняття рішення для MLP-моделі було 

використано метод мінімізації середньої похибки хибно негативного (FN) та 

хибно позитивного (FP) прогнозів [505]. Ціна похибки була встановлена 

FP=FN=1. При виборі оптимального порогу отримано такі прогностичні 

характеристики MLP-моделі: (а) чутливість моделі склала 77,1% (95% ВІ 

64,5%-86,8%); (б) специфічність – 78,1% (95% ДІ 62,4%-89,4%); (в) 

прогностичність позитивного результату тесту (дійсно виникає набряк, як і 

прогнозує модель) 83,9% (95% ДІ 74,3%-90,4%); (г) прогностичність 

негативного результату тесту (дійсно немає набряку, якщо модель прогнозує 

низький ризик) 69,6% (95% ДІ 58,4%-78,8%). 

Модель не тільки підтвердила дані з інших джерел про можливі причини 

розвитку ДМН (хронічного запалення, асоційованого з ним фіброзування 

внутрішніх оболонок ока і активації ренін-ангіотензинової системи), але й 

довела взаємодію цих факторів патогенезу ДР у розвитку ДМН [146, 148]. 

Отже, дослідження in vitro можливості взаємодії ФАТ, колагену і Ан-2 при 

активації Тц дозволило не тільки розширити уявлення про механізми 

тромбогенезу при ДР і ДМП, але й оцінити можливі ризики розвитку ДМН, 

пов'язаного з проявами активації ренін-ангіотензинової системи, хронічного 

запалення і фіброзування сітківки ока. 

Для практичного застосування модель була реалізована в табличному 

процесорі Excel («ME_Prognose.xls»). Інтерфейс системи прогнозування 
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відображений на рис. 8.3. 

 

 
 

Рис. 8.3 Інтерфейс системи прогнозування ризику ДМН в трифакторній 

нейромережовій MLP моделі 

 

Для проведення розрахунків у відповідні віконця вводимо показники 

агоніст-індукованої АТц пацієнта; значення вихідної ознаки – Y можуть бути 

інтерпретовані як ймовірність ризику ДМН. Критичне значення прийняття 

рішення – Ycrit =0,502, дозволяє оцінювати ймовірність ускладнення ДР: при 

Y>Ycri система прогнозує «Високий ризик макулярного набряку», в 

протилежному випадку прогноз буде негативним. 

Таким чином встановлені предиктори ризику ДМН, якими, за даними 

математичного моделювання, виявилися зростання АТц під впливом Ан-2, 

ФАТ та колагену. Розроблена нелінійна нейромережева модель прогнозування 

ризику ДМН, яка базувалася на аналізі агрегації, індукованої Ан-2, ФАТ та 

колагеном. Чутливість моделі склала 77,1% (95% ДІ 64,5%-86,8%), 

специфічність – 78,1% (95% ДІ 62,4%-89,4%). 
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8.2 Прогнозування розвитку рецидивів ДМП після хірургічного 

лікування 

Нагальною потребою сучасної хірургічної офтальмології є розробка 

систем прогнозування рецидивів хірургічного лікування ДМП. В якості 

чинників прогнозу мають значення деякі патофізіологічні біомаркери [274, 

312]. Вище показано, що чинниками ризику рецидивів ДМП є маркери ЕДФ – 

ЕТ1, TNFα [193], а також PDGF-BB. Необхідно зазначити, що до інших 

факторів ризику розвитку і прогнозування ДМП відносять деякі клінічні 

ознаки, у тому числі тривалість та тяжкість захворювання (понад 6 років, 

середньоважкий та важкий перебіг із переходом на інсулінотерапію), ожиріння, 

розвиток артеріальної гіпертензії та інше [264, 318]. У цьому плані доцільно 

було розглянути питання щодо прогнозування рецидивів ДМП із залученням до 

прогностичної системи клінічних факторів – статі, віку, тривалості та тяжкості 

ЦД2 та ДР, а також поліморфізму генів, що мають відношення до розвитку 

патології зору при ЦД2 [264]. 

В якості залежної змінної для розробки математичної моделі прогнозу 

ймовірності рецидивів ДМП використовували номінальну змінну, що визначає 

наявність або відсутність рецидиву протягом 12 місяців після хірургічного 

втручання. У регресійному рівнянні для цієї змінної використовували 

індикаторні значення: за наявності факту рецидиву ДМП змінна становила «1», 

за відсутності – «0». Результати відбору значущих предикторів для 

регресійного рівняння прогнозу рецидивів ДМП виявили чотири фактори, які 

впливали на розвиток рецидивів: вміст у крові TNFα і PDGF-BB та генотипи 

поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα. Отже, саме 

вивчені генетичні та меншою мірою залежні від них регуляторні фактори 

обумовлювали рецидиви хірургічного лікування ДМП. β-коефіцієнти 

незалежних змінних та їх статистичні характеристики, визначені на етапі 

відбору значущих предикторів для регресійного рівняння прогнозу рецидивів 

ДМП, представлено в табл. 8.3. 
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Таблиця 8.3 

β-коефіцієнти незалежних змінних та їх статистичні характеристики, 

визначені на етапі відбору значущих предикторів для регресійного 

рівняння прогнозу рецидивів ДМП 

 

Предиктори β ±SE 95% ВІ W p 

Вік 0,034 0,021 -0,007-0,074 2,63 0,105 

Стать 0,360 0,391 -0,406-1,127 0,84 0,357 

Ступінь ЦД2 0,359 0,402 -0,428-1,146 0,80 0,371 

Тривалість хвороби 0,020 0,021 -0,021-0,061 0,89 0,344 

Ступінь компенсації за 

глікемією 
0,120 0,245 -0,361-0,601 0,24 0,625 

Ступінь компенсації за 

НbA1c 
0,021 0,255 -0,478-0,520 0,07 0,933 

Стадія ДР 0,256 0,182 -0,100-0,613 1,98 0,468 

EDTRS 0,018 0,012 -0,005-0,041 2,37 0,124 

ЦТС0 0,001 0,001 -0,002-0,003 0,16 0,687 

ЕТ1 0,304 0,238 -0,163-0,771 1,63 0,201 

TNFα 0,013 0,002 0,001-0,077 4,93 0,020 

PDGF-BB 0,024 0,008 0,009-0,040 9,41 0,002 

rs1800818 гена PDGFB -2,159 0,293 -(2,733-1,585) 54,40 <0,001 

rs1800629 гена TNFα 3,354 0,427 2,517-4,192 61,60 <0,001 

Примітки: 

1. β – коефіцієнт регресійного рівняння; 

2. ±SE – стандартна похибка коефіцієнта; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. W – Wald-статистика; 

5. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези. 

 

Далі, спираючись на отримані результати, була побудована 

чотирьохфакторна регресійна модель прогнозу рецидивів ДМП. β-коефіцієнти 

незалежних змінних і вільного показника та їх статистичні характеристики для 

багатофакторного регресійного рівняння прогнозу рецидивів ДМП 

представлено в табл. 8.4. 
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Таблиця 8.4 

β-коефіцієнти незалежних змінних і вільного показника та їх статистичні 

характеристики для багатофакторного регресійного рівняння прогнозу 

рецидивів ДМП 

 

Предиктор Β ±SE 95% ВІ W p 

TNFα -0,122 0,027 -(0,175-0,069) 20,51 <0,001 

PDGF-BB 0,139 0,029 0,081-0,196 22,49 <0,001 

rs1800629 гена TNFα 3,439 0,505 2,449-4,429 46,32 <0,001 

rs1800818 гена PDGFB -1,120 0,333 -(1,772-0,468) 11,33 0,001 

Вільний показник -239,703 64,254 -(365,640-113,766) 13,92 <0,001 

Примітки: 

1. β – коефіцієнт регресійного рівняння; 

2. ±SE – стандартна похибка коефіцієнта; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. W – Wald-статистика; 

5. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези. 

 

За значимістю предикторів для прогнозу ймовірності розвитку рецидивів 

ДМП (за абсолютними значеннями β-коефіцієнтів) показники розподілилися 

таким чином: rs1800629 гена TNFα |3,439| > rs1800818 гена PDGFB |-1,120| > 

PDGF-BB |0,139| > TNFα |0,062|. 

Ймовірність розвитку рецидивів ДМП прямо залежала від поліморфізму 

rs1800629 гена TNFα, вмісту в крові PDGF-BB і TNFα та зворотно – від 

поліморфізму rs1800818 гена PDGFB. Такі залежності відображали відповідні 

закономірності: як уже показано раніше, з розвитком рецидивів 

асоціаціювалося підвищення рівнів у крові PDGF-BB і TNFα, а отже, їх 

значення прямо пов’язані з імовірністю рецидивів [365, 366]. 

Встановлено зв’язок із рецидивами поліморфізму rs1800629 гена TNFα – 

для мінорної алелі, індикаторне значення якої«103», а для поліморфізму 

rs1800818 гена PDGFB. – з предковою алеллю, індикаторне значення якої 

«101». Отже, перший – збільшує ймовірність розвитку рецидивів, а другий – 

зменшує, що і знайшло своє відображення у показниках β-коефіцієнтів. 

Визначення відсотка впливу обраних показників на залежну змінну 

(формула 2.2) показало таки результати: rs1800629 гена TNFα – 90,25%; 
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rs1800818 гена PDGFB – 9,57%; PDGF-BB – 0,15%; TNFα – 0,03%. 

Регресійне рівняння математичної моделі прогнозу ймовірності розвитку 

рецидивів ДМП виглядає так: 

 

𝑃𝑝 =
1

1+𝑒−(−239,703+3,439∗𝑇𝑁𝐹𝛼−1,120∗𝑃𝐷𝐺𝐹𝐵+0,062∗TNFα+0,139∗PDGFBB) (8.1), 

 

де: Рр – ймовірність рецидивів ДМП; TNFα – індикаторне значення 

генотипу rs1800629 гена TNFα; PDGFB – індикаторне значення генотипу 

rs1800818 гена PDGFB; TNFα – вміст в крові TNFα (пг/мл); PDGFBB – вміст в 

крові PDGF-BB (нг/мл). 

Операційні властивості моделі продемонстровано на ROC-діаграмі 

(рис. 8.4), їх характеристики задовільні: площа під ROC-діаграмою AUC=0,933; 

-2*log (Likelihood)=197,80; χ2=110,15 (p<0,001). 

 

 
 

Рис. 8.4 Діаграма операційних характеристик багатофакторної регресійної 

моделі прогнозування ймовірності рецидивів ДМП 

 

На діаграмі (рис. 8.5) зображено залежність чутливості, специфічності й 

точності розрахованої регресійної моделі. Діаграма застосована для визначення 
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оптимальної ймовірності для розмежування позитивних і негативних прогнозів. 

На підставі аналізу значень показника точності в якості межової обрано 

значення ймовірності Pмеж.=0,360. 

 

 
 

Рис. 8.5 Залежність чутливості (зображено помаранчевим), специфічності 

(блакитним) і точності (зеленим) від імовірності прогнозу рецидивів ДМП. На 

діаграмі зазначені: за вертикальною віссю – частота в %, за горизонтальною – 

ймовірність. Переривчаста лінія червоного кольору відповідає значенню 

межової ймовірності Рмеж.=0,360. Цифрами відповідного кольору вказані 

значення чутливості специфічності та точності, які відповідають відсоткам 

збігу прогнозованих і фактичних даних 

 

У табл. 8.5 наведено класифікаційні характеристики багатофакторної 

регресійної моделі прогнозування розвитку рецидивів ДМП.. 

Таблиця 8.5 

Класифікаційна характеристика багатофакторної регресійної моделі 

прогнозування розвитку рецидивів ДМП 

 

Метод 

виявлення 

Кількість 

позитивних 

результатів 

Рмеж. 

Кількість 

негативних 

результатів 

Чутли-

вість, % 

Специфіч-

ність, % 

Точність, 

% 

Фактично 93 
0,360 

220 
86,02 86,36 86,26 

Прогноз 80 190 
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Прогнозування рецидивів ДМП за формулою 2 складає точність 

прогнозування – 86,3%. 

 

8.3 Прогнозування розвитку ДМН після хірургічного лікування ДМП 

Для розробки математичної моделі прогнозу ДМН в якості залежної 

змінної ми запропонували індекс прогресування ДМН (ІПМН), що 

характеризував перебіг макулярного набряку (прогресування або регресування) 

та становив середнє арифметичне значення швидкості зміни показників ЦТС 

упродовж 1-го року спостереження після початку лікування ДМП. 

ІПМН =
(ЦТС3−ЦТС1)/т1+(ЦТС6−ЦТС3)/т2+(ЦТС12−ЦТС6)/т3

𝑁−1
, 

де ЦТС1, ЦТС3, ЦТС6, ЦТС12 – значення показників ЦТС станом на 1-й, 

3-й, 6-й і 12-й місяці спостереження відповідно; т1, т2, т3 – тривалість 

періоду між вимірами ЦТС, місяці (т1=2; т2=3; т3=6); N – наявне число 

показників ЦТС. 

Розробку математичної моделі виконували з використанням множинного 

лінійного регресійного аналізу в обчислювальному середовищі GRM (загальні 

регресійні моделі) програми Statistica 10 (StatSoft, Inc., USA). У табл. 8.6 

наведено β-коефіцієнти незалежних змінних та їх статистичні характеристики, 

визначені на етапі відбору значущих предикторів для регресійного рівняння 

прогнозу прогресування ДМН. 

Таблиця 8.6 

β-коефіцієнти незалежних змінних і їх статистичні характеристики, 

визначені на етапі відбору значущих предикторів для регресійного 

рівняння прогнозу прогресування ДМН 

 

Предиктор β ±SE 95% ВІ t p 

1 2 3 4 5 6 

Вік 0,076 0,076 -0,075-0,226 0,99 0,320 

Стать -1,744 1,479 -4,669-1,182 -1,18 0,240 

Ступінь ЦД 2 типу 0,686 1,543 -2,367-3,738 0,444 0,657 

Тривалість хвороби 0,067 0,080 0,092-0,226 0,838 0,404 

Ступінь компенсації за 

глікемією 
-1,051 0,929 -2,872-0,769 -1,14 0,255 
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продовження табл. 8.6 

1 2 3 4 5 6 

Ступінь компенсації за 

НbA1c 
-0,441 0,959 -2,339-1,457 -0,46 0,647 

Ступінь діабетичної 

ретинопатії 
1,148 0,642 -0,115-2,412 1,788 0,075 

ЦТС0 -0,005 0,002 -(0,009-0,001) -2,56 0,011 

Бали ETDRS 0,005 0,015 -0,024-0,034 0,34 0,732 

ЕТ1 0,145 0,775 -1,391-1,681 0,19 0,851 

TNFα 0,047 0,026 -0,004-0,099 1,81 0,070 

PDGF-BB 0,073 0,028 0,018-0,128 2,61 0,009 

rs1800629 гена TNFα 7,175 0,552 6,088-8,261 12,99 <0,001 

rs1800818 гена PDGFB -9,868 0,372 -(10,600-9,137) -26,54 <0,001 

Примітки: 

1. β – коефіцієнт регресійного рівняння; 

2. ±SE – стандартна похибка коефіцієнта; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. t – критерій Стюдента; 

5. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези. 

