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АНОТАЦІЯ 

Вацеба Т.С. Епідеміологія онкологічних захворювань в пацієнтів з 

цукровим діабетом та вплив цукрознижуючих препаратів на маркери онкогенезу. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.14 «Ендокринологія» (222 – Медицина). Підготовка 

здійснювалася в Івано-Франківському національному медичному університеті 

МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді ДУ «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної академії 

медичних наук України», Київ, 2021. 

Робота присвячена вивченню епідеміології онкологічних захворювань у 

хворих на цукровий діабет та дослідженню впливу дисметаболічних порушень за 

цукрового діабету на внутрішньоклітинні сигнальні системи, залучені до 

регуляції онкогенезу. 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Протягом останніх десятиліть 

зростання захворюваності на цукровий діабет (ЦД) залишається пріоритетним 

питанням системи охорони здоров’я багатьох країн світу. Згідно з даними 

Міжнародної діабетичної федерації, cтаном на 2019 рік у світі нараховувалося 463 

млн. хворих на ЦД. З огляду на темпи поширеності, експерти Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозують, що до 2040 року кількість 

пацієнтів із ЦД зросте до 625 млн. В Україні, за офіційними даними, 

зареєстровано близько 1 311 335 хворих на ЦД.  

Не менш серйозною та актуальною проблемою клінічної медицини є 

зростання поширеності онкологічних захворювань.  

За даними новітніх досліджень, хворі на ЦД мають підвищений ризик 

злоякісних новоутворень (ЗН) багатьох локалізацій, доведено збільшення 

показників смертності хворих на ЦД від раку. Беручи до уваги існування 

підвищеного онкоризику у хворих на діабет, враховуючи темпи зростання 

захворюваності на ЦД, у майбутньому закономірно очікувати прогресивне 

збільшення кількості ЗН.  
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Доведено, що хронічний вплив позаклітинних дисметаболічних чинників 

призводить до зміни функціонування внутрішньоклітинних сигнальних шляхів, 

зокрема шляху PI3K/Akt/mTOR, гіперактивація якого спричиняє mTORС1 – 

опосередковану стимуляцію кінази p70S6K, порушення синтезу протеїнів та їх 

ефектів, у тому числі пов’язаних із контролем клітинної проліферації, апоптозу та 

виживання. Гіперактивацію PI3K/Akt/mTOR доведено для багатьох ЗН.  

Хронічний перебіг ЦД, необхідність щоденної цукрознижувальної терапії 

(ЦЗТ) визначають актуальність дослідження механізмів асоціації ЦД і раку, 

пов’язаних із впливом цукрознижувальних препаратів (ЦЗП) різних груп. 

З огляду на наявність численних чинників активації інсулінового сигналінгу 

(залученого в онкогенез), дослідження активності PI3K/Akt/mTOR у хворих на ЦД 

є важливим для визначення ролі дисметаболічних порушень в онкогенезі з метою 

забезпечення вчасної корекції виявлених розладів для профілактики ЗН. Вивчення 

активності компонентів PI3K/Akt/mTOR дозволить оцінити їх значення як 

потенційних біохімічних маркерів онкогенезу на тлі ЦД.  

Мета роботи: покращити ефективність діагностики та профілактики 

злоякісних новоутворень в хворих на цукровий діабет на основі дослідження 

провідних чинників ризику, механізмів розвитку та особливостей перебігу 

онкологічних захворювань у хворих на цукровий діабет для з’ясування основних 

клініко-діагностичних критеріїв формування онкологічної патології в цієї 

категорії пацієнтів. 

Першим етапом наукового дослідження було проведення епідеміологічного 

аналізу вперше діагностованих ЗН у хворих на ЦД, мешканців Івано-Франківської 

області за період 2012-2016 років. Вивчення даних за вказаний 5-річний термін 

обґрунтовано запланованим аналізом 5-річної виживаності хворих.  

За отриманими даними, за вказаний період у хворих на ЦД виявлено 551 

випадок ЗН. Абсолютну більшість серед усіх пацієнтів становили хворі на ЦД  

2-го типу (ЦД2) –  533 особи (96,7%), 18 осіб мали ЦД 1-го типу (ЦД1 – 3,3%). 

Найчастішою формою раку, виявленого у хворих на ЦД1, була лімфома Ходжкіна 

(16,67%), а в хворих на ЦД2 – злоякісні пухлини молочної залози (МЗ) – 126 
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випадків (23,64%), колоректальний рак (КРР) – 72 (13,51%), тіла матки – 65 

(12,20%) та підшлункової залози (ПШЗ) – 52 (9,76%). 

Враховуючи невелику кількість пацієнтів із ЦД1 із ЗН, статистичний аналіз 

отриманих даних епідеміологічного дослідження проведено в групі хворих з ЦД2. 

За результатами статистичного аналізу у жінок із ЦД2 виявлено підвищений 

ризик ЗН МЗ в 1,3 рази, тіла матки в 1,4 рази, раку ПШЗ в 1,6 рази, у чоловіків із 

ЦД2 – панкреатичного раку в 1,9 рази.  

Доведено значну поширеність ожиріння серед хворих із ЗН, виявленими на 

тлі ЦД2 (52,35% хворих), зокрема в хворих із ЗН органів репродуктивної системи 

та з КРР. За результатами статистичного аналізу у жінок із ЦД2 доведено, 

асоційований з ожирінням, підвищений ризик раку МЗ в 2,1 рази, а в чоловіків – 

ЗН простати та КРР в 2,9 рази. 

Злоякісні пухлини найбільш поширених локалізацій найчастіше 

діагностували у хворих на ЦД2 середньої тяжкості (77,48%), в стадії 

декомпенсації  (70,36%),  віком 60-70 років, із тривалістю діабету понад 5 років. 

Найменшу тривалість ЦД до виявлення ЗН мали хворі з панкреатичним раком.  

Найбільш поширеною схемою лікування хворих на ЦД2 перед виявленням 

ЗН була комбінована терапія ЦЗП з позапанкреатичними цукрознижувальними 

ефектами (метформін, глітазони, гліфлозини) зі стимуляторами синтезу або 

секреції інсуліну (похідні сульфонілсечовини (СС) і гліптини)  (37,71%). У терапії 

хворих із ЗН ПШЗ переважали монотерапія інсуліном (25,00%) і монотерапія 

похідними СС (26,92%). 

 Встановлено, що до виявлення онкологічних захворювань, 397 хворих на 

ЦД2 (74,48%) в складі ЦЗТ використовували похідні СС чи препарати інсуліну. 

Вказані препарати частіше застосовували хворі з тривалістю ЦД понад 5 років та 

хворі без ожиріння. Разом з тим, зазначену терапію застосовували 47,53% 

пацієнтів з тривалістю ЦД до 5 років (найбільшу частку серед яких становили 

хворі з панкреатичним раком) та 68,82% хворих з ожирінням.  

За допомогою статистичного аналізу у хворих на ЦД2 встановлено, 

асоційований з інсулінотерапією, підвищений ризик ЗН в 2,4 рази. 
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За результатами аналізу даних епідеміологічного дослідження виявлені 

відмінності клінічних характеристик та перебігу діабету у хворих із ЗН ПШЗ, 

діагностованими на тлі ЦД2. Відсутність ожиріння, незначна тривалість ЦД, 

швидка потреба в застосуванні секретагогів та інсулінотерапії вказують на 

перевагу інсулінової недостатності над інсулінорезистентністю (ІР). Зазначені 

дані дозволяють зробити припущення про наявність у значної частини хворих 

вторинного, рак-індукованого T3cDM, класифікованого як ЦД2. 

На підставі результатів епідеміологічного дослідження створено моделі 

розрахунку прогнозованого ризику злоякісних пухлин (індекс Y), найчастіше 

діагностованих у хворих на ЦД: МЗ, тіла матки, ПШЗ і КРР з використанням 

рівнянь логістичної регресії та логістичного перетворення. Середній та високий 

ступінь прогнозованого ризику злоякісних пухлин, підтверджений індексом  

Y = 0,4 – 1 слід вважати показанням для додаткового обстеження та моніторингу 

хворих на ЦД2 щодо вказаних ЗН, а також є підґрунтям для корекції показників, 

які впливають на даний ризик (ІМТ, рівень HbA1c, схема ЦЗТ).  

 Проведено оцінку показників виживання хворих на ЦД із ЗН. Виявлено, що 

ЦД2 збільшує ризик смерті впродовж 1 року для хворих на рак МЗ, тіла матки та 

шкіри (немеланомні форми). У випадках ЗН шкіри показники смертності можуть 

бути зумовлені віком пацієнтів (середній вік хворих 71,75±3,86 років). 

Порівняльний аналіз із використанням тесту Cox-Mantel і криві кумулятивного 

виживання Каплана-Майєра демонструють пряму залежність виживання пацієнтів 

із ЗН, виявленими на тлі ЦД2 від стадії ЗН. Окрім того, виявлено, що ЦЗТ 

препаратами, які не впливають на рівень інсуліну в крові достовірно позитивно 

впливає на виживання жінок із ЗН тіла матки І стадії та хворих із панкреатичним 

раком ІІІ стадії (незалежно від статі). Достовірно довше виживання пацієнтів із 

рівнем HbA1c<8,0% виявлено для хворих із ЗН тіла матки ІІ стадії, а  пацієнти із 

ЗН ПШЗ ІІІ стадії мали довше виживання при рівні HbA1c>8,0%. Для хворих із 

колоректальним раком ІІ стадії з тривалістю ЦД <5 років доведено довше 

виживання порівняно з таким для пацієнтів із тривалістю діабету 5-10 років. 

Крім епідеміологічного аналізу, одним із завдань наукової роботи було 
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дослідження активності інсулінового сигналінгу PI3K/Akt/mTOR. З показниками 

осіб контрольної групи (І) порівнювали відповідні показники пацієнтів трьох 

груп: ІІ група – хворі на ЦД2 без ЗН; ІІІ група – пацієнти із ЗН без ЦД; ІV група – 

хворі на ЦД2 із вперше діагностованими ЗН. З огляду на виявлену на етапі 

епідеміологічного дослідження найбільшу частоту випадків ЗН МЗ, тіла матки, 

ПШЗ і КРР, до етапу лабораторних досліджень було залучено хворих із цими 

локалізаціями ЗН.  

У хворих на ЦД2 ІІ групи (60,72% серед яких мали ожиріння) виявлено 

підвищені, у порівнянні з контрольною групою, рівні інсуліну та IGF-1. Виявлено, 

що інтенсифікація ЦЗТ у хворих на ЦД2 супроводжувалася паралельним 

збільшенням ІМТ і рівня інсуліну в крові.  

У пацієнтів ІІІ групи і в хворих IV групи із злоякісними пухлинами МЗ, тіла 

матки і товстого кишечника, виявлено ожиріння та підвищені, порівняно з 

показниками контрольної групи, рівні інсуліну в крові та індекси HOMA-IR. 

Незалежно від локалізації ЗН у пацієнтів ІІІ і IV груп виявлено підвищені рівні  

IGF-1 порівняно з такими в контрольній групі. У пацієнтів IV групи виявлено 

достовірно вищі рівні глікемії натще у порівнянні з хворими ІІ групи.  

Активність сигнального каскаду PI3K/Akt/mTOR оцінено шляхом 

визначення вмісту фосфорильованих протеїнкіназ Akt (Ser473), p70S6K (Thr389) і 

PRAS40 (pT246) – природнього інгібітору mTORС1 – у мононуклеарах 

периферичної крові (МНПК). Ступінь фосфорилювання Akt (Ser473) відображає 

активацію комплексу mTORC2, а p70S6K (Thr389) і PRAS40 (pT246) – mTORC1. 

Достовірно вищий, ніж у групі контролю, вміст рhospho-Akt виявлено лише 

в пацієнтів ІІІ групи із ЗН без ЦД, з ожирінням та підвищеним (порівняно з 

показником групи контролю) вмістом інсуліну. У хворих ІІ групи вміст рhospho-

Akt у МНПК не відрізнявся від показника контрольної групи, що вказує на 

відсутність mTORC2-опосередкованої гіперактивації Akt (Ser473) за ЦД2.  

Підвищені рівні рhospho-PRAS40 і рhospho-p70S6K, порівняно з 

показниками контрольної групи, виявлені в пацієнтів ІІ і ІІІ груп (з ожирінням), 

що  доводять гіперактивацію каскаду PI3K/Akt/mTOR при ЗН та при ЦД2.  
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           Виявлене достовірне зниження вмісту рhospho-Akt, рhospho-PRAS40 і 

рhospho-p70S6K в МНПК пацієнтів IV групи порівняно з показниками 

контрольної групи та інших груп вказує на пригнічення активації інсулінового 

сигналінгу за поєднання обох захворювань та  потребує додаткового вивчення. 

Використовуючи отримані в дослідженні результати, створено модель 

оцінки активації процесів онкогенезу за допомогою методу дискримінантного 

аналізу. Ця модель може бути використана для виявлення надмірної активації 

інсулінового сигналінгу в хворих на ЦД2 в майбутньому. 

          За результатами дослідження підтверджено здатність метформіну впливати 

на фосфорилювання PRAS40 і пригнічувати mTORC1-опосередковану активацію 

p70S6K на основі  зниженого вмісту phospho-PRAS40 і phospho-p70S6k у хворих 

на ЦД2 ІІ та IV груп на монотерапії метформіном.  

Пряма кореляція рhospho-Akt, phospho-PRAS40 і phospho-p70S6k з 

інсуліном, IGF-1, ІМТ як в здорових осіб, так і в хворих на ЦД2, із ЗН та за їх 

поєднання вказує на роль ожиріння та ростових факторів в активації комплексів 

mTORC1 і mTORC2. В хворих ІІ та IV груп із ЦД2 виявлена пряма кореляція 

phospho-PRAS40 та phospho-p70S6k із HbA1c. 

Наукова новизна. В дослідженні підтверджено наукові дані про вплив ЦД2 

на формування онкологічної патології,  доповнено наукові дані про вплив 

ожиріння та інсулінотерапії на розвиток ЗН у хворих на ЦД2. Встановлено вплив 

ЦД2 на виживання пацієнтів із ЗН та його залежність не тільки від стадії ЗН, а 

також від ЦЗТ, рівня HbA1c і тривалості ЦД (при окремих стадіях та окремих 

локалізаціях ЗН).   

Встановлено гіперактивацію сигнального шляху PI3K/Akt/mTORС1, 

залученого до регуляції метаболізму та онкогенезу, в хворих на ЦД2. Доведено 

відсутність активації шляху PI3K/Akt/mTORС1 у хворих із ЗН, діагностованими 

на тлі ЦД2. Доведено і науково-обґрунтовано гіпотезу реципрокного 

фосфорилювання Akt по сериновому (Ser473) та треоніновому (Thr308) залишках 

в хворих на ЦД2. Встановлено прямий вплив гіперглікемії на активацію mTORC1 

за ЦД2. Доповнено наукові дані про вплив інсуліну та IGF-1 в якості 

позаклітинних активаторів сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR.  
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Вдосконалено спосіб діагностики T3cDM та розширені наукові дані про 

показання до скринінгу панкреатичного раку, зокрема за ЦД2. Підтверджено 

наукові дані про онкопротекторні властивості метформіну.  

Вперше створено математичні моделі для розрахунку прогнозованого 

ризику ЗН найбільш поширених локалізацій, використовуючи метод логістичної 

регресії. Вперше створено математичну модель для оцінки активації процесів 

онкогенезу, використовуючи метод дискримінантного аналізу. 

Практичне значення отриманих результатів. Доведена доцільність 

підвищення обізнаності пацієнтів про існування схильності до онкологічних 

захворювань за ЦД2 та про важливість корекції чинників, які збільшують ризик 

раку за ЦД: ожиріння, гіперглікемії, гіперінсулінемії з метою профілактики ЗН. 

Доведено доцільність клінічно-лабораторної верифікації типу ЦД на момент 

його первинного виявлення в осіб віком понад 50 років, без ожиріння та 

гіперінсулінемії для виключення вторинного діабету T3cDM. Обґрунтовано 

необхідність лабораторного підтвердження конкретних механізмів розвитку або 

декомпенсації діабету і нових підходів до вибору ЦЗП, особливо в пацієнтів з 

ожирінням. Визначено доцільність додаткового обстеження пацієнтів з ЦД2 та 

ожирінням за потреби інтенсифікації ЦЗТ шляхом інсулінотерапії для запобігання 

ятрогенній гіперінсулінемії. Обгрунтовано та рекомендовано призначення 

метформіну для профілактики ЗН у хворих на ЦД2.  

Розроблено та впроваджено в практику новий спосіб оцінки 

індивідуального прогнозованого ризику найбільш поширених локалізацій раку. 

Розроблено індивідуальні підходи до обстеження та лікування хворих на ЦД2 

залежно від наявності інсулінорезистентності та ожиріння, а також залежно від 

ступеню прогнозованого ризику ЗН. 

Ключові слова: цукровий діабет, епідеміологія злоякісних новоутворень, 

цукрознижувальна терапія, прогнозований онкологічний ризик, інсулін, IGF-1, 

сигнальний шлях PI3K/Akt/mTOR, метформін.  
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ANNOTATION 

Vatseba T.S. Epidemiology of oncological diseases in patients with diabetes 

mellitus and the effect of antidiabetic medication on oncogenic markers. – Manuscript. 

The dissertation for obtaining a scientific degree of the Doctor of Medical 

Sciences on a specialty 14.01.14 “Endocrinology” (222 – Medicine). Training was 

conducted at the Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health 

of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

The dissertation defense will take place in the specialized scientific council of SI 

“V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of NAMS of Ukraine”, 

Kyiv, 2021. 

The work is devoted to the study of the epidemiology of oncological diseases in 

patients with diabetes mellitus and of the influence of dysmetabolic disorders in 

diabetes mellitus on intracellular signaling systems involved in the regulation of 

oncogenesis. 

Rationale for choosing a research topic. In recent decades, the incidence of 

diabetes mellitus (DM) has remained a priority issue in many countries. According to 

the International Diabetes Federation there were 463 million patients with diabetes 

worldwide as of 2019. Given the prevalence, experts from the World Health 

Organization (WHO) predict that by 2040 the number of patients with DM will increase 

to 625 million. In Ukraine, according to official data, about 1,311,335 patients with 

diabetes have been registered. 

Equally serious and pressing problem of clinical medicine is the growing 

prevalence of oncological diseases (OD). 

According to the latest research, patients with DM have an increased risk of 

malignant neoplasms (MN) of different localizations; an increase in mortality from 

cancer among diabetic patients has been proven. Considering the increased cancer risk 

in patients with diabetes and a high growth of morbidity rate of the latter, it is logical to 

expect a progressive increase in cancer incidence in the future. 

It is proved that the chronic influence of extracellular dysmetabolic factors leads 

to changes in the functioning of intracellular signaling pathways, particularly of 

PI3K/Akt/mTOR, hyperactivation of which leads to mTORС1 – dependent stimulation 

of p70S6K kinase, which causes disruption in synthesis and in the functioning of 
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proteins, including those associated with the control of cell proliferation, apoptosis, and 

survival. Hyperactivation of PI3K/Akt/mTOR has been proven to occur in many types 

of cancer.  

The chronic course of DM and the need for daily antidiabetic therapy (ADT) 

determine the relevance of the study of the mechanisms of DM and cancer association 

connected with the effects of antidiabetic drugs (ADD) of different groups. 

Given the numerous factors of insulin signaling activation (involved in 

oncogenesis), the study of PI3K/Akt/mTOR activity in patients with DM is important 

for determining the role of dysmetabolic disorders in oncogenesis to ensure timely 

correction of identified disorders for cancer prevention. The study of the activity of the 

components of PI3K/Akt/mTOR will allow to evaluate their significance as potential 

biochemical markers of oncogenesis on the background of DM. 

The aim of the study: to improve the effectiveness of diagnosis and prevention 

of malignant neoplasms in patients with diabetes based on the study of leading risk 

factors, mechanisms of development and features of the course of cancer in patients 

with diabetes mellitus in order to define the main clinical and diagnostic criteria for the 

formation of oncological pathology in this category of patients. 

The first phase of the research was an epidemiological analysis of cancer cases 

diagnosed for the first time in patients with DM in Ivano-Frankivsk region between 

2012 and 2016. The study of data for the specified 5-year period is justified by the 

planned analysis of five-year survival of patients.  

According to the data obtained, 551 cases of cancer were detected in patients with 

DM. Most of the patients were patients with type 2 diabetes (T2D) – 533 people 

(96.7%), 18 people had type 1 diabetes (T1D – 3.3%). The most common type of cancer 

diagnosed in patients with T1D was Hodgkin’s lymphoma (16.67%), whereas in 

patients with T2D prevailed breast cancer – 126 cases (23.64%), colorectal cancer – 72 

cases (13.51 %), uterine cancer – 65 cases (12.20%), and pancreatic cancer – 529 cases 

(9.76%). 

Taking into account the insufficient for analysis number of patients with T1D 

with cancer, statistical analysis of the data obtained in the epidemiological study was 

conducted in the group of patients with T2D.  
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According to the results of statistical analysis, an increased risk of breast (1.3 

times higher), uterine (1.4 times higher) and pancreatic (1.6 times higher) cancer was 

revealed in women with T2D, men had 1.9 times higher risk of pancreatic cancer.  

There was a significant prevalence of obesity among patients with OD, which 

were detected on the background of T2D (52.35% of patients) in particular in patients 

with cancer of the reproductive system and colorectal cancer. According to the results of 

statistical analysis, women with T2D have an increased risk of breast cancer associated 

with obesity (2.1 times higher); men with T2D have 2.9 higher risk of prostate and 

colorectal cancer.  

MN of the most common localizations were mostly diagnosed in patients with 

T2D of moderate severity (77.48%), in the stage of decompensation (70.36%), aged 60-

70 years, with duration of DM over 5 years. Patients with pancreatic cancer had the 

shortest duration of DM before the detection of cancer. 

Combination therapy of antidiabetic medications with non-pancreatic 

hypoglycemic effects (metformin, glitazones, glyflosins) with stimulants of synthesis 

and secretion of insulin (sulfonylurea derivatives (SUD) and glyptins) was the most 

common treatment for patients with T2D before detection of OD (37.71 %). Insulin 

monotherapy (25.00%) and SUD monotherapy (26.92%) predominated in the treatment 

of patients with pancreatic cancer. 

It was found that before the detection of cancer in 397 patients with T2D 

(74.48%), they were treated with SUD or insulin either as a monotherapy or a 

combination therapy. These drugs were more often used in patients with diabetes lasting 

more than 5 years and in those without obesity. At the same time, this therapy was used 

by 47.53% of patients with DM with the duration of the illness up to 5 years (the most 

of them were patients with pancreatic cancer) and by 68.82% of obese patients.  

An increased risk of cancer in patients with T2D associated with insulin therapy 

was found using the statistical analysis (2.4 times higher).  

According to the results of the epidemiological study analysis, differences in the 

clinical characteristics and course of diabetes in patients with pancreatic cancer, which 

was diagnosed on the background of T2D were revealed. Absence of obesity, short 
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duration of DM, rapid need for secretagogues and insulin therapy indicate the advantage 

of insulin deficiency over insulin resistance (IR). These data allow us to suggest a 

presence of secondary cancer induced T3cDM, which was classified as T2D in a 

significant number of patients with pancreatic cancer.  

Based on the results of the epidemiological study, using logistic regression and 

logistic transformation equations calculation models for the prediction of risk of 

malignant tumors (index Y), which are most often diagnosed in patients with diabetes 

(mammary gland, uterine body, pancreas, and colorectal cancer) were created. The 

medium and high degree of predicted risk of malignant tumors, confirmed by the index 

Y = 0.4 - 1, should be considered an indication for additional examination and 

monitoring of patients with DM for mentioned oncological diseases, and is the basis for 

correction of indicators that affect this risk (BMI, HbA1c level, types of ADT).  

The survival rates of patients with DM were assessed. It has been found that T2D 

increases the risk of death within 1 year for patients with breast, uterine and skin (non-

melanoma forms) cancer. In cases of skin cancer, mortality rates may be predetermined 

by the age of patients (average age of patients is 71.75 ± 3.86 years). Comparative 

analysis using the Cox-Mantel test and Kaplan-Mayer cumulative survival curves shows 

a direct dependence of the survival of patients with cancer, which were diagnosed on 

the background of T2D, on the stage of cancer. In addition, according to the data 

obtained, women with stage I uterine cancer and in patients with stage III pancreatic 

cancer (regardless of gender), who were prescribed the drugs that do not affect the level 

of insulin in the blood had significantly longer life expectancy. Significantly longer 

survival of patients with HbA1c levels lower than 8.0% was found in patients with stage 

II uterine cancer, whereas for patients with stage III pancreatic cancer levels of HbA1c 

had to be higher than 8.0%. Patients with stage II colorectal cancer with a duration of 

diabetes <5 years have been proved to have a longer survival than patients with the 

duration of diabetes of 5-10 years.  

In addition to epidemiological analysis, one of the tasks of scientific work was to 

study the activity of insulin signaling PI3K/Akt/mTOR. The corresponding indicators of 

patients of three groups were compared with the values of the control group (I): group II 

– patients with T2D without cancer, group III – patients with cancer without diabetes, 

group IV – patients with T2D with newly diagnosed cancer. Given the highest 
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frequency of cases of breast, uterine, pancreatic, and colorectal cancer, detected at the 

stage of the epidemiological study, patients with these localizations of tumors were 

included in the laboratory studies. 

Patients with T2D of group II (60.72% of whom were obese) showed increased 

content of insulin and (IGF-1) compared with the control group as well as a direct 

dependence of blood insulin level on BMI. It was found that the intensification of ADT 

in patients with T2D was accompanied by a parallel increase in BMI and insulin levels 

in the blood.  

In patients of groups III and IV, who had malignant tumors of breast, uterus and 

colon, obesity, elevated blood insulin levels and HOMA-IR indices, compared to the 

control group, were revealed. Regardless of cancer localization in patients of groups III 

and IV, the increased levels of IGF-1 compared with those in the control group were 

detected. Significantly higher fasting blood glucose levels were found in patients of 

group IV compared with patients of group II.  

The activity of the signaling cascade PI3K/Akt/mTOR was evaluated by 

determining the content of phosphorylated protein kinases Akt (Ser473), p70S6K 

(Thr389) and PRAS40 (pT246) – natural mTORC1 inhibitor – in peripheral blood 

mononuclear cells (PBMC). The degree of phosphorylation of Akt (Ser473) indicates 

activation of the mTORC2, whereas p70S6K (Thr389) and PRAS40 (pT246) – of the 

mTORC1. 

Compared to the control group, significantly higher content of phospho-Akt was 

revealed only in cancer patients of group III without DM, with obesity and, compared to 

the control group, elevated insulin content. In patients of group II, the content of 

phospho-Akt in PBMC did not differ from the values in the control group, which proves 

the absence of mTORC2-mediated hyperactivation of Akt (Ser473) in T2D.  

Elevated levels of phospho-PRAS40 and phospho-p70S6K in obese patients of 

groups II and III compared with the control group, prove hyperactivation of the cascade 

PI3K/Akt/mTOR both in cancer and T2D. 

A significant decrease in the content of рhospho-Akt, phospho-PRAS40 and 

phospho-p70S6K in PBMC of patients of group IV, compared with the control group 
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and other groups, indicates the inhibition of insulin signaling activation in the 

combination of both diseases and requires further study. 

Using the results obtained in the study, we created a model for assessing the 

activation of oncogenesis applying the method of discriminant analysis. This model can 

be used to detect excessive activation of insulin signaling in patients with T2D in the 

future. 

The study confirmed the ability of metformin to affect the phosphorylation of 

PRAS40 and inhibit mTORC1-mediated activation of p70S6K based on reduced 

phospho-PRAS40 and phospho-p70S6k in patients with DM group II and IV on 

metformin monotherapy. 

The direct correlation of phospho-Akt, phospho-PRAS40 and phospho-p70S6k 

with insulin, IGF-1, BMI in both healthy individuals and patients with diabetes, cancer 

and combination of both diseases indicates the role of obesity and growth factors in the 

activation of mTORC1 and mTORC2. A direct correlation of phospho-PRAS40 and 

phospho-p70S6k with HbA1c in patients of groups II and IV with DM was found 

The scientific novelty. Study confirmed scientific data on the influence of T2D 

on the formation of oncological pathology have been confirmed, scientific data on the 

influence of obesity and insulin therapy on the development of MN in patients with DM 

have been supplemented. The influence of T2D on the survival of patients with MN and 

its dependence not only on the stage of MN, but also on hypoglycemic therapy, HbA1c 

level and duration of diabetes (at certain stages and localizations of MN) was proved. 

Hyperactivation of the PI3K/Akt/mTORC1 signaling pathway involved in the 

regulation of metabolism and oncogenesis in patients with DM has been determined. 

The absence of activation of the PI3K/Akt/mTORC1 pathway in patients with MN, 

which were diagnosed on the background of T2D has been proven. The hypothesis of 

reciprocal phosphorylation of Akt on serine (Ser473) and threonine (Thr308) residues in 

patients with T2D was proved and scientifically substantiated. The direct effect of 

hyperglycemia on the activation of mTORC1 in T2D has been determined. Scientific 

data on the effect of insulin and IGF-1 as extracellular activators of the 

PI3K/Akt/mTOR signaling pathway have been supplemented. 
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The method of diagnosis of T3cDM has been improved and scientific data on 

indications for screening for pancreatic cancer, in particular by T2D, have been 

expanded. Scientific data on the oncoprotective properties of metformin have been 

confirmed. 

For the first time were created mathematical models to calculate the predicted risk 

of MN of the most common localizations, using logistic regression method. For the first 

time a mathematical model for estimation of the activation of oncogenesis processes 

using the method of discriminant analysis was created. 

The practical significance of the results obtained. The expediency of raising 

patients' awareness of the predisposition to cancer in T2D and of the importance of 

correcting the factors that increase the risk of cancer in diabetes: obesity, 

hyperglycemia, hyperinsulinemia to prevent MN was proved. 

The expediency of clinical and laboratory verification of the type of diabetes at 

the time of its initial detection in persons over 50 years of age, without obesity and 

hyperinsulinemia to exclude secondary diabetes T3cDM has been proven. The need for 

laboratory confirmation of specific mechanisms of development or decompensation of 

diabetes and for new approaches to the choice of ADT, especially in obese patients, is 

substantiated. The expediency of additional examination of patients with T2D and 

obesity to prevent iatrogenic hyperinsulinemia in case of the need for intensification of 

ADT by insulin therapy was determined. The prescription of metformin for the 

prevention of MN in patients with DM  is substantiated and recommended. 

A new method of assessing the individual predicted risk of cancer of the most 

common localizations has been developed and put into practice. Individual approaches 

to examination and treatment of patients with T2D depending on the presence of IR and 

obesity, as well as depending on the degree of predicted risk of MN have been 

developed. 

Key words: diabetes mellitus, epidemiology of cancer, antidiabetic therapy, 

predicted cancer risk, insulin, IGF-1, signaling pathwayPI3K/Akt/mTOR, metformin. 
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STAT – Перетворювач сигналу та активатор транскрипції 

S-період – Синтетичний період інтерфази 

Thr – Тирозин 

TNF-α – Туморнекротичний фактор-α 

TRAF2 – Фактор, пов’язаний з рецептором TNF 2  

TRB3 – Стрес-індукований білок   

TSC – Туберосклерозний комплекс 

URI1 – Білок - фосфопротеїн, задіяний в процесах транскрипції, 

трансляції,  ацетилювання, альтернативному сплайсингу 

VEGF – Фактор росту ендотелію судин 

ZRT/IRT – Транспортери цинку 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Надання ефективної медичної 

допомоги пацієнтам із цукровим діабетом (ЦД) залишається пріоритетним 

питанням системи охорони здоров’я багатьох країн світу. Згідно з даними 

міжнародної діабетичної федерації (IDF, Diabetes Atlas 9th edition) станом на 2019 

рік у світі було зареєстровано 463 млн. хворих на ЦД [226]. 

 Враховуючи темпи поширення, експерти Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ) прогнозують, що кількість пацієнтів із ЦД до 2040 року зросте 

до 625 млн. [490]. Збільшення захворюваності на ЦД пов’язано зі швидкими 

соціальними та культурними змінами – такими, як старіння населення, 

урбанізація, зміни харчування, зниження фізичної активності [177, 178].  

В Україні, за офіційними даними, зареєстровано близько 1 311 335 хворих 

на ЦД, який визнаний однією з головних причин смерті населення, 

характеризується хронічним прогресуючим перебігом, інвалідизацією та 

підвищеним ризиком смерті від ускладнень. Відомо, що діабетичні ретино- та 

нефропатії розвиваються в 50–70% хворих [38], нейропатії – практично в кожного 

пацієнта [25]. У 50% випадків хворі на ЦД помирають через серцево-судинні 

захворювання (ССЗ), а в 10–20% – від ниркової недостатності внаслідок 

діабетичної нефропатії [43, 48]. Щороку фіксується близько 3,7 млн смертей, 

пов’язаних із ЦД та гіперглікемією [56]. 