 

Розподіл змінних за їх значущістю наведено на рисунку 8.6. 

 

 
 

Рис. 8.6 Діаграма Pareto для незалежних змінних регресійного рівняння 

прогнозу прогресування ДМН на етапі їх відбору. За горизонтальною віссю – 

значення t-коефіцієнта (Стюдента); червоною лінією зображена межа 

значущості: р=0,05 
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Найбільш значущими змінними виявилися поліморфізми досліджених 

генів, рівень у крові PDGF-BB та товщина сітківки до початку хірургічного 

втручання (ЦТС0). Відповідно до таких результатів, була побудована 

регресійна модель прогнозу ДМН. β-коефіцієнти незалежних змінних і вільного 

показника та їх статистичні характеристики для множинного лінійного 

регресійного рівняння прогнозу прогресування ДМН представлено в табл. 8.7. 

Таблиця 8.7 

β-коефіцієнти незалежних змінних і вільного показника та їх статистичні 

характеристики для множинного лінійного регресійного рівняння 

прогнозу прогресування ДМН 

 

Предиктор β ±SE 95% ВІ t p 

ЦТС0 -0,005 0,002 -(0,009-0,001) -2,55 0,011 

PDGF-BB 0,029 0,015 0,001-0,059 1,99 0,047 

rs1800629 гена TNFα 2,700 0,422 1,867-3,526 6,39 <0,001 

rs1800818 гена PDGFB -8,525 0,402 -(9,316-7,734) 6,395 <0,001 

Вільний показник 593,491 72,560 450,716-736,267 8,179 <0,001 

Примітки: 

1. β – коефіцієнт регресійного рівняння; 

2. ±SE – стандартна похибка коефіцієнта; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. t – критерій Стюдента; 

5. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези. 

 

Предиктори за значимістю для прогнозу прогресування ДМН за 

абсолютними значеннями β-коефіцієнтів розподілилися таким чином: 

rs1800818 гена PDGFB |-8,525| > rs1800629 гена TNFα |2,700| >  

PDGF-BB |0,029| > ЦТС0 |-0,005|. 

Ступінь прогресування ДМН прямо залежав від індикаторного значення 

rs1800629 гена TNFα і вмісту в крові PDGF-BB та навпаки – від індикаторного 

значення rs1800818 гена PDGFB і значення показника ЦТС0. 

Відсотки впливу предикторів на залежну змінну розраховували за 

формулою (2.2): rs1800818 гена PDGFB – 90,88 %; rs1800629 гена TNFα – 

9,12 %; PDGF-BB і ЦТС0 разом – 0,001 %. 
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Регресійне рівняння математичної моделі прогнозу прогресування ДМН 

виглядає так: 

ІПМН = 593,491 − 8,525 ∗ 𝑃𝐷𝐺𝐹𝐵 + 2,700 ∗  𝑇𝑁𝐹𝛼 + 0,029 ∗  PDGFBB −

0,005 ∗  ЦТС0      (8.3), 

де ІПМН – індекс прогресування макулярного набряку; PDGFB – 

індикаторне значення генотипу rs1800818 гена PDGFB; TNFα – індикаторне 

значення генотипу rs1800629 гена TNFα; PDGFBB – вміст в крові PDGF-BB 

(нг/мл); ЦТС0 – значення ЦТС на початку лікування (мкм). 

На наступній діаграмі (рис. 8.7) зображено ІПМН у пацієнтів із ДМП за 

фактом і за прогнозом. 

 
 

Рис. 8.7 Індекс прогресування ДМН за фактом (зображено кульками) і за 

прогнозом (зображено червоною лінією) 
 

Якісна оцінка рівняння регресії дала задовільні результати: коефіцієнт 

множинної кореляції, що відображає ступінь впливу предикторів на залежну 

змінну – R=0,860; коефіцієнт детермінації, який демонструє ступінь 

відповідності розрахункових значень залежної змінної фактичним 

(прогностичні властивості моделі) – R2=0,704. Задовільні результати були 

отримані також при оцінюванні значущості моделі: F=219,06; p<0,001. 

У табл. 8.8 представлено дані розрахованих за формулою (8.3) значень 
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ІПМН. Поєднання генотипів упорядковані за зростанням ІПМН. В якості 

показників вмісту у крові PDGF-BB і ЦТС0 до розрахунків залучено можливі 

комбінації їх межових значень (табл. 8.9). 

Таблиця 8.8 

Статистична характеристика ІПМН за поєднаннями генотипів  
rs1800818 гена PDGFB; TNFα і rs1800629 гена TNFα пацієнтів з ДМП 

 

Генотипи 
Min Q1 Me Q3 Max 95% ВІ 

PDGFB TNFα 

CC GG -25,89 -19,61 -15,19 -10,00 1,39 -(16,88-12,30) 

CC GA -23,44 -19,61 -10,06 1,89 3,56 -(18,14-2,86) 

TC GG -12,33 -4,22 -2,44 -0,67 0,50 -(3,27-2,28) 

TC GA -6,39 -1,50 0,00 2,00 5,00 -1,10-1,07 

TC AA -6,09 -1,90 0,00 2,28 5,10 -0,99-1,13 

TT GG 0,50 0,94 2,33 5,72 12,67 2,24-4,74 

TT GA 0,667 4,17 6,67 8,33 18,05 5,86-7,63 

TT AA 3,00 7,78 8,89 13,06 27,55 8,82-12,20 

Примітки: 
1. Ме – медіана; 
2. Q1 і Q3 – 1-й і 3-й квартилі відповідно; 
3. Min і Max – мінімальне і максимальне значення показника у вибірці; 
4. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал. 

Таблиця 8.9 

Статистична характеристика ЦТС0 і PDGF-BB у пацієнтів із ДМП 
 

Показники Me Min Max 

ЦТС0, мкм 320,0 195,0 880,0 

PDGF-BB, нг/мл 56,32 19,30 88,75 

 
Примітки: 
1. Ме – медіана; 
2. Min і Max – мінімальне і максимальне значення показника у вибірці. 
 

Перехід від негативних значень до позитивних зафіксовано за 

поєднаннями генотипів: ТС-GA і TC-AА. 

На підставі встановленого розподілу поєднань генотипів rs1800818 гена 

PDGFB; TNFα і rs1800629 гена TNFα щодо упорядкованого ІПМН, 
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розрахованого за розробленим регресійним рівнянням, здійснено статистичний 

аналіз фактичних значень ІПМН пацієнтів із ДМП за цими генотипами. 

За значеннями ІПМН встановлено перебіг ДМН у післяопераційний період: 

1. регресуючий (ІПМН нижче за -1,10) при генотипах СС-GG, CC-GA і TC-GG; 

2. стабільний (ІПМН від -1,10 до 1,13) – TC-GA i TC-AA; 

3. прогресуючий (ІПМН вище за 1,13) – TT-GG; TT-GA i TT-AA. 

Оскільки у нашому дослідженні рецидиви ДМП було поділено на клінічні 

види (ранні перехідні, ранні стійкі та пізні), то, крім розрахунку ймовірності 

рецидиву, мало сенс окреме прогнозування видів рецидивів. 

Розробку такої моделі виконано з використанням багатофакторного 

логістичного регресійного аналізу з покроковим залученням незалежних змінних 

в обчислювальному середовищі GLZ комп’ютерної програми Statistica 10 

(StatSoft, Inc., USA). У таблиці наведено тільки показники для значущих 

незалежних змінних. β-коефіцієнти незалежних змінних і вільного показника та їх 

статистичні характеристики, відібрані для багатофакторних регресійних рівнянь 

прогнозу рецидивів ДМП різних типів, наведено в табл. 8.10. 

Таблиця 8.10 

β-коефіцієнти незалежних змінних і вільного показника та їх статистичні 

характеристики, відібрані для багатофакторних регресійних рівнянь 

прогнозу рецидивів ДМП різних типів 

 

Рецидиви Незалежна змінна β ±SE 95% ВІ W p 

1 2 3 4 5 6 7 

Ранні 

перехідні 

TNFα 0,123 0,025 0,072-0,173 23,21 <0,001 

PDGF-BB 0,097 0,025 0,047-0,146 14,64 <0,001 

rs1800629 3,655 0,405 2,862-4,448 81,62 <0,001 

Вільний показник -372,4 41,25 -(453,2-291,5) 81,50 <0,001 

Ранні 

стійкі 

TNFα 0,115 0,032 0,052-0,178 12,73 <0,001 

PDGF-BB 0,149 0,036 0,078-0,220 16,93 <0,001 

rs1800629 4,170 0,801 2,600-5,740 27,09 <0,001 

rs1800818 гена -1,969 0,581 -(3,108-0,830) 11,48 <0,001 

Вільний показник -229,8 100,7 -(427,2-32,31) 5,20 0,002 
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продовження табл. 8.10 

1 2 3 4 5 6 7 

Пізні 

TNFα 0,251 0,029 0,194-0,307 75,46 <0,001 

PDGF-BB 0,288 0,033 0,223-0,352 77,21 <0,001 

rs1800629 3,678 0,378 2,937-4,418 94,75 <0,001 

rs1800818 -1,668 0,217 -(2,093-1,244) 59,31 <0,001 

Вільний показник -209,4 32,74 -(273,5-145,2) 40,90 <0,001 

Примітки: 

1. β – коефіцієнт регресійного рівняння; 

2. ±SE – стандартна похибка коефіцієнта; 

3. 95% ВІ – 95% вірогідний інтервал; 

4. W – Wald-статистика; 

5. р – вірогідність відмінності від нульової гіпотези 

Обчислювальні характеристики регресійних рівнянь мали задовільні 

характеристики (табл. 8.11). 

Таблиця 8.11 

Обчислювальні характеристики регресійних рівнянь прогнозу 

ймовірності розвитку рецидивів ДМП за клінічними типами 

 

Прогнозування рецидивів AUC Likelihood χ2 p 

Ранні перехідні 0,896 150,48 26,36 <0,001 

Ранні стійкі 0,963 -95,43 79,48 <0,001 

Пізні 0,902 -263,2 140,01 <0,001 

Примітки: 

1. AUC – площа під діаграмою операційної характеристики моделі (ROC); 

2. Likelihood – коефіцієнт максимальної правдоподібності; 

3. χ2 – критерій хі-квадрат Пірсона; 

4. p – вірогідність відмінностей від нульової гіпотези. 

 

Для практичного втілення отриманих рівнянь в операційному середовищі 

програми Excel було створено калькулятор прогнозу перебігу 

післяопераційного періоду в пацієнтів із ДМП, інтерфейс якого зображено на 

рис. 8.8. 

У відповідні комірки вносимо дані ЦТС0, вмісту у крові TNFα і PDGF-BВ, 

а також генотипи rs1800629 гена TNFα і rs1800818 гена PDGFB. 
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Рис. 8.8 Інтерфейс калькулятора прогнозу перебігу післяопераційного 

періоду в операційному середовищі Excel 

 

Прогноз перебігу післяопераційного періоду включає розраховані 

результати ІПМН, його інтерпретацію (прогресуючий, стабільний, 

регресуючий), а також наявність рецидивів ДМП загальну та за видам (ранні 

перехідні, ранні стійкі та пізні). 

 

Резюме 

Отже, для визначення провідних детермінант розвитку ДМН у пацієнтів с 

ДМП, ДР та ЦД2 на основі дослідження механізмів активації Тц проведено 

математичний аналіз із використанням методів побудови багатофакторних 

нейромережевих та логістичних регресійних моделей. Нелінійна 

нейромережева модель прогнозування ризику ДМН ґрунтувалася на аналізі 

агрегації, індукованої Ан-2, ФАТ та колагеном. Чутливість моделі склала 77,1% 

(95% ВІ 64,5%-86,8%), специфічність – 78,1% (95% ВІ 62,4%-89,4%). 

Значущими предикторами наявності або відсутності рецидиву ДМП 

протягом 12 місяців після хірургічного втручання були генотипи поліморфізмів 

rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα та вміст у крові PDGF-BB і TNFα. 

Визначення відсотка впливу обраних показників на залежну змінну показало 

таки результати: rs1800629 гена TNFα – 90,25%; rs1800818 гена PDGFB – 

9,57%; PDGF-BB – 0,15%; TNFα – 0,03%. Створено регресійну математичну 

модель прогнозу ймовірності розвитку рецидивів ДМП з точністю 



239 

прогнозування 86,3%. Значущими предикторами ризику ДМН у 

післяопераційний період визначено генотипи поліморфізмів rs1800818 гена 

PDGFB і rs1800629 гена TNFα, вміст у крові PDGF-BB і значення ЦТС0. 

Розрахунок значень ІПМН дозволив розподілити можливі поєднання 

генотипів на три групи: що сприяють регресії (СС-GG; CC-GA; TC-GG), зі 

стабільним значенням (TC-GA i TC-AA) або що сприяють прогресії (TT-GG; TT-

GA i TT-AA) ДМН. 

В операційному середовищі програми Excel було створено калькулятор 

прогнозу перебігу післяопераційного періоду в пацієнтів із ДМП, ДР та ЦД2. У 

відповідні комірки електронної таблиці необхідно занести дані ЦТС0, рівень 

вмісту у крові TNFα і PDGF-BВ, а також генотипи rs1800629 гена TNFα і 

rs1800818 гена PDGFB. Прогноз перебігу післяопераційного періоду буде 

включати розраховані результати ІПМН та його інтерпретацію (прогресуючий, 

стабільний, регресуючий), а також можливий розвиток рецидивів ДМП після 

хірургічного лікування та їх види (ранні перехідні, ранні стійкі та пізні). 
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РОЗДІЛ 9 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Наше дослідження було присвячено вирішенню дуже актуальної 

проблеми сучасної офтальмології загалом та вітреоретинальної хірургії 

зокрема – підвищенню ефективності хірургічного лікування ДМП у пацієнтів 

із ЦД2 на підставі вивчення нових ланок її етіології та патогенезу, визначення 

факторів ризику та прогнозування розвитку і прогресування, а також 

рецидивів після хірургічного лікування. 

Протягом першого етапу дослідження ми проаналізували особливості 

ДМП у пацієнтів із ДР та ЦД2 та провели порівняльну характеристику 

ефективності різних видів сучасних вітреоретинальних втручань у лікуванні 

ДМП. 

Було встановлено, що частота ДМП і ДМН фактично не відрізнялася в 

групах із НПДР і ПДР; частота ДМП залежала від тривалості ЦД2, а ДМН – не 

залежала. Також було отримано нові дані про більш низьку частоту цих 

ускладнень ЦД2 у пацієнтів, вік яких склав 51-60 років. Ці дані потребують 

подальшого уточнення та вивчення. Отримані дані частково узгоджуються з 

даними інших дослідників [12, 14, 27, 49, 172, 173]. 

У сучасній літературі з проблеми нерідко ототожнюють поняття ДМП і 

ДМН. В цьому плані ми поділяємо погляди Л. І. Балашевича і А. С. Ізмайлова 

(2012 р.), які описували ДМН як більш вузьке поняття, ніж ДМП, і трактували 

ДМН як один з найбільш тяжких проявів ДМП [14]. Саме тому в нашому 

дослідженні ми окремо оцінювали ДМП і ДМН. У всіх випадках ДМН 

супроводжувався ознаками ДМП, натомість у низці випадків при ДМП не було 

виявлено макулярного набряку. 

Проведений аналіз результатів застосування ЗСВ і ЗСВ з пілінгом ВПМ 

показав їх високу ефективність та безпечність на всіх строках спостереження. 

Отримані результати в найближчі та віддалені строки спостереження стосовно 
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ЦТС, а також МКГЗ переважно співпадають із даними сучасних досліджень 

[55, 56, 182, 183]. Частота рецидивів ДМП і ДМН в обох групах спостереження 

за 1, 3, 6 місяців та за 1 рік не відрізнялась. За нашими даними, пілінг ВПМ не 

забезпечував переваг в плані профілактики рецидивів ДМН, але показав гірші 

функціональні результати за такого обсягу досліджень у віддалені строки 

спостереження. 

Наші результати щодо зниження МКГЗ і змін периферичного зору після 

проведення ЗСВ з пілінгом ВПМ на очах, де операція була виконана в повному 

обсягу, а також про частоту і характер операційних та післяопераційних 

ускладнень, рецидивів ДМП узгоджувалися з даними інших дослідників [14, 

22, 60, 148, 151, 168, 183]. Концентричне звуження полів зору і поява 

периферичних скотом у низці випадків пов'язані і з операційною травмою, і з 

впливом газо-повітряної тампонади вітреальної порожнини ока. В літературі є 

дані про наявність так званої «деформації зсуву» шарів сітківки відносно одне 

одного при видаленні ВПМ, видаленні задньої гіалоїдної мембрани і 

епіретінального фіброзу. Це призводить до значно більшого пошкодження 

структур сітківки і зорового нерва, ніж у точці хірургічного впливу [164]. Це 

багато в чому пояснює наявність значних дефектів поля зору в результаті 

мінімального хірургічного впливу при таких утручаннях, як ЗСВ та ЗСВ з 

пілінгом ВПМ. Також є дані, в яких повідомляється про витончення 

темпоральної і потовщення назальної частини макули після видалення ВПМ, 

а також про зменшення товщини сітківки та витончення нейроепітелія в фовеа, 

що пояснює низьку гостроту зору після операції [74, 92]. Загалом доцільність 

виконання пілінгу сітківки, показання для цього, розмір видаленої частини 

ВПМ як етапу вітректомії при лікуванні ДМП і ДМН потребують ретельного 

вивчення. Видалення навіть невеликої (2-3,5 мм) частини ВПМ може 

призвести до незворотних процесів в сітчастій оболонці, яка і без цього 

перебуває в стані хронічної ішемії і гіпоксії при ДР і ЦД2. Відомо, що одним 

із чотирьох елементів ВПМ є плазматична мембрана мюллеровських, а також 
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інших гліальних клітин сітківки, яка найбільшої товщини набуває саме в 

макулі [14]. Клітини Мюллера – найбільші клітини сітківки; вони розташовані 

від зовнішньої до внутрішньої пограничної мембрани. Клітини Мюллера 

мають високу метаболічну активність, забезпечують постачання нейронам 

сітківки продуктів розпаду глікогену, виведення продуктів обміну нейронів, 

захищають нейрони від надлишкового вивільнення нейромедіаторів, 

здійснюють фагоцитоз продуктів розпаду в патологічних станах, синтез 

ретиноїдної кислоти з ретинолу, захист нейронів шляхом контролю 

гомеостазу іонів. Порушення функції клітин Мюллера лежить в основі 

багатьох захворювань сітківки. Гліальні клітини беруть участь у процесах 

регенерації сітківки при її пошкодженнях, в тому числі при ДР і ДМП [35]. 

Відповідно до вище викладеного, ми вважаємо, що пілінг ВПМ у пацієнтів з 

ДР і ДМП можна виконувати лиш у виняткових випадках і за суворими 

показами. Видалення навіть обмеженої ділянки ВПМ призводить до 

пошкодження відростків мюллеровських та інших гліальних клітин і, як 

наслідок, до порушення безлічі метаболічних процесів у всіх шарах сітчастої 

оболонки. Результат цього – зниження зорових функцій у післяопераційний 

період без негативної динаміки на очному дні. 

Встановлена висока ефективність методу ЗСВ з пілінгом ВПМ та 

одночасним виконанням етапу ПРЛК при лікуванні ДМП . Додаткове 

виконання ПРЛК дозволило значно зменшити товщину сітківки в макулярній 

області та макулярний об’єм на термінах спостереження 1, 3 і 6 місяців 

порівняно з групою, де етап ПРЛК не виконували. При цьому слід зазначити, 

що МКГЗ в обох групах не відрізнялася. За 1 рік спостереження ці показники 

не відрізнялись від результатів групи, в якій ПРЛК не виконували. При 

обстеженні пацієнтів групи, в якій виконували етап ПРЛК, на всіх термінах 

спостереження була відзначена поява центральних, парацентральних і 

периферичних скотом. На нашу думку, суттєво велика частота периферичних 

скотом в усі терміни спостереження була пов'язана з виконанням і впливом 
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лазерного опромінювання на структури сітківки. Слід зазначити, що 

пригнічення функції периферичних відділів сітківки, яке визначають з 

допомогою статичної периметрії Humphrey, за локалізацією загалом збігалося 

із зонами виконаної ПРЛК. Частина цих пацієнтів скаржилася на звуження 

меж поля зору, а також на порушення сутінкового зору. Ці дані збігаються з 

даними різних наукових джерел [12, 29, 67, 183]. На наш погляд, виконання 

ПРЛК як етапу комбінованого лікування ДМП не дає особливих переваг в 

порівнянні з виконанням тільки ЗСВ або ЗСВ з пілінгом ВПМ, якщо йдеться 

про клінічні прояви ДМП і резорбції ДМН чи про підвищення МКГЗ на всіх 

термінах спостереження. Ми також вважаємо, що виконання ПРЛК під час 

ЗСВ може бути фактором ризику розвитку додаткових дефектів поля зору. 

Аналіз результатів комбінованого хірургічного лікування ДМП, що 

включало до себе ЗСВ з пілінгом ВПМ, етап ПРЛК і ФЕК показав, що через 1, 

3, 6 місяців і за 1 рік після втручання статистично значущо зменшилась частота 

ДМН та інших проявів ДМП. Привертає увагу факт, що при комбінації ЗСВ, 

пілінгу ВПМ і ПРЛК частота ДМН через 1 місяць зменшилася до 14,8%, а при 

поєднанні цих методів із ФЕК – тільки до 31,88%, через 3 місяці – до 14,8% і 

21,74% відповідно. На нашу думку, це пов'язано з особливостями техніки 

виконання процедури ФЕК, яка, навіть віртуозно виконана, подовжує час 

оперативного втручання, викликає перепади внутрішньоочного тиску, може 

посилювати запальну реакцію в післяопераційний період. Не можна відкидати, 

що ці фактори, а також вплив ультразвуку і збільшення об'єму рідини, яка 

циркулює в оці під час ФЕК, чинять негативний вплив на макулярну ділянку 

сітківки і можуть підтримувати її набряк, а можливо, навіть посилювати його 

в ранні терміни після операції. Підсумовуючи цей етап нашого дослідження 

доходимо висновку, що ефективність усіх досліджуваних методів 

вітреоретинальних втручань у віддалені строки спостереження (1 рік) 

статистично не відрізнялась і склала 76,0%, 75,0%, 73,1% та 73,5% відповідно 

за групами спостереження. Це стало приводом для виконання наступного 
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етапу дослідження – встановити особливості та характер розподілу рецидивів 

ДМП залежно від застосованих методів хірургічного лікування. 

У наших дослідженнях загальна частота рецидивів протягом року після 

операції склала 29,7% (93 ока), відтак ефективність хірургічного лікування 

ДМП склала 70,3%. У післяопераційний період у 1-й місяць спостереження 

рецидиви були виявлені у 23,0% (72 око), у 3-й місяць – у 18,2% (57 очей), у 

6-й місяць – у 10,2% (32 ока) і за рік спостереження – у 24,9% (78 очей). 

Від загальної кількості пацієнтів, яким виконали ЗСВ, частота ускладнень 

склала 32,1% (25 очей), при застосуванні ЗСВ і пілінгу ВПМ – 27,1% (23 ока), 

при виконанні ЗСВ, пілінгу ВПМ і ПРЛК – 28,4% (23 ока) і при застосуванні 

ЗСВ, пілінгу ВПМ, ПРЛК і ФЕК – 31,9% (22 ока). Відповідно ефективність 

застосованих методик склала: ЗСВ – 67,9%; ЗСВ + пілінг ВПМ – 72,9%; ЗСВ 

+ пілінг ВПМ + ПРЛК – 71,6%; ЗСВ + пілінг ВПМ + ПРЛК + ФЕК – 68,1%. 

Причому ці розбіжності не мали статистичної значущості (р=0,87). Слід 

зазначити, що наші дані о термінах виникнення рецидивів співпадали з даними 

наведеними у сучасній літературі, а частота рецидивів ДМП та ДМН у 

наближчі та віддалені строки спостереження за нашими даними була значно 

менша [29, 30, 56, 183]. 

Найбільш небезпечними рецидивами ми вважали пізні, тобто ті, що 

виникають через 6 місяців та за 1 рік після операції, оскільки вони стійкі та 

вже не коригуються подальшими оперативними втручаннями [12]. Ранні 

рецидиви мали тенденцію до зникнення, тобто були перехідними. У нашому 

дослідженні було простежено, як саме розподіляються рецидиви хірургічного 

лікування ДМП залежно від терміну їх появи. Усі рецидиви було поділено на 

три види: ранні перехідні – ті, що виникали на 1-3 місяці та далі зникали; ранні 

стійкі – ті, що виникали на 1-3 місяці та потім лишалися до 6 місяця і 1го року 

спостереження; пізні – ті, що виникали через 6 місяців і за 1 рік. 

Аналіз у такому розрізі показав деякі відмінності між застосованими 

методами хірургічного лікування ДМП. Зокрема, найбільш частими виявилися 
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ранні стійкі рецидиви, які за різними методами лікування склали від 16,1% до 

25,6%. Пізні ускладнення були відсутні у пацієнтів, яким застосували ЗСВ або 

виконували в комплексі ЗСВ, пілінгу ВПМ, ПРЛК і ФЕК. У останньому 

випадку різниця між групами склала статистичну значущість (р=0,001). 

Отже, при застосуванні ЗСВ, а також ЗСВ, пілінгу ВПМ, ПРЛК і ФЕК усі 

рецидиви виявились ранніми, з них більшість (77,3% і 80,0% відповідно) мали 

стійкий характер. При застосуванні ЗСВ з пілінгом ВПМ, а також при 

виконанні ЗСВ, пілінгу ВПМ і ПРЛК більшість рецидивів належала до ранніх 

стійких та пізніх (відповідно, 91,3% та 95,7%), а отже – мали негативний 

характер. 

У нашому дослідженні брали участь пацієнти на ДМП, яка виникла на тлі 

ДР різної тяжкості. Отже, було окремо проаналізовано розподіл частот 

рецидивів за групами пацієнтів. Частота рецидивів протягом року склала: у 1-

й групі – 27,5% (11 очей), у 2-й – 22,8% (21 око) і у 3-й – 33,7% (61 око). Це 

вказувало на залежність частоти рецидивів від тяжкості ДР –більшу кількість 

зафіксовано при ПДР. Однак треба зазначити, що ця різниця не була суттєвою 

в кількісному відношенні та не мала статистичної значущості (р=0,180). Отже, 

можна стверджувати, що загалом ефективність хірургічного лікування ДМП 

від тяжкості ДР не залежить та складає 72,5% при початковій НПДР, 77,2% 

при вираженій НПДР та 66,3% при ПДР. 

Більш ретельний аналіз показав, що для ПДР були характерні більш тяжкі 

рецидиви, при чому абсолютна більшість (93,4%) рецидивів мала ранній 

стійкій або пізній характер. Кількість пізніх рецидивів у пацієнтів 3-ї групи 

перевищувала відповідну в пацієнтів 1-ї та 2-ї груп у 2,3 раза (р=0,001). Отже, 

загалом для пацієнтів із ДПР характерні як вища частота, так і більша тяжкість 

рецидивів при хірургічному лікування ДМП, а отже, ефективність при 

виконанні хірургічних втручань для лікування ДМП була нижчою при ПДР, 

що стосувалося особливо стійких та пізніх рецидивів. Дослідження факторів 

ризику, що впливають на ефективність вітреоретинальних втручань, проведені 
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О. О. Путієнко та Алі Елхадж Емхамед (2016) [149]. 

Наступним, вкрай важливим питанням, що виникало при аналізі частоти 

та структури рецидивів, було з’ясування наявності ДМН за умов рецидиву 

ДМП. За 1 місяць частка ДМН за наявності рецидивів ДМП склала приблизно 

третину випадків (37,5%), натомість протягом подальшого спостереження – 

абсолютну їх більшість (через 3 місяці – 80,7%, через 6 місяців – 84,4% і через 

1 рік – 88,5%). Ця тенденція при порівнянні даних за 1 місяць з рештою була 

статистично значущою (р<0,001). Отже, якщо через 1 місяць серед ускладнень 

ДМП переважали мікросудинні (мікроаневризми, мікрогеморрагії та ІРМА), 

то далі у більшості пацієнтів (81-89%) проявлявся ДМН. При цьому за 

частотою ДМН різниці між методами лікування встановлено не було 

(р=0,129). При ДПР макулярний набряк розвивається практично у всіх 

випадках рецидивів хірургічного лікування ДМП. 

У дослідженні зіставлено результати вітреальної хірургії із застосуванням 

пілінгу ВПМ і без нього. За тривалого спостереження (протягом 2-3 років) в 

обох групах стан пацієнтів покращився, однак суттєвої різниці за проявами 

ДМП та гостроти зору виявлено не було. ЦТС в обох групах знизилася: на 83 

мкм та 110 мкм відповідно [433]. 

Після операції у всіх групах та при всіх методах лікування ЦТС 

зменшувалася на 113-118 мкм (p<0,001). Розвиток рецидивів супроводжувався 

істотно вищими показниками до лікування ЦТС0 і балів ETDRS (p<0,05). 