Поряд зі зростанням захворюваності на ЦД, відзначається прогресуюче 

збільшення частоти онкологічних захворювань. За останні 100 років за рівнем 

захворюваності та смертності в світі онкопатологія перемістилася з десятого 

місця на друге, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи (ССС). 

Щороку рак діагностують приблизно в 14 мільйонів людей у світі, найчастіше в 

країнах із низьким і середнім рівнем доходу [161]. Кількість випадків смерті від 

раку в таких країнах становить понад 60%, а рівень захворюваності перевищує 

такий на ВІЛ/СНІД, туберкульоз і малярію [377]. Згідно з прогнозами ВООЗ, 

впродовж найближчих 20 років захворюваність на рак зросте на 70%, а смертність 
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від раку до 2030 року – на 45% порівняно з показником 2007 року. Проте, 

експерти зазначають, що вказані показники можливо суттєво знизити шляхом 

зміни способу життя та ранньої діагностики ЗН. Враховуючи стрімкі темпи 

поширення ЗН, ВООЗ визначила стратегію боротьби з раком через ранню 

діагностику за клінічними проявами та шляхом скринінгу безсимптомного раку 

серед умовно здорового населення. Контроль раку має бути комплексним, а 

зменшення показників передчасної смерті від раку є глобальною метою ВООЗ 

[179]. 

Європейський Союз (ЄС) також сформулював та/або оновив програми 

боротьби з раком і визначив стратегії, що включають первинну профілактику 

(зміцнення здоров’я та захист довкілля), вторинну профілактику (скринінг і раннє 

виявлення), комплексне лікування та паліативну допомогу онкохворим [154].  

 Україна сьогодні на другому місці в Європі за темпами поширення раку. За 

даними Національного інституту раку, за останні десять років кількість хворих 

зросла на 25,0%, загальна численність населення скоротилася на 4 млн. осіб. За 

показниками національного канцер-реєстру, 2017 року було зареєстровано 

достовірне зростання загальної захворюваності на злоякісні новоутворення серед 

чоловіків на 1,6%, серед жінок – на 1,2%. Найбільш поширеними локалізаціями 

раку в чоловіків є легені, передміхурова залоза (ПМЗ), шкіра, шлунок і пряма 

кишка. У жінок найчастіше діагностують рак молочної залози (МЗ), шкіри, тіла та 

шийки матки та колоректальний рак (КРР) [8].    

Клінічні спостереження віддавна вказували на збільшення частоти ЗН у 

пацієнтів із ЦД і спонукали до вивчення ролі вуглеводного дисметаболізму у 

виникненні та прогресуванні злоякісних пухлин. Ще 1885 року Е. Фрейндом було 

зазначено про гіперглікемію як ранній прояв порушення обміну речовин на тлі 

раку. Пізніше О.Г. Варбург дослідив вплив анаеробного гліколізу на мітотичні 

процеси клітин в умовах гіперглікемії. Шестидесятими роками ХХ століття 

поширення набули вірусо-генетична та поліетіологічна теорії розвитку раку. 

За даними новітніх досліджень, хворі на ЦД мають підвищений ризик раку 

МЗ [39], ендометрію [177, 178], підшлункової залози (ПШЗ) [132], печінки [455], 
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кишечника [91], сечового тракту [278]. Дані щодо раку ПМЗ у чоловіків 

залишаються неоднозначними [309, 417, 422, 237]. Пошук та обґрунтування 

механізмів асоціації ЦД та ЗН продовжуються. 

Відомо, що ЦД 1-го типу (ЦД1) характеризується автоімунним запаленням 

β-клітин ПШЗ та абсолютним дефіцитом інсуліну. У патогенезі ЦД 2-го типу 

(ЦД2) центральне місце належить ІР, гіперінсулінемії з подальшим розвитком 

гормональної недостатності ПШЗ. З огляду на різний патогенез типів діабету 

домінуючими онкогенними чинниками за ЦД1 можна вважати ефект гіперглікемії 

та оксидативний стрес (ОС). За ЦД2 залучається більше потенційних 

патогенетичних чинників онкогенезу: ожиріння, гіперінсулінемія, цитокіновий 

дисбаланс, хронічне запалення, гіперглікемія та ОС [339].  

Доведено, що головним механізмом онкогенезу є пошкодження ДНК, яке 

можуть спричинити спадково обумовлені генетичні дефекти та епігенетичні 

чинники: шкідливі чинники довкілля, шкідливі звички, токсичні речовини, 

хронічні метаболічні розлади. Вплив ендогенних або екзогенних чинників 

спричиняє активацію каскадів специфічних кіназ і генів, які в кінцевому 

результаті, впливаючи на клітинний цикл, або спричиняють його сповільнення 

(для усунення пошкодження), або, якщо репарація неможлива, ведуть до апоптозу 

змінених клітин [491]. Потужним чинником пошкодження ДНК за ЦД визнано 

вплив ОС, спричиненого хронічною гіперглікемією та активацією альтернативних 

шляхів метаболізму глюкози. Доведено, що епігенетичні чинники можуть 

індукувати патологічну проліферацію та впливати на апоптоз клітин через 

порушення синтезу протеїнів – внутрішньоклітинних біорегуляторів та їх ефектів, 

пов’язаних із контролем клітинного циклу та генетичної стабільності.   

Доведено, що патогенетичні чинники ЦД зумовлюють дисрегуляторні 

ефекти на рівні внутрішньоклітинних сигнальних шляхів, які, крім метаболізму, 

регулюють клітинну проліферацію, апоптоз і виживання [49, 120, 239]. Шляхи 

PI3K/Akt/mTOR, (PI3K – фосфоінозитид-3-кіназа, Akt – протеїнкіназа B, mTOR – 

мішень рапаміцину в ссавців), RAS/RAF/MAPK (RAS – білки, зв’язані з 

мембраною клітин, RAF – протеїнкіназа-ефектор RAS, MAPK – мітоген-
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активована протеїнкіназа) та Cbl/CAP (Cbl – протоонкоген C; CAP – Cbl-

асоційований протеїн) – одні з найважливіших сигнальних шляхів, через які 

реалізуються ефекти інсуліну та регулюються процеси метаболізму й онкогенезу.  

Активація PI3K/Akt/mTOR доведена при багатьох ЗН [486], вона є 

актуальною для вивчення за ЦД через безпосередню участь ростових факторів і 

дисметаболічних зсувів у стимулюванні вказаного шляху та ефектах, пов’язаних з 

онкогенезом [222, 238, 482]. 

Патогенетичні чинники ЦД впливають на функціонування багатьох 

сигнальних систем. Гіперглікемія через ОС і накопичення активних форм кисню 

(ROS) стимулює сигнальний шлях ROS/MAPK/mTOR. Прозапальні цитокіни: 

інтерлейкін-6, -8 (IL-6, IL-8), фактор некрозу пухлин α (TNF-α) стимулюють 

продукцію циклооксигенази-2 (СОХ-2), простагландинів (PG), активуючи 

епідермальний фактор росту (EGF), фактор росту ендотелію судин (VEGF) та 

інсуліноподібний фактор росту (IGF-1). Гормон жирової тканини лептин через 

власні рецептори (Lep-R) у злоякісних і здорових клітинах стимулює 

проліферацію, міграцію та інвазію клітин, а також пригнічує апоптоз через 

MAPK, STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3) і PI3K сигнальні 

шляхи [361, 480]. Адипонектин (APN), навпаки, справляє прямий інгібуючий 

вплив на пухлинні клітини [285, 476].  

Сигнальні шляхи – взаємодіючі внутрішньоклітинні регуляторні системи, 

що контролюють метаболізм і процеси відтворення. Функціонування даних 

систем передбачає їх постійну взаємодію на рівні субстратів і протеїнів, яка 

забезпечує можливість регуляції процесів внутрішньоклітинного відновлення в 

умовах дисбалансу чинників пригнічення або активації.  

PI3K/Akt/mTOR – один із найважливіших сигнальних шляхів у клітині, 

через який реалізуються ефекти ростових факторів, гормонів, цитокінів та 

амінокислот. За вираженого дисметаболізму надмірна стимуляція протеїнкіназ 

цієї системи зумовлює онкогенні ефекти, пов’язані з порушенням процесів 

апоптозу та проліферації. Головними активаторами даного шляху є фактори росту 

та амінокислоти [381]. За ЦД, під впливом надлишку інсуліну та IGF-1, PI3K 
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активує серин/треонін протеїнкіназний каскад, зокрема фосфоінозитид-залежну 

кіназу 1 (PDK-1), субстратом якої є Akt із сімейства протеїнкіназ B. Akt через 

процеси фосфорилювання субстратів впливає на активність mTOR (mammalian 

target of rapamycin), яка є ключовим координатором адаптивних механізмів 

виживання клітин. mTOR включений до двох комплексів: mTORC1 і mTORC2. 

Raptor (regulatory-associated protein of mTOR) і PRAS40 (proline-rich Akt substrate 

of 40 kDa) є специфічними для mTORC1, а для mTORC2 – rictor (rapamycin-

insensitive companion of mTOR) і mSin1 (mammalian stress-activated protein kinase-

interacting protein 1). Ці комплекси взаємодіють із численними субстратами, 

ініціюючи численні сигнальні шляхи, причому одночасно.  

Akt активується через PDK1-залежне фосфорилювання на треоніновому 

залишку (Thr308) і додатково, через mTORC2-залежне фосфорилювання – на 

сериновому залишку (Ser473). Для повної активаціїї Akt необхідно його 

фосфорилювання по обох залишках [236, 306]. 

PRAS40 є природним інгібітором mTORC1, проте надмірне 

фосфорилювання його призводить до дисоціації PRAS40 із Raptor у комплексі 

mTORC1, що сприяє активації mTOR [300, 305]. 

Активація mTOR зумовлює фосфорилювання та зміну функціональної 

активності S6K-протеїнкінази (p70S6K), яка відповідає за синтез білка на 

рибосомах, регулюючи ріст, проліферацію, апоптоз, виживання, а також 

метастазування та інвазію ракових клітин. З іншого боку, надмірне 

фосфорилювання p70S6K спричиняє деградацію рецептора інсуліну та посилює 

стан ІР.  

Очевидно, що в хворих на ЦД існує широкий спектр механізмів надмірної 

та хронічної активації регуляторних систем, залучених у регуляцію клітинного 

метаболізму, виживання та апоптозу, а саме: фактори росту (інсулін та IGF), 

гіперглікемія, ОС і цитокіновий дисбаланс. Дослідження активності протеїнкіназ 

Akt, p70S6K і PRAS40 (природного інгібітору mTORС1), компонентів 

PI3K/Akt/mTOR сигнального шляху може бути важливим для оцінки активації 

процесів онкогенезу в хворих на ЦД2.  
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Хронічний перебіг ЦД і потреба в безперервному щоденному лікуванні 

обґрунтовують науковий інтерес і актуальність дослідження можливих механізмів 

асоціації двох захворювань через вплив засобів цукрознижувальної терапії (ЦЗТ).  

Через здатність цукрознижувальних препаратів (ЦЗП) знижувати глікемію, 

очевидно, що всі групи протидіабетичних ліків пригнічують процеси 

канцерогенезу, зумовлені гіперглікемією. З іншого боку, різні механізми дії 

препаратів спричиняють додаткові плейотропні ефекти, зумовлені їх 

модифікуючим впливом на інші діабет-залежні чинники ризику раку [4]. 

Найбільше доказів онкопротекторних властивостей має метформін [290, 

477]. На противагу метформіну, інші наукові дослідження доводять 

проонкогенний вплив похідних сульфонілсечовини (СС) через ефекти 

гіперінсулінемії [135, 313]. У багатьох працях доведено роль ятрогенної 

гіперінсулінемії (на тлі інсулінотерапії) як чинника онкогенезу [128]. Однак, 

результати досліджень залишаються суперечливими [201]. 

Враховуючи стрімкі темпи зростання захворюваності на ЗН і ЦД, можливо 

припустити, що пацієнти із діабетом складають і складатимуть у майбутньому 

значущу частку в структурі хворих і померлих від ЗН, оскільки процеси 

дисметаболізму та онкогенезу є взаємопов’язаними. Незважаючи на невпинний 

науковий прогрес, багато питань із даної проблеми залишаються недостатньо 

вивченими.  

Дослідження та розуміння механізмів впливу патогенетичних чинників ЦД і 

ЦЗП на процеси онкогенезу передбачає оцінку даних епідеміологічного аналізу 

ЗН у хворих на ЦД, вивчення причинно-наслідкових зв’язків частоти, спектру ЗН, 

клінічних характеристик пацієнтів, особливостей перебігу та ЦЗТ. На жаль, наразі 

практично неможливо ефективно запобігти ЗН, оскільки онкогенні процеси 

відбуваються непомітно та безсимптомно. Особливу небезпеку становлять ЗН із 

прихованим агресивним, швидко прогресуючим перебігом. Проте, знаючи про 

небезпечні проонкогенні впливи конкретних чинників (епігенетичних), ми 

зможемо запобігати реалізації цих ефектів у майбутньому.  
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Рання діагностика ЗН є головною стратегією ВООЗ у боротьбі з ними [180, 

190]. Ведеться активний пошук можливих ранніх неспецифічних маркерів 

онкопроцесу для вчасної настороженості та скринінгу з урахуванням родинної 

генетичної історії та чинників ризику. З цієї точки зору, дослідження активності 

компонентів PI3K/Akt/mTOR сигнального шляху, задіяних у регуляції як 

метаболізму, так і клітинного виживання, може бути корисним для оцінки їх ролі 

в якості потенційних біохімічних індикаторів активації онкогенезу в хворих на 

ЦД. 

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових робіт Івано-

Франківського національного медичного університету (ІФНМУ) і є фрагментом 

комплексних науково-дослідних робіт:  

- «Патогенетичні механізми розвитку змін в органах дихальної, ендокринної, 

нервової систем при змодельованих патологічних станах та їх корекція», 

кафедри патофізіології ІФНМУ, номер держреєстрації 0117U001758 

- «Наукове обґрунтування та удосконалення діагностики і лікування 

ендокринопатій на основі вивчення пріоритетних етіопатогенетичних 

факторів та коморбідних станів»  кафедри ендокринології ІФНМУ, номер 

держреєстрації 0120U105103. 

Дисертація співпадає з концепцією регіональних програм: 

- комплексна програма «Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020», 

рішення обласної ради від 23.11.2012 № 717-19/2012; 

- програма «Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних 

новоутворів на 2017-2020 роки», рішення обласної ради від 23.09.2016 

№ 277-9/2016. 

Мета роботи: покращити ефективність діагностики та профілактики 

злоякісних новоутворень у хворих на цукровий діабет на основі дослідження 

провідних чинників ризику, механізмів розвитку та особливостей перебігу 

онкологічних захворювань у хворих на цукровий діабет для з’ясування основних 

клініко-діагностичних критеріїв формування онкологічної патології в даної 

категорії пацієнтів. 
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Завдання дослідження: 

1. Вивчити епідеміологію онкологічних захворювань у хворих на цукровий діабет. 

2. Дослідити спектр онкологічних захворювань у хворих на цукровий діабет 1-го 

та 2-го типів. 

3. Визначити залежність частоти раку різних локалізацій від тривалості, тяжкості, 

стану компенсації цукрового діабету, індексу маси тіла (ІМТ) та віку пацієнтів. 

4. Оцінити ризик виникнення онкологічних захворювань хворих на цукровий 

діабет. 

5. Дослідити взаємозв’язок між частотою онкологічних захворювань різних 

локалізацій і видом цукрознижувальної терапії. 

6. Вивчити показники виживання хворих на цукровий діабет і рак й визначити 

залежність показників виживання від клінічних характеристик пацієнтів, 

особливостей перебігу цукрового діабету та цукрознижувальної терапії. 

7. Дослідити роль інсуліну та ІGF-1 в активації сигнального шляху 

PI3K/Akt/mTOR у здорових осіб, хворих на цукровий діабет 2-го типу, 

пацієнтів з онкологічними захворюваннями та поєднаними обома патологіями. 

8. Дослідити активність сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR за допомогою 

визначення вмісту фосфорильованих протеїнкіназ Akt, p70S6K і PRAS40 

(природного інгібітора mTORС1) у мононуклеарах периферичної крові 

(МНПК) в здорових осіб, хворих на цукровий діабет 2-го типу, пацієнтів з 

онкологічними захворюваннями та поєднаними обома патологіями.  

9. Дослідити вплив цукрознижувальної терапії на активність сигнального шляху 

PI3K/Akt/mTOR. 

10. Вивчити кореляційні зв’язки між позаклітинними регуляторами інсулінового 

сигналінгу (інсуліном та ІGF-1), клінічними характеристиками пацієнтів (віком, 

ІМТ), компенсацією цукрового діабету (HbA1c) та показниками активації 

PI3K/Akt/mTOR (phospho-Akt, phospho-p70S6K і phospho-PRAS40) у здорових 

осіб, хворих на цукровий діабет 2-го типу, пацієнтів з онкологічними 

захворюваннями та поєднаними обома патологіями. 

11. Розробити спосіб оцінки активації процесів онкогенезу з урахуванням 
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особливостей перебігу і терапії цукрового діабету та показників лабораторних 

досліджень, які характеризують вираженість позаклітинного впливу та 

відображають активацію PI3K/Akt/mTOR.  

12. Створити модель математичного розрахунку прогнозованого ризику 

онкологічних захворювань у хворих на цукровий діабет на підставі результатів 

дослідження і розробити нові підходи до диференційованого та індивідуального 

добору цукрознижувальної терапії для хворих на цукровий діабет 2-го типу, 

враховуючи отримані результати.  

Об’єкт дослідження: онкологічні захворювання у пацієнтів з ЦД. 

Предмет дослідження: епідеміологія злоякісних новоутворень у хворих на 

ЦД, онкологічний ризик у хворих на ЦД, вміст ростових факторів (інсуліну та 

IGF-1), активність сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR, кореляційні зв’язки 

компонентів сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR (Akt, p70S6K і PRAS40), вплив 

ЦЗТ на активність PI3K/Akt/mTOR. 

Методи дослідження.  

1. Методи епідеміологічного аналізу: описово-оцінювальні (кількісно-

статистична оцінка), аналітичні прийоми: математичні методи кореляції та 

регресії для перевірки та оцінки гіпотез про чинники ризику, прийоми 

прогнозування ризику ЗН (математичне моделювання). 

2. Загальноклінічне обстеження хворих: збирання скарг, анамнезу хвороби 

та життя, оцінка антропометричних показників (зріст, маса тіла, ІМТ). 

3. Методи лабораторного дослідження: глюкозооксидазний метод для 

визначення глікемії; метод іонообмінної хроматографії для визначення рівня 

глікованого гемоглобіну (HbA1c); імуноферментний аналіз для визначення рівнів 

імунореактивного інсуліну (ІРІ) та ІGF-1 у сироватці крові, вмісту 

фосфорильованих протеїнкіназ Akt (Ser483), p70S6K (Thr389) і PRAS40 (pT246) – 

природнього інгібітора mTORС1 у МНПК. 

4. Математичні: використання математичних формул для розрахунку 

індексу НОМА-IR  та ІМТ. 

5. Статистичні. Статистичний аналіз даних проведений в програмі Statistica 
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12.0 (StatSoft Inc., США). Відмінності між значеннями в порівнюваних групах 

визначали з використанням критерію Пірсона (χ2), методу Стьюдента,  аналізу 

ANOVA та поправки Бонфероні. Для визначення ризику прогнозованих подій 

обчислювали відношення шансів (Odds ratio, OR), 95% довірчий інтервал, 

позитивну та негативну прогностичну цінність. Для визначення прогнозованого 

ризику ЗН використовували рівняння логістичної регресії. Оцінку активації 

процесів онкогенезу проводили за методом дискримінантного аналізу. 

Кореляційний зв’язок оцінювали за коефіцієнтом Пірсона (rxy). Для аналізу 

виживання пацієнтів використовували метод оцінки кумулятивного виживання та 

криві Каплана-Майєра. Відмінності виживання хворих визначали за допомогою 

тесту Cox-Mantel. ROC-аналіз проведено за допомогою програми Medcalc v.19.1.6. 

Наукова новизна проведеної роботи полягає у створенні наукової 

концепції щодо ролі хронічних метаболічних порушень за ЦД: гіперглікемії, 

ожиріння, гіперінсулінемії (в т.ч. ятрогенної) в якості діабет-асоційованих 

чинників онкогенезу; активації сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR, 

опосередкованої впливом інсуліну та IGF-1 – в якості механізму онкогенезу; 

персоналізованого комплексного підходу, що включає визначення впливу діабет-

залежних чинників онкогенезу й шляхи їхньої корекції – як способу профілактики 

ЗН у хворих на ЦД2. 

Підтверджено наукові дані про вплив ЦД2 на формування онкологічної 

патології на основі доведеного в епідеміологічному дослідженні підвищеного 

ризику ЗН МЗ в 1,3 рази, тіла матки в 1,4 рази, раку ПШЗ в 1,6 рази у жінок із 

ЦД2 та раку ПШЗ в 1,9 рази у чоловіків із ЦД2.  

Доповнено наукові дані про вплив ожиріння на розвиток ЗН у хворих на 

ЦД2 на основі доведеного в епідеміологічному дослідженні, асоційованого з 

ожирінням, підвищеного ризику ЗН МЗ в 2,1 рази у жінок, а в чоловіків – раку 

простати та КРР в 2,9 рази.  

Доповнено наукові дані про вплив інсулінотерапії на розвиток ЗН у хворих 

на ЦД2 на основі доведеного в епідеміологічному дослідженні, асоційованого з 

інсулінотерапією, підвищеного ризику онкологічних захворювань в 2,4 рази. 
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Встановлено вплив ЦД2 на виживання пацієнтів із ЗН. Згідно з даними 

епідеміологічного дослідження доведено довше виживання пацієнтів із ЗН тіла 

матки І стадії та раком ПШЗ ІІІ стадії, які отримують терапію препаратами, що не 

збільшують рівень інсуліну в крові у порівнянні з показниками пацієнтів, які 

отримують ЦЗТ з протилежним ефектом, доведено зворотну залежність 

виживання хворих із КРР ІІ стадії від тривалості ЦД, а також позитивний вплив 

HbA1c < 8,0 % на виживання пацієнтів із ЗН тіла матки ІІ стадії та зворотний 

зв’язок із виживаністю хворих зі злоякісними захворюваннями ПШЗ ІІІ стадії.  

Встановлено гіперактивацію однієї з внутрішньоклітинних систем, 

залучених у регуляцію метаболізму та онкогенезу в хворих на ЦД2 на основі 

підвищення біохімічних маркерів активації сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR- 

фосфорильованих протеїнкіназ Akt (Ser473), p70S6K (Thr389) та PRAS40 (pT246) 

– природного інгібітора mTORС1 в МНПК.  

Доведено відсутність активації шляху PI3K/Akt/mTORС1 у пацієнтів із ЗН, 

діагностованими на тлі ЦД2, яка є відображенням конкурентної взаємодії 

біорегуляторів кількох сигнальних шляхів на рівні субстратів. 

Доведено та науково-обґрунтовано гіпотезу реципрокного фосфорилювання 

Akt шляхом взаємодії PDK-1-залежного фосфорилювання Akt (Thr308) і 

mTORC2-опосередкованого фосфорилювання Akt (Ser473) у хворих на ЦД2. 

Встановлено прямий вплив гіперглікемії на активацію mTORC1 за ЦД2 на 

основі прямої кореляції phospho-PRAS40 та phospho-p70S6k із HbA1c. 

Доповнено наукові дані про вплив інсуліну та IGF-1 в якості позаклітинних 

активаторів сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR на основі доведеної прямої 

кореляційної залежності вмісту фосфорильованих протеїнкіназ Akt (Ser473), 

p70S6K (Thr389) та PRAS40 (pT246) – природного інгібітора mTORС1 від рівнів 

інсуліну та IGF-1. 

Вдосконалено спосіб діагностики T3cDM та розширено наукові дані про 

показання до скринінгу раку ПШЗ на основі виявлених в епідеміологічному 

дослідженні відмінностей основних клініко-діагностичних критеріїв формування 

онкологічної патології в пацієнтів із ЗН ПШЗ, діагностованими на тлі ЦД2, що 
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включають незначну тривалість ЦД перед виявленням злоякісних захворювань, 

відсутність ожиріння, швидку потребу в терапії секретагогами чи інсуліном, а 

також відсутність гіперінсулінемії. 

Підтверджено наукові дані про онкопротекторні властивості бігуанідів на 

основі доведеного пригнічення фосфорилювання PRAS40 і mTORC1-

опосередкованої активації p70S6K у хворих на ЦД2, які отримують монотерапію 

метформіном. 

Вперше створено математичні моделі для розрахунку прогнозованого 

ризику ЗН найпоширеніших локалізацій: МЗ, тіло матки, КРР та рак ПШЗ у 

хворих на ЦД2, використовуючи метод логістичної регресії. Науково 

обґрунтовано роль і статистично підтверджено значущість патогенетичних 

чинників, які формують онкоризик та застосовуються для математичного 

розрахунку прогнозованого ризику ЗН. 

Вперше створена математична модель для оцінки активації процесів 

онкогенезу, використовуючи метод дискримінантного аналізу, з урахуванням 

ІМТ, показників компенсації ЦД (HbA1c, глікемія натще), вмісту позаклітинних 

активаторів інсулінового сигналінгу (інсулін, IGF-1) та внутрішньоклітинних 

біорегуляторів шляху PI3K/Akt/mTOR (phospho-p70S6K та phospho-PRAS40). 

 Практичне значення отриманих результатів. Доведено доцільність 

підвищення обізнаності пацієнтів про існування схильності до онкологічних 

захворювань за ЦД2 та про важливість корекції чинників, які збільшують ризик 

раку за ЦД: ожиріння, гіперглікемії, гіперінсулінемії для профілактики ЗН. 

Розроблено та впроваджено в практику новий спосіб оцінки 

індивідуального прогнозованого ризику найпоширеніших локалізацій раку, 

виявлених в епідеміологічному дослідженні: МЗ, тіло матки, ПШЗ і КРР у хворих 

на ЦД2.  

Доведено доцільність клінічно-лабораторної верифікації типу ЦД на момент 

його первинного виявлення в осіб віком понад 50 років, без ожиріння та 

гіперінсулінемії для виключення вторинного діабету T3cDM (в т.ч. рак-

індукованого), враховуючи виявлені відмінності клінічних характеристик, 

особливостей перебігу ЦД та ЦЗТ у хворих на рак ПШЗ.  
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Обґрунтовано необхідність лабораторного підтвердження конкретних 

механізмів розвитку або декомпенсації ЦД: ІР, інсулінодефіциту чи їхнього 

поєднання та нових підходів до вибору ЦЗП (з урахуванням онкопротекторних 

властивостей), особливо в пацієнтів з ожирінням. 

Визначено доцільність додаткового обстеження пацієнтів з ЦД2 та 

ожирінням за потреби інтенсифікації ЦЗТ через інсулінотерапію на предмет 

наявності ІР, з’ясування її причин і корекції виявлених змін для запобігання 

ятрогенній гіперінсулінемії, враховуючи доведений в дослідженні вплив 

інсулінотерапії на онкологічний ризик у хворих на ЦД2.  

Доведено важливість запобігання ятрогенної гіперінсулінемії не лише для 

попередження ЗН за ЦД2, а також для покращення виживання пацієнтів, 

враховуючи негативний вплив ЦЗП, які за механізмом дії здатні спричиняти 

гіперінсулінемію, на виживання пацієнтів із ЗН тіла матки І стадії та раком ПШЗ 

ІІІ стадії. 

Визначено важливість диференційованого та індивідуального підходів до 

компенсації ЦД2 у пацієнтів із ЗН, враховуючи виявлений в дослідженні 

негативний вплив рівня HbA1c<8,0% на виживання хворих на рак ПШЗ ІІІ стадії, 

але позитивний вплив на виживання пацієнтів із ЗН тіла матки ІІ стадії.  

Обґрунтовано та рекомендовано призначення метформіну для профілактики 

ЗН у хворих на ЦД2 з огляду на доведену в дослідженні властивість препарату 

впливати на фосфорилювання PRAS40 та пригнічувати mTORC1-опосередковану 

активацію p70S6K, відповідальну за чутливість до інсуліну та проліферативні 

процеси.  

Розроблено індивідуальні підходи до обстеження та лікування хворих на 

ЦД2 залежно від наявності ІР та ожиріння з метою обґрунтованого впливу на 

діабет-асоційовані чинники онкогенезу для профілактики ЗН. 

Розроблено нові підходи щодо обстеження та лікування хворих на ЦД2 з 

середнім і високим ступенем прогнозованого ризику найпоширеніших ЗН та 

надано рекомендації щодо скринінгу ЗН відповідної локалізації й корекції 

метаболічних порушень з огляду на їхню роль у формуванні онкоризику. 
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Впровадження результатів дослідження у практику.  Результати 

дисертаційного дослідження впроваджено в лікувальний процес 

ендокринологічного відділення КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-

Франківської обласної ради» (затв. 01.03.2021; 30.04.2021), КНП Львівської 

обласної ради «Львівський обласний державний клінічний лікувально-

діагностичний ендокринологічний центр» (затв. 31.03.2021), комунального 

закладу «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту 

населення» Рівненської обласної ради (затв. 01.12.2020), Українського науково-

практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і 

тканин МОЗ України (м. Київ) (затв. 30.12.2020), відділу діабетології ДУ 

«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН 

України» (ДУ «ІЕОР НАМН») (затв. 30.04.2021), у навчально-педагогічний 

процес кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного 

університету (затв. 05.05.2020), кафедри терапії і сімейної медицини 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету (затв. 01.12.2020), кафедри ендокринології з дитячими інфекційними 

хворобами Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава) (затв. 

10.12.2020), в науковий процес ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій 

Національної академії наук України» (м. Київ) (затв. 15.12.2020), кафедри 

ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (затв. 28.12.2020), кафедри внутрішньої медицини №3 

Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 

(затв. 28.12.2020). 

Особистий внесок здобувача. Планування та етапи дослідження 

виконувались у період з 2017 по 2021 рр. Автором особисто розроблено основні 

теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи; виконано патентно-

ліцензійний пошук, проаналізовано наукову літературу з даної проблеми; 

здійснено епідеміологічне дослідження ЗН у хворих на ЦД, використовуючи дані 

регіонального (обласного) канцер-реєстру та національного канцер-реєстру 

України (НКРУ) і проаналізовано медичні карти хворих на ЦД, які перебували на 
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стаціонарному лікуванні в КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр 

Івано-Франківської обласної ради», КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-

Франківської обласної ради», медичних закладах Івано-Франківської області за 

період 2012–2016 рр.; виконано статистичний аналіз та оцінку результатів 

епідеміологічного дослідження; визначено експериментальні групи із залученням 

хворих з найпоширенішими локалізаціями ЗН згідно з результатами 

епідеміологічного дослідження; розроблено алгоритм обстеження пацієнтів 

досліджуваних груп та визначено спектр лабораторних досліджень; написано всі 

розділи дисертації, сформульовано висновки та практичні рекомендації; 

підготовлено матеріали до друку, здійснено літературне оформлення друкованих 

праць і дисертації; аналіз та узагальнення, впровадження результатів у 

навчальний процес і клінічну практику. 

Вміст інсуліну та ІGF-1 у сироватці крові досліджували методом 

імуноферментного аналізу (ІФА), рівні HbA1c – методом іонообмінної 

хроматографії, глікемію натще – глюкозооксидазним  методом у міжкафедральній 

науковій лабораторії кафедр внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та 

алергології імені академіка Є. М. Нейка.  

Вміст фосфорильованих протеїнкіназ Akt, p70S6K та  PRAS40 – природного 

інгібітора mTORC1 у МНПК досліджували за допомогою методу ІФА в ДУ 

«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН 

України» згідно з угодою про співпрацю між ІФНМУ та ДУ «ІЕОР НАМН» від 27 

червня 2018 року.  