Критичний рівень ЦТС0 до хірургічного лікування, при якому ймовірний 

розвиток рецидивів ДМП за рік спостереження перевищив 356,0 мкм із 

точністю прогнозу 59,4% (р=0,031). Критична величина балів ETDRS до 

операції перевищувала 70 балів, із точністю 57,5% (р=0,005) для прогнозу 

виникнення рецидивів через 3, 6 місяців і 1 рік спостереження. Критична 

величина показника ЦТС0, при якому ймовірний розвиток ДМН, через 1 рік 

хірургічного лікування перевищувала 389 мкм з точністю 62,9 % (p<0,001). 

Критична величина балів ETDRS до лікування, при якому ймовірний розвиток 
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ДМН, через 1 рік хірургічного лікування становила понад 71,5 балів із 

точністю 62,9%. 

Із наукових джерел відомо, що ключовими патогенетичними механізмами 

ДМН при ДМП є: 

а) зростання проникливості капілярів ГРБ для білків плазми, що 

призводить до зростання інтерстиціального осмотичного тиску (онкотичний 

механізм);  

б) артеріальна гіпертензія, яка провокує підвищення капілярного 

гідростатичного тиску (гідростатичний механізм) [14, 248]. 

Більшість існуючих методів дослідження ДМП ґрунтуються на наявності 

морфологічних змін на очному дні [478]. Звичайно, краще виявляти зміни на 

ранніх біохімічних і фізіологічних етапах розвитку патології сітківки, що 

дозволило б відповідні індикатори використовувати для прогнозування ризику 

ДМП. У цьому контексті було перспективним дослідження проагрегантного 

стану Тц, який може ініціювати тромбози і геморагії судин сітківки, ішемію 

нейросенсорних клітин і глії, розвиток запалення і акумуляцію 

інтерстиціальної рідини [274]. Є дані про залежність розвитку ДР за стадіями 

(від легкої НПДР до ПДР) від функціонального стану Тц у хворих на ЦД2 [43, 

44, 45]. 

На користь цієї тези, по-перше, отримано дані, що Тц мають рецептори 

до різних агоністів, а це викликає зростання їх функціональної активності під 

впливом патогенетичних факторів ЦД2, зокрема, при активації ренін-

ангіотензинової та симпато-адреналової систем (АТ1-рецептори і α2-

адренорецептори), розвитку запалення і ремоделювання міжклітинного 

матриксу (рецептори до фактору активації Тц – ФАТ і GPVI-рецептори до 

колагену) [442]. 

По-друге, Тц безпосередньо впливають на морфолого-функціональний 

стан ендотелію капілярів: нещодавні дослідження C. Deppermann (2018) 

продемонстрували, що при запаленні Тц беруть участь у підтримці цілісності 
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ГРБ завдяки експресії GPVI-рецепторів до колагену, CLEC-2, інтегрину αIIbβ3 

(GPIIb/IIIa), а також секреції біологічно активних речовин із α- та щільних 

гранул. Однією з таких молекул може бути аденозиндіфосфат (АДФ) [259]. 

Доведено, що ендотелій судин експресує пуринові рецептори P2Y12; якщо 

заблокувати ці рецептори, то ендотеліальні клітини знижують експресію 

прозапальних молекул адгезії VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) та 

міграцію макрофагів у сітківку [284]. Таким чином регулюється ще один 

механізм утворення ДМН – підвищення проникливості судинної стінки. По-

третє, активовані Тц формують тромбоцитарно-лейкоцитарні агрегати в 

циркулюючій крові, що забезпечує адгезію лейкоцитів до ендотелію, і також 

призводить до зростання проникливості судинної стінки [230]. Крім того, Тц 

можуть регулювати патологічний ангіогенез завдяки формуванню 

проангіогенного фенотипу Тц, який характеризується зростанням продукції й 

секреції про- та антиангіогенних чинників [412]. Встановлено, що α-гранули 

містять широкий спектр білків, які регулюють ангіогенез (VEGF, ендоститин, 

ангіостатин та ін.) [308]. 

Отже, можна сподіватися, що аналіз функціональної активності Тц при 

ДМП дозволить сформувати уявлення щодо чинників, які можуть провокувати 

проагрегантний статус Тц та викликати порушення мікроциркуляції в 

оболонках ока і розвиток макулопатії та ДМН. В літературі є поодинокі дані, 

що проагрегантний стан Тц з підвищенням реактивності у відповідь на колаген 

і адреналін визначає прогресування ДР від легкої до важкої НПДР [44, 45]. 

Адже осталося не з’ясованим чи має відношення реактивність Тц до розвитку 

ДМП та ДНМ у хворих на ЦД2. 

Для успішного рішення проблеми необхідно відповісти на ряд питань: чи 

розвиток ДМП та ДМН обумовлений такими ж патогенетичними факторами 

ЦД2, які беруть участь у прогресуванні НПДР; реактивність Тц до якого з 

агоністів більшою мірою відображає їх участь у розвитку ДМН при НПДР. 

У пацієнтів із помірною стадією НПДР встановлено 
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гіперадренореактивний фенотип Тц, який характеризувався двома кластерами 

функціонального стану рецепторів, що відображало різний ступінь 

індукуючого впливу Ан-2 і колагену на Тц залежно від наявності ДМН. 

Причому ефекти цих патогенетичних факторів полярні: при наявності ДМН 

зафіксовано більш виражену реакцію Тц на Ан-2, що свідчило про суттєве 

зростання активності ренін-ангіотензинової системи (внаслідок чого 

підвищувалася сенситивність АТ1-рецепторів Тц), а от стан міжклітинного 

матриксу сітківки лишався стабільним (нормореактивність чи невелика 

гіперреактивність GPVI-рецепторів у частини пацієнтів). Протилежний ефект 

демонстрував кластер за відсутності ДМН: зростала реакція Тц на колаген 

(підвищувалася сенситивність GPVI- рецепторів Тц), натомість активність 

ренін-ангіотензинової системи зменшувалася (знижувалася гіперреактивність 

АТ1-рецепторів Тц). Отже, з трьох встановлених факторів ризику 

прогресування НПДР (активація симпато-адреналової, ренін-ангіотензинової 

систем і запалення), саме гіперреактивність Тц до Ан-2 могла бути причиною 

розвитку ДМН. 

Механізми цього ефекту можуть бути різними. Підвищення рівня Ан-2 

через стимуляцію AT1-рецепторів призводить до зростання експресії VEGF, 

який пошкоджує ГРБ, та до накопичення міжклітинного матриксу, що 

призводить до розвитку фіброзу [331, 336]. Причому гіперглікемія стимулює 

експресію гена ангіотензиногену шляхом обміну гексозаміну і таким чином 

збільшує синтез Ан-2 [277]. 

Блокада AT1-рецепторів на ендотеліальних клітинах і перицитах судин 

забезпечує цитопротекторні ефекти. Експериментальне дослідження показало, 

що інгібування РАС послаблювало підвищену судинну проникність сітківки 

при гіперглікемії, що супроводжувало відновлення тісних зв’язків 

міжклітинних білків у стінках судин. Результати останніх клінічних 

випробувань свідчили про роль блокаторів ренін-ангіотензинової системи 

(інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту – АПФ і блокаторів 
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рецепторів Ан-2) та фенофібрату в зниженні прогресії та/або індукції регресії 

від помірної до легкої стадії НПДР [323, 401]. 

Інгібітори АПФ ефективні для затримки прогресування ДР, але невідомо, 

чи є виправданим їх використання у пацієнтів із ДМН. Зокрема, не виявлено 

жодного сприятливого ефекту інгібітору АПФ у пацієнтів із діабетичною 

макулярної ішемією [441]. Нові сподівання надали дослідження, проведені на 

трансгенних щурах dTGR, у сітківці яких була підвищена експресія 

ангіотензиногену та реніну. За цих умов виявлялась дегенерація гангліозних 

клітин сітківки [421]. 

V.M. Milenkovic et al. (2010) встановили, що системне введення інгібітору 

АПФ підвищувало експресію реніну в пігментних клітинах сітківки. Цей факт 

підтвердив гіпотезу, що локальна експресія реніну в клітинах ГРБ перебуває 

під контролем ренін-ангіотензинової системи. Відповідно до наведених фактів 

та отриманих у цьому дослідженні результатів, інгібітори АПФ можуть мати 

терапевтичний потенціал при лікуванні ДМН [360]. 

Загальновизнаною у патогенезі є роль ДМН мультифакторного каскаду 

подій у сітківці ока, індукованих патогенетичними чинниками ЦД2 [253]. 

Обговорюють роль кінцевих продуктів глікування (AGE), фактора росту 

судинного ендотелію (VEGF) і ендотеліну, нейротрофічного фактору 

пігментного епітелію, активації симпато-адреналової і ренін-ангіотензинової 

систем, запалення і ремоделювання міжклітинного матріксу взростанні 

проникливості судин ГРБ [150, 250, 253, 314, 323, 449, 465, 485]. 

Недавні дослідження акцентують увагу на механізмах запалення в 

патогенезі ДМН [305]. Хоча відомо чимало публікацій, присвячених впливу 

запалення на ГРБ, механізми індукції та підтримки самого запалення наразі не 

вивчені. В цьому контексті особливий інтерес викликає реалізація запалення 

при ДР за участю Тц, здатних інтегрувати два процеси – тромбоз і запалення 

в сітківці ока. Існує три сценарії, за якими Тц можуть взаємодіяти з 

лейкоцитами: перший – під час геморагії, коли Тц прикріплюються і 
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активуються на білках субендотеліального матриксу, після чого лейкоцити 

рекрутуються до тромбу; другий – Тц прикріплюються і активуються на 

функціонально активних ендотеліальних клітинах, після чого лейкоцити 

мігрують через стінку капілярів; третій – адгезія між Тц та лейкоцитами 

відбувається в циркулюючій крові, що призводить до утворення агрегатів, 

взаємодіючих із ендотеліальними клітинами [260]. У всіх випадках стає 

можливою адгезія лейкоцитів до ендотелію та зростання проникливості стінки 

судин [269]. Вплив Тц не тільки на ендотелій, але й інші клітини судинної 

стінки підтверджено [320]. 

Залишаються не з'ясованими механізми стимуляції самих Тц при 

запаленні, насамперед роль у цьому процесі нейтрофілів, які секретують 

потужний медіатор запалення – ФАТ [294]. ФАТ – це фосфоліпідний медіатор, 

який активує різні типи клітин (нейтрофіли, моноцити, Т-лімфоцити, 

еозинофіли, базофіли) та викликає секрецію гранул і агрегацію Тц. Ефект 

обумовлений зв'язуванням ФАТ з його рецептором на поверхні клітин, 

активацією Gq-білку і утворенням інозитол-3-фосфату, що супроводжується 

підвищенням рівня Са2+ [15]. Логічно припустити, що патогенетичні фактори 

ЦД2 стають одночасно й чинниками прогресування НПДР та розвитку ДМН. 

Перевірці озвученої гіпотези було присвячене дослідження Тц in vitro, яке 

підтвердило, що активація ренін-ангіотензинової системи за умов ЦД2 може 

супроводжуватися зростанням проникливості ГРБ і розвитком ДМН. Дотепер 

вважали, що підвищення рівня Ан-2 через стимуляцію AT1-рецепторів на 

ендотелії призводить до зростання експресії VEGF, який пошкоджує ГРБ 

[331]. Отримані дані свідчать, що за умов активації ренін-ангіотензинової 

системи, клітинами-мішенями можуть бути і Тц, які мають АТ1-рецептори до 

Ан-2. Активовані Тц (а) можуть прямо впливати на ендотелій капілярів ГРБ, 

оскільки α-гранули містять широкий спектр білків, які впливають на структуру 

і функцію стінки капілярів; (б) можуть формувати тромбоцитарно-

лейкоцитарні агрегати в циркулюючій крові, що забезпечує адгезію 

лейкоцитів до ендотелію та опосередковано призводить до зростання 
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проникливості судинної стінки [230, 308]. 

Загальновизнано, що адгезія лейкоцитів у мікроциркуляторному руслі 

сітківки викликає хронічну форму запалення, судинні аномалії, специфічні для 

ранніх стадій ДР, і супроводжується ДМН [467, 468]. Все частіше Тц згадують 

як посередників, так і гравців, що ініціюють і підтримують альтерацію судин. 

Зокрема, Тц утворюють агрегати з нейтрофілами, щоб модулювати їх 

здатність виробляти активні радикали кисню [289]. Крім того, Тц вивільняють 

мікробіцидні фактори та цитокіни, які впливають на імунну відповідь. 

Не викликає сумнівів, що Тц служать тригером для міграції нейтрофілів 

у нервову тканину, але механізми та специфічні аспекти цих взаємодій наразі 

не зрозумілі. Можливо, у цій взаємодії бере участь GPIbα рецептор Тц, тому 

що їх блокаду супроводжує зменшення інвазії нейтрофілів, активованих Тц, 

при збереженні кількості Тц у кровообігу [287]. Можливо, відбувається адгезія 

лейкоцитів до P-селектину на активованих Тц та ендотеліальних клітинах, при 

цьому відбувається злущення ектодомену P-селектину в кровообіг. Вважають, 

що циркулюючий розчинений sP-селектин викликає сигналізацію в 

лейкоцитах, що безпосередньо сприяє запаленню та тромбозу [392]. 

Отже, в прогресуванні НПДР і розвитку ДМН беруть участь 

патогенетичні фактори ЦД2, проявом чого є зростання функціональної 

активності Тц, здатних відтворювати тромбоз і запалення в сітківці ока, що 

супроводжується акумуляцією рідини в міжклітинному матриксі макули. 

Дослідження функціонального стану Тц може бути перспективним у контексті 

пошуку таргетної терапії ДМН. 

У фізіологічних умовах внутрішній та зовнішній елементи ГРБ 

захищають сітківку, регулюючи транспорт іонів, протеїнів та води, відтак 

підтримують гомеостаз тканин ока [481]. При ДР акумуляція рідини 

відбувається у зовнішньому сітчастому та внутрішньому ядерному шарах 

сітківки, а також проявляється набряком клітин Мюллера [435]. Можливе 

локальне чи дифузне розширення екстрацелюлярного простору сітківки в 

області макули. Необхідно з’ясувати можливі причини зростання 
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проникливості ГРБ при ПДР, що призводить до набряку і пошкодження 

нервових та гліальних клітин сітківки і може бути причиною раптового або 

хронічного зменшення гостроти зору. 

Привертає увагу те, що при певному розумінні патогенезу ДМН та 

застосуванні різних методів його лікування, дотепер відсутні високоефективні 

[1, 10, 76, 164, 448]. Однією з причин цієї проблеми є відсутність 

діагностичних методів, спроможних у режимі експрес-аналізу дати оцінку 

вираженості впливу патогенетичних чинників ЦД2 на ГРБ, що дозволило б 

виявляти таргетні механізми альтерації і проводити адекватну фармакологічну 

корекцію. До сьогодні немає інформації стосовно взаємовідносин системних 

(активації ренін-ангіотензинової та симпато-адреналової систем) та локальних 

(запалення і ремоделювання міжклітинного матриксу сітківки; активація 

пуринергічної системи ока) механізмів розвитку ПДР і ДМН. За таких умов 

неможливо встановити послідовність етапів прогресування патології ока і 

головні механізми альтерації ГРБ. 

Посередником між системними і локальними механізмами патогенезу 

ПДР являються Тц і лейкоцити, які мають рецептори до агоністів, 

представлених в циркулюючій крові, і здатні шляхом секреції біологічно 

активних речовин впливати на проникність ГРБ. У цьому контексті ключову 

роль відіграють Тц, які здатні підвищувати функціональну активність у 

відповідь на адреналін, Ан-2, ФАТ, колаген і цитокін тощо. А отже, Тц можуть 

впливати на проникливість ГРБ як прямим шляхом – секреція АТФ і АДФ, 

серотоніну, іонів Са2+, так і опосередкованим – завдяки формуванню 

тромбоцитарно-лейкоцитарних агрегатів (під впливом ФАТ, який 

секретується нейтрофілами при запаленні), внаслідок чого відбуваються 

активація лейкоцитів, їх адгезія до ендотелію судин і зростання 

транспортування води й іонів [269]. 

У дослідженні in vitro на Тц підтверджена участь як системних, так і 

локальних патогенетичних механізмів, асоційованих із ЦД2, в розвитку ПДР і 

ДМН. Зростання проагрегантного стану Тц може ініціювати тромбози і 
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геморагії судин сітківки. Відтак функціональну активність α2-адрено- і АТ1-

рецепторів, ФАТ- і GPVI-рецепторів Тц можна вважати інформативним 

індикатором для прогнозування ризику ПДР. 

Значно меншою є діагностична цінність тесту зі стимуляцією Тц АДФ. Як 

показали результати проведеного дослідження, зростання функціональної 

активності Тц під впливом агоністу АДФ є універсальним механізмом, який 

бере участь в патогенезі як ПДР, так і ДМН. В основі АДФ-індукованої 

агрегації Тц лежить секреція АТФ і АДФ, які не тільки стимулюють пуринові 

рецептори самих Тц (феномен ампліфікації стимулюючого сигналу, відомий 

як аутокринна стимуляція Тц), але й впливають на інші клітини, які мають 

рецептори P2X, P2Y1 і P2Y12. Такими клітинами в сітківці ока можуть бути 

ендотелій і перицити судин ГРБ, пігментний епітелій і нервові клітини. Тож 

чи дійсно пурини можуть стати причиною прогресування ДР і зростання 

проникності судин ГРБ? 

Встановлено, що при ДР значно зростає концентрація АТФ, АДФ та АМФ 

у сітківці ока [343, 344, 345]. Ферменти: екто-5'-нуклеотидаза / CD73, 

аденилаткінази-1 і нуклеозид-дифосфаткіназа наявні в структурах ока для 

підтримки балансу між прозапальним АТФ та протизапальним аденозином. 

Імуногістохімічне забарвлення виявило селективну експресію екто-5'-

нуклеотидази / CD73 на фоторецепторних клітинах сітківки. Пацієнти з ПДР 

мали більш високу активність аденілаткінази та вищу концентрацію АТФ у 

порівнянні з НПДР [343, 344, 345]. Наявність позитивної кореляції між 

інтравітреальною активністю аденилаткінази і концентраціями АТФ, АДФ з 

одного боку та ангіогенами (ангіопоетини-1 і -2), профібротичними (TGFβ1) 

та протеолітичними (матрична металлопротеїназа-9) факторами з іншого 

відбиває зв’язок пуринергічної сигналізації в клітинах ока з васкулогенезом, 

ремоделюванням міжклітинного матриксу. Клітини Мюллера сітківки ока 

вивільняють АТФ, який стимулює P2X7 рецептори ендотеліальних клітин і 

викликає апоптоз останніх [403]. 

Дизрегуляція Са+2 сигналізації при підвищеній активації P2X7-рецепторів 
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до АТФ стає критичним етапом індукції апоптозу нейронів та клітин стінки 

судин при діабеті [422]. Гіперактивація P2X7 рецептора відіграє негативну 

роль у загибелі фоторецепторних клітин, а також у віковій дисфункції та 

дегенерації пігментного епітелію сітківки. Гліоз, який індукується та/або 

модулюється пуринергічною сигналізацією, супроводжується порушенням 

гомеостатичної підтримки нейронів. З іншого боку, зміни метаболізму глії 

призводять до розпаду АТФ і підвищення рівня аденозину, який може бути 

нейропротектором у сітківці. Фармакологічна модуляція пуринових 

рецепторів, наприклад, інгібування P2X і активація рецепторів аденозину, 

можуть мати клінічне значення для профілактики апоптозу фоторецепторів, 

нейронів та перицитів клітин при ДР. 

При ЦД2 руйнується аденозинергічна система, яку розглядають як 

важливий модулятор нейротрансмісії та запальної реакції через сигналізацію 

чотирьох типів рецепторів аденозину (A1R, A2AR, A2BR і A3R) [471]. 

В експериментах доведено, що селективні агоністи A3-рецепторів запобігають 

апоптозу нейронів сітківки [284]. 

Той факт, що у пацієнтів із ПДР виявлено гіперреактивність пуринових 

рецепторів P2Y1 і P2Y12 на АДФ, свідчить про вираженість аутокринної 

стимуляції Тц й ефективне функціонування внутрішньоклітинних сигнальних 

шляхів. У пацієнтів із ПДР за наявності ДМН виявлено більш виражену 

реактивність Тц на АДФ, ніж у пацієнтів із ПДР без макулярного набряку, що 

може свідчити про зростаючу дизрегуляцію пуринергічної сигналізації в 

структурах ока. Наслідком цього може бути [430]: 

а) порушення нейротрансмісії та розвиток запальної реакції в сітківці ока; 

гліоз; апоптоз фоторецепторів та клітин стінки судин; 

б) підвищення екстрацелюлярних концентрацій АТФ і АДФ, що викликає 

зростання проникності структур ГРБ (при активації пуринових рецепторів на 

поверхні ендотеліальних клітин і перицитів стінки капілярів, пігментного 

епітелію) з подальшою стимуляцією Тц; 

в) прекондиціонування Тц, що супроводжує локальний тромбоз і 
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геморагії в судинах сітківки. 

Подальше дослідження пуринергічної сигналізації в клітинах ока 

відкриває можливості для розробки терапевтичних підходів до профілактики 

та лікування ПДР. 

Є дослідження, що аналіз функціонального стану Тц можна ефективно 

застосовувати для прогнозування стадій ДР [46]. Згідно до наших данних, 

реактивність Тц визначає й розвиток ДМП і ДМН. У табл. 9.1 подано 

узагальнення функціональної характеристики стану рецепторів Тц при 

прогресуванні ДМП, яке можна використовувати як діагностичний алгоритм. 

За результатами нейромережевого математичного моделювання, 

предикторами ризику ДМН виявилися зростання АТц під впливом Ан-2, ФАТ 

та колагену. 

Сьогодні існує чітке уявлення про роль судинного ендотелію як 

динамічної регуляторної системи, що відіграє ключову роль при виникненні 

різних метаболічних та судинних захворювань, у тому числі – ЦД2 [230, 399]. 

За умов ЦД2 в ендотелії розгортається каскад патологічних реакцій внаслідок 

глюкозотоксичності, інтенсифікації окисного стресу, надмірної дії 

стимулюючих гіпертензивних та запальних факторів, активаторів 

тромбоутворення [221, 418]. 

Водночас ендотеліальна дисфункція (ЕДФ), що виникає при ЦД2, 

включається в його патогенез та викликає розвиток подальших порушень [399]. 

Основним маркером ЕДФ є гормон ендотелію – ендотелін-1 (ЕТ1) [221, 401]. 

Мета-аналіз виявив одинадцять біомаркерів, які можна розглядати як 

потенційні терапевтичі цілі при ПДР, з яких особливу значущими виявився 

ЕТ1 та його рецептори (EDNRA і EDNRВ) [355]. За отриманими результатами, 

вміст ЕТ1 у зразках скловидного тіла і сироватці крові пацієнтів з ПДР суттєво 

перевищував відповідні показники у контрольній групі [213]. Причому 

співвідношення внутрішньоочного та сироваткого рівнів ЕТ1 у пацієнтів та в 

контролі не відрізнялися та добре корелювали одне з одним, що свідчило про 

активацію локального синтезу ET-1. 
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Таблиця 9.1 

Узагальнення функціональної характеристики стану рецепторів Тц при прогресуванні ДМП 

 

Стадія 

ДР 

Морфологіч-

ні зміни на 

очному дні 

Функціональна активність 

рецепторів Тц (кластер) 

Інформативні значення 

показників АТц (%) 

 

Діагностична 

значущість 

показників АТц 

1 2 3 4 5 

ДР без 

змін на 

очному 

дні 

відсутність 

ДМП і ДМН 

активність GPVI-рецептора = 

активності α2-адренорецептора 

> активності АТ1-рецептора = 

активності пуринових 

рецепторів = активності ФАТ-

рецептора (1-й кластер) 

гіперреактивність Тц 

(Ме; QI  QIII)) стосовно:  

колагену 75,5% (58,0- 82,0%); 

адреналіну 73,0% (67,0-77,0%) 

контрольні значення 

 

Легка 

стадія 

НПДР 

 

відсутність 

ДМП і ДМН 

активність α2-адренорецептору 

> активності GPVI-рецептор > 

активності АТ1-рецептору > 

активності ФАТ-рецептору = 

активності пуринових 

рецепторів (2-й кластер) 

гіперреактивність Тц  

(Ме; QI  QIII)) стосовно:  

адреналіну 71,5% (70,0-74,0%); 

колагену 67,5% (63,0 – 70,0%) 

зростання активності 

АТ1-рецепторів до 59% 

(QI  QIII 57-60%) – 

фактор прогресування 

від стадії ДР без змін на 

очному дні до легкої 

стадії НПДР 

Помірна 

стадія 

НПДР 

наявність 

ДМН 

активність α2-адренорецептора 

> активності АТ1-рецептора > 

активності ФАТ-рецептора > 

активності GPVI-рецептора > 

активності пуринових 

рецепторів (3-й кластер) 

гіперреактивність Тц  

( X ±m; Min-Max) стосовно: 

адреналіну 76,9% (71-81%); 

Ан-2 72,7± 1,0 (65-77%); 

ФАТ 63,1±1,3% (57-77%); 

колагену 57,5±3,5% (55-62%). 

зростання активності 

Тц до Ан-2, ФАТ і 

адреналіну – фактори 

розвитку ДМП;  

зростання активності 

АТ1-рецепторів до 

72,7±1,0% – фактор 

ризику ДМН 

 2
5
8
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продовження табл. 9.1 

1 2 3 4 5 

Помірна 

стадія 

НПДР 

відсутність 

ДМН 

активність α2-адренорецептора 

> активності GPVI-рецептора 

> активності АТ1-рецептора > 

активності ФАТ-рецептора > 

активності пуринових 

рецепторів (4-й кластер) 

гіперреактивність Тц  

( X ±m; Min-Max) стосовно: 

адреналіну 78,4±0,7% (76-81%); 

колагену 75,5± 0,9% (73-79%); 

Ан-2 69,2± 1,0% (65-74%); 

ФАТ 61,1±0,8% (58-65%) 

зростання активності 

GPVI-рецептора до 

75,5±0,9% (73-79%) – 

індикатор відсутності 

ДМН 

Важка 

стадія 

НПДР 

 

наявність 

ДМН 

активність АТ1-рецептора > 

активності пуринових 

рецепторів > активності ФАТ-

рецептора > активності GPVI-

рецептора = активності α2-

адренорецептора (5-й кластер) 

гіперреактивність Тц  

( X ±m; Min-Max) стосовно: 

Ан-2 77,2± 1,6% (70-81%); 

АДФ 70,7±1,2% (66-74%); 

ФАТ 65,8±0,8% (63-68%); 

колагену 61,0±1,6% (55-65%); 

адреналіну 60,8±0,6% (59-63%). 

зростання активності 

пуринових рецепторів 

до 70,7±1,2% (66-74%) 

– фактор прогресування 

ДМП при переході від 

помірної до важкої 

стадії НПДР; 

зростання активності 

АТ1-рецепторів до 

77,2± 1,6% (70-81%) і 

і ФАТ-рецепторів до 

65,8±0,8% (63-68%) – 

фактори ризику ДМН 

Важка 

стадія 

НПДР 

 

відсутність 

ДМН 

активність GPVI-рецептора > 

активності пуринових 

рецепторів > активності АТ1-

рецептора > активності ФАТ-

рецептора = активності α2-

адренорецептора (6-й кластер). 

гіперреактивність Тц  

( X ±m; Min-Max) стосовно: 

колагену –75,8±1,4% (72-80%); 

АДФ – 70,4±1,2% (68-74%); 

Ан-2 – 66,2± 1,6% (64-70%); 

ФАТ –61,0±0,8% (59-63%); 

адреналіну–60,6±0,6% (59-62%). 

зростання активності 

GPVI-рецептора до 

75,8±1,4% (72-80%) – 

індикатор відсутності 

ДМН 

 2
5
9
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продовження табл. 9.1 

1 2 3 4 5 

ПДР 

 

наявність 

ДМН 

 

активність пуринових 

рецепторів > активності АТ1-

рецептора > активності ФАТ-

рецептора > активності GPVI-

рецептора = активності α2-

адренорецептора (7-й кластер) 

гіперреактивність Тц  

( X ±m; Min-Max) стосовно: 

АДФ 84,9±0,9% (78-92%); 

Ан-2 81,1±0,8% (77-86%); 

ФАТ 70,6±1,5% (56-78%); 

колагену 58,5± 0,6% (54-62%); 

адреналіну 57,4±0,9% (5-65%) 

зростання активності 

пуринових рецепторів до 

84,9±0,9% (78-92%) – 

фактор прогресування 

ДМП при переході від 

важкої стадії НПДР до 

ПДР; 

зростання активності 

АТ1-рецепторів до 

81,1±0,8% (77-86%) і 

і ФАТ-рецепторів до 

70,6±1,5% (56-78%) – 

 фактори ризику ДМН 

 

ПДР 

відсутність 

ДМН 

активність GPVI-рецептора > 

активності АТ1-рецептора > 

активності пуринових 

рецепторів > активності ФАТ-

рецептора = активності α2-

адренорецептора (8-й кластер). 