У наукових працях, опублікованих у співавторстві з Л. К. Соколовою,  

В. М. Пушкарьовим, О. І. Ковзун, В. В. Пушкарьовим, М. Д. Троньком, Б. Б. Гудою, 

Н. В. Скрипник, Л. М. Заяць, Р. Т. Кузенко, І. К. Чурпієм, В. В. Дерпаком,  

М. О. Вацебою, Н. М. Кошель, Ю. Б. Бєльчіною,  І. П.  Семенів дисертанту 

належить фактичний матеріал та основний творчий доробок. Запозичень ідей і 

розробок не було. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладено 

та обговорено на науково-практичних конференціях різного рівня: Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні стандарти 
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діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (Івано-Франківськ, 11 

квітня 2019 р., форма участі – усна доповідь, публікація тез); Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання 

діагностики та лікування ендокринних захворювань» (Львів, 31 травня – 01 

червня 2019 р., форма участі – усна доповідь); Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної  

патології» (Яремча, 17-18 жовтня 2019 р., форма участі – усна доповідь, 

публікація тез); ІХ з’їзд ендокринологів України (м. Харків, 21-22 листопада 

2019 р., форма участі – усна доповідь, публікація 2-х тез); 79-та наукова сесія 

Американської діабетичної асоціації (АДА) (Сан-Франциско, 07-11 червня 

2019 р., форма участі – стендова доповідь, публікація тез); Всеукраїнська 

міждисциплінарна науково-практична конференція «Жіноче здоров’я: 

імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» (Тернопіль, 27-28 

лютого 2020 р., форма участі – усна доповідь, публікація тез); Міжнародна 

науково-теоретична конференція «Interdisciplinary research: scientific horizons and 

perspectives» (Вільнюс, 12 березня 2021 р., форма участі –  публікація тез); 

Міжнародна конференція до Всесвітнього дня здоров'я 2021 р. (Київ, 2 квітня 

2021 р., форма участі – публікація тез). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 36 наукових праць, у тому 

числі: статей – 28 (із них одноосібних – 9), у фахових виданнях, рекомендованих 

ДАК України – 21, з них у виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз категорії А-Q4 – 4; в іноземних журналах – 2, одна з них – у 

журналі категорії Q3 (одноосібна); у нефахових виданнях України – 5; тез 

доповідей у матеріалах з’їздів та науково-практичних конференцій – 8.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційну роботу викладено 

державною мовою на 428 сторінках машинописного тексту. Робота складається з 

анотації двома мовами (українською, англійською), вступу, огляду літератури, 

розділу матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, 

розділу аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, переліку посилань та додатків. Обсяг основного тексту дисертації 
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займає 300 сторінок. Роботу ілюстровано 65 таблицями, 166 рисунками. Список 

використаних літературних джерел містить 493 найменування, з них 428 – 

кирилицею, 65 – латиницею..  
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РОЗДІЛ 1 

ПОШИРЕНІСТЬ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ 

ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ. МАРКЕРИ ОНКОГЕНЕЗУ ТА 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦУКРООЗИЖУЮЧОЮ ТЕРАПІЄЮ ТА 

ОНКОРИЗИКОМ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ  

(огляд літератури) 

 

1.1. Епідеміологія онкологічних захворювань на тлі цукрового діабету 

 

Клінічні спостереження довели значну поширеність ЗН серед пацієнтів із 

ЦД, що спонукало до проведення численних наукових досліджень, які 

підтвердили підвищений ризик раку в хворих на ЦД. Вивчення механізмів 

асоціації між двома захворюваннями від фізіологічного до рівня молекулярних 

змін сприятиме не лише поліпшенню лікування пацієнтів із ЗН, а й допоможе 

визначити напрямки первинної та вторинної профілактики останніх у хворих на 

ЦД. 

Шведські науковці S.C. Larson та ін. 2005 року опублікували результати 

аналізу 15 досліджень поширеності КРР серед хворих на ЦД1 і ЦД2. Проведено 

оцінку 2 593 935 випадків ЗН даної локалізації. Результати підтвердили 

підвищений ризик КРР в хворих на ЦД порівняно з таким у людей без діабету 

(ОR=1,30;  95%  CI=1,20-1,40) без гендерних відмінностей. Виявлено підвищений 

ризик раку товстого кишечника (ОR=1,43; 95% СІ=1,28-1,60) і прямої кишки 

(ОR=1,33; 95% СІ=1,14-1,54) [277]. 

R. Huxley та ін. того ж року опублікували результати мета-аналізу 36 

досліджень із вивчення раку ПШЗ у хворих на ЦД. За результатами вивчення 9 

220 випадків ЗН у хворих на ЦД2 виявлено підвищений ризик ЗН ПШЗ (ОR=1,82; 

95% СІ=1,66-1,89) [223]. 

S.C. Larsson, C.S Mantzoros, A.Wolk 2007 року на підставі аналізу 20 

досліджень довели підвищений ризик раку МЗ у жінок із ЦД2 (постменопаузного 

віку) як у когортних (ОR=1,20; 95%  СІ=1,11-1,30), так і в дослідженнях випадок-
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контроль (ОR=1,18; 95% СІ=1,05-1,32). Також виявлено підвищений ризик раку 

ПШЗ [276]. 

Результати аналізу ЗН у 23 358 хворих за даними реєстрів раку та діабету в 

північній Італії довели підвищений ризик КРР, раку печінки, сечового міхура і 

ПШЗ у хворих на ЦД (95% із усіх пацієнтів складали хворі на ЦД2, 75% з 

обстежених не використовували інсулін у складі ЦЗТ. Ризик раку ПШЗ і нирок 

був вищим у жінок, а КРР було виявлено майже виключно в чоловіків. Ризик раку 

ПМЗ у хворих на ЦД був нижчим, ніж у пацієнтів без діабету [110].  

Мета-аналіз 35 когортних досліджень, проведений Q. Ben та ін., підтвердив 

підвищений ризик раку ПШЗ у хворих на ЦД2 незалежно від географічної 

популяції, статі, ІМТ, куріння чи зловживання алкоголем. Найбільший ризик мали 

пацієнти з тривалістю ЦД до 1 року [86]. 

Результати Тірольського дослідження 2014 року (обстежено 5 709 пацієнтів) 

також підтвердили підвищений ризик раку в хворих на ЦД2. Зокрема, для жінок 

доведено підвищений ризик ЗН ПШЗ (OR=1,78; 95% CІ=1,02-2,89), тіла матки 

(OR=1,79; 95% СІ=1,15-2,66), для чоловіків – печінки (OR=2,71; 95% СІ=1,65-

4,18) і ПШЗ (OR=1,87; 95% СІ=1,11-2,96) [327]. Підвищений ризик раку ПШЗ 

доведено і в інших дослідженнях [85, 286, 316].  

Однозначних даних щодо зростання онкоризику в пацієнтів із ЦД1 немає. У 

дослідженні S. Larsson та ін. у хворих на ЦД1 виявлено підвищений ризик раку 

шлунку, шийки матки й ендометрію [276]. Проте за результатами 

епідеміологічного аналізу даних 5 загальнодержавних реєстрів хворих на ЦД, 

проведеного V.L. Gordon-Dseagu та ін. у Великобританії 2013 року, достовірного 

збільшення кількості випадків раку в пацієнтів із ЦД1 не виявлено [184]. Такого ж 

висновку дійшли і в дослідженні B. Carstensen [110]. 

Відсутність підвищеного ризику раку в хворих на ЦД1 і його наявність за 

ЦД2, за висновками Ballotari P. та ін., доводить роль таких патогенетичних 

чинників, як ожиріння, ІР і гіперінсулінемії в процесах канцерогенезу [79]. 

Більшість висновків стосується пацієнтів із ЦД2, оскільки цей вид діабету 

виникає в дорослому, часто в старшому віці, коли механізми імунного контролю 
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та відновлення є менш активними та ефективними. Вік визнано важливим 

чинником онкогенезу. На тлі імунного дисбалансу, частої хронічної імунної 

депресії за діабету організм втрачає здатність до правильної регуляції процесів 

клітинного поділу, апоптозу та виживання [389].  

Вікову залежність ЗН доводять численні дослідження, оскільки процеси 

старіння та онкопроцеси взаємопов’язано. Рак визнано однією з хвороб старіння, 

які виникають у другій половині людського життя, після 50−60 років. 

Поширеність ЗН у старших людей можна пов’язати з клітинним старінням, або 

сенесценцією – станом, який об’єднує дегенеративні та проліферативні процеси та 

характеризується поступовою втратою функції. Сенесценція передбачає 

незворотну зупинку росту, індукується хронічними дестабілізуючими впливами, 

зокрема факторами росту та цитокінами, які визнано патогенетичними чинниками 

онкогенезу га тлі ЦД2 [106]. 

Відомо два типи старіння: запрограмоване (фізіологічне) та 

незапрограмоване (передчасне). Хворі на ЦД2 мають численні передумови для 

раннього старіння, такі як мітохондріальна дисфункція, пошкодження протеїнів 

через їх глікування та карбоксилювання, порушення автофагії, ОС та генні мутації 

[100]. Тобто, хворі з неконтрольованим діабетом є в зоні ризику передчасного 

старіння та раку. 

Наразі набула розвитку теорія еволюційного відбору генів, згідно з якою 

гени, відповідальні за захист від раку, вичерпують свої «коригуючі» впливи за час 

репродуктивного віку та є недостатньо ефективними в старих людей. 

Пошкодження ДНК – головний чинник онкогенезу. Опосередковане хронічною 

гіперглікемією, атерогенною дисліпідемією накопичення реактивних форм кисню 

та ОС на тлі ЦД визнано ендогенними чинниками пошкодження ДНК. 

Фізіологічна реакція на пошкодження ДНК проявляється в активації каскадів 

специфічних кіназ і генів, які в кінцевому результаті впливаючи на клітинний 

цикл, або спричиняють його сповільнення (для усунення пошкодження), або, 

якщо репарація неможлива – призводять до апоптозу змінених клітин [491]. У 

хворих із некомпенсованим ЦД, хронічною гіперглікемією та ОС активуються 
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процеси старіння через апоптоз клітин із пошкодженим ДНК, у тому числі 

активується імуносенесценція, що зумовлює неефективний імунний контроль над 

процесами розпізнання, знешкодження та елімінації пошкоджених або змінених 

клітин.  

Відомо, що навколо сенесцентних клітин виникає локальна запальна 

реакція, що супроводжується формуванням спеціального сприятливого 

мікросередовища (опосередкованого цитокінами), завдяки якому пошкоджені 

клітини набувають здатності виживати в некомфортних умовах та уникати 

апоптозу. Отже, в осіб старшого віку та в хворих на ЦД зокрема, внаслідок 

пригнічення системи підтримки та відновлення генетичної стабільності, а також 

імунного контролю з’являються значущі передумови для розвитку ЗН. 

Щодо статевих особливостей дані епідеміологічних досліджень доводять, 

що жінки із ЦД і з ожирінням мають підвищений ризик раку органів 

репродуктивної системи через взаємозалежні дисметаболічні та дисгормональні 

впливи, надто в постклімактеричному віці [331, 242]. У дослідженні P.J. Gang та 

ін. доведено зв’язок ЦД та ЗН ПМЗ у чоловіків з ожирінням азіатської раси [183]. 

Наукові дані про статеві відмінності для інших локалізацій раку часто різняться 

[327]. 

Щодо залежності онкоризику від тривалості діабету опубліковані дані 

мають певні відмінності. Термін ЦД, безумовно, має значення для розвитку раку, 

оскільки хронічні метаболічні зміни – такі як гіперглікемія, гіперінсулінемія, 

активація імунозапальної системи організму, дисліпідемія, ОС спричиняють 

стійкі та незворотні зміни, які формують феномен «метаболічної пам’яті», тобто 

нездатність до функціонального відновлення внаслідок тривалого 

некомпенсованого діабету. Проте результати різних досліджень щодо тривалості 

ЦД перед виявленням раку різняться.  

За даними Тірольського дослідження, у жінок із тривалістю ЦД2 >5 років 

виявлено підвищений ризик ЗН печінки (ОR=3,37; 95% СІ=1,24-7,24) і тіла матки 

(ОR=1,94; 95% СІ=1,09-3,20), а в чоловіків – раку печінки (ОR=2,71; 95% СІ=1,40-

4,74 [327].  
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Результати роботи P. Ballotari та ін. доводять, що пацієнти із ЦД2 мають 

вищий ризик раку за тривалості діабету до 10 років (ОR=1,44; 95% СІ=1,29-1,61) 

та зниження ризику за терміну ЦД понад 10 років (ОR=1,15; 95% СІ=1,04-1,30) 

[79]. Зниження ризику раку зі збільшенням тривалості ЦД доводять й інші 

дослідження [110].  

Численними дослідженнями продемонстровано поширеність ЗН ПШЗ у 

хворих із нетривалим діабетом. У Тірольському дослідженні підвищений ризик 

раку ПШЗ мали хворі із терміном діабету 1-3 роки [327]. Збільшення ризику ЗН 

цієї локалізації в хворих із тривалістю до 5 років підтверджує дослідження 

S.A. Henry та ін., згідно з яким для тривалості ЦД 2-5 років ризик є найвищим 

(OR=4,00; 95% CI (0,94-16,9), для тривалості 5,1-10 років і понад 10 років – 

нижчим: OR=2,79; 95% CI (0,97-8,04) і OR=2,40; 95% СІ (0,97-5,98) відповідно 

[202]. Є дані, що в хворих із тривалістю ЦД2 до 4 років ризик раку ПШЗ майже на 

50% вищий, ніж у пацієнтів із терміном діабету понад 5 років (ОR 2,1 проти 1,5; 

р=0,005) [276]. У дослідженні S. de Kort тривалість ЦД до 1 року визнано 

чинником ризику КРР (незалежно від статі) [139]. Крім впливу на 

онкозахворюваність, дослідження доводять вплив предіабету та діабету на 

збільшення показників смертності пацієнтів із ЗН [206, 276, 449]. 

Крім тривалості ЦД, доведено пряму залежність частоти ЗН від ІМТ, 

зокрема для раку залозистих органів і кишечника [2, 173, 344]. 

Отже, численні епідеміологічні дослідження доводять підвищений ризик ЗН 

у хворих на ЦД2, а також в осіб із предіабетом. Відносно ризику ЗН у хворих на 

ЦД1 дані є неоднозначними і вимагають додаткового вивчення. Не виявлено 

достовірної залежності форм ЗН від статі, крім ЗН органів репродуктивної 

системи. Тривалість ЦД2 негативно корелює з ризиком раку ПШЗ і позитивно – з 

ризиком ЗН інших локалізацій. Доведено, що ожиріння збільшує ризик раку 

органів репродуктивної системи [214] та товстого кишечника [125]. Для інших 

локалізацій раку ця залежність не завжди є достовірною. Встановлено, що ЦД і 

предіабет збільшують не лише ризик ЗН, а й смертність від них.  
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1.2. Механізми асоціації цукрового діабету та онкологічних 

 захворювань 

 

1.2.1. Ожиріння, цитокіновий дисбаланс – предиктори раку за 

цукрового діабету 

 

За результатами наукових досліджень, механізмами асоціації ЦД2 і раку 

визнано вплив ожиріння, цитокінового дисбалансу, гіперінсулінемії, гіперглікемії 

та ОС [49]. Близько 80% хворих на ЦД2 мають надмірну масу тіла або ожиріння 

[24]. 

Доведено, що ожиріння спричиняє розвиток хронічного запального процесу 

та активацію імуно-запальної системи організму. Гіпертрофія адипоцитів 

зумовлює стан недостатнього кровопостачання та гіпоксії, що призводить до 

інфільтрації жирової тканини імунокомпетентними клітинами та макрофагами, 

які продукують цитокіни з прозапальними властивостями (TNF-α, IL-6, IL-8), 

сприяючи синтезу білків гострої фази [215, 457]. 

Численні дослідження доводять вплив ожиріння на формування 

онкологічного тла, що зумовлено поєднанням дисметаболічних і 

дисгормональних ефектів. Метаболічні зміни за ожиріння пов’язано з ІР, 

гіперінсулінемією та гіперглікемією. Вказані чинники спричиняють 

дисгормональні зміни, важливість впливу яких доведено в ґенезі ЗН органів 

репродуктивної системи.  

Ожиріння достовірно підвищує ризик постменопаузного раку МЗ, 

ендометрію й яєчників [309]. Пухлини даної локалізації є гормон-залежними. 

Інтенсивне перетворення андрогенних попередників на естрадіол у жировій 

тканині зумовлює гормональний дисбаланс – головний чинник онкогенезу для 

вказаних локалізацій.  

В осіб із нормальною масою тіла 1% андростендіону перетворюється на 

естрон, на тлі ожирінні ця цифра збільшується в 10 разів. Крім того, підвищений 

рівень статевих гормонів за ожиріння є наслідком гіперінсулінемії, яка спричиняє 
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зниження рівня глобуліну, що зв’язує статеві гормони (СГЗГ). Тривала 

гіперестрогенія та дефіцит прогестерону провокують розвиток проліферативних 

процесів і раку ендометрію [451]. 

Наукові дослідження доводять мітогенні та мутагенні ефекти естрогенів, що 

спричиняють пряме або опосередковане пошкодження ДНК, індукуючи 

генетичну нестабільність і мутації в клітинах нормальних і неопластичних тканин 

МЗ. Доведено пряму залежність рівня циркулюючих статевих гормонів від ІМТ у 

жінок постклімактеричного віку. Встановлено, що за раку ендометрію естрадіол 

не лише прискорює проліферацію клітин і пригнічує апоптоз, а й стимулює 

локальний синтез IGF-1 у тканині ендометрію [59].   

Гіперінсулінемія на тлі ожиріння провокує зниження рівня білків, які 

зв'язують IGF-1, збільшуючи його біодоступність. Інсулін та IGF-1 здатні 

безпосередньо, без участі естрогенів, стимулювати проліферацію ендометрію. 

Крім того, і IGF-1, і естрогени можуть одночасно активувати ранні відповіді 

деяких онкогенів, залучених у регуляцію клітинного росту. Тобто, IGF-1 

підтримує естрогензалежну проліферацію в ендометрії. У хворих з ожирінням і 

метаболічним синдромом (МС) доведено збільшення частоти раку ендометрію в 

2-3 рази, а також підвищений ризик первинно множинних злоякісних пухлин [59]. 

Результати дослідження Л.А. Ашрафян і В.К. Боженко підтвердили 

ожиріння в 31,2% жінок із ЗН МЗ. Автори звертають увагу на те, що в 

постклімактеричний період естрогени виробляються виключно в жировій тканині 

у вигляді естрону, з якого в тканині МЗ утворюється 16α-гідроксіестрон, що 

стимулює ріст і переродження клітин залози. Доведено пряму залежність частоти 

раку МЗ від ступеня ожиріння [2].  

Відносно ризику раку ПМЗ у пацієнтів з ожирінням у літературі наводяться 

суперечливі дані. Доведено, що огрядним чоловікам притаманний гіпогонадизм 

через гіперестрогенію, що зменшує ймовірність проонкогенного впливу 

тестостерону на клітини простати.  

За результатами дослідження, проведеного в Австралії, в чоловіків з 

ожирінням доведено незначно підвищений ризик раку ПМЗ [302]. В іншому 
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дослідженні доведено швидше прогресування раку та агресивний клінічний 

перебіг у пацієнтів із надмірною масою тіла [183]. Дані, отримані J.L. Beebe-

Dimmer та ін., підтверджують помірно підвищений ризик раку ПМЗ у чоловіків із 

МС лише негроїдної раси [84], а результати дослідження C. Lavalette та ін. довели 

збільшений ризик раку ПМЗ у чоловіків з окружністю талії >94 см, що 

підтверджує роль абдомінального ожиріння в канцерогенезі ПМЗ [279]. 

Негативний вплив ожиріння доведено і для ЗН колоректальної локалізації [80, 

341], ЗН печінки [458] і ПШЗ [73, 140]. 

Новітні дослідження доводять роль дисбіозу кишечника, спричиненого 

ожирінням і ЦД, у розвитку КРР Ожиріння впливає на взаємодію мікрофлори з 

організмом, посилює кишкову проникність, призводить до витоку 

ліпополісахаридів із грамнегативної флори кишечника, що провокує розвиток 

низькорівневого запалення та канцерогенезу. Вказані ліпополісахариди активують 

ядерний фвктор «каппа-бі» (NF-κB) епітеліоцитів товстого кишечника, який 

контролює експресію генів імунної відповіді, апоптозу та клітинного циклу. Грам-

позитивні бактерії, вміст яких знижено і за ЦД, і за ожиріння, позитивно 

впливають на активність NF-κB завдяки здатності продукувати бутирати – 

сполуки масляної кислоти, які мають протизапальні властивості, регулюють 

моторику кишечника, сприяючи елімінації продуктів обміну, токсинів і 

канцерогенів [107, 268].  

Доведено надважливу роль мікробіоти кишечника в формуванні правильної 

імунної реакції організму на епігенетичні зовнішні та внутрішні впливи [414]. 

Тобто, ожиріння негативно впливає на онкопротекторну функцію мікробіоти 

кишечника. 

Жирова тканина за ожиріння бере безпосередню участь у формуванні 

сприятливого мікрооточення для ракових стовбурових і зрілих клітин. 

Секретуючи вільні жирні кислоти (ВЖК), прозапальні цитокіни, проангіогенні 

фактори та компоненти позаклітинного матриксу, жирова тканина активно 

допомагає росту та метастазуванню пухлин, а також служить енергетичним 

джерелом для ракових клітин. 
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Цитокіновий дисбаланс – важливий механізм онкогенезу на тлі ЦД, 

спричинений ожирінням. Роль запалення в канцерогенезі одним із перших 

досліджував Рудольф Вірхов, який ще 1863 року відстоював теорію 

лімфоретикулярної інфільтрації за раку. На даний час доведено вплив 

інфекційних і запальних процесів на розвиток ЗН, в тому числі хронічного 

запалення на тлі ожиріння та ЦД. Запалення спричиняє інфільтрацію навколишніх 

тканин імунокомпетентними клітинами, які, продукуючи біологічно активні 

молекули (цитокіни та хемокіни), формують «особливе» мікросередовище, 

сприятливе для підтримання стійкої проліферації та пригнічення апоптозу. В 

умовах запалення збільшується синтез проангіогенних чинників, змінюється 

активність ферментів металопротеаз, які провокують канцерогенез через 

нестабільність генома, перепрограмування енергетичного обміну та ухилення від 

імунного контролю [191]. 

Активація імунозапальної системи організму є необхідною для розпізнання 

патогенів і пошкоджених тканин, залучення механізмів клітинного відновлення 

(через клітини імунного захисту та цитокіни), елімінації патологічних чинників і 

відновлення тканинного гомеостазу [326].  

Медіаторами запалення на тлі ожиріння визнано цитокіни з прозапальними 

властивостями: TNFα, IL-6, IL-8, IL-18, кожен з яких справляє вплив на регуляцію 

злоякісної трансформації та прогресування раку [42]. 

Тривалий час вважали, що TNF-α викликає некроз пухлин, але пізніше його 

роль у канцерогенезі було переглянуто. Доведено участь TNF-α в індукції 

канцерогенезу та пухлинній прогресії. TNF-α стимулює утворення 

циклооксигенази-2 (СОХ-2), ферменту, задіяного в синтезі простагландинів (PG), 

які, активуючи епітеліальний ростовий фактор (EGF), фактор росту ендотелію 

судин (VEGF) та IGF-І, зумовлюють проліферацію клітин та інвазивність раку 

[149]. Збільшення концентрації TNF-α в сироватці крові асоціюється зі зниженням 

загального виживання хворих із ЗН [45, 173, 271]. 

TNF-α розпізнається двома типами рецепторів: рецептор TNF-αR-1, 

повсюдно представлений, і TNF-αR-2, представлений в імунних клітинах. TNF-α, 
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взаємодіючи з власними рецепторами (TNF-α-Rs), зумовлює активацію 

щонайменше чотирьох сигнальних шляхів: проапоптотичного, індукованого 

взаємодією каспази-8 із Fas-асоційованим доменом смерті (FADD); 

антиапоптотичного, активованого клітинним інгібітором апоптозного білка 1 

(cIAP-1), і взаємодією з TNF-αR-асоційованим фактором 2 (TRAF2); шляху 

сигналізації AP-1, опосередкованого TRAF2 і JNK (Jun N-terminal kinase) та 

сигнального шляху NF-κB [118]. Доведено зворотну кореляцію виживання 

пацієнтів із ЗН з експресією стромального TNF-α в пухлині [329]. 

За результатами дослідження G. Landskron та ін., TNF-α проявляє 

проонкогенні властивості в хронічному запальному процесі, тоді як застосування 

великих концентрацій демонструвало позитивний протипухлинний ефект у 

лікуванні саркоми в мишей. Проте системне введення TNF-α зумовлює виражені 

негативні побічні ефекти [274]. 

IL-6 – прозапальний цитокін, який у фізіологічних умовах продукується 

переважно макрофагами та Т-лімфоцитами та стимулює дозрівання В-лімфоцитів. 

Загалом 30% циркулюючого ІL-6 походить із жирової тканини [224]. За ожиріння 

рівень IL-6 збільшується за рахунок синтезу адипоцитами під впливом 

ліпополісахаридів [181, 208]. IL-6 визнаний маркером запалення за 

абдомінального ожиріння, оскільки вісцеральна жирова тканина продукує цитокін 

у значно більшій кількості, ніж підшкірна [150, 156, 165].  

IL-6 відіграє вагому роль в активації проліферації та пригніченні апоптозу. 

Результати досліджень доводять, що IL-6 збільшує ризик раку МЗ, печінки, 

простати, товстого кишечника та стравоходу. Через власні рецептори (IL-6Rα) 

цитокін активує сигнальний шлях IL-6/JAK/STAT (Janus kinases / signal transducer 

and activator of transcription), задіяний у канцерогенезі, через стимулювання 

внутрішньоклітинних, нерецепторних тирозинкіназ JAK та активаторів 

транскрипції STAT1 і STAT3 (STATs) зумовлює гіперметилювання генів-

супресорів пухлин [174, 210, 274]. 

Доведено здатність IL-6 стимулювати локальний синтез естрогенів за 

рахунок ароматизації андрогенів у жировій тканині МЗ. Збільшення рівня IL-6 у 
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хворих із ЗН МЗ значно погіршує прогноз [29, 382]. Автори новітніх досліджень 

рекомендують розглядати IL-6 як терапевтичну мішень за ЗН. Ведуться клінічні 

випробування антитіл проти IL-6 або IL-6R. Застосування Siltuximab (CNTO 328), 

моноклональних антитіл проти IL-6, показало обнадійливі результати в терапії 

раку легень, яєчників, ПМЗ і множинної мієломи [270, 365]. 

Результати наукових досліджень доводять негативний проонкогенний вплив 

лептину, концентрація якого за ожиріння (регульована інсуліном) підвищується. 

Головна фізіологічна роль лептину полягає в регуляції апетиту через пригнічення 

синтезу в гіпоталамусі нейропептиду Y, який викликає відчуття голоду. 

Вроджений дефіцит лептину в людини призводить до розвитку тяжкої форми 

аліментарного ожиріння. У більшості випадків ожиріння супроводжується 

зниженням чутливості гіпоталамічних рецепторів до анорексигенного впливу 

гормону, що викликає компенсаторну гіперлептинемію. 

Лептин негативно впливає на процеси проліферації та диференціації клітин, 

у МЗ зокрема. Активуючи власні рецептори (Lep-R) на поверхні злоякісних 

клітин МЗ, лептин стимулює проліферацію, міграцію та інвазію клітин, а також 

пригнічує апоптоз через MAPK (мітоген-активована протеїнкіназа), STAT3 і PI3K 

сигнальні шляхи [116, 480]. 

Крім прямого мітогенного впливу, лептин, подібно до IL-6, стимулює 

локальний синтез естрогенів у жировій тканині МЗ, активує α-естрогенові 

рецептори (ERα) та сприяє проліферативним ефектам естрогенів. Встановлено, що 

гіперлептинемія знижує ефективність гормональної терапії раку МЗ через 

пригнічення протеосомальної деградації ERα, яку індукують антагоністи 

рецепторів до естрогенів [74].  

Дослідження підтверджують стимульований інсуліном промоторний вплив 

лептину на естроген-залежні й естроген-незалежні типи клітин раку МЗ [81, 452]. 

Наявність Lep-R у ракових клітинах МЗ розглядають як маркер несприятливого 

прогнозу захворювання, що впливає на загальне та безрецидивне виживання 

пацієнтів [375, 469]. 
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Гіперлептинемія пригнічує синтез гонадотропінів, що призводить до 

порушення дозрівання домінантного фолікула в яєчниках і блокує овуляцію, 

провокуючи неплідність і гіперпластичні процеси ендометрію [134]. 

Негативний вплив гіперлептинемії доведено в розвитку раку ПМЗ і КРР в 

пацієнтів з ожирінням [151, 209]. Встановлено, що експресія лептину 

визначається характеристиками пухлини та корелює з виживанням пацієнтів 

залежно від віку та ІМТ хворих [257, 337]. 

Адипонектин (APN) – адипоцитокін, який синтезується винятково 

адипоцитами та справляє виражену протизапальну та інсулін-сенсибілізуючу дію, 

а також прямий інгібуючий вплив на пухлинні клітини, пригнічує клітинну 

проліферацію та посилює апоптоз, блокує ангіогенез, пов'язаний із ростом 

пухлини [451].  

Гіпоадипонектинемія розглядається як чинник ризику ЗН в огрядних людей. 

Концентрація APN обернено пропорційна рівню інсуліну та кількості жирової 

тканини. Протипухлинну активність APN пов’язано з активацією експресованих у 

злоякісних клітинах рецепторів АdipoR1 та АdipoR2, що приводить до зменшення 

запалення, підвищення чутливості до інсуліну, посилення апоптозу та 

пригнічення проліферації [470]. 

APN знижує ризик ЗН шляхом зменшення ІР або шляхом безпосереднього 

впливу на пухлинні клітини. Протипухлинні внутрішньоклітинні ефекти APN 

включають активацію аденозинмонофосфат-активованої протеїнкінази (AMPK), 

яка має здатність відновлювати порушений внутрішньоклітинний енергетично-

метаболічний баланс і пригнічувати проліферацію клітин через PI3K/Akt/mTOR 

(мішень рапаміцину в ссавців) шлях і зниження трансляції через рибосомальну 

протеїнкіназу S6К і через чинник ініціації 4E-зв’язуючого протеїну 1 (4EBP1) 

внаслідок фосфорилювання чинника туберозного склерозу 2 (TSC2) [152, 127, 

334, 475].  

Позитивний вплив APN обумовлено також зниженням гліколізу, ліполізу та 

ОС, який зумовлює пошкодження ДНК і генетичні аберації в клітині. Крім того, 
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цитокін коригує активність позаклітинних регуляторних кіназ ERK1, ERK2 

(extracellular signal-regulated kinase), NF-κB і JAK2/STAT3, а також підвищує 

активність активованого проліфератором пероксидаз рецептора γ (PPARγ), що 

пригнічує ангіогенез і знижує виживання злоякісних клітин [403, 426, 483]. 

Сигнальні білки STAT3 є білками-посередниками, які справляють 

епігенетичний вплив на експресію генів і на транскрипцію генів безпосередньо. 

STAT3 активують проліферацію пухлинних клітин, їх виживання, ангіогенез та 

інвазію шляхом стимулювання проонкогенних запальних шляхів через NF-κB і 

IL-6/JAK, а з іншого боку – пригнічуючи протипухлинний імунітет через 

інгібування ефектів Т-хелперів. Доведено здатність STAT3 модулювати 

мітохондріальні функції [212, 253, 403]. Саме мітохондріальну дисфункцію 

визнано однією з провідних причин у патогенезі раку сьогодні [227]. 

Онкопротекторні властивості APN реалізуються також і через інші 

внутрішньоклітинні сигнальні шляхи: сигнальний шлях JNK і Wnt-сигнальний 

шлях [250].  

Доведено, що APN збільшує рівень p53 (транскрипційного фактора, який 

регулює клітинний цикл та експресію генів супресорів пухлин) і BAX – 

регулятора апоптозу, асоційованого з В-клітиною лімфомою (Bcl), а також знижує 

активність фактора транскрипції c-Myc (протоонкогенного білка), фосфопротеїну 

цикліну D і внутрішньоклітинного регулятора апоптозу Bcl-2 [145]. 

 Результати досліджень доводять гіпоадипонектинемію за ЗН, зокрема за 

раку МЗ, ендометрію та колоректальної локалізації в хворих з ожирінням. 

Пропонується розглядати динаміку рівня цитокіну для моніторингу онкопроцесу 

та для оцінки ефективності його лікування [285]. Доведено вплив етнічної 

приналежності, віку, особливостей харчування, стадії раку та засобів терапії на 

вміст APN у крові [253].  

Отже, результати численних наукових досліджень доводять роль ожиріння у 

формуванні проонкогенного тла за рахунок взаємообтяжливого впливу 

метаболічних і гормональних розладів. Доведено вплив прозапальних цитокінів 

на активність внутрішньоклітинних систем регуляції метаболізму та виживання.  
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1.2.2. Проонкогенний вплив гіперінсулінемії та інсуліноподібного 

фактора росту 1 у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу 

 

ЦД2 характеризується резистентністю до інсуліну та вторинною 

гіперінсулінемією. У пацієнтів із ЦД1 гіперінсулінемія може бути наслідком 

хронічного передозування препаратів інсуліну на тлі порушення дієтичного 

харчування, а також проявом ІР, зумовленої структурними змінами інсулінових 

рецепторів (IR) в органах-мішенях.  

Вперше роль інсуліну в канцерогенезі було доведено в дослідженнях з 

експериментальними тваринами. За ЦД, індукованого алоксаном у щурів, 

введення інсуліну стимулювало ріст пухлин МЗ [205]. 

У низьких концентраціях інсулін справляє переважно метаболічну дію, а в 

більших – ще й проліферативну. Метаболічні впливи реалізуються через 

експресію генів-активаторів синтезу ДНК, РНК і тканиноспецифічних білків. 

Проліферативні ефекти реалізуються через транспорт, обмін і депонування 

амінокислот та інших молекул, що беруть участь у процесах проліферації та 

диференціювання тканин. Виражений мітогенний ефект інсуліну проявляється в 

проліферуючих тканинах: у тканинах МЗ, матки, простати, печінки, в реберному 

хрящі, в епітелії кришталика, нирок і в фібробластах [45]. 

 Гіперінсулінемія – як ендогенна (предіабет, МС, ожиріння, ЦД2, синдром 

полікістозних яєчників), так і екзогенна (інсулінотерапія ЦД1 і ЦД2), збільшує 

ризик розвитку раку. Багатьом раковим клітинам для екстракорпорального росту 

потрібен інсулін [42, 75]. 

Спричинене гіперінсулінемією зниження СГЗГ, через підвищення рівнів 

біологічно-активних фракцій тестостерону та естрадіолу, спричиняє підвищений 

ризик раку в гормон-залежних органах репродуктивної системи [5, 6, 34]. 

Механізм канцерогенезу в умовах гіперінсулінемії полягає в злоякісній 

трансформації клітин внаслідок генетичних мутацій, які виникають на тлі високої 

мітотичної активності та пригнічення апоптозу. Біологічні ефекти інсуліну 

(гіпоглікемічний, анаболічний, мітогенний тощо) реалізуються після зв’язування 
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гормону з IR. Інсулін бере участь не лише в процесах виникнення злоякісних 

пухлин, але й у процесах пухлинної прогресії завдяки зв’язуванню з IR на 

мембранах здорових і злоякісних клітин. Існує дві ізоформи IR: IR-А та IR-В. 

Після активації IR-В реалізується гіпоглікемічний ефект інсуліну, а мітогенний та 

антиапоптичний впливи проявляються через активацію IR-А. IR-В – 

високоспецифічний рецептор і здатний зв'язуватися лише з інсуліном, а IR-А має 

високу спорідненість з інсуліном та IGF-I і IGF-II. Зв'язування інсуліну з IR-А 

спричиняє активацію субстрату інсулінового рецептора (IRS), який запускає 

сигнальні шляхи MAPK і PI3K. Гіперінсулінемія стимулює швидкий перехід 

клітин із G1-фази в S-фазу клітинного циклу, мітоз і проліферативні процеси [177, 

178].  

Крім безпосереднього впливу, гіперінсулінемія провокує канцерогенез через 

ефекти IGF-1. Синтез IGF-I відбувається як у печінці під впливом соматотропного 

гормону (СТГ) (системний синтез IGF-I), так і в адипоцитах, кардіоміоцитах, 

гладеньком’язових клітинах судин, фібробластах (локальний синтез IGF-I).  

IGF-I – поліпептидний фактор росту, який за своїми фізіологічними 

властивостями близький до інсуліну, є представником соматомединів гуморальної 

сигнальної системи. IGF-I, як і СТГ, справляє анаболічні ефекти, активує синтез 

білків, гальмує процеси апоптозу. Інсулін та IGF-I структурно схожі, мають 

спільні рецептори, які запускають однакові ланцюги реакцій [70].  

 Інсулін та IGF-I розглядаються як єдина сигнальна система регуляції 

метаболізму, процесів клітинного росту та диференціації. Біологічні ефекти IGF-I 

модулюються шістьма специфічними зв’язуючими білками. На біодоступність 

IGF-I найбільше впливає IGF-1-зв’язуючий білок (IGF-1BP). Інсулін зменшує 

вироблення IGF-1BP і збільшує біодоступність IGF-I, який має більш потужні 

мітогенні й антиапоптотичні властивості порівняно з інсуліном і може виступати 

як тригерний проонкогенний чинник [28, 63, 370].  

У надмірних концентраціях інсулін може збільшувати експресію та 

активацію IGF1-R у печінці (структура IGF-ІR на 60% подібна до IR), додатково 

стимулюючи ріст клітин [52, 126]. Високий рівень IGF-1 виявлено в хворих на рак 

колоректальної локалізації, МЗ, ПМЗ [5]. 
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Інсулін та IGF-I активують тирозинкінази IR та IGF-1R. Доведено, що 

експресія IR, надто ізоформи IR-A та IGF-1R у злоякісних клітинах перевищує 

таку в здорових клітинах [42]. Крім того, пухлинні клітини мають здатність 

генерувати гібридні рецептори IR/IGF-1R, які можуть активуватися інсуліном, 

IGF-1 та IGF-2. IGF-1,2 мають вищу афінність до гібридних рецепторів, ніж 

інсулін. 

 Рецептор IGF 2-го типу (IGF-2R) не має тирозинкіназної активності і, як 

вважається, служить для елімінації IGF-2 із позаклітинного середовища шляхом 

зв'язування його на поверхні клітини. Афінність зв’язування IGF-1 з IGF-1R 

перевищує афінність зв’язування IGF-2 з IGF-1R у 2–15 разів. Інсулін зв’язується 

з IGF-1R у 100–1000 разів слабкіше, ніж сам IGF-I. Проте з огляду на той факт, що 

кількість циркулюючого в крові IGF-1 приблизно в 100 разів перевищує кількість 

інсуліну, було доведено, що IGF-1 зв’язується й активує IR [299].  

IGF-2R зв’язується з IGF-2 у 500 разів сильніше, ніж IGF-1, і зовсім не 

зв’язує інсулін. IGF-2 зв’язується з однаковою афінністю з IR-A й IR-B, які 

утворюються внаслідок альтернативного сплайсингу мРНК [63]. Доведено, що 

афінність інсуліну до власних рецепторів в 100–1000 разів вища, ніж до IGF-R, 

тому інсулін може зв’язуватись з IGF-R лише у високих концентраціях [177]. 

Тобто, IR можуть активувати інсулін, IGF-1 та IGF-2. 

Внутрішньоклітинні механізми дії IGF-1, як і інсуліну, реалізуються через 

активацію PI3K і MAPK сигнальних шляхів. IGF та інсулін через ІR зумовлюють 

автофосфорилювання IRS-1 та активацію багатьох сигнальних каскадів: 

PI3K/Akt/mTOR, PI3K/Akt/FoxO (Forkhead box protein, фактор транскрипції), 

Ras/MAPK/ERK1/2 (Ras – білки, зв’язані з клітинною мембраною) та JAK/STAT, 

підтримуючи проліферацію та канцерогенез.  

Крім того, PI3K/Akt/mTOR інактивує β-катенін-глікогенсинтазу-кіназу 3β, 

яка інгібує онкогенну передачу сигналів. Таким чином відбувається активація  

β-катеніну, який впливає на стовбурові ракові клітини [49]. 

Інсулін у надмірній кількості активує рецептори гормону росту в печінці, 

що зумовлює збільшення синтезу СТГ та IGF-I. Концентрація IGF у крові 
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залежить не лише від рівня СТГ, але й низки інших гормонів. Інсулін, статеві та 

тиреоїдні гормони збільшують, а глюкокортикоїди пригнічують синтез IGF [178].  

Наведені дані дозволяють розглядати вплив гіперінсулінемії та IGF-1 як 

функціонування єдиної проонкогенної системи за ЦД. Обидва ростові фактори 

мають здатність перехресної взаємодії на рівні рецепторів. Інсулін/IGF-1 

виступають потужними чинниками активації сигнальних шляхів, задіяних у 

канцерогенезі, зокрема PI3K/Akt/mTOR. Гіперінсулінемія та підвищений рівень 

IGF-1 визнано позаклітинними чинниками онкогенезу за раку багатьох 

локалізацій, включаючи ЗН органів репродуктивної системи. 

 

1.2.3. Значення гіперглікемії в потенціюванні проліферативних 

процесів 

 

Гіперглікемія є основним маркером ЦД незалежно від його типу та 

важливим чинником онкогенезу. Взаємозв’язок між гіперглікемією та ЗН 

підтверджено в багатьох дослідженнях [117, 287, 356, 474]. Відомо, що злоякісні 

клітини характеризуються підвищеним споживанням глюкози для швидкого росту 

та поділу, а також використанням енергії, генерованої шляхом анаеробного 

гліколізу (ефект Варбурга) в умовах нестачі кисню через відсутність сітки 

капілярів. Швидкість утворення енергії в ході гліколізу є значно більшою, ніж у 

процесі окисного фосфорилювання (OXPHOS). Крім того, гліколіз забезпечує 

ракові клітини гліколітичними субстратами (нуклеотидами, амінокислотами та 

ЖК), необхідними для біосинтезу макромолекул, потрібних для поділу та росту 

клітин [378].  

Результати досліджень доводять, що важливу та незалежну роль в 

онкогенезі відіграє аеробний гліколіз у клітинах строми пухлини. За рахунок 

паракринного обміну та посиленого ліполізу в стромальних адипоцитах 

підтримується енергетичне забезпечення ракових клітин за рахунок ВЖК і стан 

ацидозу [324, 343]. 

Відомо, що гіперглікемія справляє проліферативний, антиапоптичний та 
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інвазійний ефекти [90, 368]. Проліферативний ефект гіперглікемії обумовлено 

підвищеною експресією GLUT-1, GLUT-3,4  у клітинах, що сприяє їх живленню. 

Вказані глюкозні транспортери розташовано на поверхні клітин, і вони постійно 

переносять глюкозу з кровoобігу всередину клітини. Кількість GLUT-1, GLUT-3, 

4 може збільшуватись у відповідь на збільшення концентрації глюкози. 

Внутрішньоклітинне перенасичення глюкозою призводить до інтенсифікації 

гліколізу, циклу трикарбонових кислот, що врешті зумовлює гіперпродукцію 

вільних радикалів, зокрема супероксид-аніона, який, взаємодіючи з іншими 

сполуками, перетворюється на гідроксил-радикал, пероксид водню та 

пероксинітрит [336, 191]. Накопичення пероксинітриту (оксиданту) спричиняє 

розвиток оксидативно-нітративного стресу. Пероксинітрит шляхом модифікації 

тирозинових залишків у структурі білків зумовлює втрату їх біологічних функцій, 

змінюючи активність сигнальних молекул та ензимів [28]. ОС зумовлює 

окислення внутрішньоклітинних структур, у тому числі ДНК, спричиняє 

пошкодження ДНК і, як наслідок, хромосомні аберації в клітині. Роль ОС в 

індукції ЗН підтверджено й в експерименті на тваринах ще 1972 року [205].  

Гіперглікемія прискорює клітинний цикл за рахунок регулювання 

активності циклінзалежної кінази 2, фактора транскрипції E2F, цикліну А та 

цикліну E, що сприяє проліферації [310]. Крім того, доведено збільшення рівнів 

протеїнкінази С (РКС) та зниження активності PPAR в умовах гіперглікемії [330]. 

Низький рівень PPAR-α і PPAR-γ може прискорити проліферацію клітин за 

рахунок порушення метаболізму ліпідів [307]. 

Доведено також антиапоптичний вплив гіперглікемії. Відомо, що апоптоз – 

процес запрограмованої загибелі клітин – є генетично регульованим, а порушення 

його регуляції може призвести до неконтрольованого клітинного росту [130]. 

Антиапоптотичний ефект гіперглікемії є результатом підвищення рівня 

транскрипційного фактора 1α (HIF-1α), індукованого гіпоксією, який виконує 

роль регулятора виживання злоякісних клітин в умовах дефіциту кисню. Ракові 

клітини пристосовуються до гіпоксії завдяки здатності HIF-1α стимулювати 

експресію генів гліколітичних ферментів, транспортерів глюкози (GLUT-1, 



66 
  

 

GLUT-3), а також завдяки синтезу VEGF, який стимулює утворення кровоносних 

судин у пухлині [280, 307]. В нормоксичних умовах HIF-1α деградує під впливом 

HIF-1α-пролілгідроксилази (PH), а в умовах гіперглікемії та гіпоксії відбувається 

стабілізація HIF-1α та переміщення його в ядро клітини. Гіперглікемія впливає на 

стабільність і функцію HIF-1α через регулювання активності PH, що сприяє 

пригніченню апоптозу та збільшує виживання ракових клітин [112]. Крім впливу 

на стабільність HIF-1α, антиапоптичний ефект гіперглікемії зумовлено зниженим 

рівнем глутатіону, важливого антиоксидантного чинника, під впливом активації 

пентозофосфатного шляху метаболізму глюкози за ЦД. 

Метастатичний ефект гіперглікемії реалізується завдяки процесам 

епітеліально-мезенхімального переходу (EMП), ОС і надекспресії цинкових 

транспортерів, що зумовлює надмірне поглинання цинку – мікроелемента, 

задіяного в міграції ракових клітин [463]. Гіперглікемія стимулює міграцію клітин 

раку через цинк і його транспортери: ZRT/IRT-подібний білок 6, 10 (ZIP6, ZIP10) 

[402]. Отже, гіперглікемія збільшує засвоєння цинку та експресію транспортерів 

ZIP6 і ZIP10 у клітинах раку МЗ. ZIP6 регулює ЕМП, а ZIP10 задіяно в процесах 

метастазування раку [295]. 

Інвазійність ракових клітин в умовах гіперглікемії пов’язують із поняттям 

«гіперглікемічної пам’яті» – стану, який провокує постійну активацію онкогенних 

шляхів чутливих до гіперглікемії ракових клітин, навіть після нормалізації рівня 

глюкози.  

Гіперглікемію за ЦД залучено до процесу, названого «стресом 

ендоплазматичного ретикулуму (ЕР)». ЕР призначений для депонування іонів 

кальцію в клітині, відповідає за посттрансляційну модифікацію, перетворення та 

зберігання зв’язаних із мембраною білків. За ЦД та ожиріння зростає потреба в 

синтезі білка на тлі перенасичення ВЖК, а також існує постійна необхідність у 

синтезі інсуліну через ІР. Процес утворення інсуліну з проінсуліну відбувається в 

ЕР. Отже, підвищена потреба в інсуліні, поряд із надмірною концентрацією ВЖК 

і гіперглікемією, спричиняє стрес ЕР у β-клітинах ПШЗ. Хронічний стрес ЕР 

призводить до загибелі β-клітин, що в свою чергу посилює гіперглікемію [164].  
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Гіпоксія, зсув рН у кислий бік, нутрієнтний дефіцит мали б негативно 

вплинути на ракові клітини, проте останні набули здатності виживати в цих 

екстремальних умовах шляхом експресії глюкозорегульованого білка 78 (GRP78), 

який відіграє ключову роль в адаптивній відповіді ракових клітин на стрес ЕР. 

Доведено, що лептин і гіперглікемія збільшують експресію GRP78 у злоякісних 

клітинах, що в свою чергу визначає резистентність пухлин до терапії та 

схильність до рецидиву [409, 473]. 

Розрізняють також непрямий і прямий проканцерогенні впливи 

гіперглікемії. Непрямий ефект зумовлено стимулюванням певних органів до 

синтезу факторів росту (інсулін/IGF-1), запальних цитокінів, які впливають на 

процеси онкогенезу. Прямий ефект – індукція мутацій у клітині через ОС та 

активацію сигнальних шляхів, пов’язаних із канцерогенезом.  

Отже, хронічна некоригована гіперглікемія за ЦД є важливим чинником 

онкогенезу, а також чинником пухлинної інвазії та прогресії.  

 

1.2.4. Роль сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR у регуляції метаболізму 

та активації процесів онкогенезу в пацієнтів із цукровим діабетом 

 

Властивість живих організмів підтримувати нормальну функцію та 

довговічність пов'язано з їх здатністю адаптуватися до фізіологічних умов, що 

виникають у постійно змінюваному довкіллі. Відомо, що процеси метаболізму, 

росту, диференціації та проліферації в здоровому організмі забезпечує злагоджена 

координація регуляторних систем.  

Сигнальні системи клітини – це сукупність механізмів, що регулюють 

внутрішньоклітинні та міжклітинні процеси шляхом сприймання клітинами та їх 

реагування на зміни умов довкілля. Здатність клітин правильно розпізнати та 

правильно відповісти на ці зміни є підґрунтям нормального розвитку, регенерації 

тканин та імунітету. Порушення в сигнальних системах спричиняють такі 

захворювання, як ЦД, автоімунні процеси та рак.  

Більшість процесів передачі клітинних сигналів включають упорядковані 
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послідовності біохімічних реакцій всередині клітин, що здійснюються 

ферментами, які в свою чергу активуються іншими ферментами або вторинними 

месенджерами, утворюють шляхи передачі сигналів – каскади біохімічних 

реакцій. Ці процеси різняться за тривалістю: від мілісекунд до багатьох годин. 

Передача сигналів відбувається шляхом посттрансляційної модифікації великої 

кількості білків – фосфорилювання. Фосфорилювання та дефосфорилювання 

субстратів є одними з найважливіших біохімічних реакцій, які регулюють 

функціональну активність ензимів, які поділяються на протеїнкінази та 

протеїнфосфатази [448]. 

 Зміну активності внутрішньоклітинних регуляторних систем зумовлюють 

різноманітні чинники геномного стресу, які спричиняють аберації ДНК і 

специфічні стресові реакції на молекулярному рівні. Розрізняють екзогенні 

чинники: іонізуюче випромінювання, хімічні канцерогени, інфекції та ендогенні: 

продукти дисметаболізму, реактивні форми кисню тощо. Для уникнення та 

ліквідації молекулярного стресу взаємопов’язані регуляторні системи мають 

вчасно відкоригувати клітинний метаболізм, зокрема через відновлення 

енергетичного балансу, вплив на клітинний цикл та апоптоз.  

PI3K/Akt/mTOR – внутрішньоклітинний сигнальний шлях, головними 

компонентами якого є кінази PI3K, Akt і mTOR. Це один з універсальних 

сигнальних шляхів, притаманний більшості клітин людини, задіяний у регуляції 

клітинного росту, метаболізму, апоптозу та проліферації [119].  

PI3K – сімейство ферментів, які каталізують перенесення фосфатної групи з 

молекули аденозинтрифосфату (АТФ) у 3D-положення інозитольного кільця 

фосфатидилінозитолу. Утворені в результаті ліпідні продукти, найважливішим з 

яких є фосфатидилінозитол-3,4,5-трифосфат (PIP3), є вторинними посередниками, 

які забезпечують передачу сигналу від мембрани всередину клітини [425]. 

Виділяють три класи PI3K (I, II і III), які різняться за субстратною 

специфічністю. Найліпше вивчено кінази I класу, які є гетеродимерами 

регуляторних і каталітичних субодиниць (p110). Геном ссавців кодує чотири 

різних ізоформи p110 (α, β, γ і δ) і декілька регуляторних підрозділів. 
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Регуляторною субодиницею для p110α, p110β і p110δ є p85, у той час як p110γ 

асоціюється з регуляторними підрозділами p101 і p84/p87 [249].  

PI3K класу I додатково поділяються на підкласи IA (p110α, p110β і p110δ) та 

IB (p110γ). II клас PI3K включає три різні ферменти (PI3K-C2α, PI3K-C2β і PI3K-

C2γ), вони залишаються найменш вивченими серед усіх PI3K. PI3К III класу 

(Vps34 або PI3K-C3) залучено до клітинних реакцій, пов’язаних із нутрієнтним 

забезпеченням клітини [186]. 

PI3K можуть активуватися G-білками, асоційованими з рецепторами GPCR 

(G-protein-coupled receptors) і рецепторними тирозинкіназами (RTK). GPCR 

взаємодіють із PI3K через білки, що зв’язують гуанілові нуклеотиди (G-білки: Gα, 

Gβγ). З іншого боку, RTK і GPCR активуються й через RAS сигнальний шлях, 

активуючи в подальшому PI3K [425]. Після приєднання ліганду (інсулін, IGF, 

цитокіни), RTK автофосфорилюють залишки тирозину в своїх цитоплазматичних 

доменах. Регуляторні субодиниці PI3K містять SH2-домен, який дозволяє їм 

розпізнавати та зв'язувати залишки фосфотирозину RTK. У результаті кінази 

опиняються біля мембрани та біля своїх субстратів, запускаючи синтез PIP [101, 

111, 311]. 

Під впливом інсуліну PI3K індукує активацію каскаду серин/треонінових 

протеїнкіназ AGC (група включає об’єднання протеїнкіназ A, G, C), зокрема 

фосфоінозитид-залежну кіназу 1 (PDK1), субстратом якої є Akt, стероїд-

індуковану протеїнкіназу (SGK – serum/glucocorticoid-regulated kinase) і кілька 

ізоформ протеїнкінази С (РКС), насамперед атипові протеїнкінази λ / ζ / ι [157].  

Akt є одним з основних ефекторів PI3K [67]. Залежно від 

серинових/треонінових залишків Аkt поділяють на три ізоформи (Аkt1, Аkt2 і 

Аkt3). Аkt1 експресується майже в усіх клітинах, Аkt2 – у чутливих до інсуліну 

тканинах: в скелетних м’язах, жировій тканині та печінці, Аkt3 – у клітинах яєчок 

і мозку [267]. 

Akt1 активується через фосфорилювання треоніну 308 (T308) на домені 

PDK1 і серину 473 (S473) на карбокси-термінальному регуляторному домені 

mTOR, у комплексі mTORC2 [485, 292]. Активація Akt2 відбувається через 
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фосфорилювання T309 і S474, а Akt3 – через T305 і S472 [306]. Фосфорилювання 

обох залишків є необхідним для повної активації Akt. Протеїнфосфатаза 2А 

(PP2A) і домен гомології Плекстріна (PH – Pleckstrin homology domain) 

фосфатази, багатої лейцином (PHLPP1 і, PHLPP2) дефосфорилюють Akt T308 і 

S473 відповідно, що призводить до дезактивації Аkt [172]. 

Новітні дослідження доводять здатність PIP3 і PIP2 безпосередньо 

активувати Аkt [99, 235]. Більшість наукових праць доводять активацію Akt через 

PI3K, проте виявлено також незалежний від PI3K механізм фосфорилювання, але 

це питання ще вимагає додаткового вивчення [304]. 

Фосфорилювання Аkt на сериновому та/або треоніновому залишку впливає 

на нижче розміщені компоненти шляху PI3K/Akt/mTOR, якими можуть бути 

ліпід-кінази, фактори транскрипції, регулятори Е3 убіквітинлігаз (залучених до 

процесу розпаду білка в протеосомах), метаболічні ферменти, регулятори 

клітинного циклу тощо. Через вказані субстрати Аkt регулює клітинний цикл, 

метаболізм, апоптоз і виживання клітин [306]. 

У фізіологічних умовах PI3K/Akt регулює внутрішньоклітинний обмін 

речовин, реалізуючи метаболічні ефекти інсуліну, зокрема синтез білків, ліпідів, 

глікогену та всмоктування глюкози. Akt стимулює синтез глікогену та збільшує 

надходження глюкози в інсулін-залежні клітини через фосфорилювання субстрату 

Akt 160 кДа (AS160), відомого як TBC1D1, та активацію GLUT-4 [113, 185, 410, 

453]. 

Крім того, PI3K/Akt регулює метаболізм глюкози через білки FoxO1 

(фактори транскрипції) та кіназу-3 глікоген-синтетази (GSK-3). FoxO1 і GSK-3 є 

субстратами Аkt [265]. FoxO1 посилюють глюконеогенез, збільшуючи експресію 

генів фосфоенолпіруват-карбоксикінази (PEPCK) і глюкозо-6-фосфатази (G6PC) 

[456]. Аkt має здатність пригнічувати FoxO1 безпосередньо, тим самим знижуючи 

глікемію [265]. Akt стимулює гліколіз через перетворення глюкози на глюкозо-6-

фосфат під впливом гексокінази [306]. Akt пригнічує GSK3 шляхом її 

фосфорилювання, що сприяє синтезу глікогену [131].  

Вплив PI3K/Akt на ліпідний і білковий обміни характеризується регуляцією 
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процесів синтезу та катаболізму залежно від зовнішніх чинників і внутрішніх 

умов. У фізіологічних умовах PI3K/Akt сприяє синтезу ліпідів і пригнічує ліполіз, 

зокрема через пригнічення протеїнкінази А (PKA). Надмірно активована Akt 

стимулює катаболічні механізми, пов’язані з білками FoxO1, які разом із PGC-1α 

(PPAR-γ-coactivator 1α) збільшують експресію генів, відповідальних за окислення 

ЖК [265]. 

FoxO1 пригнічує вплив mTORC1 на синтез білків і ліпідів через зменшення 

синтезу протеїнів, зв’язуючих стерол-регуляторні елементи (SREBP), зокрема 

SREBP-1c, SREBP-1a та SREBP-2, що зумовлює накопичення холестерину та ЖК 

[196, 267].  

Стимуляція синтезу білка, пов’язана з Akt, відбувається через субстрати 

mTORC1: p70 рибосомальну протеїнкіназу (S6K1) і білок 4E-BP1, що зв'язує 

фактор ініціації еукаріотичної трансляції 4E (eIF4E) [275, 294]. 

mTOR – ключова кіназа сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR. Це 

серин/треонінова протеїнкіназа ссавців із сімейства кіназ, пов’язаних із PI3Ks, 

секвентивно схожими до групи PI3K. mTOR кодується геном mTOR, 

розташованим у людини на короткому плечі 1-ої хромосоми, та локалізується у 

цитоплазмі, ядрі, мембрані, мітохондріях, ЕР, лізосомах, зовнішній мембрані 

мітохондрій, апараті Гольджі та мікросомах. mTOR реагує на метаболічні та 

генотоксичні стреси та забезпечує адаптивні механізми підтримки виживання 

клітин.  

mTOR контролює клітинний ріст і метаболізм у відповідь на вміст 

поживних речовин, факторів росту, енергетичне забезпечення та стрес. Як 

центральний контролер росту mTOR відіграє ключову роль у розвитку організму 

та його старінні, а також асоційований із виникненням ССЗ, раку, ожиріння та 

ЦД.  

Існує два структурно та функціонально відмінні комплекси, до складу яких 

входить mTOR: mTORC1 і mTORC2. mTORC1 є чутливим до рапаміцину та 

складається з mTOR, Raptor, PRAS40, DEPTOR (DEP domain containing MTOR 

interacting protein), FKBP12 (proteins with prolyl isomerase activity) та mLST8 
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(mammalian lethal with SEC13 protein 8). mTORC1 у ссавців контролює ріст клітин 

шляхом регулювання трансляції, транскрипції, біогенезу рибосом, транспорту 

поживних речовин та автофагії [50].  

До складу mTORC2, як і mTORC1, входять протеїнкіназа mTOR, що є 

каталітичним компонентом комплексу, mLST8, регуляторний компонент mSin1 

(mammalian stress-activated protein kinase-interaction protein 1), Rictor (rapamycin 

insensitive companion of mTOR), відповідальний за правильне субклітинне 

розміщення, ендогенний регулятор DEPTOR, який у нормі негативно впливає на 

активність комплексу. Активація mTORC2 відбувається через активовані 

ростовими факторами PI3K і PIP3 [50].  

Доведено, що взаємодія mTORC2 із рибосомами активує mTORC2 

незалежно від того, чи mTORC2 фосфорилює субстрат ко-, чи посттрансляційно. 

Ця взаємодія відіграє найважливішу роль в активації mTORC2 [492] Кількість 

рибосом у клітині визначає її здатність до росту, mTORC2 також задіяний у цих 

процесах. mTORC1 активізує біогенез складових компонентів рибосоми та синтез 

білка та пригнічує автофагію. Отже, mTORC1 опосередковано стимулює 

активацію mTORC2.  

Доведено опосередковану mTORC1 зворотну регуляцію mTORC2, а також 

регуляцію через вплив інгібіторів mTORC1 – TSC1 і TSC2, які, взаємодіючи з 

Rictor, активують mTORC2. Дану регуляцію не пов’язано з впливом протеїнів, що 

активують ГТФази на Rheb (Ras homolog enriched in brain) [220].  

Rac1 (білок із суперсімейства ГТФаз, належить до «малих» G-білків) може 

регулювати як mTORC1, так і mTORC2 у відповідь на стимуляцію факторами 

росту. Rac1 зв’язується безпосередньо з mTOR і спричиняє його транслокалцію до 

конкретних ділянок клітинної мембрани. За відсутності Rac1 і mTORC1, і 

mTORC2 не здатні фосфорилювати свої субстрати [328, 372].  

Cубодиниця mTORC2 mSin1 містить PH-домен, який зв’язує 

фосфоінозитид, що є ключовим для інсулінозалежної активації mTORC2. mSin1 

також може фосфорилюватися Akt, що підтверджує наявність циклічних 

зворотних зв’язків, завдяки яким часткова активація Akt сприяє активації 

mTORC2, який у свою чергу фосфорилює та цілком активує Akt [243]. 
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mTORC2-опосередкована активація Akt може відбуватися на turn motif (TM) 

і hydrophobic motif (HM). На TM Akt фосфорилюється на стадії трансляції. 

Передача сигналів шляхом інсулін-PI3K-mTORC2 стимулює приєднання 

mTORC2 до великої субодиниці рибосоми, що сприяє активації mTORC2 і, 

відповідно, всього комплексу mTORC2-рибосома. Оскільки трансляція 

відбувається «на рибосомах», то і mTORC2 фосфорилює TM Akt на рибосомах. У 

ракових клітинах підвищена сигналізація PI3K провокує надмірну активацію 

mTORC2 [492]. 

Фосфорилювання HM спричиняють фактори росту та гормони. 

Фосфорилювання HM є посттрансляційним і відбувається внаслідок «виклику» 

Akt до мембрани через спорідненість її PH-домену до мембранних ліпідів. 

Фосфорилювання НМ алостерично активує Akt, що приводить до посилення 

активності Akt щодо багатьох його субстратів. Доведено, що фосфорилювання 

сайту HM підвищено за багатьох ЗН, що підтверджує роль mTORC1-залежної 

регуляції Akt [328].  

mTORC2 бере участь у дозріванні та стабільності PKC: конвенційної (cPKC) 

і нової (nPKC). Вони виконують різноманітні клітинні функції, зокрема 

відіграють важливу роль у просторовому розподілі сигнальних комплексів. 

Фосфорилювання ділянок ТМ (Thr-638/641 PKCα/βII) і HM (Ser657/660) усіх 

конвенційних PKC (cPKC) і деяких нових PKC (nPKC) потребує mTORC2 [328]. 

Стероїд-індукована протеїнкіназа SGK1 стимулюється факторами росту та 

регулюється у відповідь на осмотичний стрес. mTORC2 необхідний для 

фосфорилювання HM (Ser422) SGK1. Порушення активності mTORC2 призводить 

до дефектної активації SGK1, що може спричинювати негативне фосфорилювання 

FoxO1/3 (одного із субстратів Akt) [328].  

Оскільки Akt активує mTORC1, можна вважати, що mTORC2 

опосередковано активує mTORC1 [379]. 

У фізіологічних умовах mTORC1 сприяє синтезу білка в основному через 

фосфорилювання двох ключових субстратів: p70S6K1 і 4E-BP. mTORC1 активує 

S6K1 шляхом фосфорилювання на його HM (Thr389). S6K1 фосфорилює й 

активує кілька субстратів, які сприяють ініціації трансляції мРНК. 
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mTORC1 сприяє синтезу ліпідів de novo через фактори транскрипції SREBP 

та експресію генів, задіяних у біосинтезі ЖК і холестерину. mTORC1-

опосередкована активація SREBP стимулює пентозофосфатний шлях 

перетворення глюкози (PP), сприяючи утворенню нікотинамід-аденін-

динуклеотидфосфату (НАДФ) та інших метаболітів, необхідних для проліферації 

та росту.  

mTORC1-залежна активація HIF-1α збільшує експресію гліколітичних 

ферментів (фосфо-фруктокінази – PFK), а також глюкозних транспортерів (GLUT-

1, 4), сприяючи енергетичному та нутрієнтному забезпеченню проліферуючих 

клітин. mTOR активує перехід від OXPHOS до гліколізу, сприяючи потужнішому 

забезпеченню клітин поживними речовинами [349].  

Нещодавні дослідження встановили, що mTORC1 також сприяє синтезу 

нуклеотидів, необхідних для реплікації ДНК і біогенезу рибосом у клітинах, що 

ростуть та розмножуються. Через можливість S6K1 фосфорилювати й активувати 

карбамоїлфосфат синтетазу (СРS) mTORC1 сприяє синтезу піримідину de novo 

[87].  