гіперреактивність Тц  

( X ±m; Min-Max) стосовно: 

колагену 78,6±1,3% (69-85%); 

Ан-2 70,0± 0,7% (63-74%); 

АДФ 64,5±0,8% (60-70%); 

ФАТ 58,9±1,1 % (54-70%); 

адреналіну–58,1±1,9% (50-86%) 

зростання активності 

GPVI-рецептора до 

78,6±1,3% (69-85%) – 

індикатор відсутності 

ДМН 

 

 

 2
6
0
 



Результати роботи W. Li та співавт. (2018) переконливо показали, що ЕДФ 

та система ЕТ1 та його рецепторів бере активну участь у розвитку діабетичних 

судинних ускладнень [338]. 

У наших дослідженнях було виявлено чітке багаторазове підвищення 

вмісту в крові ЕТ1 у групах пацієнтів відповідно до тяжкості ДР (у 2,9-4,6 раза; 

р<0,001). Патогенну роль високого вмісту ЕТ1 пов’язують передусім з його 

проліферативним ефектом. Зокрема, формування епіретинальних мембран при 

ПДР пов’язане з більш високими тканинними рівнями ЕТ1 і більшою 

активністю фібробластів, що свідчить про тісну ендотеліально-мезенхімальну 

взаємодію при ПДР [236]. За отриманими результататми, рівень ЕТ1 корелював 

із вмістом васкуло-ендотеліального фактору росту (VEGF) та фактору некрозу 

пухлин (TNFα) не тільки у зразках склоподібного тіла, але й у крові [500]. Отже, 

багаторазове збільшення вмісту у крові ЕТ1 можна вважати патогенетичним 

чинником розвитку ДМП, що підтверджує важливе значення ЕДФ для 

формування судинних порушень при ЦД2 [193, 399]. Отримані дані 

відповідають результатам інших досліджень та доводять, що ЕТ1 та ЕДФ 

залучені в основні патогенетичні механізми ДР та пов’язані з її тяжкістю. 

У зв’язку з цим був встановлений зв’язок ЕТ1 із рецидивами ДМП при її 

хірургічному лікуванні. Необхідно зазначити, що початковий вміст ЕТ1 не 

відрізнявся за різних методів хірургічного втручання, також не було 

статистичної різниці між вмістом ЕТ1 у кожній із груп при різних методах 

лікування (р>0,5). 

Ми встановили, що вміст ЕТ1 за наявності рецидивів був посутньо вищим 

у пацієнтів 1-ї групи – у 1,4 раза (p<0,001), ніж у пацієнтів тієї ж групи, в яких 

рецидивів не виявлено. У пацієнтів решти груп такої різниці не зафіксовано 

(р>0,2). Отже, рівень ЕТ1 мав значення для формування рецидивів тільки для 

пацієнтів із початковою НПДР. Вочевидь, при вираженій НПДР та при ПДР для 

розвитку рецидивів на перший план могли виходити інші чинники [213, 355]. 

При цьому високий вміст ЕТ1 мав значення при формуванні стійких рецидивів. 

Встановлено, що критичний рівень вмісту ЕТ1 у крові до хірургічного 
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лікування, при якому ймовірний розвиток таких рецидивів ДМП, складає 

2,417 фмоль/мл. 

Пошук факторів ризику та прогнозу ДМП у пацієнтів із ЦД2 і досі 

актуальна й до кінця не вирішена проблема [148; 264]. Крім низки клінічних 

чинників (тривалість та тяжкість захворювання, ступінь компенсації 

вуглеводного обміну, перехід на інсулінотерапію, паління, ожиріння, 

артеріальна гіпертензія), найважливіше значення мають молекулярні 

регуляторні фактори [264, 312, 274, 318]. І тут не викликає сумнівів патогенне 

значення прозапальних цитокінів, у тому числі, – TNFα, –  у формуванні 

резистентності до інсуліну і механізмах розвитку ЦД2 [340, 341]. 

Показано, що TNFα модулює дію інсуліну на рецептори шляхом індукції 

фосфорилювання субстрату інсулінового рецептора (IRS-1) за сериновими 

залишками 636/639 і таким чином гальмує фосфорилювання тирозину [306]. Це 

запобігає подальшій активації кіназних шляхів (PI3K/Akt- і Erk/MAP-кіназ) та 

поглинанню глюкози [460]. Альтернативне фосфорилювання серину/тирозину 

IRS-1 в нормі регулює ефективність передачі сигналів інсуліну, а при дії TNFα 

мультисайтове серин/тирозинове фосфорилювання призводить до блокування 

взаємодії IRS-1 і пептиду юкстамембранного домену, що переводить IRS-1 в 

неактивний стан і викликає резистентність до інсуліну [243]. 

На нашу думку, саме патогенетичні фактори, що мають значення для 

формування ДМП, і в післяопераційний період відіграватимуть визначальну 

роль у формуванні ускладнень та рецидивів захворювання. До таких факторів 

можна віднести прозапальні цитокіни. У наших дослідженнях загалом у 

пацієнтів встановлено підвищення вмісту у крові TNFα відповідно до тяжкості 

ретинопатії (у 1,2-3,4 раза; р<0,01). Максимальний рівень TNFα був 

відзначений при ПДР. За отриманими результатами, рівень цитокінів у 

склоподібному тілі пацієнтів із ЦД2, які перенесли задню вітректомію, був 

суттєво підвищеним, а особливо в пацієнтів із ПДР [343, 344]. За умов саме ПДР 

більшою мірою активуються компоненти сигнального прозапального 

комплексу – інфламмасоми Pyrin domain 3 (NLRP3) [343, 344]. Після 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphoinositide_3-kinase
https://en.wikipedia.org/wiki/AKT
https://en.wikipedia.org/wiki/Extracellular_signal-regulated_kinases
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitogen-activated_protein_kinase
https://en.wikipedia.org/wiki/Tumor_necrosis_factor_alpha
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оперативного втручання активність компонентів цього комплексу 

збільшується, що й обумовлює патогенетичну роль прозапальних цитокінів та 

їх зв’язок із рецидивами ДМП. Важливість прозапальних цитокінів, поряд із 

ангіогенними, у розвитку ішемії сітківки за умов ЦД2 показано і в роботі [412]. 

Отже, отримані результати відповідають даним із наукових джерел: вміст 

TNFα пов’язаний із тяжкістю ДР. У зв’язку з цим ми з’ясували, чи пов’язаний 

рівень TNFα із застосованим методом та рецидивами хірургічного лікування 

ДМП. Встановлено, що вміст TNFα у групах пацієнтів залежно від 

застосованого методу хірургічного лікування показав відповідність отриманих 

даних загальній тенденції: рівень циконіну поступово збільшувався від 1-ї до 3-

ї групи, тобто – від початкової НПДР до ПДР. 

При аналізі зв’язку вмісту TNFα до хірургічного лікування з наявністю або 

відсутністю рецидивів ДМП у групах пацієнтів встановлено, що за наявності 

рецидиву вміст цитокіну був значущо вищим, особливо в пацієнтів із 

початковою НПДР. 

Значення підвищеного рівня TNFα можна пояснити і явищем так званої 

«метаболічної пам'яті» або «спадкового ефекту», що вперше обґрунтовано в 

експериментах на собаках із діабетом [272]. Після 2,5 років поганого контролю 

глікемії, в період, коли не було явної ретинопатії, собак з експериментальним 

діабетом починали активно лікувати, досягаючи гарного глікемічного 

контролю ще до 2,5 років. У п'ятирічний період у цих собак спостерігалася 

важка ДР, така ж, як і в собак, у яких був поганий контроль глюкози протягом 

усього часу. Це пояснюють тим, що тканини організму, включаючи сітківку, 

продовжують пошкоджуватися протягом багатьох років після того, як контроль 

глюкози покращився або погіршився. Показано, що до тканин, чутливих до 

ефектів пам'яті, викликаних глюкозою, входять сітківка, нирки, нерви й артерії 

[312, 462]. На підтвердження такої думки, у нашому дослідженні було показано 

зв’язок більшого початкового вмісту у крові TNFα з ранніми, а особливо – з 

ранніми стійкими рецидивами хірургічного лікування ДМП. 

Генетичні фактори, зокрема поліморфний стан генів, можна зараховувати 
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до чинників, що сприяють виникненню ЦД2 та його ускладнень [342, 348, 438]. 

Зокрема, в мета-аналізі, проведеному у китайський популяції Хан, яке склали 

10 досліджень (1425 пацієнтів із ЦД2 та 1116 контролів) було встановлено 

наявність асоціації мінорної алелі А поліморфізму rs1800629 гена TNFα 

(ВШ=1,63; 95 % ВІ 1,17-2,25) та генотипів за домінантною моделлю 

успадкування (ВШ=1,47; 95 % ВІ 1,17-1,85) [342]. У бразильському дослідженні 

(745 пацієнтів із ЦД2, у тому числі – 331 особа без ДР, 246 – з НПДР і 168 – з 

ПДР), показано, що частота алелі А поліморфізму rs1800629 гена TNFα була 

суттєво вищою і пацієнтів із ПДР, ніж в інших групах пацієнтів (р=0,035), та 

мала асоціацію з її розвитком за домінантною моделлю успадкування 

(ВШ=1,82; 95% ВІ 1,11-2,98) [438]. В індійських дослідженнях показана 

наявність асоціації поліморфізму rs1800629 гена TNFα з розвитком ЦД2 та його 

ускладненнями, що мало асоціацію з приростом рівнів у крові TNFα, IL-6 і 

хемокіну SDF-1 [263, 265]. 

Системний огляд публікацій з 2000 по 2016 роки, який зробив G.I. Luna та 

співав. (2016), привертає увагу до суперечливих результатів визначення 

асоціації поліморфізму rs1800629 гена TNFα з ЦД2 у різних популяціях, що, на 

думку авторів, пов’язане з етнічними розходженнями та диктує необхідність 

проведення таких досліджень у кожній популяції окремо [348]. 

Таким чином, наведені дані вказували на асоціацію промоторного 

поліморфізму rs1800629 (-308G/A) гена TNFα з ЦД2 та його ускладненнями, 

зокрема ДР та ДМП, і обґрунтовували необхідність вивчення можливої 

асоціації цього поліморфізму з виникненням рецидивів при хірургічному 

лікуванні ДМП у пацієнтів з української популяції. 

На першому етапі цього дослідження ми встановили асоціацію 

поліморфізму rs1800629 гена TNFα з ДМП: мінорний генотип А/А збільшував 

шанси розвитку ДМП (ВШ=2,59; 95% ВІ 0,89-7,52). Також і гетерозигота (G/A) 

збільшувала такі шанси (ВШ=1,61; 95% ВІ 0,98-2,65). Аналіз успадкування за 

мультиплікативною моделлю показав наявність асоціації з розвитком ДМП для 

носіїв мінорної алелі А (ВШ=1,87; 95% ВІ 1,25-2,81). 
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Не було виявлено суттєвої різниці між частотами генотипів і алелей 

залежно від застосованого комплексу методів хірургічного лікування, що 

свідчило про генетичну однорідність пацієнтів до хірургічного втручання. 

У цьому дослідженні за групами пацієнтів розподіл генотипів і алелей 

суттєво не відрізнявся (р=0,975 і р=0,870 відповідно). В цьому плані можна 

зазначити, що в деяких дослідженнях показана асоціація поліморфізму 

rs1800629 саме з ПДР [340, 341, 342, 438]. Отже, наш результат відрізняється. 

На наш погляд, це можна пояснити тим, що незалежно від стадії ДР всі 

пацієнти до початку лікування вже мали виражений патологічний процес, що, 

можливо, було пов’язане з наявністю сприятливих факторів, у тому числі й 

генетичним походженням. Тобто в дослідженні взяли участь пацієнти зі 

швидко прогресуючою ДМП, які потребували хірургічного лікування, що й 

призвело до такого вимушеного відбору найгірших за клінічним перебігом 

варіантів ДР. 

Аналіз зв’язку поліморфізму rs1800629 гена TNFa з розвитком рецидивів 

ДМП показав його визначальне значення: всього серед дослідженої групи 

пацієнтів, носіїв мінорного генотипу А/А було 32 особи, і майже всі вони (31 

особа; 96,9%) в післяопераційному періоді мали рецидиви ДМП. Ризик у носіїв 

гетерозиготи G/A був збільшений (ВШ 3,76; 95% ВІ 2,27-6,27). При цьому на 

всіх термінах частоти ризикових варіантів поліморфізму rs1800629 гена TNFa 

були вірогідно більшими у пацієнтів із розвитком рецидивів ДМП, ніж без них 

(p<0,001). 

Отже, отримані результати прямо свідчать про важливу роль поліморфізму 

rs1800629 гена TNFa для формування рецидивів ДМП після хірургічного 

лікування незалежно від тяжкості ДР, застосованих комплексів хірургічних 

втручань і термінів спостереження. 

Також у носіїв ризикового генотипу А/А і алелі А виявлено більший вміст 

TNFα у порівнянні з іншими генотипами: при зіставленні значень у пацієнтів за 

тим чи іншим генотипом різниця виявилася значущою і для генотипів (р=0,004), 

і для алелей (р=0,002). 
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Було встановлено, що значення ЦТС0 у носіїв гетерозиготи (G/A) і 

мінорної гомозиготи (A/A) були вищими за відповідні в носіїв предкової 

гомозиготи (G/G; р=0,013), а також у носіїв алелі А відносно до носіїв предкової 

алелі G (р=0,003). Кількість балів ETDRS за умов такого розподілу суттєво не 

відрізнялася (p>0,1). Отже, наявність мінорної алелі А поліморфізму rs1800629 

гена TNFα була асоційована з більшою ЦТС до хірургічного втручання у 

пацієнтів із ДМП. За термінами спостереження величина ЦТС була завжди 

вищою у носіїв мінорної гомозиготи А/А , ніж у носіїв інших генотипів 

(p<0,001). 

Ці дані вказують на патогенетичну роль поліморфізму rs1800629 гена 

TNFα для розвитку ДМН при рецидивах ДМП після хірургічного лікування, що 

довів регресійний аналіз: поліморфізм rs1800629 гена TNFα мав значущий 

вплив як на рецидиви ДМП (p<0,001), так і на розвиток ДМН (p≤0,001) в усі 

терміни спостереження, а також – на збільшення рівня у крові TNFα (р=0,002), 

ЦТС до лікування (р=0,008), через 1 місяць (р=0,006) та в усі інші терміни 

спостереження (p<0,001). 

В контексті дискусії щодо отриманих даних можна зазначити, що 

виявленню зв’язку поліморфізмів генів прозапальних цитокінів (TNFα, IL-6 і IL-

1β) з ЦД2 та розвитком його ускладнень присвячено низку досліджень, 

об’єднаних у мета-аналіз [498]. Також показано, що серед вивчених 

поліморфізмів найвищу асоціацію з ЦД2 мав поліморфізм rs1800629 гена TNFα: 

для генотипу А/А ВШ=2,75 (95% ВІ 1,64-4,59; р=0,001) [295]. Такий ефект 

пов’язуємо із збільшенням експресії гена TNFα більш ніж у 4 рази (n-

fold=4,43±1,11), що супроводжувалося суттєвим збільшенням рівня у крові 

TNFα у пацієнтів із ЦД2-носіїв мінорного генотипу А/А [295]. У дослідженні 

встановлено, що мінорний генотип А/А і алель А rs1800629 значно підвищували 

рівень у крові TNFα, особливо в пацієнтів з ускладненнями [465]. 

Отже, можна було встановити загальну патогенетичну закономірність: 

наявність мінорної алелі А є патогенетичним фактором розвитку ЦД2, його 

ускладнень, зокрема – ДМП і ДМН, а також визначає рецидиви хірургічного 
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лікування ДМП, що реалізується завдяки надлишковій експресії гена TNFα, яке 

призводить до надмірного синтезу цього цитокіну. 

Вище була показана роль проагрегантного статусу Тц при ДМП. 

Продовжуючи цей напрямок роботи, ми дослідили важливий регуляторний 

поліпептид – PDGF, який є трансмембранним глікопротеїдом із мітогеннимі 

властивостями [92] та поліморфізм rs1800818 гена PDGFB. 

Існує три ізоформи PDGF: АА-, ВВ- і АВ-, продукти генів, які відносять до 

суперсімейства PDGF/VEGF. Джерелом PDGF у крові є α-гранули тромбоцитів, 

а у тканинах – фібробласти, гладеньком’язові клітини, астроцити [494, 424]. 

PDGF-ВВ продукується активованими макрофагами та неоангіогенним 

ендотелієм та, на відміну від інших ізоформ, які швидко виводяться з клітини, 

лишається асоційованим з нею [300]. PDGF-ВВ є активатором хемотаксису, 

клітинної проліферації й експресії генів, що її регулюють. Особливо важливу 

роль PDGF-ВВ відіграє в умовах гіпоксії та ішемії, коли стимулює 

проліферацію ендотеліальних клітин та неоангіогенез, підвищує проникність 

капілярів [92, 424, 300]. Специфічна для сітківки експресія PDGF-B у 

трансгенних мишей призводить до важкої неоваскулярізації та відшарування 

сітківки, що типово для ішемічної ретинопатії [372]. 

Порівняльний аналіз вмісту PDGF у крові пацієнтів виявив його 

збільшення відповідно до тяжкості ДР, особливо в пацієнтів із вираженою 

НПДР та ПДР (у 1,6-2,2 раза; p<0,001). Вміст PDGF-BB був однаковим при 

різних методах хірургічного втручання. За наявності рецидивів вміст PDGF-BB 

у кожній із груп статистично значущо (p<0,001 за критерієм Mann-Whitney) 

перевищував відповідний за відсутності рецидивів (у 1,3-1,4 раза). 

За даними вміст у крові всіх ізоформ PDGF був суттєво підвищений в 

сироватці крові і склоподібному тілі пацієнтів із ПДР у порівнянні з контролем, 

причому він корелював з її тяжкістю. Ці дані збігаються з нашими, що доводить 

патогенетичну роль підвищення вмісту PDGF при ДР [405]. 

В умовах нашого дослідження рецидиви хірургічного лікування ДМП були 

ранжовані у динаміці спостереження за пацієнтами на ранні перехідні, ранні 
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стійкі та пізні. Порівняння отриманих даних за групами пацієнтів (табл. 7.5) та 

за методами лікування (табл. 7.6) не показало зв’язку вмісту у крові PDGF-BB 

з жодним видом рецидивів (p>0,1).  

Регресійна модель розрахунку ймовірності розвитку рецидивів 

хірургічного лікування ДМП залежно від початкового рівня у крові PDGF мала 

задовільні характеристики за точності прогнозу 89,8% (p<0,001), що доводило 

патогенетичне значення PDGF як у розвитку ДМП, так і рецидивів її лікування. 

Встановлено, що критичний рівень PDGF у крові до хірургічного лікування, при 

якому ймовірний розвиток рецидивів ДМП перевищував 51,8 нг/мл із точністю 

89,8 %. 

Показано, що за умов хронічної гіперглікемії може формуватися 

пострецепторна резистентність до PDGFB шляхом активації протеїнкінази С-

дельта (PKC-delta), МАР-кінази та протеїн-тирозинової фосфатази (SHP-1) і 

таким чином дефосфорилювання PDGFB-рецептора (PDGFRβ), що викликає 

апоптоз судинних перицитів [405]. З останнім явищем пов’язані діабетичні 

інтраретинальні мікросудинні аномалії (ІРМА) [14]. Передача сигналів 

PDGFB/PDGFRβ має вирішальне значення у формуванні гемато-офтальмічного 

бар’єру за допомогою активного рекрутування перицитів у зростаючі судини 

сітківки, а порушення цього процесу в експерименті формує множинні судинні 

ознаки ДР [393]. 

Відомо, що генетичні фактори, зокрема поліморфний стан генів, 

відіграють роль чинників, які сприяють виникненню ДМП при ДР та ЦД2 [274, 

312]. У цьому плані нашу увагу привернув поліморфізм rs1800818 гена PDGFB 

(генна локалізація 22q13.1; Chr.22:39244698 on GRCh38), розташований у 

інтроні пять-штрих-нетрансльованої області (5′-UTR Variant). Показано, що в 

носіїв цього поліморфізму, пацієнтів із вірусною лихоманкою з синдромом 

тромбоцитопенії (SFTS), рівень PDGF-BB у крові й експресія мРНК були 

значно знижені (р=0,015) [495]. Також визначено, що поліморфізм rs1800818 

гена PDGFB був асоційований із трирічним та загальним виживанням пацієнтів 

яз прооперованими метастазами колоректального раку та анти-VEGF терапією, 
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що, на нашу думку, пов’язане з впливом на ангіопоез та проліферацію 

перицитів [457]. 

Суттєва активація PDGF-BB при ДР, особливо при її проліферативном 

варіанті, а також аналіз чисельних експериментальних даних із моделями ДР та 

ДМП у нокаутних мишей за генами PDGFB або його рецептора (PDGFRB), 

дозволяють припустити важливість значення цього гена для виникнення ДМП 

[405]. В серії оригінальних експериментів із мишами, нокаутними за геном 

PDGFR-β, показано, що вісь PDGF-BB-PDGFRα/PDGFRβ є потенційною 

терапевтичною мішенню для попередження тракційного відшарування сітківки 

при проліферативній ДР [405]. 

У наших дослідженнях встановлено, що розподіл генотипів поліморфізму 

rs1800818 гена PDGFB за загальною моделлю успадкування не показав 

асоціації з ДМП (χ2=5,38; p=0,068). Порівняння частот алелей за 

мультиплікативною моделлю успадкування показало наявність асоціації з ДМП 

(χ2=5,43; p=0,020), при чому мінорна алель С такі шанси зменшувала у 1,5 раза 

(ВШ=0,67; 95% ВІ 0,48-0,94). Порівняння домінантної та рецесивної моделей 

успадкування виявило, що розподіл генотипів за домінантною моделлю (Т/Т 

проти Т/С+С/С) мав статистичну значущість за критерієм χ2 Пірсона (χ2=4,23; 

р=0,030). Це підтвердило протективний характер асоціації поліморфізму 

rs1800818 з ДМП за наявності у генотипі мінорної алелі (алелей): для генотипів 

(Т/С+С/С) ВШ=0,58 (95% ВІ 0,36-0,95). 

Не було виявлено суттєвої різниці між частотами генотипів і алелей у 

пацієнтів, яких проліковано різними методами хірургічного лікування, і за 

групами пацієнтів розподіл генотипів і алелей суттєво не відрізнявся (р=0,959 і 

р=0,817 відповідно), що свідчило про відсутність їх асоціації із стадією ДР. 

Аналогічні результати були отримані і для асоціації поліморфізму 

rs1800818 з рецидивами ДМП: ризик рецидивів у носіїв мінорної алелі С був 

знижений у 14,3 раза (ВШ=0,07; 95% ДІ 0,04-0,12). Як було показано, всього 

серед дослідженої групи пацієнтів носіїв мінорного генотипу С/С було 38 осіб 

і майже всі вони (34 особи; 89,5%) в післяопераційному періоді не мали 
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рецидивів ДМП. Ризик рецидивів ДМП у носіїв мінорної гомозиготи С/С був 

суттєво зменшений (ВШ 0,17; 95% ВІ 0,06-0,50). 

За терміном виникнення рецидивів ДМП поліморфізм rs1800818 гена 

PDGFB показав вірогідний зв’язок на всіх термінах спостереження (p<0,001), 

але серед клінічних типів рецидивів асоціація і для генотипів, і для алелей була 

виявлена тільки з ранніми стійкими рецидивами. 

Отже, отримані результати засвідчили асоціацію поліморфізму rs1800818 

гена PDGFB із зниженням ризику ДМП та рецидивів її хірургічного лікування. 

За вмістом PDGF-BB для носіїв різних генотипів значуща відмінність була 

виявлена тільки для пацієнтів-носіїв різних алелей: у носіїв алелі С вміст PDGF-

BB був статистично значущо нижчим (у 1,2 раза; р=0,001) за носіїв алелі Т. За 

даними у носіїв мінорної алелі поліморфізму rs1800818 рівень PDGF-BB у крові 

і експресія мРНК були значно знижені (р=0,015) [495]. 

Враховуючи встановлену вище протективну роль цього поліморфізму для 

виникнення ДМП та його рецидивів, можна припустити, що носії алелі С мають 

менший ризик рецидивів саме внаслідок відносно низького вмісту PDGF-BB. 

На патогенетичну роль останнього для виникнення ДР та ДМП вказують 

експериментальні та клінічні дані [372, 405]. 

Загальновизнаною є необхідність створення систем прогнозування 

рецидивів хірургічного лікування ДМП на підставі патофізіологічних 

біомаркерів та/або клінічних ознак (тривалість та тяжкість захворювання, 

супутні захворювання) [274, 312, 318, 264]. На підставі вище отриманих 

даних, доцільним було розглянути питання щодо прогнозування рецидивів 

ДМП із залученням до прогностичної системи клінічних факторів, які ми 

брали до уваги у дослідженні – стать, вік, тривалість та тяжкість ЦД2 та ДР, а 

також біомаркери (ЕТ1, PDGF-BB і TNFα) і поліморфізм генів (rs1800629 гена 

TNFα і rs1800818 гена PDGFB), що мають відношення до розвитку ДМП 

при ЦД2. 

Встановлено, що значущими предикторами наявності або відсутності 

рецидивів ДМП протягом 12 місяців після хірургічного втручання були 
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генотипи поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα та вміст 

у крові PDGF-BB і TNFα. Визначення відсотка впливу обраних показників на 

залежну змінну дало такі результати: rs1800629 гена TNFα – 90,25%; rs1800818 

гена PDGFB – 9,57%; PDGF-BB – 0,15%; TNFα – 0,03%. Створено регресійну 

математичну модель прогнозу ймовірності розвитку рецидивів ДМП з точністю 

прогнозування 86,3%. 

Значущими предикторами ризику ДМН у післяопераційному періоді 

визначено генотипи поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена 

TNFα, вміст у крові PDGF-BB і значення ЦТС0. В якості залежної змінної для 

розробки математичної моделі прогнозу ДМН ми використовували індекс 

прогресування ДМН (ІПМН), який розраховували як середнє арифметичне 

значення швидкості змін ЦТС, що зафіксовано впродовж 1-го року 

спостереження. Застосування ІПМН дозволяє об’єктивно охарактеризувати 

перебіг післяопераційного періоду за зростанням (прогресуючий), зменшенням 

(регресуючий) або стабільними значеннями ЦТС протягом спостереження 

(через 1, 3, 6 місяців і 1 рік після хірургічного втручання). 

Розрахунок значень ІПМН із використанням множинного лінійного 

регресійного аналізу в обчислювальному середовищі GRM (загальні регресійні 

моделі програми Statistica 10; StatSoft, Inc., USA) дозволило розподілити 

можливі поєднання генотипів rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα на 

три групи: що сприяють регресії (СС-GG; CC-GA; TC-GG), зі стабільним 

значенням (TC-GA i TC-AA) або що сприяють прогресії (TT-GG; TT-GA i TT-AA) 

ДМН. Оскільки максимальні відсотки впливу предикторів на залежну змінну 

склали для rs1800818 гена PDGFB – 90,88 %, для rs1800629 гена TNFα – 9,12 %, 

а для вмісту в крові PDGF-BB і величини ЦТС0 разом – 0,001 %, основними 

чинниками, що визначали величину ІПМН, виявились саме індикаторні 

значення генетичних поліморфізмів. 

Для практичного використання рівняння в операційному середовищі 

програми Excel було створено калькулятор прогнозу перебігу 

післяопераційного періоду в пацієнтів після хірургічного лікування ДМП на 
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підставі індикаторних значень поліморфізмів rs1800629 гена TNFα і вмісту в 

крові PDGF-BB та TNFα (прямий зв’язок) та індикаторного значення rs1800818 

гена PDGFB і значення показника ЦТС0 (зворотний зв’язок). 

Отже, в результаті проведеного комплексного дослідження нами була 

встановлена висока ефективність сучасних вітреоретинальних втручань в 

лікуванні найбільш важких, ускладнених, стійких до консервативного і 

лазерного лікування, а також інтравітреальних ін'єкцій анти-VEGF препаратів і 

кортикостероїдів, клінічних форм ДМП у хворих на ЦД2. Основним недоліком 

цих втручань, незважаючи на використання високих технологій при їх 

виконанні, сучасну апаратуру та інструментарій, а також наявний чималий 

досвід в лікуванні цієї патології, є розвиток рецидивів в найближчі та віддалені 

строки спостереження. Нами були розроблені нова наукова концепція розвитку 

ДМП і ДМН та їх рецидивів після сучасних вітреоретинальних втручань у 

хворих на ДР та ЦД2 та  проект робочої класифікації. Вперше було встановлено, 

що реактивність Тц при НПДР і ПДР визначала розвиток та прогресію ДМП і 

ДМН. З’ясовано, що на розвиток ДМП і ДМН впливала ендотеліальна 

дисфункція, а вміст гормону ендотеліальної тканини ЕТ1 визначав їх прогресію 

та розвиток рецидивів після хірургічного лікування. Також, вперше було 

встановлено, що етіологічними чинниками рецидивів ДМП після хірургічного 

лікування були поліморфізми rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα, а 

патогенетичними – збільшення вмісту в крові PDGF-BB і TNFα. Значущими 

чинниками ризику рецидивів ДМН визначено генотипи поліморфізмів 

rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα, вміст у крові PDGF-BB і ЦТС до 

хірургічного лікування. Побудова адекватних математичних моделей, в першу 

чергу, довела з позицій доказової медицини наявність зв’язку визначених 

маркерів з розвитком патологічного процесу, а по-друге, обґрунтувала новий 

науковий напрямок – математичне прогнозування прогресії ДМП і ДМН та їх 

рецидивів після хірургічного лікування. 