Крім участі в регуляції клітинного метаболізму, доведено важливу роль 

mTORC1 у процесах канцерогенезу [194]. Надмірна активація mTORC1 

відбувається за участі PRAS40 – субстрату Akt у комплексі mTORC1 [163, 338, 

374, 461], PRAS40 кодується геном Akt1S1 (Akt1 субстрат 1), розташованим на 

хромосомі 19q13.33. Розрізняють ядерний PRAS40, який пригнічує процеси 

клітинного старіння шляхом формування комплексів із FOXO3a-14-3-3 [259] або 

RPL11-HDM2-p53 [195], і цитоплазматичний PRAS40, який є компонентом 

сигнального шляху PI3K/Akt та входить до комплексу mTORC1 [230]. 

Ефект PRAS40 визначається ступенем його фосфорилювання [462]. 

Гіперфосфорилювання PRAS40 (зумовлене факторами росту та іншими 

чинниками) виявлено за різних ЗН, включаючи меланому, рак ПМЗ, шлунку, 

легень [298, 303, 391, 450], відіграє значущу роль у виживанні злоякісних клітин 

[221, 332, 338, 391]. Таргетна терапія з пригніченням PRAS40 інгібує ріст пухлин 

та індукує апоптоз [301].  
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Чинниками активації PRAS40, крім інсуліну та IGF-1 [137, 301], є EGF 

[460], трансформуючий фактор росту β (TGFβ) [142], еритропоетин (ЕРО) [124], 

поживні речовини, включаючи амінокислоти та глюкозу [72, 143, 263]. Виявлено 

вплив фосфо-PRAS40 на висхідний шлях PI3K/Akt через позитивний зворотний 

зв’язок і фосфорилювання IRS [301]. 

Новітні дослідження доводять, що крім Akt-залежного Thr246-

фосфорилювання PRAS40 існують інші шляхи його активації, зокрема через 

вплив протоонкоген-серин/треонін-протеїнкінази PIM1 (Proviral integration site for 

Moloney murine leukemia virus 1), PKM2 (pyruvate kinase M2) і DYRK3 (dual 

specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 3) [197, 252, 454, 460]. 

Вивчення їх впливу на механізми онкогенезу, що залежать від PRAS40, триває. 

Встановлено, що виражений протипухлинний ефект (відображений на активності 

PRAS40) справляє комбінація інгібіторів Akt та інгібіторів mTOR, що доводить 

різні шляхи пригнічення ферменту [300].  

Отже, PRAS40 задіяний у регуляції метаболізму й онкогенезу через Akt-

залежний та Akt-незалежний шляхи. Фосфорилювання протеїнкінази відображає 

активацію процесів онкогенезу та може бути критерієм оцінки ефективності 

протиракової терапії. 

Крім PI3K/Akt шляху, mTORC1 функціонує як низхідний компонент і для 

інших сигнальних шляхів, задіяних в онкогенезі, включаючи шлях 

Ras/Raf/Mek/Erk (MAPK). Онкосупресори p53 і LKB1 (liver kinase B1), TSC1, 

TSC2 та АМРК є негативними регуляторами mTORC1.  

Отже, в регуляцію фосфорилювання mTORC1 залучено множинні сигнальні 

шляхи, фактори росту, фактори гіпоксії, стресу та білкового забезпечення, які, 

взаємодіючи на рівні TSC1-TSC2, пригнічують TSC2, активуючи mTORC1 [381]. 

За даними багатьох досліджень, висока активність mTORC1 є основною 

причиною виникнення раку [189, 340, 411].  

p70S6K (ribosomal protein S6 kinase beta 1) – внутрішньоклітинний фермент, 

що належить до родини рибосомальних S6 серин/треонінових кіназ і кодується 

геном RPS6KB1. Відповідно до структури білка нефосфорильована p70S6K існує у 
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двох формах: в одній домен кінази p70S6K1 існує як мономер, а в іншій – як 

димер зі зміненими доменами. RPS6KB1 кодує дві ізоформи, які різняться лише 

на N-кінцях 23 амінокислотними залишками. Довша форма S6K1 містить сигнал 

N-кінцевої ядерної локалізації, тоді як коротша ізоформа S6K1 переважно 

локалізується в цитозолі [399].  

p70S6K фософрилює еIF4B і рибосомальний білок S6, що входить до складу 

малої субодиниці рибосоми 40S, і кіназу фактора елонгації еукаріотів (еEF2K), 

сприяє виживанню клітин шляхом пригнічення проапоптотичної функції BAD 

(BCL2 associated agonist of cell death). В умовах нестачі поживних речовин 

неактивна кіназа зв’язується з комплексом ініціації трансляції eIF3 (Eukaryotic 

initiation factor 3). Після мітогенної стимуляції фосфорилювання mTORC1 

призводить до дисоціації p70S6K від комплексу EIF3 та її активації. Активована, 

вона фосфорилює й активує кілька субстратів, що входять до протеїнів 

преініціативного комплексу (PIC), у тому числі комплекс eIF2B і компонент 

комплексу, що приєднується до кепу eIF4B. Також p70S6K контролює ініціацію 

трансляції, фосфорилюючи негативний регулятор eIF4A, PDCD4, стимулюючи 

його до убіквітинації та протеолізу; сприяє ініціюванню першого етапу синтезу 

білка та росту клітини через фосфорилювання SKAR (S6K1 Aly/REF-like substrate) 

(у гіперфосфорильованій формі) [362]. 

У відповідь на IGF-1 p70S6K активує елонгацію трансляції, фосфорилюючи 

eEF2K, що призводить до її пригнічення і, отже, до активації протеїну eEF2. 

Також кіназа відіграє роль у зворотній регуляції mTORC2 комплексом mTORC1 

через фосфорилювання RICTOR, що приводить до пригнічення mTORC2 і, 

відповідно, Akt1; опосередковує виживання клітин шляхом фосфорилювання 

білка BAD і перешкоджає його проапоптотичній дії; фосфорилює 

мітохондріальний URI1 (Unconventional prefoldin RPB5 interactor 1), що приводить 

до дисоціації комплексу URI1/PPP1CC. Вільний мітохондріальний PPP1CC може 

дефосфорилювати RPS6KB1 на Thr-412, що може виступати механізмом 

негативного зворотного зв'язку для антиапоптотичної функції RPS6KB1. p70S6K 

регулює TNFα-індуковану резистентність до інсуліну шляхом фосфорилювання 
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IRS1 на кількох серинових залишках, що призводить до прискореної деградації 

IRS1 і, як наслідок, до ІР. У клітинах, що мають недостатньо фосфорильованого 

функціонального комплексу, TSC1-2 істотно фосфорилює та прингічує GSK3B. 

Вказана кіназа може бути залученою до перебудови цитоскелету через 

зв’язування з нейрабіном. Внаслідок фосфорилювання mTORC1 фосфорилює й 

активує фермент біосинтезу піримідину CAD. Після активації комплексом 

mTORC1 p70S6K фосфорилює EPRS (біфункціональна аміноацил-тРНК-

синтетаза, яка кодується геном EPRS) і тим самим відіграє ключову роль у 

поглинанні ЖК адипоцитами, а також, ймовірно, в гальмуванні трансляції, 

спричиненої INF-γ [76]. 

Незалежно від інсуліну S6K фосфорилюється JNK1 на c-терміналі (S411 і 

S424). За відсутності активації IKK2 (Inhibitor kappa B kinase 2) фосфорилювання 

робить білок S6K нестабільним [485]. 

Природним інгібітором mTOR є AMPК. У ссавців існує сім субодиниць 

ізоформ AMPK, включаючи дві α-субодиниці (α1-2), дві β (β1-2) і три γ із 

підтипами (γ1-3) відповідно. Це зумовлює існування до 12 гетеротримерних 

комбінацій AMPKαβγ. Каталітичну функцію мають α-субодиниці. 

У фізіологічних умовах АМРК і mTOR працюють як злагоджена 

регуляторна система, яка забезпечує внутрішньоклітинний метаболічно-

енергетичний баланс. Проте в умовах метаболічного стресу та гіпоксії, яка 

зумовлює посилення метаболізму для генерації АТФ, АМРК блокує витрати 

енергії. Для ослаблення стресу та модуляції виживання клітин AMPK діє шляхом 

впливу на сигнальні системи через механізми фосфорилювання та 

транскрипційного контролю.  

Дві протеїнкінази активують АМРК шляхом фосфорилювання Thr-172  

α-субодиниці: LKB1 у відповідь на зміну енергетичного балансу в клітині та 

кальмодулін-залежної протеїнкінази β (CAMKKβ), яка активується через 

збільшення внутрішньоклітинного Са2+ [355]. В умовах метаболічного стресу 

LKB1 посилює активність АМПК у понад 100 разів, пригнічуючи mTOR. Крім 

того, LKB-1 активує контрольні медіатори, такі як р53, та інгібітори циклін-

залежної кінази p21Cip1 і p27Kip1 [385].  
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AMPK впливає на відновлення метаболічно-енергетичного балансу в 

клітині шляхом збільшення експресії GLUT4 та активації GLUT4-

опосередкованого поглинання глюкози в м'язах, посилення гліколізу та ліполізу, 

активації поглинання ВЖК, пригнічення синтезу тригліцеридів і фосфоліпідів 

(шляхом інактивації ферменту, залученого в їх синтез – гліцерол-3-фосфат-ацил-

трансферази), зниження синтезу холестерину (шляхом прямого фосфорилювання 

й інактивації ферменту HMGR (3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase), 

фосфорилювання SREBP1 через Ser374, яке пригнічує транскрипцію ліпогенних 

генів, включаючи ті, що кодують ацетил-коензим-А-карбоксилазу 1 (ACC1) [233, 

284]. 

Завдяки регуляторному впливу АМРК відбуваються процеси самостійного 

внутрішньоклітинного відновлення, що запобігають канцерогенезу. 

Онкопротекторні ефекти АМРК реалізуються через пригнічення mTORC1 

(шляхом пригнічення Raptor, який зв’язаний із mTOR) [50, 187, 493]; відновлення 

метаболізму глюкози через OXPHOS [241], регуляцію факторів транскрипції, 

зокрема фактора Foxo3a [144], а також завдяки активації TSC, який пригнічується 

через сигнальні шляхи PI3K/Akt і RAS/MAPK і вплив TNF-α. Пригнічення TSC 

спричиняє активацію ГТФ-зв’язуючого білка Rheb, який у свою чергу 

безпосередньо активує mTORC1 [233]. Крім того, АМРК фосфорилює ко-

активатор-1α PPAR-γ, впливаючи на експресію генів, що регулюють синтез і 

засвоєння ліпідів і мітохондріальний біогенез [228].  

У непухлинних клітинах основна роль AMPK полягає в перебудові 

метаболізму та накопиченні АМФ в умовах дефіциту АТФ шляхом активації 

окислення ЖК кислот і гліколізу. У злоякісних клітинах дефіцит АТФ 

«переключає» клітину на режим голодування (посилення гліколізу, блокування 

mTOR-шляху), але, з іншого боку, внаслідок злоякісної трансформації зупинки 

проліферації не відбувається, що спричиняє відсутність апоптозу після 

виснаження запасу поживних речовин [65]. AMPK-індукована загибель 

злоякісних клітин пов’язано також з її здатністю фосфорилювати p53. 

Фосфорильований p53 спричиняє вивільнення протиапоптичного білка BAK із 
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комплексу з Bcl-xL із подальшим посиленням апоптозу [158, 396]. У деяких 

дослідженнях доведено зниження активності АМРК у хворих на ЦД. 

Додатковим чинником стимулювання патологічної проліферації за ЦД 

(пов’язаним із mTOR) є порушення автофагії – процесу, який здійснюється 

лізосомами та спрямований на підтримку балансу між синтезом і деградацією 

клітинних елементів шляхом видалення зайвих, ушкоджених органел або старих 

протеїнів. Це так зване «внутрішньоклітинне прибирання» [401]. Співвідношення 

активності mTORC1 та АМРК визначає активність автофагії [412]. 

Гіперінсулінемія пригнічує кіназу, що стимулює автофагію ULK1 (unc-5 like 

autophagy activating kinase 1) [258]. Крім того, зниження автофагії зумовлено 

зниженням експресії генів, відповідальних за неї, зокрема LC3 і Bnip3, через 

пригнічення транскрипційного фактора FoxO3 і генів VPS34 і Atg12 через 

пригнічення FoxO1 [291]. Пригнічення автофагії спричиняє запалення, загибель 

клітин і генетичні зміни, а в умовах гіперінсулінемії за ЦД є важливим чинником 

онкогенезу та прогресування раку [49, 219]. 

Крім того, доведено, що патогенетичні чинники ЦД посилюють експресію 

стрес-індукованого білка (Tribbles homolog 3, TRB3) у багатьох органах. 

Пригнічення автофагії TRB3 вважається сполучною ланкою між діабетом і раком 

[218]. Також mTORC1 регулює автофагію шляхом пригнічення ядерної 

транслокації фактора транскрипції TFE-β [366]. 

 Канцерогенез – складний багатостадійний процес за участю екзогенних 

(довкілля, спосіб життя) й ендогенних (генетичних, гормональних, імунних) 

чинників та їх поєднань зі зміною генетичного матеріалу клітин організму та 

порушеннями в системі імунітету.  

Імовірність появи раку є то більшою, що вища інтенсивність поділу клітин, 

нижча активність клітинного імунітету та слабша система репарації ДНК. 

В.М. Дильман запропонував назвати цей стан «канкрофілією» – схильністю до 

раку. Синдром канкрофілії включає гормонально-метаболічні зсуви та порушення 

в системі імунітету, які підвищують імовірність злоякісної трансформації клітин 

під впливом екзогенних чинників, створюють сприятливі умови для виживання та 
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прогресії пухлинних клонів [45, 64]. ЦД можливо охарактеризувати станом 

канкрофілії, зумовленої комплексом гормонально-метаболічних порушень, 

зниженням активності імунних процесів і формуванням метаболічної 

імунодепресії [1].  

Хронічна активація PI3K/Akt через вплив патогенетичних чинників ЦД 

зумовлює стан надмірної активності mTOR, активації анаболічних процесів, 

підтримання виживання клітин та уникнення апоптозу. Ростові фактори (інсулін, 

IGF-1) стимулюють неконтрольований поділ клітин, прозапальні цитокіни 

формують особливе мікрооточення для пошкоджених і старіючих клітин, 

блокуючи їх апоптоз і сприяючи проліферації. Гіперглікемія активує 

транскрипційний фактор α, активований гіпоксією (HIF-α), який регулює 

виживання злоякісних клітин, mTORС1 пригнічує автофагію, ОС зумовлює 

окислення внутрішньоклітинних структур, спричиняючи хромосомні аберації та 

генні мутації. Крім того, mTOR-залежне фосфорилювання S6K1 спричиняє та 

підтримує стан ІР.  

Схематичне зображення механізмів, залучених в активації сигнальних 

шляхів, які контролюють процеси клітинної проліферації, виживання та апоптозу  

зображено на рис. 1.1.  Механізми пригнічення mTORC1 – регулятора  процесів 

клітинної проліферації, виживання та апоптозу зображено на  рис. 1.2.  

Наведені дані доводять важливу роль сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR у 

регуляції процесів метаболізму та онкогенезу. У фізіологічних умовах учасники 

даної регуляторної системи мають здатність самостійно відновлювати 

внутрішньоклітинний енергетично-метаболічний баланс. Проте в умовах 

хронічного метаболічного стресу за діабету вказана регуляторна здатність 

знижується, що дозволяє охарактеризувати ЦД як стан канкрофілії – схильності 

до раку. 
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Рис. 1.1. Механізми активації сигнальних шляхів, які регулюють процеси 

клітинної проліферації, виживання та апоптозу.   

 

 

Рис. 1.2. Механізми пригнічення mTORC1 – регулятора  процесів клітинної 

проліферації, виживання та апоптозу.   
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1.2.5. Взаємозв’язок цукрознижувальної терапії та онкоризику у хворих 

на цукровий діабет 

 

Завдяки прогресивному розвитку теоретичної та практичної медицини 

наразі хворі на ЦД мають широкий спектр препаратів ЦЗТ із різними механізмами 

дії, які беруться до уваги у виборі методу лікування пацієнтів із різними стадіями 

діабету, з урахуванням інсулінпродукуючої здатності ПШЗ, побічних ефектів і 

супутніх захворювань у кожному конкретному випадку.  

Відомо, що хворі на ЦД1 потребують замісної інсулінотерапії, а пацієнти із 

ЦД2 традиційно розпочинають терапію з таблетованих ЦЗП, проте значна частина 

з них у подальшому також потребують інсулінотерапії. 

 На сьогоднішній день пацієнтам доступні високоякісні види інсулінів і 

таблетованих ЦЗП. За механізмом дії ЦЗП поділяють на сенситайзери, до яких 

належать бігуаніди та тіазолідиндіони; секретагоги; похідні СС і 

несульфанілсечовинні препарати; інкретини – група, що включає аналоги 

глюкагоноподібного пептиду 1 (ГПП-1) та інгібітори дипептидилпептидази-4 

(ДПП-4); препарати, які гальмують всмоктування глюкози в кишечнику: 

інгібітори α-глюкозидази та ліки, що зменшують всмоктування глюкози в нирках: 

інгібітори натрій-залежного ко-транспортеру 2-го типу (іНЗКТГ-2).  

Підвищений ризик ЗН у пацієнтів із ЦД зумовлює закономірний інтерес до 

пошуку механізмів можливої асоціації ЦЗП і процесів канцерогенезу в хворих на 

діабет.  

З огляду на здатність ЦЗП знижувати глікемію є закономірним та 

очевидним, що всі групи антидіабетичних ліків пригнічують процеси 

канцерогенезу, зумовлені гіперглікемією. З іншого боку, різні механізми дії 

препаратів спричиняють додаткові плейотропні ефекти (проонкогенні або 

онкопротекторні), зумовлені їх модифікуючим впливом на діабет-асоційовані 

чинники онкогенезу, такі як гіперінсулінемія, ожиріння, хронічне запалення, 

цитокіновий дисбаланс та ОС [133, 192, 193]. 

Найбільше доказів онкопротекторних властивостей має терапія 
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метформіном, який є препаратом першої лінії в лікуванні хворих на ЦД2 [53, 57]. 

Механізм цукрознижувальної дії бігуанідів полягає в гальмуванні 

глюконеогенезу, зменшенні резистентності тканин до інсуліну, підвищенні 

утилізації глюкози м’язовою та жировою тканинами, збільшенні кількості та 

чутливості рецепторів до інсуліну, посиленні транспорту глюкози в клітину 

внаслідок активації білків-транспортерів глюкози, зменшенні всмоктування 

глюкози з травного тракту, активації аеробного гліколізу. 

Протипухлинні властивості метформіну вивчались і дискутувались. 

Зокрема, в праці S. Suissa та L. Azoulay йшлося про можливе перебільшення 

протипухлинних властивостей метформіну [397]. У дослідженні M.N. Pollak 

встановлено, що метформін справляє антиканцерогенний вплив у дозах, значно 

вищих за традиційно застосовувані для лікування хворих на ЦД [348].  

За опублікованими 2013 року результатами мета-аналізу M. Franciosi та ін., 

який включав 12 рандомізованих контрольованих досліджень і 41 дослідження-

спостереження, доведено здатність метформіну знижувати смертність, пов’язану 

із ЗН, серед хворих на ЦД2. Також доведено зниження ризику розвитку раку 

печінки, шлунку, стравоходу, ПШЗ і КРР. Натомість не знайдено асоціації між 

прийманням препарату та ризиком раку МЗ, легень, яєчників, матки, простати, 

сечового міхура, нирок і меланоми [169].  

Результати останніх досліджень довели, що терапія метформіном знижує 

ризик ЗН легень [283, 477], колоректальної локалізації [290], яєчників і МЗ [419] 

та ендометрію [406]. 

Онкопротекторні властивості метформіну наразі є доведеними та 

підтвердженими на молекулярному рівні [283, 354, 394]. Насамперед позитивний 

вплив метформіну зумовлено його здатністю зменшувати рівні інсуліну та IGF-1 – 

активаторів PI3K/Akt/mTOR сигнального шляху. Крім того, метформін впливає на 

активність mTOR через стимулювання LKB1 та AMPK – головного інгібітору 

mTOR і залежних від нього p70S6K1 і 4E-BP1 [49, 50, 395]. 

Інший механізм метформіну полягає в його здатності пригнічувати 

глюконеогенез у печінці незалежно від активності LKB1 та AMPK. Встановлено, 
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що низькі дози препарату потенціюють цей ефект через вплив на mTORС1, а 

більші – через альтернативні шляхи [108, 199, 216]. 

Активацію AMPK метформіном пов’язано також з іншими механізмами. 

Метформін зумовлює пригнічення комплексу I в мітохондріальному 

електронному транспортному ланцюгу, що спричиняє зростання співвідношення 

АМФ/АТФ та енергетичний дефіцит всередині клітини, який активує AMPK [50, 

82]. Метформін активує AMPK і через лізосомальний    шлях – AXIN/LKB1-v-

ATPase-Ragulator [484]. 

Крім того, препарат зумовлює фосфорилювання білків MDMX на Ser342, 

стабілізуючи супресор пухлин p53, а також фосфорилюючи p53 на Ser15, регулює 

AMPK-залежну зупинку клітинного циклу [198]. Альтернативні шляхи активації 

AMPK пов’язано зі стимулюванням комплексів TSC1 і TSC2, які є інгібіторами 

активності mTORС1 [225].  

AMPK незалежне пригнічення mTORC1 сигналізації зумовлено впливом 

метформіну на гуанозинтрифосфатази, пов’язані з мембранозв’язаними G-білками 

(Ras, GTPase), задіяними в передачі сигналу [247].  

Також метформін пригнічує активацію NF-kB, який контролює експресію 

генів імунної відповіді, апоптозу та клітинного циклу, а також пригнічує STAT3 

сигналінг у стовбурових клітинах раку, зменшуючи запальну реакцію та 

інтенсивність пухлинного росту [207]. 

Онкопротекторний ефект метформіну пов’язано з його здатністю 

стимулювати експресію DICER (рибонуклеаза із сімейства РНКази III), яка 

контролює РНК-інтерференцію – процес пригнічення експресії генів на різних 

стадіях за допомогою малих молекул РНК. Низький вміст DICER корелює з 

негативним прогнозом та меншим виживанням [308]. 

Лікування метформіном впливає на експресію багатьох мікроРНК, які 

модулюють кілька генів-мішеней метаболічних та онкогенних шляхів [488].  

Онкопротекторні ефекти метформіну можна розглядати також і за його 

здатністю позитивно впливати на склад мікробіоти кишечника. Доведено, що на 

тлі ЦД та ожиріння в кишечнику знижується вміст грам-позитивних бактерій 
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(здатних пригнічувати NF-κB завдяки бутират-продукуючим властивостям), а 

ліпополісахариди грам-негативних бактерій спричиняють низькорівневе 

запалення, провокуючи канцерогенез [268]. Метформін може позитивно 

змінювати склад і функцію мікробіоти [465]. 

Особливого значення набуває застосування метформіну в пацієнтів із ЗН 

органів репродуктивної системи (гормон-залежними). Знижуючи вміст інсуліну, 

метформін знижує рівень і зменшує вплив вільних статевих гормонів завдяки 

підвищенню рівня СГЗГ. Крім того, доведено синергічний вплив метформіну та 

прогестинів щодо пригнічення експресії гліоксилази – маркера прогестинової 

резистентності за раку ендометрію [487]. Шляхом пригнічення активності mTOR 

метформін регулює експресію прогестинових рецепторів у клітинах ендометрію 

та МЗ [418, 471]. 

Доведено здатність метформіну знижувати експресію цикліну D і цикліну Е, 

що сприяє пригніченню мітозу та затримці клітинного циклу в фазах G0/G1 [103, 

383]. Надмірну експресію гена цикліну D доведено за раку МЗ [200]. 

Отже, онкопротекторні властивості метформіну мають суттєву доказову 

базу як на рівні молекулярних механізмів, так і на рівні клінічних досліджень.  

Інша група ЦЗП – похідні СС домінують серед препаратів «другої лінії» для 

лікування хворих на ЦД2 через свою доступність і потужний цукрознижувальний 

ефект. Гіпоглікемічний ефект цих препаратів реалізується в двох напрямках: 

панкреатичному та позапанкреатичному. Клітинний панкреатичний вплив 

похідних СС полягає в стимуляції специфічних рецепторів, розташованих на 

мембрані β-клітин ПШЗ, які у свою чергу регулюють активність АТФ-чутливих 

К+ каналів (КАТФ). Стимуляція КАТФ-каналів спричиняє їх закриття, а також 

деполяризацію клітинної мембрани та відкриття Са2+-каналів. Підвищення 

концентрації внутрішньоклітинного кальцію супроводжується посиленням 

секреції інсуліну. 

Властивість похідних СС стимулювати секрецію інсуліну β-клітинами ПШЗ 

дозволяє пояснити можливий проонкогенний вплив препаратів даної групи через 

ефекти гіперінсулінемії та пов’язаної з нею активації внутрішньоклітинних 
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регуляторних систем, задіяних у канцерогенезі [398, 261]. На користь такого 

впливу представників цієї групи препаратів вказують дані численних досліджень 

[93, 94, 135, 407]. Інші дослідження не доводять достовірного впливу препаратів 

цієї групи на ризик виникнення раку [104]. 

Результати порівняльного аналізу багатьох досліджень свідчать, що 

онкоризик у хворих, які приймають похідні СС, є неоднозначним і залежить від 

генерації препаратів, їх спорідненості з рецепторами ПШЗ, диференційованої 

експозиції інсуліну [201]. В аналізі, проведеному Y. Chen та ін. є висновок про 

збільшення онкоризику в хворих, які приймають похідні СС, порівняно з таким у 

тих, хто застосовує метформін, але достовірного впливу стимуляторів інсуліну на 

частоту ЗН не виявлено [122]. 

Є дослідження, які доводять потенційні онкопротекторні властивості 

похідних СС, пов’язані з їх механізмом дії. Зокрема, антиканцерогенний вплив 

засобів даної групи можна пояснити дією кількох механізмів: пригнічення 

фактора росту ендотелію судин і неоваскуляризації ЗН, пригнічення матричних 

металопротеаз – цинк-залежних ендопептидаз, які спричиняють деградацію 

компонентів позаклітинного матриксу та зменшують проліферацію та інвазійність 

ракових клітин. Хлорпропамід має вибіркову здатність пригнічувати активність 

шляху Akt у ракових клітинах, що приводить до зупинки росту клітин та апоптозу 

ракових клітин in vitro та in vivo. Крім того, похідні СС знижують рівень TNF-α та 

кількість рецепторів до TNF-α в ракових клітинах, сприятливо впливаючи на 

мікрооточення пухлини. Доведено також антиоксидантний ефект препаратів 

вказаної групи, зумовлений їх впливом на АТФ-залежні К+-канали та активацією 

антиоксидантних систем організму, здатних пригнічувати клітинний ріст через 

індукцію апоптозу [201, 342]. 

Відомо, що глімепірид знижує ІР, діючи як інсулін-сентитайзер через 

посилення поглинання глюкози печінкою, м’язами, периферичними тканинами та 

завдяки пригніченню глюконеогенезу в печінці [248, 315, 318]. Доведено також 

антиатерогенні, протизапальні, антиатеросклеротичні й антиагрегаційні 

властивості препарату [37, 55]. У даному випадку наводяться позитивні ефекти 
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препаратів даної групи в терапії пацієнтів із ЗН, проте не в профілактиці ЗН. 

Отже, питання про канцер-пов’язані ефекти похідних СС залишається 

актуальним для вивчення, оскільки сучасні дослідження на молекулярному рівні 

доводять нові потенційні онкопротекторні ефекти препаратів цієї групи.  

Тіазолідиндіони (глітазони, активатори PPAR-γ-рецепторів), група 

лікарських засобів – сенситайзерів інсуліну. Механізм дії цих препаратів 

пов’язано зі стимуляцією ядерних PPAR-γ-рецепторів і зменшенням ІР. Ці 

рецептори розташовано переважно в жировій тканині, менше – в м’язах і печінці. 

Впливаючи на PPAR-γ-рецептори жирової тканини, глітазони зменшують 

вивільнення ВЖК – медіаторів ІР, поліпшуючи інсулінову чутливість тканин, 

зокрема печінки та м’язів. Основним місцем дії тіазолідиндіонів є неабдомінальна 

жирова тканина, хоча препарати поліпшують чутливість до інсуліну всіх тканин 

організму. Є дані, що тіазолідиндіони – єдина група ЦЗП із подібним впливом на 

жирову тканину, для бігуанідів такий ефект не характерний [31]. 

Через вплив на ІР піоглітазони справляють онкопротекторний ефект, 

зумовлений зниженням гіперінсулінемії. Проте сучасні дані свідчать, що тривале 

приймання високих доз піоглітазону може збільшувати ризик раку сечового 

міхура [404]. За результатами дослідження J.D. Levis та ін., нетривале приймання 

піоглітазону не впливає на ризик ЗН сечового міхура, проте вживання препарату 

понад 2 роки збільшує ризик даного раку [162, 282]. Здатність піоглітазону 

потенціювати онкопроцеси доведено в інших дослідженнях. Зокрема, P.A. Nguyen 

та ін. довели, що терапія піоглітазоном, а також інсулінотерапія збільшують ризик 

раку легень, печінки і ПШЗ [322]. У дослідженні А. Ferrara та J.D. Lewis 

достовірного ризику ЗН 10 локалізацій (без урахування ЗН сечового міхура) для 

хворих на терапії піоглітазоном не підтверджено, за виключенням меланоми та 

неходжкінської лімфоми [162, 282]. За висновками C. Koro та ін., терапія 

тіазолідиндіонами не збільшує ризику ЗН товстої кишки, простати та МЗ [264]. 

Результати досліджень A. Galli та ін. підтвердили позитивні властивості 

тіазолідиндіонів за раку ПШЗ за рахунок пригнічення росту клітин через 

стимулювання диференціації клітин панкреатичної протоки (через PPAR-γ-шлях), 
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а також внаслідок пригнічення фібринолітичної активності, опосередкованої 

тіазолідиндіонами, через шлях, не пов’язаний із PPAR [171]. 

У дослідженні Y.H. Feng та ін. доведено роль розіглітазону в підвищенні 

чутливості злоякісних клітин МЗ і ПШЗ до хіміотерапії, що пояснюється 

здатністю розіглітазону активувати PTEN (Phosphatase and tensin homolog) – 

ліпідну фосфатазу, яка відповідає за регуляцію сигнального шляху PI3K. 

Вказаний ефект сприяє апоптозу та зупиняє клітинний цикл у фазі G1. У цьому ж 

дослідженні доведено роль метформіну в зниженні хеморезистентності за раку за 

рахунок АМРК-пов’язаних механізмів [160]. 

Група інкретинів належить до новітніх ЦЗП і включає аналоги ГПП-1 та 

інгібітори ДПП-4. Відомо, що близько 60% постпрандіального інсулінового 

ефекту зумовлено інкретинами. ГПП-1 належить до інтестинальних 

інсулінотропних гормонів. Він синтезується L-клітинами дистального відділу 

тонкого кишечника. ГПП швидко метаболізується під впливом ДПП-4, внаслідок 

чого пригнічується його інсулінотропний вплив. 

Механізм дії аналогів ГПП-1 полягає у прямій або опосередкованій 

активації рецепторів ГПП-1 у відповідь на приймання їжі. Їх основними 

властивостями є: стимуляція секреції інсуліну β-клітинами, пригнічення синтезу 

глюкагону, пригнічення моторики ШКТ, сповільнення евакуації шлунку, 

зменшення всмоктування глюкози, пригнічення апетиту та прискорення відчуття 

насичення, зменшення кількості спожитої їжі [40]. Крім того, аналоги ГПП 

справляють гіполіпідемічну дію, зменшують ОС, гальмують апоптоз β-клітин, 

сприяють проліферативним процесам [46]. Інгібітори ДПП-4 менш значуще 

підвищують рівень ГПП-1, проте стимулюють підвищення рівня 

гастроінтестинального поліпептиду 1 (ГІПП-1). Інгібітори ДПП-4 справляють 

близькі до таких аналогів ГПП-1 ефекти, проте слабші [321]. 

Результати досліджень доводять, що використання інгібіторів DPP-4 і, 

можливо, агоністів рецепторів ГПП-1 (як ЦЗП другої або третьої ліній) може 

зумовлювати більший ризик виникнення холангіокарциноми в дорослих із ЦД2 

порівняно з таким похідних СС і тіазолідиндіонів [68]. 
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Численні дослідження стосуються оцінки ризику раку ПШЗ у хворих, які 

приймають інкретини, оскільки вказані ліки мають здатність впливати на 

екзокринну функцію залози та спричиняти запальні зміни та проліферацію її 

клітин [351]. Проведено також численні дослідження відносно зв’язку терапії 

інкретинами та раку ПШЗ [212, 170, 176, 138, 272, 77]. Результати досліджень є 

суперечливими, оскільки вони різнилися за дизайном, критеріями включення та 

періодом спостереження. За даними L.M. Knapen достовірної асоціації між 

терапією інкретинами та раком ПШЗ не виявлено, проте знайдено вищий ризик 

раку ПШЗ у пацієнтів із нетривалим прийманням інкретинів, ніж у хворих, які 

застосовують ліки довгий час [262].  