Слід зазначити, що отримані нами результати відкривають широкі 

перспективи щодо впровадження найсучасніших методів лікування ДМП та її 
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рецидивів після лазерних і вітреоретинальних втручань, які до цього в 

офтальмології не використовувались. Наприклад, застосування нових 

лікарських засобів, що впливають на рецептори Тц, ендотеліальну дисфункцію 

судин, та порушення мікроциркуляції, а також антицитокінових препаратів, 

наприклад, таких, як людські рекомбінантні моноклональні антитіла до TNFα, 

які нейтралізують біологічні функції TNFα тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Діабетична ретинопатія  найбільш поширене ускладнення ЦД2, її ознаки 

проявляються за 10-15 років від його початку, а за 30 років 90% пацієнтів 

страждають на ДР. Діабетична макулопатія з можливим розвитком діабетичного 

макулярного набряку – одна з найбільш несприятливих форм діабетичної  

ретинопатії, яка складає 23 випадки на 100 пацієнтів; її частота варіює від 3% до 

70%. Для лікування важких та стійких до консервативного і лазерного лікування 

форм діабетичної макулопатії застосовують хірургічне лікування, але і після 

нього можливі рецидиви. Дослідження нових ланок етіології, патогенезу, 

факторів ризику, а також прогнозування розвитку діабетичної макулопатії та її 

рецидивів після хірургічного лікування є актуальною проблемою сучасної 

офтальмології. 

2. Встановлено, що частота діабетичної макулопатії та діабетичного 

макулярного набряку у пацієнтів із діабетичною ретинопатією та ЦД2 склала 

72,6 % и 46,0 % відповідно, не відрізнялась при помірній, важкій 

непроліферотивній діабетичній ретинопатії та проліферотивній діабетичній 

ретинопатії і не залежала від віку пацієнтів, окрім групи 51-60 років (p<0,01). 

Частота діабетичної макулопатії залежала від тривалості ЦД2, а частота 

діабетичного макулярного набряку – не залежала. Частота діабетичного 

макулярного набряку у пацієнтів із діабетичною макулопатією склала 63,0%. 

3. Виконання вітректомії, вітректомії з пілінгом внутрішньої пограничної 

мембрани, вітректомії з пілінгом внутрішньої пограничної мембрани та етапом 

панретинальної лазеркоагуляції, вітректомії з пілінгом внутрішньої пограничної 

мембрани, етапом панретинальної лазеркоагуляції та факоемульсіфікації 

катаракти в лікуванні діабетичної макулопатії і діабетичного макулярного набряку 

виявилось ефективним через 1 місяць у 60,7%, 82,4%, 85,2% та 68,12%, а через 1 

рік – у 76,0%, 75,0%, 73,1% та 73,5% відповідно. Частота рецидивів діабетичної 

макулопатії через 1 рік після різних видів оперативних втручань склала 24,0-27,0% 

і не залежала від технології операції. Ефективність хірургічного лікування 
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діабетичної макулопатії залежала від стадії ДР і склала 72,5% при початковій 

непроліферотивній діабетичній ретинопатії; 77,2% при вираженій 

непроліферотивній діабетичній ретинопатії та 66,3% при проліферотивній 

діабетичній ретинопатії. 

4. Рецидиви діабетичної макулопатії було розподілено на три види: ранні 

перехідні (виникали на 1-3 місяці, а далі зникали), ранні стійкі (виникали на 1-3 

місяці та потім лишалися до 6-12-го місяця) та пізні (виникали через 6-12 місяців). 

Найбільш частими були ранні стійкі рецидиви, які з урахуванням різних методів 

лікування склали від 16,1% до 25,6%. При застосуванні тільки вітректомії, а також 

при виконанні вітректомії, пілінгу внутрішньої пограничної мембрани, 

панретинальної лазеркоагуляції і факоемульсіфікації катаракти всі рецидиви були 

ранніми, з яких більшість (77,3% і 80,0% відповідно) мали стійкий характер. При 

застосуванні вітректомії з пілінгом внутрішньої пограничної мембрани, а також 

вітректомії, пілінгу внутрішньої пограничної мембрани і панретинальної 

лазеркоагуляції виявлено більшість ранніх стійких та пізніх рецидивів (91,3% та 

95,7%). При початковій непроліферотивній діабетичній ретинопатії частіше 

проявлялись ранні перехідні рецидиви (10,0%), а при проліферотивній діабетичній 

ретинопатії – пізні (7,2%). Більша кількість і тяжкість рецидивів була у пацієнтів 

із проліферотивною діабетичною ретинопатією, де абсолютну більшість (93,4%) 

склали ранні стійкі та пізні рецидиви. Кількість пізніх рецидивів у пацієнтів 3-ї 

групи перевищувала відповідну в пацієнтів 1-ї та 2-ї груп у 2,3 раза (р=0,001). 

5. У пацієнтів за відсутності діабетичної макулопатії і діабетичного 

макулярного набряку з ранніми стадіями ДР (без змін на очному дні і легкій стадії 

непроліферотивної діабетичної ретинопатії) зафіксовано гіперреактивність 

тромбоцитів на адреналін і колаген. Фактором ризику прогресування діабетичної 

макулопатії при непроліферотивній діабетичній ретинопатії було підвищення 

реактивності пуринових рецепторів тромбоцитів до АДФ. Стереотипними 

чинниками діабетичного макулярного набряку при непроліферотивній 

діабетичній ретинопатії були гіперреактивність тромбоцитів стосовно Ан-2 і 

ФАТ. 



276 

6. Фактором ризику прогресування діабетичної макулопатії при 

проліферотивній діабетичній ретинопатії встановлена гіперреактивність 

тромбоцитів на АДФ. Розвиток діабетичного макулярного набряку був 

обумовлений подальшим зростанням активності пуринових рецепторів на тлі 

підвищеної реактивності тромбоцитів до Ан-2 і ФАТ. За наявності домінуючої 

реактивності тромбоцитів до колагену зафіксовано обмеження розвитку 

діабетичного макулярного набряку. 

7. Виявлено багаторазове збільшення (у 2,9-4,6 раза; p<0,001) вмісту 

ендотеліну-1 у крові пацієнтів із діабетичною макулопатією: максимальний рівень 

гормону був відзначений при проліферотивній діабетичній ретинопатії, 

мінімальний – при початковій непроліферотивній діабетичній ретинопатії, що не 

залежало від застосованих методів хірургічного лікування. Високий вміст 

ендотеліну-1 мав значення для формування ранніх стійких рецидивів при 

вираженій непроліферотивній діабетичній ретинопатії та проліферотивній 

діабетичній ретинопатії. 

8. Встановлено збільшення вмісту TNFα у крові пацієнтів із діабетичною 

макулопатією, при помірній і вираженій непроліферотивній діабетичній 

ретинопатії та більшою мірою – при проліферативні діабетичній ретинопатії у 

порівнянні з контролем у 2,0 та 3,4 раза відповідно (p<0,001). Рівень TNFα впливав 

на рецидиви діабетичної макулопатії після хірургічного лікування незалежно від 

методу. Найбільший вплив TNFα мав на виникнення ранніх перехідних та ранніх 

стійких рецидивів. У пацієнтів з української популяції з діабетичною 

макулопатією поліморфізм rs1800629 гена TNFα мав асоціацію з розвитком 

захворювання (р=0,012): у носіїв мінорної алелі А ризик розвитку діабетичної 

макулопатії збільшено, а генотип А/А визначав її рецидиви після хірургічного 

лікування у 96,9%. Носійство мінорної алелі А поліморфізму rs1800629 гена TNFα 

було асоційоване з більшою ЦТС до і через 1 рік після хірургічного лікування у 

порівнянні з носіями алелі G. Патогенетичним фактором, що сприяв розвитку 

рецидивів діабетичної макулопатії був високий вміст у крові TNFα у носіїв алелі А. 

9. Встановлено збільшення вмісту PDGF-BB у крові пацієнтів із 
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діабетичною макулопатією при помірній та вираженій непроліферотивній 

діабетичній ретинопатії та при проліферотивній діабетичній ретинопатії у 

порівнянні з контролем у 1,6 та 2,2 раза (p<0,001). При рецидивах діабетичної 

макулопатії вміст PDGF-BB до початку хірургічного лікування був вищим (у 1,3-

1,4 раза; p<0,001), ніж за їх відсутності. Регресійна модель розрахунку ймовірності 

розвитку рецидивів залежно від початкового рівня PDGF-BB мала точність 

прогнозу 89,8% (p<0,001), що доводило патогенетичне значення PDGF-BB. 

Поліморфізм rs1800818 гена PDGFB зменшував ризик діабетичної макулопатії та 

мав асоціацію з рецидивами діабетичної макулопатії: ризик рецидивів у носіїв 

мінорної алелі С був суттєво менше. Носії алелі С мали менший вміст PDGF-BB у 

порівнянні з носіями алелі Т, що мало статистичну значущість і для пацієнтів, і для 

контролю (p<0,001) та пояснювало протективний ефект поліморфізму rs1800818 

гена PDGFB для розвитку рецидивів діабетичної макулопатії після хірургічного 

лікування. 

10. Для визначення провідних детермінант розвитку діабетичного 

макулярного набряку у пацієнтів із діабетичною макулопатією, діабетичною 

ретинопатією та ЦД2 на основі дослідження механізмів активації тромбоцитів 

проведено математичний аналіз із використанням методів побудови 

багатофакторних нейромережевих та логістичних регресійних моделей. Нелінійна 

нейромережева модель прогнозування ризику діабетичного макулярного набряку 

ґрунтувалася на аналізі агрегації, індукованої Ан-2, ФАТ та колагеном. 

11. Значущими чинниками розвитку рецидивів діабетичної макулопатії 

після хірургічного лікування були генотипи поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB 

і rs1800629 гена TNFα та вміст у крові PDGF-BB і TNFα, діабетичного 

макулярного набряку – генотипи поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB і 

rs1800629 гена TNFα, вміст у крові PDGF-BB і ЦТС0. ІПМН дозволив розподілити 

можливі поєднання генотипів на три групи: які сприяють регресії (СС-GG; CC-

GA; TC-GG), зі стабільним значенням (TC-GA i TC-AA) або які сприяють прогресії 

(TT-GG; TT-GA i TT-AA) діабетичного макулярного набряку. 

12. Створено в операційному середовищі програми Excel калькулятор 
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прогнозу перебігу післяопераційного періоду, який включав розраховані 

результати ІПМН та його інтерпретацію (прогресуючий, стабільний, 

регресуючий), а також можливий розвиток рецидивів діабетичної макулопатії 

після хірургічного лікування та їх види (ранні перехідні, ранні стійкі та пізні). 

13. Розроблено проект робочої класифікації рецидивів діабетичної 

макулопатії після хірургічного лікування пацієнтів із ДР та ЦД2, що складалась з 

таких розділів: види рецидивів, терміни виникнення, клінічний перебіг і тактика 

лікування. 

14. Отримані результати дослідження впроваджені в навчальний процес 

кафедр офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика МОЗ України, Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця МОЗ України, Вінницького національного медичного 

університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України, Запорізького 

державного медичного університету МОЗ України, ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України», а також в практичну  роботу КНП «Міська 

клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана» (м. Харків), КП 

«Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня» (м. Дніпро), 

КНП «Чернігівська обласна лікарня» (м. Чернігів), КНП «Міська лікарня № 3» 

(м. Запоріжжя), медичних офтальмологічних  центрів ТОВ ОК «Новий зір» 

(м. Київ), ТОВ «Візус» (м. Запоріжжя), ТОВ «ОПТИМАЛ-М» (м. Вінниця), 

«ЛАЗЕР Плюс» (ТОВ «Маріуполь Сапфір», м. Маріуполь), «ЛАЗЕР Плюс» (ПП 

«Львів Сапфір», м. Львів). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Для впровадження в практику рекомендовано нові критерії діагностики 

прогресування ДМП і розвитку ДМН, засновані на визначенні механізмів 

активації тромбоцитарної ланки гемостазу. Гіперреактивність Тц стосовно 

Ан-2 і ФАТ є індикатором розвитку ДМН при НДПР; підвищення активності 

пуринових рецепторів (Р2Y12 і P2Y1) є причиною прогресування ДМП при 

переході від важкої стадії НПДР до ПДР. Домінуюча реактивність Тц до 

колагену стосовно ефекту інших агоністів є індикатором відсутності ДМН. 

Розвиток ранніх стійких рецидивів ДМП після хірургічного лікування 

ймовірний за критичного рівня вмісту ЕТ1 у крові до хірургічного лікування 

при 2,417 фмоль/мл і вище та при рівні PDGF-BB 51,8 нг/мл і вище. 

Запропонована для застосування в клінічній практиці регресійна 

математична модель прогнозу ймовірності розвитку рецидивів ДМП після 

вітреоретинальних втручань із точністю прогнозування 86,3%. Значущими 

предикторами ризику ДМН у післяопераційний період стали генотипи 

поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα, вміст у крові 

PDGF-BB і значення ЦТС0. Розрахунок значень ІПМН дозволив розподілити 

можливі поєднання генотипів на три групи: які сприяють регресії (СС-GG; CC-

GA; TC-GG), зі стабільним значенням (TC-GA i TC-AA) або які сприяють 

прогресії (TT-GG; TT-GA i TT-AA) ДМН. 

Для практичного застосування прогнозування ризику ДМН рекомендовано 

використання калькулятору в табличному процесорі Excel, який засновано на 

даних аналізу агрегації Тц, індукованої Ан-2, ФАТ та колагеном. Для 

проведення розрахунків у відповідні комірки необхідно ввести показники 

агоніст-індукованої АТц пацієнта; значення вихідної ознаки – Y 

інтерпретуються як ймовірність ризику ДМН. Критичне значення прийняття 

рішення – Ycrit =0,502, дозволяє оцінювати ймовірність ускладнення ДР: при 

Y>Ycri система прогнозує «Високий ризик макулярного набряку», в 

протилежному випадку прогноз буде негативним. 
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Для прогнозу перебігу післяопераційного періоду пацієнтів із ДМП, ДР та 

ЦД2 рекомендовано застосування калькулятора, розробленого в операційному 

середовищі програми Excel. У відповідні комірки електронної таблиці 

необхідно занести дані ЦТС0, рівень вмісту в крові TNFα і PDGF-BВ, а також 

генотипи rs1800629 гена TNFα і rs1800818 гена PDGFB. Прогноз перебігу 

післяопераційного періоду покаже розраховані результати ІПМН та його 

інтерпретацію (прогресуючий, стабільний, регресуючий), а також ймовірний 

розвиток рецидивів ДМП після хірургічного лікування та їх види (ранні 

перехідні, ранні стійкі та пізні). 

Рекомендовано для обговорення та подальшого вдосконалення проект 

робочої класифікації рецидивів ДМП після хірургічного лікування, до якого 

входять такі розділи: види рецидивів, терміни виникнення, клінічний перебіг і 

тактика лікування. 
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