Багато досліджень підтвердили безпеку інкретинової терапії щодо раку 

ПШЗ [216, 314, 421] і КРР [68, 69]. Проте залишаються актуальними застереження 

щодо застосування інкретинів у пацієнтів з обтяженим родинним анамнезом щодо 

медулярного раку щитоподібної залози [424]. 

Одним із супутніх висновків дослідження LEADER було збільшення 

загальної кількості ЗН на тлі лікування ліраглютидом порівняно з плацебо, хоча 

достовірного статистичного аналізу цих даних проведено не було [319]. Тому ці 

питання вимагають детальнішого вивчення. 

Велику кількість наукових досліджень присвячено вивченню ризику ЗН у 

пацієнтів із ЦД, які отримують інсулінотерапію. Інсулін активує процеси 

онкогенезу кількома шляхами. Перший із них – стимулювання PI3K/Akt/mTOR 

сигнального шляху як через власні IR, так і через IGF-1R. Інший шлях – 

стимулювання ліпогенезу та збільшення ІМТ, що спричиняє ІР, гіперінсулінемію, 

гіперглікемію, ОС і хронічний запальний стан [419].  

Крім того, в лікуванні пацієнтів із ЦД2 практично неможливо досягти 

фізіологічної концентрації інсуліну шляхом екзогенного введення, оскільки через 

ІР виникає потреба у високих дозах інсуліну, інсулінотерапія провокує вторинну 

ІР, формуючи замкнуте коло, провокативне для неоплазій [419]. 

Напрацьовано значну доказову базу щодо гіперінсулінемії як чинника 

онкогенезу, надто органів репродуктивної системи [203, 244, 369]. Доведено 
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вплив інсулінотерапії на ризик раку ПШЗ і товстого кишечника [105, 279, 392, 

393]. Проте в іншому дослідженні підвищеного ризику раку ендометрію, 

спричиненого інсулінотерапією, виявлено не було [411]. 

Закономірним є дослідження впливу аналогів інсуліну на канцерогенез, 

оскільки ці види інсуліну мають у 6-8 разів вищу спорідненість із IGF-1R, ніж 

людський інсулін [269]. 

Опубліковані 2012 року результати дослідження виявили підвищений ризик 

раку ПШЗ у хворих із недовгим застосуванням людського інсуліну та інсуліну 

гларгін, а також підвищений ризик раку простати та знижений ризик КРР. Щодо 

випадків раку ПШЗ автори припускають існування T3cDM, зумовленого 

пошкодженням залози онкопроцесом, що і визначає потребу в ранній 

інсулінотерапії [128]. 

В іншому дослідженні доведено вплив інсулінотерапії на ризик раку ПШЗ, а 

також колоректального, проте не знайдено кореляції з частотою раку МЗ, 

простати та гепатоцелюлярного раку [229]. 

У дослідженні R. Ruiter та ін. доведено підвищений ризик раку МЗ на тлі 

лікування гларгіном [367]. У праці P.J. Peeters та ін. також виявлено підвищений 

ризик раку МЗ, проте лише в тих жінок, які впродовж 3 років перед переведенням 

на аналоги інсуліну (гларгін) отримували людський інсулін [344]. 

Навпаки, в міжнародному багатоцентровому дослідженні, яке включало 

аналіз 3 050 випадків раку МЗ у пацієнтів із Великобританії, Канади та Франції, 

дійшли висновку, що інсулін гларгін не підвищує ризик раку МЗ порівняно з 

іншими видами інсуліну [188].  

У міжнародному багатоцентровому дослідженні із залученням статистичних 

даних про пацієнтів із Великобританії, Швеції, Норвегії, Данії, підвищеного 

ризику ЗН у хворих на аналогах інсуліну (детемір і гларгін) порівняно з таким для 

пацієнтів на людському інсуліні виявлено не було. Суперечливі результати 

дослідники пояснюють неоднорідністю порівнюваних груп [102]. 

Дослідження CARING довело збільшення ризику раку колоректальної 

локалізації (без статевих відмінностей) і раку ендометрію в жінок, а саме – в 
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пацієнтів впродовж першого року застосування даного інсуліну. Результати 

частково пояснювали тим, що, як правило, аналоги інсуліну застосовували після 

періоду інсулінотерапії людським інсуліном і, можливо, декомпенсація ЦД (як 

показання до призначення аналогів) була ознакою раку [252]. 

Інгібітори α-глюкозидази – препарати, які конкурентно пригнічують 

ферменти ШКТ, що беруть участь у розщепленні та всмоктуванні вуглеводів. Їх 

застосування приводить до зменшення засвоювання вуглеводів з їжі. 

Проведений мета-аналіз 13 досліджень довів підвищений загальний ризик 

раку від застосування інгібіторів α-глюкозидази (ОR=1,10, 95% СІ 1,05-1,15) 

[466]. У дослідженні C.M. Shin та ін. ризик КРР в пацієнтів на вказаній терапії не 

було доведено [390]. За результатами іншого дослідження препарати даної групи 

не збільшували ризик гепатокарциноми, на відміну від терапії похідними СС та 

інсуліном [393]. 

НЗКТГ-2 експресується в проксимальних ниркових канальцях, відповідає за 

реабсорбцію більшої частини відфільтрованої глюкози з просвіту канальців. 

Інгібітори НЗКТГ-2 знижують концентрацію глюкози в крові за рахунок 

незалежного від інсуліну зниження реабсорбції глюкози в ниркових канальцях, 

тобто стимуляції її виведення з сечею [57]. 

Наразі інгібітори НЗКТГ-2 посідають одне з домінуючих місць серед 

препаратів інших груп. Доведено плейотропні ефекти даних сполук. У 

дослідженні EMPA-REG OUTCOME продемонстровано позитивний вплив і 

безпечність застосування вказаних засобів у хворих на ЦД2 із ССЗ. Крім того, 

інгібітори НЗКТГ-2 справляють сприятливий вплив на нирки, знижують 

співвідношення альбумін/креатинін, а також рівень сечової кислоти в крові [62, 

408]. 

Гліфлозини є відносно новою групою ЦЗП, тому дані щодо їх онкологічної 

безпеки є обмеженими. Разом із тим відомо, що протиканцерогенний вплив 

препаратів даної групи можна пов’язати з їх цукрознижувальним ефектом, 

позитивним впливом на ОС, а також з їх здатністю знижувати надмірну масу тіла, 

адже ожиріння визнано незалежним чинником онкогенезу [50]. 
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У дослідженні Y. Kim та ін. виявлено підвищений ризик раку МЗ і сечового 

міхура на тлі терапії дапагліфлозином [259], хоча в інших дослідженнях такого 

зв’язку не знайдено [289, 352, 387]. У дослідженні H. Tang вплив інгібіторів 

НЗКТГ-2 на ризик раку шкіри також не було підтверджено [405]. 

Наведені дані доводять зв’язок ЦЗП різних груп із захворюваністю на ЗН. 

Потужність антиканцерогенного впливу зумовлено здатністю препаратів 

впливати на патогенетичні чинники канцерогенезу. Крім цукрознижувального 

ефекту та впливу на ОС, практично всі групи препаратів, крім інсуліну, знижують 

ІР через прямий вплив (метформін, тіазолідиндіони) та опосередковано, через 

зниження ІМТ (інгібітори α-глюкозидази, блокатори НЗКТГ-2), через посилення 

поглинання глюкози печінкою, м’язами, периферичними тканинами (похідні СС), 

через вплив на гіпоталамічні центри насичення та завдяки сповільненій евакуації 

їжі з ШКТ (інкретини). Зниження ІМТ сприяє корекції метаболічних і 

гормональних порушень, пов’язаних з ожирінням. Крім зазначених впливів на 

фізіологічному рівні, ці ефекти сприяють нормалізації внутрішньоклітинних 

систем регуляції метаболізму та виживання.  

Інсулін з огляду на його цукрознижувальні властивості, безсумнівно, 

справляє потужний антиканцерогенний ефект. Натомість стан ІР і застосування 

високих і фізіологічно необґрунтованих доз препаратів інсуліну провокує його 

проліферативні ефекти. Тому перевага метаболічних або онкогенних впливів 

інсуліну визначається його рецепторною сприйнятливістю, обґрунтованістю 

призначення та правильним дозуванням. 

 

Висновки до розділу 1 

Отже, проаналізувавши інформацію з наукових джерел щодо сучасного 

уявлення про поширеність, ризик та механізми асоціації  ЦД та ЗН можливо 

виокремити наступні положення.  

Результати численних наукових досліджень доводять підвищений ризик ЗН 

у хворих на ЦД. Більшу доказову базу має асоціація ЗН і ЦД2, переконливих 

даних про збільшення ризику раку в хворих на ЦД1 немає.   



93 
  

 

Вікова залежність ЗН доводить їх асоціацію з процесами старіння. Згідно з 

теорією еволюційного відбору генів, експресія генів-онкосупресорів у старшому 

віці зворотньо корелює з їх експресією в молодому віці, залежною від ступеня 

впливу хронічних епігенетичних дисрегуляторних чинників. Окрім того, старіння 

супроводжується імуносенесценцією та втратою ефективного імунного контролю 

над процесами, пов’язаними з клітинним виживанням.  

Ожиріння, котре притаманне 80% хворих на ЦД2, визнано потужним  

чинником онкогенезу через поєднання метаболічних і гормональних порушень. 

Чинниками онкогенезу, асоційованими з ожирінням, є ІР, гіперінсулінемія, 

збільшення біодоступності IGF-1, хронічне неспецифічне запалення, активація 

імунозапальної системи організму, зміна мікробіоти кишечника, пригнічення 

імунологічного контролю, активація периферичного синтезу статевих гормонів. 

Доведено  вплив ожиріння на розвиток постменопаузального раку гормон-

залежних органів у жінок: МЗ, ендометрію, яєчників за рахунок гіперестрогенемії 

та лептинорезистентності. 

Цитокіновий дисбаланс у хворих з ожирінням також сприяє канцерогенезу. 

Прозапальні цитокіни зменшують експресію генів онкосупресорів, 

транскрипційну активність генів IRS-1, GLUT-4, адипонектину в жирових 

клітинах, пригнічують апоптоз, спричиняють генералізацію в клітинній мембрані 

активних форм кисню і супероксид-радикалів, формують мікросередовище, 

сприятливе для виживання злоякісних клітин, безпосередньо впливають на 

внутрішньоклітинні системи, залучені в регуляції  метаболізму та онкогенезу. 

Інсулін та ІGF-1 – головні активатори сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR. 

Хронічна гіперінсулінемія зумовлює мітогенні та антиапоптичні ефекти, пов’язані 

з активацією клітинного циклу та пришвидшеним переходом від G1 до S-періоду 

інтерфази. Надмір інсуліну сприяє синтезу ІGF-1 в печінці та збільшує 

біодоступність даного фактора росту. 

Некоригована гіперглікемія та активація альтернативних шляхів 

перетворення глюкози спричиняють накопичення вільних радикалів, продуктів 

ПОЛ, зменшують активність антиоксидантних систем, спричиняючи ОС, 



94 
  

 

ендогенний чинник пошкодження ДНК, що зумовлює появу хромосомних 

аберацій. Гіперглікемія пригнічує рецептори, активовані проліфератором 

пероксисом PPARγ, посилюючи запальні процеси, а також, збільшуючи вміст 

індукованого гіпоксією транскрипційного фактора-α, спричиняє антиапоптичні 

ефекти. Через здатність активувати транспортери цинку, гіперглікемія сприяє 

інвазії та метастазуванню раку. 

Сигнальний шлях PI3K/Akt/mTOR – універсальний шлях, через який 

реалізуються не лише метаболічні, а й проліферативні ефекти інсуліну. 

Активаторами комплексу mTORС1, окрім інсуліну є ІGF-1, амінокислоти, 

цитокіни, глікемія, енергетичний баланс, а  комплексу mTORС2 – тільки ростові 

фактори. Хронічна активація PI3K/Akt/mTOR у хворих на ЦД може привести до 

неспроможності відновлювального впливу інгібіторів даної сигнальної системи та 

до активації патологічної проліферації.  

Доведений взаємозв’язок між ЗН та ЦД через вплив ЦЗП, завдяки їх 

властивостям, пов’язаним з онкогенезом як на позаклітинному так і на 

внутрішньоклітинному рівнях. Плейотропні властивості ЦЗП можуть бути 

використаними в онкології. 

Таким чином, наведені дані доводять, що хронічні дисметаболічні 

порушення за ЦД створюють потужні передумови для розвитку ЗН. В 

майбутньому закономірно очікувати зростання показників онкологічної 

захворюваності та смертності за рахунок когорти пацієнтів із ЦД. Тому, вивчення 

епідеміології ЗН, чинників ризику, механізмів розвитку злоякісних захворювань 

дозволить з`ясувати основні клініко-діагностичні критерії формування 

онкологічної захворюваності в пацієнтів із ЦД та оцінити вплив ЦЗТ.   

Беручи до уваги здатність ЦЗП впливати на параметри метаболізму загалом, 

в певній мірі, можливо стверджувати, що захворюваність на ЗН пов’язана з 

метаболічними ефектами протидіабетичних середників та ефективністю ЦЗТ. 

Сучасна протиракова терапія набуває таргетного спрямування з впливом на 

конкретні компоненти внутрішньоклітинних систем протипухлинного контролю, 

тому дослідження активності шляху PI3K/Akt/mTOR в хворих на ЦД дозволить 
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оцінити вплив метаболічних порушень в якості позаклітинних та 

внутрішньоклітинних епігенетичних факторів онкогенезу за ЦД, а також стане 

обґрунтуванням необхідності та добору способів їх корекції. Наведені дані  

доводять, що ЦЗТ пацієнтів з ЦД2 повинна мати як кардіоцентричне так і 

онкоцентричне профілактичне спрямування.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика епідеміологічного аналізу онкологічних 

захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом 

 

 Протягом дослідження дотримувались принципів біоетики: основних 

положень конвенції ради Європи про права людини та біомедицину (від 

04.04.1997 р.), GCP (1996), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації 

про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю 

людини (1964-2000 рр.) і наказу МОЗ України №281 від 01.11.2000 р. 

 Відповідно до мети та поставлених завдань було розроблено структуру 

дослідження, яка передбачала два етапи. Перша частина включала 

ретроспективно-аналітичне епідеміологічне дослідження вперше виявлених ЗН у 

хворих на ЦД мешканців Івано-Франківської області в період 2012-2016 рр.  

 Залучення хворих із ЗН, діагностованими у вказаний період, обґрунтовано 

запланованою в дослідженні оцінкою 5-річного виживання пацієнтів із ЗН, 

виявленими на тлі ЦД. 

 Матеріалами, використаними у вказаній частині дослідження, були: 

- звіт про хворих на злоякісні новоутворення серед мешканців Івано-

Франківської області за період 2012-2016 рр. (форма № 35, затверджена 

Наказом МОЗ України від 27.12.2005 р. № 760); 

- бюлетені національного канцер-реєстру України (НКРУ) № 15-19 за період 

2012-2016 рр.; 

- дані регіонального (обласного) канцер-реєстру – підрозділу НКРУ, створеного 

на базі обласного клінічного онкологічного диспансеру, Наказ МОЗ України 

№ 10 від 22.01.1996 р. (від 29.12.2016 р. Комунальний заклад (КЗ) 

«Прикарпатський клінічний онкологічний центр», від 08.10.2019 р. 

Комунальне неприбуткове підприємство (КНП) «Прикарпатський клінічний 

онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»); 
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- медичні карти стаціонарних хворих (форма 003/0, затверджена Наказом МОЗ 

України від 26.07.1999 р. № 184); 

- медичні карти амбулаторних пацієнтів (форма 025/0, затверджена Наказом 

МОЗ України від 14.02.2012 р. № 110); 

- державна статистична форма звітності № 12 «Звіт про захворювання, 

зареєстровані в хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-

профілактичного закладу»; 

- таблиця РН-2М «Розподіл постійного населення за статтю і віком» Головного 

управління статистики в Івано-Франківській області. 

Базами для проведення епідеміологічного дослідження були: 

- КЗ «Прикарпатський клінічний онкологічний центр» (від 08.10.2019 р. КНП 

«Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської 

обласної ради»); 

- КЗ Івано-Франківська обласна клінічна лікарня (від 30.10.2019 р. КНП 

«Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»); 

- районні та міські лікарні Івано-Франківської області і міста Івано-

Франківськ.  

Відомості про пацієнтів із ЗН, діагностованими у хворих на ЦД впродовж 

2012-2016 рр., а також про померлих з даної вибірки, отримані при аналізі даних 

регіонального (обласного) канцер-реєстру в частині обліку супутніх захворювань 

(зокрема ЦД). Використовуючи дані реєстру, було опрацьовано та проаналізовано 

архівні документи: медичні карти пацієнтів Прикарпатського онкологічного 

центру, ОКЛ м. Івано-Франківськ і медичних закладів Івано-Франківської області 

за період 2012-2016 рр.  

Відомості про клінічні характеристики хворих на ЦД, тривалість, важкість, 

компенсацію ЦД, ЦЗТ отримано від ендокринологів медичних закладів Івано-

Франківської області. 

Проведенню епідеміологічного дослідження передувало офіційне письмове 

звернення адміністрації Івано-Франківського національного медичного 

університету (ІФНМУ) до керівників медичних закладів Івано-Франківської 
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області щодо надання можливості вивчати архівні дані в рамках виконання 

наукового дослідження. 

Критерієм включення пацієнтів до епідеміологічного аналізу було 

діагностування ЗН після встановлення ЦД.  

Використано такі методи епідеміологічного аналізу:  

− описово-оцінювальні (кількісно-статистична оцінка): визначення чинників 

ризику та напрямків профілактики ЗН у хворих на ЦД2;  

− аналітичні прийоми: математичні методи кореляції та регресії для перевірки 

та оцінки гіпотез про чинники ризику;  

− прийоми прогнозування ризику ЗН (математичне моделювання). 

Інформація про кожного пацієнта включала показники віку, статі, зросту, 

маси тіла, ІМТ. У хворих із ЗН аналізували локалізацію ЗН, характеристику 

злоякісних пухлин згідно з класифікацією TNM, показники виживання та 

смертності; в хворих на ЦД додатково аналізували тривалість ЦД і вид ЦЗТ 

впродовж року перед виявленням ЗН, компенсацію діабету за показниками 

HbA1c, ЦЗТ після лікування ЗН. 

Схематичне зображення плану епідеміологічного дослідження представлено 

на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Схема епідеміологічного дослідження злоякісних новоутворень у хворих на ЦД. 
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Для характеристики пухлин використовували шосте видання класифікації 

TNM, узгодженої з Американським об’єднаним комітетом раку (American Joint 

Committee on Cancer – AJCC). Система TNM включає клінічну класифікацію, що 

відображає анатомічне поширення пухлини, та патогістологічну класифікацію. 

TNM класифікація передбачає уніфікований підхід до діагностики: чітке 

встановлення локалізації пухлини та її метастазів, дослідження морфологічної 

будови, визначення концентрації пухлинних маркерів та оцінка загального стану 

пацієнта. 

Для опису анатомічного поширення злоякісної пухлини використовують 

категорії Т (tumour), N (nodulus), M (metastasis): Т – первинна пухлина, 

локалізована в одному з органів; N – наявність або відсутність метастатичного 

ураження в реґіонарних лімфатичних вузлах (ЛВ), які фільтрують лімфу від 

первинної пухлини; М – наявність або відсутність метастатичного ураження 

інших органів або інших груп ЛВ. 

До відповідних символів для характеристики кожної з категорій додають 

цифровий показник: Т0, Т1, Т2, Т3, Т4; N0, N1, N2, N3; М0, М1. У разі виявлення 

пухлини на стадії in situ використовують індексацію літерами – Tis, за 

неможливості оцінити поширення пухлини: х – (Tх, Nх). Для кожної злоякісної 

пухлини застосовують клінічну та патогістологічну класифікацію [26].  

Клінічна класифікація (cTNM) включає дані клінічного, рентгенологічного, 

ендоскопічного, ультразвукового, морфологічного та інших обстежень, виконаних 

перед початком лікування. Існують такі градації первинних пухлин (Т): Тх – 

первинна пухлина не може бути визначена; Т0 – дані про первинну пухлину 

відсутні; Tis – carcinoma in situ; T1, T2, T3, T4 – категорії, що відображають 

розмір, місцевий ріст і поширення пухлини. Встановлення Т-категорії необхідно 

для визначення локалізації пухлини, її розміру та встановлення взаємозв’язку із 

сусідніми структурами. 

N-градація відображає інформацію про реґіонарні ЛВ, згідно з якою:     Nх – 

ЛВ неможливо оцінити на предмет метастатичного ураження; N0 – метастази в 

ЛВ відсутні; N1, N2, N3 – метастази в реґіонарних ЛВ із первинної пухлини. 
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Збільшення ЛВ можна оцінювати шляхом пальпації, за допомогою 

ультразвукового сканування, а також за даними КТ, МРТ, ПЕТ. 

M-категорія – інформація про віддалені метастази (М): Mх – не можна 

оцінити наявність віддалених М; M0 – немає відділених М; M1 – наявні віддалені 

М. Оцінка метастатичного ураження здійснюється клінічно та за допомогою КТ, 

МРТ, ПЕТ і ультразвукової візуалізації; ураження кісток діагностують 

рентгенологічно та за допомогою сцинтиграфії. 

Патогістологічна класифікація (pTNM) ґрунтується на даних гістологічних 

досліджень. Для опису первинної пухлини pT використовують такі градації: pTх – 

первинна пухлина не може бути оцінена морфологічно; pT0 – немає 

морфологічних ЗНнак ЗН; pTis – carcinoma in situ; pT1, pT2, pT3, pT4 – 

морфологічне підтвердження первинної пухлини. Опис реґіонарних ЛВ (pN): pNх 

– ЛВ не можуть бути оцінені морфологічно; pN0 – немає морфологічного 

підтвердження метастатичного ураження ЛВ; pN1, pN2, pN3 – морфологічне 

підтвердження метастатичного ураження pN.  

Важливим показником патогістологічної класифікації є ступінь 

диференціації пухлини (G): Gх – ступінь диференціації не може бути визначений; 

G1 – високодиференційована пухлина; G2 – помірно диференційована пухлина; 

G3 – низькодиференційована пухлина; G4 – недиференційована пухлина. 

Патогістологічна градація (GTNM) має важливе прогностичне значення для 

деяких видів раку, зокрема МЗ, де ЗН оцінюють додатково за дев’ятибальною 

шкалою Elston-Ellis, та ПМЗ, застосовуючи значення G для оцінки за шкалою 

Глісона (Gleason) [26]. 

Групування за стадіями здійснюють після оцінки T-, N-, M- і/або pT-, pN-, 

pM-категорій. Інформація про ТNM/pTNM і стадія залишаються незмінними, їх 

записують у медичну документацію, фіксують у канцер-реєстрі. Клінічна стадія є 

підставою для вибору лікування та оцінки його ефективності. Патогістологічне 

дослідження пухлини надає інформацію для визначення прогнозу перебігу 

захворювання. 

Згідно з TNM-класифікацією для анатомічного опису поширення злоякісної 
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пухлини використовують 7 категорій Т (Тх, Т0, Tis, T1, T2, T3, Т4), 5 категорій N 

(Nх, N0, N1, N2, N3) і 2 категорії М (М0, М1), що дозволяє виконати кодування 

багатьох варіантів TNM. Варіанти TNM групують за стадіями. Виділяють 5 стадій 

розповсюдження злоякісної пухлини, які позначають римськими цифрами: 0, І, ІІ, 

ІІІ, IV. Для кожної локалізації раку прийнято відповідне групування за стадіями, в 

якому враховано анатомічні особливості інвазії пухлини, особливості 

метастатичного ураження реґіонарних ЛВ. 

Вибір схеми лікування залежить від стадії захворювання та загального стану 

хворого. Як правило, виключно хірургічне лікування вважається адекватним для 

злоякісних пухлин І стадії та для окремих локалізацій ІІ стадії. У випадку пухлин 

ІІ і ІІІ стадії застосовують комбіновані та комплексні схеми лікування (операції, 

хіміо-, променеву терапію, гормонотерапію). Хворі на рак IV стадії підлягають 

симптоматичному або паліативному лікуванню [26]. 

До етапу лабораторних досліджень  були залучені пацієнти з найбільш 

поширеними злоякісними пухлинами, виявленими при епідеміологічному 

дослідженні: МЗ, ендометрія, ПШЗ та з КРР. Визначення стадій ЗН проводили з 

урахуванням характеристик клінічної класифікації TNM (6-го перегляду), залежно 

від локалізації.  

TNM класифікація раку МЗ: 

Т – первинна пухлина; 

Тх – недостатньо даних для оцінки первинної пухлини; 

Т0 – первинна пухлина не визначається; 

Tis – преінвазійна карцинома: carcinoma in situ;  

Т1 – пухлина до 2 см у найбільшому вимірі; 

Т2 – пухлина до 5 см у найбільшому вимірі; 

Т3 – пухлина понад 5 см у найбільшому вимірі; 

Т4 – пухлина будь-якого розміру з поширенням на грудну стінку або шкіру. 

Реґіонарними ЛВ МЗ є: пахвові (нижні, середні, апікальні), підключичні, 

внутрішні, надключичні (на боці ураження).  

Nх – недостатньо даних для оцінки реґіонарних лімфатичних вузлів; 
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N0 – немає ЗНнак метастатичного ураження реґіонарних лімфатичних вузлів; 

N1 – М у рухомих аксилярних ЛВ; 

N2 – М в аксилярних ЛВ, фіксовані один до одного або до інших структур; 

N3 – М у внутрішніх ЛВ МЗ.  

Будь-які інші ЛВ (крім зазначених реґіонарних), уражені М, позначаються 

як віддалені M1. 

Mх – недостатньо даних для оцінки віддалених М;  

М0 – немає ознак віддалених М;  

М1 – наявні віддалені метастази. 

 Стадії раку МЗ за класифікацією TNM наведено в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1  

Стадії раку молочної залози за характеристиками TNM 

 

Стадія 0 Tis N0 М0 

Стадія I T1 N0 M0 

Стадія IІА T0, 1 N1 M0 

T2 N0 M0 

Стадія IIB T2 N1 M0 

T3 N0 M0 

Стадія IIIA T0, 1, 2, 3 N2 М0 

Стадія IIIB Т4 будь-яке N M0 

будь-яке T N3 M0 

Стадія IV будь-яке T будь-яке N M1 

 

TNM класифікація раку тіла матки: 

Т – первинна пухлина; Tx, T0, Tis – як для інших локалізацій; 

T1 – пухлина, обмежена тілом матки; 

T1а – пухлина, обмежена ендометрієм; 
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T1b – пухлина, що проростає в міометрій до ½ його товщини; 

T1с – пухлина, що проростає на глибину >½ товщини міометрію; 

T2 – пухлина розповсюджується на шийку матки, але не виходить за межі матки; 

T2а – розповсюдження лише по залозах шийки матки; 

T2b – інвазія пухлини в тканини шийки матки;  

T3 – локальне та/або місцеве розповсюдження, що відповідає Т3а, b, N1: 

T3a – пухлина розповсюджується (безпосередньо або метастатично) 

на серозну оболонку та/або придатки матки та/або ракові клітини, виявлені 

в асцитичній рідині або змиві з черевної порожнини; 

T3b – ураження піхви;  

Т4 – пухлина розповсюджується на слизову оболонку сечового міхура та/або 

кишки або далеко за межі тазових органів. 

Стадії раку тіла матки за класифікацією TNM наведено в табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Стадії раку тіла матки за характеристиками TNM 

 

Стадія 0 Tis N0 М0 

Стадія IA T1a N0 M0 

Стадія IB T1b N0 M0 

Стадія IC T1c N0 M0 

Стадія IIA T2a N0 М0 

Стадія IIB T2b N0 М0 

Стадія IIIA Т3а N0 M0 

Стадія IIIB Т3b N0 M0 

Стадія IIIC T1–3 N1 M0 

Стадія IVA Т4 N0, N1 M0 

Стадія IVB T1–4 N0, N1 Ml 
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Реґіонарними ЛВ для раку тіла матки є: тазові, клубові, крижові і 

парааортальні.  

Nх, N0 – як для інших локалізацій;  

N1 – М у тазових та/або парааортальних ЛВ; 

Mх, М0, М1 – як для інших локалізацій. 

TNM класифікація раку ПШЗ:  

Т – первинна пухлина; Tх, Т0, Tis – як для інших локалізацій; 

Т1 – пухлина, обмежена ПШЗ, до 2 см у найбільшому вимірі; 

Т2 – пухлина, обмежена ПШЗ, понад 2 см у найбільшому вимірі;  

Т3 – пухлина поширюється за межі ПШЗ, але не проростає в черевний відділ 

аорти або верхню брижову артерію й/або загальну печінкову артерію; 

Т4 – пухлина проростає в черевний відділ аорти або верхню брижову артерію 

 й/або загальну печінкову артерію. 

Реґіонарними для раку ПШЗ є ЛВ, розташовані близько до ПШЗ, які 

розділяються на: верхні, нижні, передні, задні, селезінкові (лише для пухлин тіла 

та хвоста), черевні (лише для пухлин головки ПШЗ). 

N0, Nх – як для інших локалізацій; N1 – наявні М у реґіонарних ЛВ; 

Mх, М0, М1 – як для інших локалізацій. 

Стадії раку ПШЗ за класифікацією TNM наведено в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Стадії раку підшлункової залози за характеристиками TNM  

 

Стадія 0 Tis N0 М0 

Стадія IA T1 N0 M0 

Стадія IB T2 N0 M0 

Стадія IІА T3 N0 M0 

Стадія IIВ T1, 2, 3 N1 М0 

Стадія IIІ T4 будь-яке N М0 

Стадія IV будь-яке Т будь-яке N M1 
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TNM класифікація КРР 

Т – первинна пухлина;  

Tх, Т0, Tis – як для інших локалізацій; 

T1 – пухлина інфільтрує підслизовий шар;  

T2 – пухлина інфільтрує м’язовий шар; 

T3 – пухлина проникає через м’язовий шар у субсерозний шар або в тканину 

неперитонізованих ділянок навколо ободової та прямої кишок;  

T4 – пухлина безпосередньо поширюється на сусідні органи або структури та/або 

проростає вісцеральну очеревину;  

N0, Nх – як для інших локалізацій; 

N1 – М у 1-3 параколічних або параректальних ЛВ; 

N2 – М у 4 і більше параколічних або параректальних ЛВ; 

Mх, М0, М1 – як для інших локалізацій.  

Реґіонарними ЛВ для окремих сегментів ободової кишки є:  

сліпа кишка – навколо-, перед- і засліпокишкові, а також розташовані вздовж 

клубово-ободової, правої ободової артерії;  

висхідна кишка – навколокишкові, а також розташовані вздовж здухвинно-

кишкової, правої та середньої ободової артерії;  

печінковий згин – навколокишкові, а також розташовані вздовж середньої 

ободової артерії;  

поперечна ободова кишка – навколокишкові, а також розташовані вздовж 

середньої ободової артерії;  

селезінковий згин – навколокишкові, а також розташовані вздовж середньої та 

лівої ободової, нижньої брижової артерії; 

низхідна кишка – навколокишкові, а також розташовані вздовж лівої ободової, 

нижньої брижової і сигмоподібних артерій;  

сигмоподібна кишка – навколокишкові, а також розташовані вздовж нижньої 

брижової, сигмоподібних артерій. 

Стадії КРР за класифікацією TNM наведено в табл. 2.4. 
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Таблиця 2.4 

Стадії колоректального раку за характеристиками TNM 

 

Стадія 0 Tis N0 М0 

Стадія I T1, 2 N0 M0 

Стадія IІА T3 N0 M0 

Стадія IIB T4 N0 M0 

Стадія IIІA T1, 2 N1 М0 

Стадія IIIB T3, 4 N1 М0 

Стадія IIIС будь-яке Т N2 M0 

Стадія IV Будь - яке Т Будь - яке N M1 

 

2.2. Характеристика пацієнтів залучених до етапу лабораторних 

досліджень 

 

До другого, діагностичного етапу дисертаційного дослідження було 

залучено 124 осіб наступних груп: 16 практично здорових осіб (І група), 28 

хворих на ЦД2 (ІІ група), 40 пацієнтів із ЗН без порушень вуглеводного обміну 

(ІІІ група) та 40 пацієнтів із вперше діагностованими ЗН у хворих на ЦД2 (IV 

група). До ІІІ та IV груп були залучені пацієнти із ЗН МЗ, тіла матки, ПШЗ і КРР, 

враховуючи найбільшу частоту злоякісних пухлин вказаних локалізацій, виявлену 

в епідеміологічному дослідженні.  

Усі обстежувані  підписали інформовану згоду на участь у дослідженні, 

згідно з протоколом, затвердженим Комісією з питань етики ІФНМУ МОЗ 

України. Перед проведенням діагностичних процедур пацієнти були 

поінформовані про мету, технологію виконання, ефекти та можливі ускладнення. 

Усі обстеження виконували у відповідності до інструкцій виробника 

діагностичних наборів тест-систем. 

Базами для проведення даного етапу роботи (для відбору пацієнтів) були 
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профільні відділення КЗ «Прикарпатський клінічний онкологічний центр» та КЗ 

«Івано-Франківська обласна клінічна лікарня». 

Базами для проведення лабораторних досліджень були:  

− міжкафедральна наукова лабораторія кафедри внутрішньої медицини №1, 

клінічної імунології та алергології імені академіка Є. М. Нейка ІФНМУ, в 

якій визначали: глікемію натще – глюкозооксидазним методом, HbA1c – 

методом  іонообмінної хроматографії, рівні інсуліну та IGF-1 – методом 

ІФА. 

− лабораторія гормональної регуляції обміну речовин відділу 

фундаментальних і прикладних проблем ендокринології ДУ «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», в  

якій методом ІФА визначали вміст phospho-Akt, phospho-PRAS40 і phospho-

p70S6K в МНПК осіб контрольної та експериментальних груп (згідно з 

угодою про співпрацю між ІФНМУ МОЗ України та ДУ «ІЕОР НАМН від 

27 червня 2018 року).    

Критерії включення: відсутність порушення  вуглеводного обміну в хворих 

ІІІ групи,  наявність ЦД2 перед виявленням ЗН у хворих IV групи; залучення 

пацієнтів із ЗН перед проведенням   променевої терапії, хіміотерапії або 

гормональної терапії. 

Критеріями виключення були: наявність супутньої патології, не 

передбаченої протоколом, наявність нейропсихічної патології, яка може впливати 

на комплаєнс між пацієнтом і лікарем, відмова від участі в дослідженні. 

До  етапу лабораторних досліджень було залучено 16 осіб контрольної 

групи: 8 чоловіків (50,0 %) та 8 жінок (50,0 %), середній вік 59,53±5,89 років та 

108 осіб досліджуваних груп: 73 (67,60 %) жінки і 35 (32,40 %) чоловіків, середній 

вік пацієнтів складав 61,4±9,38 років. Переважання жінок у дослідженні 

зумовлено групами пацієнтів із ЗН МЗ і тіла матки.  

Розподіл учасників дослідження на групи представлений на рис. 2.2.  

Характеристика осіб, залучених до етапу лабораторних досліджень за віком 

і статтю представлена в табл. 2.5. 
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Рис. 2.2. Групи осіб, залучених в дослідження.
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Таблиця 2.5 

Розподіл хворих, залучених у дослідження, за віком і статтю 

 

Г
р
у

п
а 

С
та

ть
 

n 

Вік, років 
Разом 

41-50 51-60 61-70 >70 

n % n % n % n % n % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 

I ч 8 1 12,5 3 37,5 4 50,0 0 0 8 50,0 

ж 8 1 12,5 4 50,0 3 37,5 0 0 8 50,0 

Разом 16 2 12,5 7 43,7 7 43,7 0 0 16 100 

ІІ ч 15 3 20,0 10 66,7 2 13,3 0 0 15 53,6 

ж 13 2 15,4 8 61,5 2 15,4 1 7,69 13 46,4 

Разом 28 5 17,9 18 64,3 4 14,3 1 3,6 28 100 

ІІІ ч 10 3 30,0 1 10,0 4 40,0 2 20,0 10 25,0 

ІІІс 5 2 40,0 1 20,0 2 40,0 0 0,0 5 50,0 

IIId 5 1 20,0 0 0 2 40,0 2 40,0 5 50,0 

ж 30 3 10,0 8 26,7 12 40,0 7 23,3 30 75,0 

IIIa 10 2 20,0 3 30,0 3 30,0 2 20,0 10 100 

IIIb 10 0 0,0 3 30,0 6 60,0 1 10,0 10 100 

IIIc 5 1 20,0 1 20,0 1 20,0 2 40,0 5 50,0 

 IIId 5 0 0,0 1 20,0 2 40,0 2 40,0 5 50,0 

Разом 40 6 15,0 9 22,5 16 40,0 9 22,5 40 100 

ІV ч 10 1 10,0 1 10,0 7 70,0 1 10,0 10 25,0 

ІVc 5 1 20,0 0 0,0 3 60,0 1 20,0 5 50,0 

ІVd 5 0 0,0 1 20,0 4 80,0 0 0,0 5 50,0 

ж 30 1 3,3 11 36,7 11 36,7 7 23,3 30 75,0 

 ІVa 10 1 10,0 2 20,0 4 40,0 3 30,0 10 100 

 ІVb 10 0 0,0 6 60,0 3 30,0 1 10,0 10 100 

 ІVc 5 0 0,0 1 20,0 3 60,0 1 20,0 5 50,0 

 ІVd 5 0 0,0 2 40,0 1 20,0 2 40,0 5 50,0 
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продовження таблиці 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Разом 40 2 5,0 12 30,0 18 45,0 8 20,0 40 100 

Разом 
ч 43 8 18,6 15 34,9 17 39,5 3 7,0 43 34,7 

ж 81 7 8,6 31 38,3 28 34,6 15 18,5 81 65,3 

Всього 124 15 12,1 46 37,1 45 36,3 18 14,5 124 100 

 

Примітки: 

1) % – відсоток від загальної кількості пацієнтів вказаної групи; 

2) * – достовірність відмінностей підтверджена за х2 (р<0,05). 

 

У ІІІ групі рак МЗ найчастіше мали жінки віком 51-60 (30,0%) і 61-70 років 

(30,0%), а в ІV групі – жінки віком 61-70 років (40,0%). ЗН тіла матки в ІІІ групі 

переважали в жінок вікової категорії 61-70 років (60,0%), а в ІV групі – 51-60 

років (60,0%). ЗН ПШЗ у ІІІ групі з однаковою частотою мали чоловіки віком 41-

50 і 61-70 років (40,0%) та жінки віком понад 70 років (60,0%), а в ІV групі ЗН 

даної локалізації найчастіше діагностували в жінок та чоловіків віком 61-70 років 

(60,0%). КРР у ІІІ групі найчастіше мали чоловіки та жінки віком 61-70 років 

(40,0%) та понад 70 років (40,0%). У ІV групі КРР найбільш часто мали чоловіки 

віком 61-70 років (80,0%)  і жінки віком 51-60 і понад 70 років (40,0%). 

Достовірної різниці кількості пацієнтів різних вікових категорій в різних 

експериментальних групах пацієнтів виявлено не було (p>0,05), за методом х2 

(табл. 2.5). 

Середній вік пацієнтів у групах порівняння наведено в таблиці 2.6.  

Як вказано в таблиці 2.6, вік пацієнтів, залучених у дослідження, становив 

понад 55 років. Від групи контролю за віком відрізнялися пацієнти з поєднанням 

ЦД та ЗН, зокрема із ЗН МЗ і КРР (р<0,05). Достовірної різниці вікових 

характеристик при порівнянні пацієнтів ІІІ і IV груп (з однаковими локалізаціями) 

ЗН виявлено не було (p>0,05). 
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Таблиця 2.6 

Вікова характеристика хворих у групах порівняння (M±SD) 

 

Група Вік, роки t р 

І ( n=16) 59,53±5,89 0,00 1,000 

ІІ (n=28) 56,07±6,87 1,69 0,099 

ІІІ (n=40) 62,33±10,34 1,01 0,315 

ІІІa, (n=10) 59,70±11,28 0,05 0,960 

ІІІb, (n=10) 63,50±3,98 1,87 0,073 

IIIc, (n=10) 59,80±12,35 0,08 0,941 

IIId, (n=10) 66,30±11,56 1,98 0,059 

ІV, (n=40) 64,50±8,02* 2,24 0,029 

ІVa, (n=10) 65,90±8,99* 2,19 0,038 

ІVb, (n=10) 61,70±7,63 0,82 0,423 

ІVc, (n=10) 65,00±7,90 2,02 0,055 

ІVd, (n=10)  65,40±8,07* 2,14 0,042 

 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця з показником І групи;  

2) ** – достовірна різниця показників ІІІ і ІV груп з однаковими 

локалізаціями ЗН;  

3) достовірність визначено за t-критерієм Стьюдента (р<0,05). 

 

У пацієнтів ІІ групи, а також в хворих ІІІ та IV груп із ЗН МЗ, тіла матки та 

КРР ІМТ становив >30,0 кг/м2, що підтверджує ожиріння. Пацієнти ІІІb групи зі 

ЗН тіла матки мали більший ІМТ порівняно з показником групи контролю 

(р<0,05), а у хворих ІІІс групи з панкреатичним раком ІМТ був нижчим від такого 

пацієнтів контрольної групи (р<0,05) (табл. 2.7).  
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 Таблиця 2.7 

Індекс маси тіла пацієнтів в групах порівняння (M±SD) 

 

Група ІМТ, кг/м2 t p 

 І ( n=16) 29,72±2,79   

ІІ (n=28) 31,82±5,53 1,53 0,132 

ІІІ (n=40) 30,58±4,01 0,77 0,441 

ІІІa, (n=10) 31,38±1,93 1,63 0,115 

ІІІb, (n=10) 33,30±3,54* 2,87 0,009 

IIIc, (n=10) 26,45±2,51* 3,02 0,006 

IIId, (n=10) 31,19±4,36 1,04 0,308 

ІV, (n=40) 31,01±4,56 1,05 0,299 

ІVa, (n=10) 32,07±2,02* 2,30 0,030 

ІVb, (n=10) 33,78±4,93* 2,69 0,013 

ІVc, (n=10) 25,33±2,33* 4,15 0,0004 

ІVd, (n=10) 32,86±2,58* 2,86 0,009 

 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця з показником І групи;  

2) ** – достовірна різниця показників ІІІ і ІV груп з однаковими 

                  локалізаціями ЗН;  

3) достовірність визначено за t-критерієм Стьюдента (р<0,05). 

 

ІМТ хворих ІV групи із ЗН МЗ, тіла матки та КРР був вищим за показник 

контрольної групи (р<0,05), у пацієнтів ІVc групи із ЗН ПШЗ ІМТ був достовірно 

нижчим від показника контрольної групи (р<0,05). 

Визначено частку хворих із нормальною та надмірною масою тіла, а також з 

ожирінням з урахуванням локалізації онкологічного процесу та статі пацієнтів 

(табл. 2.8).  
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Таблиця 2.8 

Характеристика пацієнтів різних груп за масою тіла 

 

Група,  

стать 

Нормальна маса Надмірна маса Ожиріння 

n % n % n % 

І (n=16) 3 18,75 7 43,75 6 37,5 

чоловіки (n=8) 2 25,0 4 50,0 2 25,0 

жінки (n=8) 1 12,5 3 37,5 4 50,0 

ІІ (n=28) 3 10,7 10 35,7 15 53,6 

чоловіки (n=15) 2 13,3 6 40,0 7 46,7 

жінки (n=13) 1 7,7 4 30,8 8 61,5 

ІІІ (n=40) 4 10,0 11 27,5 25 62,5 

IIIa, жінки (n=10) 0 0,0 1 10,0 9 90,0 

IIIb, жінки (n=10) 0 0,0 1 10,0 9 90,0 

IIIc, (n=10) 3 30,0 6 60,0 1 10,0 

IIIc, чоловіки (n=5) 1 20,0 3 60,0 1 20,0 

IIIc, жінки (n=5) 2 40,0 3 60,0 0 0,0 

IIId (n=10) 1 10,0 3 30,0 6 60,0 

IIId, чоловіки (n=5) 0 0,0 2 40,0 3 60,0 

IIId, жінки (n=5) 0 0,0 2 40,0 3 60,0 

ІV, (n=40) 8 20,0 6 15,0 26 65,0 

ІVa, жінки (n=10) 1 10,0 1 10,0 8 80,0 

ІVb, жінки (n=10) 0 0,0 3 30,0 7 70,0 

ІVc, (n=10) 7 70,0 2 20,0 1 10,0 

ІVc, чоловіки (n=5) 4 80,0 1 20,0 0 0,0 

ІVc, жінки (n=5) 3 60,0 1 20,0 1 20,0 

ІVd, (n=10) 0 0,0 0 0 10 100 

ІVd, чоловіки (n=5) 0 0,0 0 0 5 100 

ІVd, жінки (n=5) 0 0,0 0 0 5 100 
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У таблиці 2.8 вказано відсоток від загальної кількості пацієнтів із вказаною 

локалізацією ЗН. За наведеними в табл. 2.8 даними, підтверджено поширеність 

ожиріння серед жінок із ЗН МЗ і тіла матки. Ожиріння різного ступеня мали 

абсолютна більшість жінок із раком МЗ і тіла матки ІІІ і IV груп.  

Серед чоловіків ІІІ групи із ЗН ПШЗ лише 20,0% мали ожиріння, 60,0% – 

надмірну масу тіла. У жінок ІІІ групи із ЗН ПШЗ ожиріння не було виявлено, 

надмірну масу тіла мали 60,0% хворих.  

У IV групі пацієнтів з поєднанням ЦД та ЗН ПШЗ переважна більшість 

хворих мали нормальний ІМТ (80,0% чоловіків і 60,0% жінок). Серед хворих із 

КРР ІІІ групи ожиріння мали 60,0% чоловіків і жінок, а в IV групі – всі хворі 

незалежно від статі (табл. 2.8).  

У таблиці 2.9 наведено ІМТ чоловіків різних груп порівняння.  

 

Таблиця 2.9 

Індекс маси тіла (кг/м2) чоловіків різних груп (M±SD) 

 

Групи 

І група  

(n=8) 

ІІ група 

(n=15) 

ІІІ група (n=9) ІV група (n=10) 

IIIc ПШЗ  

(n=5) 

IIId КРР 

(n=5) 

IVc ПШЗ  

(n=5) 

IVd КРР 

(n=5) 

28,54± 

4,74 

31,56± 

6,79 

27,21± 

2,10 

31,74± 

4,62*/# 

24,06± 

0,76*/** 

33,74±  

2,40*/# 

 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця з показником І групи;  

2) ** – достовірна різниця з показником ІІ групи;  

3) # – достовірна різниця з показником хворих із ЗН ПШЗ відповідних груп 

дослідження; 

4) достовірність визначено за t-критерієм Стьюдента (р<0,05). 
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Середнє значення ІМТ у чоловіків різних груп підтвердило наявність 

ожиріння в хворих на ЦД2 ІІ групи, в пацієнтів ІІІd групи з КРР і IVd групи з 

поєднанням вказаних патологій. Порівняльний аналіз ІМТ із показниками 

контрольної групи виявив нижчий ІМТ у хворих IV групи з панкреатичним раком 

(р<0,05) і вищий показник у пацієнтів ІІІ і IV груп із КРР (р<0,05). ІМТ хворих із 

ЗН ПШЗ був достовірно нижчим, ніж у хворих із КРР у ІІІ і IV групах (р<0,05).  

ІМТ жінок, залучених у дослідження, наведено в табл. 2.10.  

У жінок з панкреатичним раком ІІІс і IVc груп виявлено достовірну 

відмінність ІМТ від показників осіб контрольної групи (р<0,05), ІІ групи (р<0,05) і 

хворих з іншими локалізаціями ЗН відповідних груп (р<0,05). 

 

Таблиця 2.10 

Індекс маси тіла (кг/м2) жінок різних груп (M±SD) 

 

Групи   

І 

(n=8) 

ІІ 

(n=13) 

ІІІ (n=31) ІV (n=30) 

ІІІa  

МЗ 

(n=10) 

IIIb 

ТМ 

(n=10) 

IIIc 

ПШЗ  

(n=5) 

IIId 

КРР 

(n=5) 

IVa 

МЗ 

(n=10) 

IVb 

ТМ 

(n=10) 

IVc 

ПШЗ 

(n=5) 

IVd 

КРР 

(n=5) 

30,25

±2,69 

32,40 

±3,32 

 

31,38 

±1,93 

# 

33,30 

±3,54 

# 

26,30 

±3,25 

*/** 

30,82 

±4,59 

# 

32,07 

±2,02 

# 

33,78 

±4,93 

# 

26,21 

±2,91 

*/** 

31,67 

±3,02 

# 

 

      Примітки:  

1) * – достовірна різниця з показником І групи;  

2) ** – достовірна різниця з показником ІІ групи;  

3) # – достовірна різниця з показником хворих із ЗН ПШЗ відповідних груп 

дослідження; 

4) достовірність визначено за t-критерієм Стьюдента (р<0,05). 
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Відбір пацієнтів ІІІ і IV груп із ЗН для лабораторних обстежень здійснювали 

перед призначенням їм спеціальної протипухлинної терапії:  променевої, 

гормональної або хіміотерапії.  

До дослідження було залучено 40 пацієнтів із ЗН без ЦД і 40 хворих із 

злоякісними пухлинами, діагностованими на тлі ЦД2. ЗН було виявлено в І–IV 

стадіях (табл. 2.11). Статистичний аналіз з використанням х2 не виявив 

достовірної різниці кількості пацієнтів ІІІ і IV груп з однаковими локалізаціями 

ЗН (p>0,05). 

 

Таблиця 2.11 

Розподіл пацієнтів за стадіями онкологічних захворювань 

 

Локалі- 

зація 

ЗН 

Група 

 

Стадія раку за TNM 

І ІІ ІІІ IV 

n % n % n % n % 

 МЗ ІІІa (n=10) 0 0 6 60,0 3 30,0 1 10,0 

IVa (n=10) 1 10,0 7 70,0 2 20,0 0 0,0 

Тіло 

матки 

ІІІb (n=10) 8 80,0 1 10,0 1 10,0 0 0 

IVb (n=10) 8 80,0 1 10,0 1 10,0 0 0 

ПШЗ ІІІс (n=10) 0 0 3 30,0 5 50,0 2 20,0 

IVс (n=10) 1 10,0 1 10,0 4 40,0 4 40,0 

КРР ІІІd (n=10) 1 10,0 3 30,0 6 60,0 0 0,0 

IVd (n=10) 3 30,0 5 50,0 2 20,0 0 0,0 

 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця при порівнянні кількості пацієнтів ІІІ і IV груп з 

однаковими локалізаціями ЗН; 

2) % – відсоток від загальної кількості пацієнтів із вказаною стадією ЗН 

вказаної локалізації; 

3) * – достовірність відмінностей підтверджена за х2 (р<0,05). 
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Розподіл хворих на ЦД2 ІІ і IV груп за видами ЦЗТ  наведено в таблиці 2.12.  

 

Таблиця 2.12 

Цукрознижувальна терапія хворих на ЦД 2 типу 

 

 

ЦЗТ 

ІІ група (n =28) IV група (n=40) Всього 

(n=68) ч (n=15) ж (n=13) ч (n=10) ж (n=30) 

n % n % n % n % n % 

Дієта 0 0 0 0 1 10,0 1 3,3 2 2,9 

Метформін 2 13,3 2 15,4 0 0 9 30,0 13 19,1 

МФ + СС 5 33,3 5 38,5 3 30,0 10 33,3 23 33,8 

МФ + СС + 

інг. ДПП-4 
3 20,0 2 15,4 0 0 0 0 5 7,4 

Інсулін 2 13,3 1 7,6 3 30,0 3 10,0 9 13,2 

МФ + 

інсулін 
3 20,0 3 23,1 1 10,0 2 6,7 9 13,2 

СС 0 0 0 0 2 20,0 5 16,7 7 10,3 

 

Примітки:   

1) % – відсоток від загальної кількості хворих відповідної групи на вказаній 

схемі цукрознижувальної терапії;  

2) * – достовірність відмінностей підтверджена за х2 (р<0,05). 

Перед виявленням злоякісних пухлин пацієнти ІІ і ІV груп із ЦД2, 

отримували різні схеми ЦЗТ. Найчастіше хворі застосовували комбіновану 

терапію метформіном і похідними СС, а також монотерапію метформіном і 

замісну терапію інсуліном (табл. 2.12).  

Статистичний аналіз з використанням х2 не виявив достовірної різниці 

кількості пацієнтів ІІ і IV груп на однаковій ЦЗТ (p>0,05). 
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2.3. Методи дослідження 

 

Дослідження проводили відповідно до заздалегідь розробленої програми із 

застосуванням загально клінічних та спеціальних лабораторних методів 

обстеження. Протягом дослідження дотримувались принципів біоетики: основних 

положень конвенції ради Європи про права людини та біомедицину (від 

04.04.1997 р.), GCP (1996), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації 

про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю 

людини (1964-2000 рр.) і наказу МОЗ України №281 від 01.11.2000 р. Усі 

обстежені особи власноруч і добровільно  підписали інформовану згоду про 

участь у дослідженні, згідно з протоколом, затвердженим Комісією з питань етики 

Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України. Перед 

проведенням діагностичних процедур пацієнти були проінформовані про мету, 

технологію виконання, ефекти та можливі ускладнення, вони дали письмову згоду 

на участь. Усі обстеження проводилися згідно з рекомендаціями виробників 

діагностичних тест-систем. 

В роботі використані наступні методи дослідження.  

1. Методи епідеміологічного аналізу: описово-оцінювальні (кількісно-

статистична оцінка); аналітичні прийоми: математичні методи кореляції та 

регресії для перевірки та оцінки гіпотез про чинники ризику; прийоми 

прогнозування ризику ЗН: математичне моделювання. 

2. Загальноклінічне обстеження хворих: збирання скарг, анамнезу 

хвороби та життя, оцінка антропометричних показників (зріст, маса тіла, ІМТ). 

3. Методи лабораторного дослідження:  

Глікемію натще визначали глюкозооксидазним методом на автоматичному 

аналізаторі АГКМ-01 (Україна). 

Рівень HbA1с визначали методом іонообмінної хроматографії, на 

автоматичному аналізаторі глікозильованого  гемоглобіну Д-10 (BIO RAD, США). 

Рівні інсуліну та IGF-1 визначали в сироватці крові методом ІФА. Для 

даного дослідження забирали необхідну кількість венозної крові натще, 

центрифугували її, отриману сироватку заморожували та зберігали за -20С до 

використання.  
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Вміст phospho-Akt, phospho-p70S6K і phospho-PRAS40 визначали методом 

ІФА в МНПК.  Одразу після забирання кров розводили в 2 рази натрій-фосфатним 

буфером (PBS), рН 7,4, нашаровували на Histopaque 1077 (Sigma, США), 

центрифугували (мікроцентрифуга Hermle Z-300) за 400 g (кімн. темп.) протягом 

30 хв. у конічних пробірках Falcon™ об’ємом 15 мл. Зібрані МНПК промивали 

PBS, центрифугували за 200 g для видалення тромбоцитів і заморожували за  

-80C до використання.  

Принцип методу ІФА ґрунтується на ідентифікації реакції антиген-антитіло. 

До мікропланшетних лунок наборів ELISA DRG, вкритих специфічними 

моноклональними антитілами, додавали досліджуваний матеріал, для зв’язування 

антигенів з антитілами. Після певного часу інкубації незв’язаний матеріал 

вимивали тричі та проводили повторну інкубацію з вторинними антитілами із 

спеціальним ферментним комплексом з наступним триразовим промиванням. 

Після цього проводили інкубацію з розчином субстрату, що зумовлює зміну 

інтенсивності забарвлення зразків. Після зупинки інкубації визначали абсорбцію 

(оптичну щільність) кожної лунки за допомогою імуноферментного аналізатора 

при довжині хвилі 450 нм. Інтенсивність забарвлення визначала концентрацію 

досліджуваних речовин у досліджуваному зразку.  

Вміст інсуліну та IGF-1 в сироватці крові визначали на автоматичному 

імуноферментному аналізаторі Stat fax 303+ (США) з використанням 

діагностичних наборів Insulin ELISA, EIA-2935 та IGF-1 600 ELISA, EIA-4140 

компанії DRG (Німеччина). Відповідно до використаних наборів вважали за 

нормальний рівень інсуліну 2-25 мкМОд/мл, рівень IGF-1 – 150-350 нг/мл. 

Вміст phospho-Akt, phospho-p70S6K і phospho-PRAS40 в МНПК визначали 

за допомогою імуноферментного аналізатора Bio-tek Instruments 450 (США). Для 

визначення вмісту фосфорильованої Akt використовували діагностичний набір 

Akt (Total/Phospho (Ser473) № 85-86046 фірми Invitrogen (США). Калібрувальну 

криву наведено на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Калібрувальна крива для визначення phospho-Akt (Ser483). 

 

Для визначення вмісту природного інгібітору mTORC1 – phospho-PRAS40 

(pT246) використовували набір № KH0421 фірми Invitrogen (США). 

Калібрувальну криву наведено на рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Калібрувальна крива для визначення phospho-PRAS40 (Thr246).  
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Вміст фосфорильованої протеїнкінази p70S6K визначали, використовуючи 

діагностичний набір p70S6K (Thr389) (Total/Phospho) № 85-86053 фірми Invitrogen 

(США). Калібрувальну криву наведено на рис. 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.5. Калібрувальна крива для визначення phospho-p70S6K(Thr389).  

 

 Рівні PRAS40 визначено в одиницях, зазначених в інструкціях до 

виконання дослідження (од/мг), рівні Akt і p70S6K1 – в умовних одиницях на 

кількість білка в лізатах клітин крові, відповідно до протоколу дослідження. 

4. Математичні методи включали використання математичних формул 

для розрахунку 

- індексу НОМА-IR за формулою: НОМА-IR = глікемія натще × інсулін /22,5. 

Наявність ІР встановлювали за індексу НОМА-IR>3,0. Доведено високу 

чутливість даного індексу при аналізі ІР [58]. 

- ІМТ = маса тіла (кг) / квадрат зросту (м2).  

Дотримували класифікації ступенів ожиріння (ВООЗ, 1997 р.), згідно з якою 

нормальну масу тіла констатують за ІМТ 18,5–24,9 кг/м2, надмірну – за 25,0–

29,9 кг/м2, ожиріння І ступеня – за 30,0–34,9 кг/м2, ІІ ступеня – 35,0–39,9 кг/м2, 

ІІІ ступеня – за ІМТ>40,0 кг/м2. 
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5.    Статистичні. Статистичну обробку отриманих результатів проведено за 

допомогою комп’ютерної програми STATISTIKA-12 (StatSoft Inc.) і пакета 

статистичних функцій програми «Microsoft Excel» на персональному комп’ютері 

із застосуванням варіаційно-статистичного методу аналізу. Числові дані наведено 

у вигляді середньої арифметичної величини М, стандартного відхилення SD числа 

варіанта (n). Порівняння частотних характеристик здійснювали за            

критерієм х2. 

Кількісні дані перевіряли на тип розподілу. За нормального розподілу даних 

використовували параметричні методи статистики. Достовірність відмінностей 

двох значень за нормального розподілу визначали за t-критерієм Стьюдента. Для 

аналізу даних застосовували також дисперсійний (ANOVA) аналіз з 

апостеріорним оцінюванням за критерієм Бонфероні. Кореляційний аналіз 

проводили за коефіцієнтом Пірсона (rxy). За розподілу даних, який відрізнявся від 

нормального, достовірність відмінностей оцінювали, використовуючи критерій 

х2.  

Для визначення ризику прогнозованих подій обчислювали відношення 

шансів (Оdds ratio, OR), 95% довірчий інтервал, позитивну та негативну 

прогностичну цінність. Для оцінки прогнозованого ризику ЗН (Y) у хворих на ЦД 

використовували рівняння логістичної регресії. Для індивідуальної оцінки 

активації процесів онкогенезу застосовано метод дискримінантного аналізу.  

Для аналізу виживання пацієнтів від моменту діагностики в них ЗН 

використовували метод оцінки кумулятивного виживання хворих та криві 

Каплана-Майєра. Відмінності у виживанні пацієнтів визначали за допомогою 

Cox-Mantel Test. ROC-аналіз проведено за допомогою програми Medcalc v.19.1.6. 

Межею критичного рівня значущості при перевірці статистичних гіпотез 

приймали p<0,05. 

План обстеження осіб контрольної групи та експериментальних груп, 

залучених в дослідження, представлений на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. План  обстеження осіб контрольної групи та експериментальних груп. 
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РОЗДІЛ 3 

ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ 

ДІАБЕТОМ.  РЕЗУЛЬТАТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1. Спектр онкологічних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом 

 

Відповідно до плану дослідження проведено аналіз онкологічної 

захворюваності пацієнтів із ЦД, жителів Івано-Франківської області.  

За результатами проведеного аналізу за вказаний період виявлено 551 

випадок вперше діагностованих ЗН у пацієнтів із ЦД, із них у 533 хворих на ЦД2 

(96,7%) (табл. 3.1) та у 18 осіб із ЦД1 (3,3%) (табл. 3.2).  

Таблиця 3.1  

Спектр і частота онкологічних захворювань у пацієнтів  

із цукровим діабетом 1-го типу 

 

Локалізація ЗН ЦД1 (n=18) 

n  % 

Лімфома Ходжкіна 3 16,67 

Підшлункова залоза 2 11,11 

М’які тканини 2 11,11 

Ротоглотка 2 11,11 

Яєчники 2 11,11 

Пряма та ободова кишки  2 11,11 

Зовнішні статеві органи  1 5,55 

Кістки 1 5,55 

Шкіра 1 5,55 

Жовчовивідні шляхи  1 5,55 

Множинні ендокринні неоплазії 1 5,55 

Примітка. % − відсоток від загальної кількості хворих на ЦД1 із ЗН. 
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У хворих на ЦД1 найчастіше діагностували лімфому Ходжкіна (табл. 3.1), а 

в пацієнтів із ЦД2 за частотою ЗН різних локалізацій розташувались так: рак МЗ, 

колоректальної локалізації, тіла матки, ПШЗ, шкіри, шлунку, ПМЗ, легень, нирок, 

яєчників, гортані та сечового міхура (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2  

Спектр і частота онкологічних захворювань у пацієнтів  

із цукровим діабетом 2-го типу  

 

Локалізація ЗН 
ЦД2 (n=533) 

n  % 

Молочна залоза 126 23,64 

Пряма та ободова кишки 72 13,51 

Тіло матки  65 12,20 

Підшлункова залоза 52 9,76 

Шкіра  44 8,26 

Шлунок  34 6,38 

Простата  34 6,38 

Легені  18 3,38 

Нирки 12 2,25 

Яєчники 11 2,06 

Гортань 10 1,88 

Сечовий міхур 9 1,69 

Всього 487 91,37 

ЗН інших локалізацій* 46 8,63 

 

Примітки: 

1) % − відсоток від загальної кількості хворих на ЦД2 із ЗН (n=533); 

2) * − частота кожної з локалізацій <1,5%. 
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ЗН інших локалізацій за ЦД2 виявляли з низькою частотою, зокрема 

лімфоми виявлено в 1,5% від усіх випадків, частота злоякісних пухлин 

щитоподібної залози становила 1,13%, головного мозку – 0,94%, жовчовивідних 

шляхів, жіночих зовнішніх статевих органів (ЗСО) і пазух носа – 0,75%, м’яких 

тканин і привушних слинних залоз – 0,56%, стравоходу та ротоглотки – 0,38%, 

кісток, надниркових залоз, сечовивідних шляхів, тонкого кишечника, чоловічих 

ЗСО – 0,19%. 

Серед пацієнтів із ЦД2 ЗН було діагностовано в 322 жінок (60,41%) і 211 

чоловіків (39,59%), серед хворих на ЦД1 – у 10 жінок (55,55%) і 8 чоловіків 

(44,45%).  

 

3.2. Оцінка ризику онкологічних захворювань у пацієнтів із цукровим 

діабетом 

Враховуючи невелику кількість пацієнтів із ЦД1 із ЗН, статистичний аналіз 

отриманих даних епідеміологічного дослідження проведено в групі хворих з ЦД2. 

На підставі результатів епідеміологічного дослідження частоти та спектру 

ЗН у хворих на ЦД впродовж 2012-2016 років проведено оцінку ризику розвитку 

ЗН найбільш поширених локалізацій у хворих із ЦД2 з урахуванням переважної 

частоти ЗН на тлі ЦД2 (табл. 3.3).  

За результатами статистичного аналізу з використанням методу відношення 

шансів у жінок із ЦД2 виявлено підвищений ризик раку МЗ (р<0,05), тіла матки 

(р<0,05) і ПШЗ (р<0,05), а в чоловіків – раку ПШЗ (р<0,05). Достовірно 

підтвердженого підвищеного ризику ЗН інших локалізацій виявлено не було 

(табл. 3.3). У пацієнтів з ЦД1 ризик ЗН не визначали через малу кількість випадків 

раку для аналізу. 

Офіційну інформацію про кількість хворих на ЦД2 отримано з державної 

статистичної форми звітності № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані в 

хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного 

закладу», згідно з якою в Івано-Франківській області впродовж 2012-2016 років 

зареєстровано 42 532 хворих на ЦД2, із яких 15 614 чоловіків і 26 918 жінок. 
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Таблиця 3.3 

Оцінка ризику онкологічних захворювань у хворих на цукровий діабет 2-го 

типу (дані за 5 років) 

Локалізація 

ЗН, стать 

n  

ЗН 

З ЦД2 Без ЦД2 ОR 95% СI  р  

з ЗН без ЗН з ЗН без ЗН 

МЗ 1726 126 26792 1580 441623 1,31 1,10-1,58 <0,05 

Тіло матки 839 65 26853 774 442429 1,38 1,07-1,78 <0,05 

Пр. та об. кишки 2168 72 42460 2096 806744 0,65 0,52-0,83 <0,001 

 ч  1201 41 15573 1160 364477 0,83 0,61-1,13 >0,05 

 ж  967 31 26887 936 442267 0,54 0,38-0,78 <0,001 

ПШЗ 650 52 42480 598 808242 1,65 1,25-2,20 <0,001 

 ч  374 28 15586 346 365291 1,90 1,29-2,79 <0,05 

 ж  276 24 26894 252 442951 1,57 1,03-2,38 <0,05 

Шкіра 2549 44 42488 2505 806335 0,33 0,25-0,45 <0,001 

 ч 1083 25 15589 1063 364574 0,55 0,37-0,82 <0,05 

 ж  1466 19 26899 1426 441777 0,22 0,14-0,34 <0,001 

Шлунок 1171 34 42498 1137 807703 0,57 0,40-0,80 <0,001 

 ч  752 23 15591 729 364908 0,74 0,49-1,12 <0,001 

 ж  419 11 26907 408 442795 0,44 0,24-0,81 <0,001 

Простата 972 34 15580 938 364699 0,85 0,60-1,20 <0,001 

Легені  1987 18 42514 1969 808858 0,17 0,11-0,28 <0,001 

ч 1724 14 15600 1710 365651 0,19 0,11-0,32 <0,001 

ж 263 4 26914 259 443207 0,25 0,09-0,68 <0,001 

Нирки 715 12 42520 703 808137 0,32 0,18-0,57 <0,001 

 ч  427 7 15607 420 365208 0,39 0,18-0,82 <0,001 

 ж  288 5 26913 283 442920 0,29 0,12-0,70 <0,001 

Яєчники  524 11 26907 513 442690 0,35 0,19-0,64 <0,001 

Гортань (ч)  295 10 15604 285 365352 0,82 0,44-1,54 >0,05 

Сечов. міхур (ч) 497 9 15605 488 365149 0,43 0,22-0,83 <0,05 
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Дані про кількість мешканців певної вікової категорії отримано з офіційних 

матеріалів центру медичної статистики та аналітики КНП «Івано-Франківський 

обласний центр громадського здоров’я», згідно з якими впродовж 2012-2016 років 

в області зареєстровано 851 372 мешканці віком понад 30 років, з яких 381 251 

чоловіків і 470 121 жінок. 

Дані про загальну кількість пацієнтів, хворих на ЗН, впродовж 2012-2016 

років вибрано з бюлетенів національного канцер-реєстру [доступно за 

посиланням: http://www.ncru.inf.ua/publications/index.htm].  

Потрібно зазначити, що отримані результати, ймовірно, є неповним 

відображенням реальної кількості випадків злоякісних пухлин у хворих на ЦД2, 

що зумовлено відсутністю обов’язкової реєстрації ЗН у пацієнтів із ЦД, а також 

частою відсутністю фіксації в медичній документації ЦД як супутнього 

захворювання в хворих із ЗН.  

 

3.3. Дослідження частоти онкологічних захворювань різних локалізацій 

у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від віку та маси тіла  

 

За даними опрацьованої документації виявлено, що найчастіше ЗН у хворих 

на ЦД2 діагностують у віці 60-70 років (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Частота ЗН серед хворих на ЦД2 залежно від віку. 

http://www.ncru.inf.ua/publications/index.htm
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Майже вдвічі рідше злоякісні пухлини діагностували в хворих віком 50-60 

років і понад 70 років. У віковій категорії до 50 років частота ЗН була невисокою 

(рис. 3.1).  

Визначено частоту ЗН найбільш поширених локалізацій залежно від віку 

хворих (табл. 3.4).  

 

Таблиця 3.4  

Частота найбільш поширених онкологічних захворювань у пацієнтів з 

цукровим діабетом 2-го типу залежно від віку 

 

Локалізація  

ЗН 

n  <50 50-60 60-70 >70 

n % n % n % n  % 

МЗ 126 8 6,35 31 24,60 65 51,59 22 17,46 

Пр. та об. кишки 72 0 0 14 19,44 36 50,00 22 30,56 

Тіло матки 65 6 9,23 16 24,62 37 56,92 6 9,23 

ПШЗ 52 1 1,92 6 11,54 26 50,00 19 36,54 

Шкіра 44 1 2,27 6 13,64 12 27,27 25 56,82 

Шлунок 34 1 2,94 8 23,53 17 50,00 8 23,53 

Простата 34 0 0,00 4 11,76 19 55,88 11 32,35 

Легені 18 0 0,00 8 44,44 9 50,00 1 5,56 

Нирки 12 1 8,33 4 33,33 6 50,00 1 8,33 

Яєчники 11 1 9,09 6 54,55 4 36,36 0 0 

Гортань 10 0 0 2 20,00 7 70,00 1 10,00 

Сечовий міхур 9 0 0 0 0 3 33,33 6 66,67 

 

Примітка. % − відсоток від кількості пацієнтів зі вказаною локалізацією 

раку.  

 

З’ясовано, що ЗН МЗ, тіла матки, товстої кишки, ПШЗ, шлунку, простати, 
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легень, нирок і гортані найчастіше діагностують у пацієнтів віком 60-70 років. ЗН 

яєчників переважали в жінок 50-60 років, а рак шкіри та сечового міхура – в 

пацієнтів віком понад 70 років (табл. 3.4). 

Проведений аналіз вікових характеристик пацієнтів із ЗН найбільш 

поширених локалізацій (табл. 3.5).  

Виявлено, що ЗН сечового міхура діагностували в чоловіків, старших за 

віком порівняно з чоловіками із ЗН шлунку, простати, легень і товстого 

кишечника (р<0,001). Пацієнти із ЗН шкіри були старшими за хворих на рак 

легень (р<0,001). Жінки із ЗН тіла матки та яєчників були молодшими від жінок із 

КРР, ЗН ПШЗ і шкіри (р<0,001). Жінки із ЗН МЗ і нирок були молодшими від 

жінок із КРР раком та ЗН шкіри (р<0,001), а пацієнтки із ЗН шкіри були старшими 

за хворих на рак легень (р<0,001). 

 

Таблиця 3.5 

Середній вік хворих на цукровий діабет з онкологічними захворюваннями 

поширених локалізацій (M±SD) 

 

Локалізація ЗН, стать n  Вік, років 

1 2 3 

МЗ 126 62,50±8,31 b,e 

Пряма та ободова кишки 72 65,94±7,35 

   ч 41 67,72±8,09 l 

   ж 31 64,50±6,45 a,c,i,j 

Тіло матки 65 60,25±7,84 b,d,e 

ПШЗ 52 67,13±7,82 

   ч  28 67,21±8,36 

   ж 24 67,04±7,32 а,c,j 

Шкіра 44 70,68±8,37 

   ч 25 67,56±8,66 h 
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  продовження таблиці 3.5 

1 2 3 

   ж 19 74,10±6,67 a,c,h,i,j 

Шлунок 34 63,24±8,50 

   ч 23 63,04±8,31 l 

   ж 11 63,70±9,38 

Простата 34 65,62±6,32 l 

Легені 18 60,28±5,51 

   ч 14 60,57± 6,11 e,l 

   ж 4 59,25±2,87 e 

Нирки 12 60,42±7,54 

   ч 7 64,29±6,45 

   ж 5 55,00±5,57 b,e 

Яєчники 11 56,09±6,07 b,d,e 

Гортань (ч) 10 64,50±6,00 

Сечовий міхур (ч) 9 75,00±3,57 b,f,g,h 

 

У таблиці 3.5 латинськими літерами позначено достовірні відмінності з 

показниками груп пацієнтів із ЗН певних локалізацій: а – МЗ; b – пряма та 

ободова кишки; с – тіло матки; d – ПШЗ; е – шкіра; f – шлунок; g – ПМЗ; h – 

легені; i – нирки; j – яєчники; k – гортань; l – сечовий міхур. Достовірність 

відмінностей оцінювали за допомогою поправки Бонфероні (р<0,001).  

 

Серед усіх 533 хворих на ЦД2 ожиріння мали 279 осіб (52,35%), із них 90 

чоловіків (32,26%) і 189 жінок (67,74%); 254 пацієнти (47,65%) не мали ожиріння, 

з них 121 чоловік (47,64%) і 133 жінки (52,36%).  

Визначено частоту ожиріння серед пацієнтів із найбільш поширеними 

локалізаціями ЗН (табл. 3.6). 
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За отриманими результатами, ожиріння виявлено в 69,05% випадків серед 

хворих на рак МЗ, у 65,28% – на КРР, у 64,65% – на рак ендометрію, в 64,71% – із 

ЗН простати та в 54,55% – із раком яєчників. Для інших локалізацій ЗН частота 

ожиріння серед обстежених становила <40,0% (табл. 3.6).  

 

Таблиця 3.6 

Частота ожиріння в хворих на цукровий діабет 2-го типу з онкологічними 

захворюваннями поширених локалізацій 

 

Локалізація ЗН n 
З ожирінням Без ожиріння 

n % n % 

МЗ 126 87 69,05 39 30,95 

Пр. та об. кишка 72 47 65,28 25 34,72 

Тіло матки 65 42 64,62 23 35,38 

ПШЗ 52 13 23,08 39 76,92 

Шкіра 44 14 31,82 30 68,18 

Шлунок 34 10 29,41 24 70,59 

ПМЗ 34 22 64,71 12 35,29 

Легені 18 3 16,67 15 83,33 

Нирки 12 5 41,67 7 58,33 

Яєчники 11 6 54,55 5 45,45 

Гортань 10 4 40,00 6 60,00 

Сечовий міхур 9 3 33,33 6 66,67 

 

Примітка. % − відсоток від кількості пацієнтів із ЗН вказаної локалізації. 

 

Проведено порівняльний аналіз ІМТ пацієнтів із ЗН поширених локалізацій. 

Виявлено, що ожиріння притаманно пацієнтам із злоякісними пухлинами органів 

репродуктивної системи: МЗ, тіла матки, яєчників (у жінок), простати (у 

чоловіків) і хворим на КРР (незалежно від статі) (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Індекс маси тіла хворих на цукровий діабет 2-го типу з онкологічними 

захворюваннями поширених локалізацій (M±SD) 

 

Локалізація ЗН, стать n ІМТ, кг/м2 

МЗ 126 32,03±4,01 d,f 

Пряма та ободова кишки 72 30,72±4,02 

   ч 41 30,70±4,33 d,e,f,h 

   ж 31 30,74±3,66 d 

Тіло матки 65 30,94±4,02 d 

ПШЗ 52 27,08±3,54 

   ч  28 27,18±3,82 b 

   ж 24 26,96±3,22 a,b,c,j 

Шкіра 44 26,57±4,72 

   ч 25 26,57±5,36 b,g 

   ж 19 28,37±3,82 

Шлунок 34 27,24±4,02 

   ч 23 27,30±4,33 b 

   ж 11 27,03±3,01 a 

Простата 34 30,56±3,87 d,e,h 

Легені 18 26,29±3,98 

   ч 14 25,37±3,15 b,g 

   ж 4 29,50±5,41 

Нирки 12 28,98±3,54 

   ч 7 29,09±2,93 

   ж 5 27,44±4,07 

Яєчники 11 31,77±6,49 d 

Гортань (ч) 10 26,58±3,63 

Сечовий міхур (ч) 9 26,92±3,65 
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Латинськими літерами в таблиці 3.7 позначено достовірні відмінності з 

показниками груп пацієнтів із ЗН певних локалізацій: а – МЗ; b – пряма та 

ободова кишка; с – тіло матки; d – ПШЗ; е – шкіра; f – шлунок; g – ПМЗ; h – 

легені; i – нирки; j – яєчники; k – гортань; l – сечовий міхур. Достовірність 

відмінностей оцінювали за допомогою поправки Бонфероні (р<0,001). 

 

За даними статистичного порівняння ІМТ хворих на ЦД2 із різними 

локалізаціями ЗН із використанням поправки Бонфероні виявлено, що в чоловіків 

із КРР ІМТ був вищим порівняно з показниками хворих на рак шкіри, шлунку, 

легень і ПШЗ (р<0,001), а ІМТ чоловіків із ЗН простати був вищим, ніж показники 

груп раку шкіри, легень і ПШЗ (р<0,001) (табл. 3.7).  

ІМТ жінок із ЗН МЗ був вищим, ніж у жінок зі злоякісними пухлинами 

ПШЗ і шлунку (р<0,05). Також жінки із ЗН тіла матки, КРР і злоякісними 

пухлинами яєчників мали вищий ІМТ порівняно з показником жінок із ЗН ПШЗ 

(р<0,05) (табл. 3.7).  

Серед 52 хворих із ЗН ПШЗ ожиріння мали 13 пацієнтів (25,0%), не мали 

ожиріння 39 хворих (75,0%). Середній ІМТ хворих із ЗН ПШЗ з ожирінням 

становив 31,35±1,16 кг/м2, а хворих без ожиріння – 24,22±2,11 кг/м2. Виявлено 

достовірну різницю в ІМТ між вказаними групами пацієнтів (t=11,57;   р<0,001) 

(табл. 3.7).  

Проведено аналіз відмінностей частоти ожиріння серед хворих на ЦД2 із ЗН 

найбільш поширених локалізацій (табл. 3.8).  

Статистичний аналіз з використанням χ² підтвердив достовірно більшу 

частоту ожиріння в жінок із ЗН МЗ (р<0,01) і в чоловіків із раком ПМЗ (р<0,01) і 

КРР (р<0,001) (табл. 3.8).  

Достовірно меншу частоту ожиріння виявлено в чоловіків із ЗН ПШЗ 

(р<0,05), шлунку (р<0,01), легень (р<0,01) і в жінок із ЗН ПШЗ (р<0,05), шкіри 

(р<0,05) і шлунку (р<0,01) (табл. 3.8).  

Проведено оцінку ризику ЗН, зумовленого ожирінням (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.8 

Оцінка частоти ожиріння у хворих на цукровий діабет 2-го типу з 

онкологічними захворюваннями різних локалізацій  

 

Локалізація ЗН, 

стать 
n 

Ожиріння Без ожиріння 
χ² р 

із ЗН без ЗН із ЗН без ЗН 

МЗ 126 87 102 39 94 8,46 <0,01 

Пр. та об. киш. 72 47 232 25 229 5,0 <0,05 

   ч 41 26 64 15 106 7,94 <0,001 

   ж 31 21 168 10 123 0,78 >0,05 

Тіло матки 65 42 147 23 110 0,89 >0,05 

ПШЗ 52 13 266 39 215 16,08 <0,001 

   ч 28 5 85 23 98 6,99 <0,05 

   ж 24 8 181 16 117 5,80 <0,05 

Шкіра 44 14 265 30 224 7,23 <0,05 

   ч 25 8 82 17 104 0,87 >0,05 

   ж 19 6 183 13 120 4,99 <0,05 

Шлунок 34 10 269 24 230 6,71 <0,05 

   ч 23 9 81 14 107 6,21 <0,01 

   ж 11 1 188 10 123 9,54 <0,01 

Простата 34 22 68 12 109 7,02 <0,01 

Легені 18 3 276 15 239 8,08 <0,01 

   ч 14 1 89 13 108 6,25 <0,05 

   ж 4 2 187 2 131 0,02 >0,01 

Нирки 12 5 274 7 247 0,21 >0,05 

   ч 7 4 86 3 118 0,16 >0,05 

   ж 5 1 188 4 129 1,73 >0,05 

Яєчники 11 6 183 5 128 0,001 >0,05 

Гортань 10 4 86 6 115 0,02 >0,05 

Сечовий міхур 9 3 87 6 115 0,05 >0,05 
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Таблиця 3.9 

 Оцінка ризику раку поширених локалізацій у хворих на цукровий діабет  

2-го типу залежно від наявності ожиріння 

 

Локалізація ЗН, 

стать 

Ожиріння Без ожиріння 
OR 95% СІ р 

із ЗН без ЗН із  ЗН без ЗН 

МЗ 87 102 39 94 2,06 1,28-3,29 <0,05 

Пр. та об. киш. 47 232 25 229 1,86 1,11-3,12 <0,05 

   ч 26 64 15 106 2,87 1,42-5,82 <0,05 

   ж 21 168 10 123 1,54 0,70-3,38 >0,05 

Тіло матки 42 147 23 110 1,37 0,78-2,40 >0,05 

ПШЗ 13 266 39 215 0,27 0,14-0,52 <0,001 

   ч 5 85 23 98 0,25 0,09-0,69 <0,001 

   ж 8 181 16 117 0,32 0,13-0,78 <0,05 

Шкіра 14 265 30 224 0,39 0,20-0,76 <0,05 

   ч 8 82 17 104 0,60 0,25-1,45 <0,001 

   ж 6 183 13 120 0,30 0,11-0,82 <0,001 

Шлунок 10 269 24 230 0,36 0,17-0,76 <0,001 

   ч 9 81 14 107 0,85 0,35-2,06 <0,001 

   ж 1 89 10 123 0,14 0,02-1,10 <0,001 

Простата 22 68 12 109 2,94 1,37-6,32 <0,001 

Легені 3 276 15 239 0,17 0,05-0,61 <0,001 

   ч 1 89 13 108 0,09 0,01-0,73 <0,05 

   ж 2 187 2 131 0,70 0,10-5,04 >0,05 

Нирки 5 274 7 247 0,64 0,20-2,05 <0,001 

   ч 4 86 3 118 1,83 0,40-8,39 <0,001 

   ж 1 188 4 129 0,17 0,02-1,55 <0,001 

Яєчники 6 183 5 128 0,84 0,25-2,81 <0,001 

Гортань 4 86 6 115 0,89 0,24-3,26 <0,001 

Сечовий міхур 3 87 6 115 0,66 0,16-2,72 <0,001 
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За отриманими даними виявлено, що жінки з ЦД2 та ожирінням мають 

підвищений ризик раку МЗ, а чоловіки – підвищений ризик ЗН ПМЗ (р<0,001) і 

КРР (р<0,05) (табл. 3.9).  

Проведено також додатковий порівняльний аналіз ІМТ пацієнтів із ЗН 

органів репродуктивної системи (МЗ, тіла матки та яєчників у жінок і простати у 

чоловіків) та інших органів із використанням статистичного аналізу відмінностей 

між групами за t-критерієм Стьюдента (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 

Індекс маси тіла хворих на цукровий діабет 2-го типу з онкологічними 

захворюваннями органів репродуктивної системи та інших локалізацій 

(M±SD) 

 

Стать 

ЗН органів репродуктивної 

системи (n=236) 

ЗН інших органів 

(n=297) t р 

n ІМТ, кг/м2 n ІМТ,  кг/м2 

Ч 34 30,56±3,87 179 27,82±4,54 3,29 <0,001 

Ж 202 31,66±4,18 118 29,08±4,18 5,39 <0,001 

 

Виявлено, що жінки із ЗН органів репродуктивної системи мають 

достовірно вищий ІМТ порівняно з показниками жінок із ЗН органів, які не 

належать до репродуктивних (р<0,001). Достовірну різницю в показниках ІМТ 

пацієнтів вказаних груп визначено і для чоловіків (р<0,001) (табл. 3.10).  

 

 3.4. Вплив тривалості, важкості та компенсації цукрового діабету на 

частоту онкологічних захворювань  

 

Відповідно до плану дослідження визначено залежність частоти ЗН від 

тривалості ЦД (рис. 3.2).   



139 
  

 

 

 

Рис. 3.2. Частота ЗН у хворих на ЦД2 залежно від його тривалості: відсоток 

від загальної кількості пацієнтів з онкологічними захворюваннями (n=533). 

 

Виявлено, що тривалість ЦД2 до 5 років мали 162 хворих (30,39%), 5-10 

років – 191 пацієнт (35,83%), понад 10 років – 180 осіб (33,77%).  

За результатами порівняння тривалості ЦД перед виявленням ЗН без 

диференціації за їх локалізацією достовірної різниці між кількістю випадків раку 

залежно від тривалості діабету (до 5 років, 5-10 років і понад 10 років) виявлено 

не було (p>0,05).  

За даними порівняльного аналізу виявлено, що ЗН МЗ, тіла матки, простати 

та гортані найчастіше діагностували в хворих із тривалістю ЦД 5-10 років (табл. 

3.11).   

Злоякісні пухлини ПШЗ, нирок та яєчників найчастіше діагностували за 

терміну діабету до 5 років, а КРР, ЗН шкіри, шлунку, легень і сечового міхура – в 

пацієнтів із тривалістю ЦД2 понад 10 років (табл. 3.11).   
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Таблиця 3.11  

Частота онкологічних захворювань у хворих на цукровий діабет 2-го типу 

залежно від його тривалості 

 

Локалізація ЗН n 

Тривалість ЦД, роки 

<5 5-10 >10 

n % n % n % 

МЗ 126 29 23,02 61 48,41 36 28,57 

Пр. та об. кишки 72 14 19,44 26 36,11 32 44,44 

Тіло матки 65 18 27,69 27 41,54 20 30,77 

ПШЗ 52 41 78,85 6 11,54 5 9,62 

Шкіра 44 10 22,73 14 31,82 20 45,45 

Шлунок 34 6 17,65 11 32,35 17 50,00 

ПМЗ 34 9 26,47 13 38,24 12 35,29 

Легені 18 5 27,78 5 27,78 8 44,44 

Нирки 12 6 50,00 2 16,67 4 33,33 

Яєчники 11 5 45,45 3 27,27 3 27,27 

Гортань (ч) 10 2 20,00 5 50,00 3 30,00 

Сечовий міхур (ч) 9 2 22,22 3 33,33 4 44,44 

 

Примітка. % − відсоток від кількості хворих на ЦД2 із ЗН вказаних 

локалізацій. 

 

Проведено статистичний аналіз достовірності різниці тривалості ЦД2 перед 

виявленням ЗН найбільш поширених локалізацій (табл. 3.12). 

За отриманими даними виявлено, що ЗН ПШЗ найчастіше діагностують у 

хворих із найменшою тривалістю ЦД2 – 4,12±3,97 року, що достовірно 

відрізняється від тривалості діабету перед виявленням раку більшості локалізацій, 

за винятком ЗН нирок та яєчників (р>0,05) за t-критерієм Стьюдента (табл. 3.12). 
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 Таблиця 3.12 

Тривалість цукрового діабету 2-го типу в хворих перед виявленням 

онкологічних захворювань (M±SD) 

 

Локалізація ЗН n Тривалість ЦД t P 

ПШЗ 52 4,12±3,97 - - 

МЗ 126 8,14±5,92* 4,50 <0,001 

Пр. та об. кишки 72 9,83±6,57* 5,58 <0,001 

Тіло матки 65 7,14±3,93* 4,12 <0,001 

Шкіра 44 9,70±7,19* 4,81 <0,001 

Шлунок 34 10,06±5,79* 5,65 <0,001 

ПМЗ 34 7,78±3,98* 4,18 <0,001 

Легені 18 9,72±6,44* 4,35 <0,001 

Нирки 12 6,08±4,36 1,52 >0,05 

Яєчники 11 6,54±5,80 1,69 >0,05 

Гортань (ч) 10 7,90±3,84* 2,77 <0,01 

Сечовий міхур (ч) 9 9,44±6,60* 3,34 <0,001 

 

Примітка. * достовірна різниця з показником групи ПШЗ (р<0,05 за  

t-критерієм Стьюдента.  

 

Середня тривалість ЦД2 у хворих із ЗН ПШЗ з ожирінням становила 

4,86±3,48 року, а в хворих без ожиріння – 3,86±3,48 року. Різницю в показниках 

тривалості діабету у вказаних групах порівняння статистично не підтверджено 

(t=0,76; р>0,05).  

Проведений аналіз показав, що переважна більшість хворих із 

діагностованими ЗН мали середню тяжкість ЦД – 413 осіб (77,48%), легку форму 

діабету мали 60 пацієнтів (11,26%), тяжку – також 60 хворих (11,26%). 

Проведено аналіз компенсації ЦД2 за рівнем HbA1c (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Компенсація ЦД  в хворих із ЗН за рівнем HbA1c: відсоток від 

загальної кількості хворих на ЦД2 з злоякісними пухлинами. 

 

За отриманими даними, декомпенсацію вуглеводного обміну виявлено в 

переважної більшості пацієнтів – в 375 хворих (70,36%), субкомпенсований ЦД 

мали 106 хворих (19,88%), а компенсований – 52 пацієнти (9,76%) (рис. 3.3). 

 

3.5. Аналіз цукрознижувальної терапії хворих на цукровий діабет 2-го 

типу з онкологічними захворюваннями 

 

Відповідно до завдань наукового дослідження проведено аналіз засобів ЦЗТ 

пацієнтів із ЦД2 (табл. 3.13).  

За отриманими результатами, найчастішою схемою терапії пацієнтів із ЦД2 

перед виявленням ЗН була комбінація метформіну та похідних СС (35,65%). 

Також серед найпопулярніших схем ЦЗТ були монотерапія секретагогами 

(17,26%), метформіном (11,82%), дієтотерапія (11,26%) та інсулінотерапія 

(10,51%) (табл. 3.13). 
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Таблиця 3.13  

Частота застосування різних комбінацій цукрознижувальних 

препаратів хворими на цукровий діабет 2-го типу перед виявленням у них 

онкологічних захворювань (n=533) 

 

Схеми цукрознижувальної терапії n % 

Дієта 60 11,26 

Метформін (монотерапія) 63 11,82 

Метформін + гліптини 9 1,69 

Метформін + глітазони 1 0,19 

Метформін + гліфлозини 2 0,38 

Метформін + похідні СС 190 35,65 

Метформін + інсулін 49 9,19 

Глітазони (монотерапія) 2 0,38 

Похідні СС (монотерапія) 92 17,26 

Інсулін (монотерапія) 56 10,51 

Метформін + гліптини + інсулін 1 0,19 

Метформін + гліптини + похідні СС 2 0,38 

Похідні СС + інсулін 6 1,13 

 

Примітка. % − відсоток від кількості хворих із ЗН вказаних локалізацій. 

 

Проведено порівняльний аналіз терапії хворих на ЦД2 із ЗН з урахуванням 

здатності ЦЗП підвищувати рівень інсуліну в крові. Застосовані схеми ЦЗТ було 

додатково диференційовано на групи (терапія 1-6): терапія  1 – ЦЗП без впливу на 

синтез інсуліну: метформін, глітазони, гліфлозини; терапія 2 – стимулятори 

секреції або синтезу інсуліну: похідні СС, гліптини; терапія 3 – комбінація 

препаратів 1-ї та 2-ї груп; терапія 4 – інсулінотерапія (монотерапія або в 

поєднанні з похідними СС); терапія 5 – дієтотерапія; терапія 6 – комбінація 

інсуліну з препаратами, які не впливають на синтез і секрецію інсуліну (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Частота застосування різних схем цукрознижувальної терапії в 

хворих на ЦД2 перед виявленням у них ЗН: % – відсоток від загальної кількості 

хворих на ЦД2  із ЗН (n=533). 

 

З’ясовано, що хворі на ЦД2 перед діагностуванням у них ЗН, в якості ЦЗТ 

найчастіше застосовували комбінацію препаратів із позапанкреатичними 

цукрознижувальними ефектами (метформін, глітазони, гліфлозини) та 

стимуляторів секреції або синтезу інсуліну (похідні СС і гліптини) – 201 хворий 

(37,71%). Ліки, які не впливають на продукцію інсуліну, використовували 68 осіб 

(12,76%); монотерапію похідними СС – 92 пацієнти (17,26%), інсулінотерапію як 

монотерапію або в поєднанні зі стимуляторами секреції або синтезу інсуліну 

отримували 62 хворих (11,63%); комбіновану терапію інсуліном із препаратами з 

позапанкреатичним впливом на глікемію отримували 50 осіб (9,38%); 

дієтотерапію – 60 пацієнтів (11,26%).  

Оскільки епідеміологічне дослідження включало аналіз даних за 2012-2016 

роки, частота застосування сучасних препаратів із позапанкреатичними впливами 

на гіперглікемію була незначною.  

Вивчено особливості ЦЗТ хворих на ЦД2 залежно від локалізації ЗН. В 

таблиці 3.14 наведено типи терапії з урахуванням здатності ЦЗП підвищувати 

рівень інсуліну в крові. 
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Таблиця 3.14 

Частота застосування різних схем цукрознижувальної терапії хворими на 

цукровий діабет 2-го типу з онкологічними захворюваннями  

 

Локалізація  

ЗН 

Терапія 1 Терапія 2  Терапія 3  Терапія 4  Терапія 6 

n % n % n % n % n % 

МЗ (n=126) 20 15,9 17 13,5 57 45,2 8 6,4 8 6,4 

Пряма та ободова 

кишка (n=72) 
10 13,9 9 12,5 29 40,3 5 6,9 14 19,4 

Тіло матки (n=65) 14 21,5 12 18,5 25 38,5 2 3,1 4 6,2 

ПШЗ (n=52) 5 9,6 14 26,9 10 19,2 13 25,0 1 1,9 

Шкіра (n=44) 5 11,4 8 18,2 17 38,6 5 11,4 2 4,6 

Шлунок (n=34) 2 5,9 7 20,6 12 35,3 9 26,5 3 8,8 

ПМЗ (n=34) 4 11,8 3 8,8 9 26,5 4 11,8 9 26,5 

Легені (n=18) 2 11,1 5 27,8 5 27,8 4 22,2 2 11,1 

Нирки (n=12) 1 8,3 1 8,3 5 41,7 1 8,3 2 16,7 

Яєчники (n=11) 2 18,2 0 0,00 3 27,3 3 27,3 0 0,00 

Гортань (n=10) 2 20,0 2 20,0 3 30,0 3 30,0 0 0,00 

Сечовий міхур 

(n=9) 
2 22,2 1 11,1 1 11,1 2 22,2 1 11,1 

 

Примітка.  % – відсоток від загальної кількості хворих на ЦД2 із ЗН (n=533). 

Наведені в таблиці 3.14 дані підтверджують, що за більшості локалізацій ЗН 

пацієнти найчастіше використовували комбіновану терапію метформіном і 

похідними СС. Частота застосування вказаної терапії серед хворих на ЗН МЗ 

становила 45,24%, на КРР – 40,28%, на ЗН ендометрію – 38,46%, шкіри – 38,64%, 

шлунку – 35,29%, нирок – 41,67%, гортані – 30,0%. У терапії хворих із ЗН ПШЗ 

переважали монотерапія інсуліном або похідними СС. 

Серед усіх пацієнтів лише дієтотерапію (терапію 5) отримували 60 осіб, в 

яких найчастіше діагностували ЗН нирок, яєчників і сечового міхура (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15 

Кількість хворих на цукровий діабет 2-го типу, які отримували лише 

дієтотерапію перед виявленням онкологічних захворювань  

 

Локалізація 

ЗН 
n 

Кількість хворих на дієтотерапії 

(Терапія 5) 

n % 

МЗ  126 16 12,7 

Пряма та ободова кишки  72 5 6,9 

Тіло матки  65 8 12,3 

ПШЗ  52 9 17,31 

Шкіра  44 7 15,9 

Шлунок  34 1 2,9 

ПМЗ 34 5 14,7 

Нирки  12 4 33,3 

Яєчники  11 3 27,3 

Сечовий міхур  9 2 22,2 

 

Примітка.  % – відсоток від кількості пацієнтів із ЗН вказаної локалізації. 

Виявлено, що серед хворих із ЗН ПШЗ терапію з використанням 

метформіну застосовували 8 пацієнтів з ожирінням (61,54%) і 8 хворих без 

ожиріння (20,51%); монотерапію інсуліном або похідними СС застосовували 3 

хворих з ожирінням (23,08%) і 23 пацієнти без ожиріння (58,97%). 

Визначено кількість хворих на ЦД2, які перед виявлення ЗН у складі ЦЗТ 

використовували інсулін та похідні СС (рис. 3.5).  

Визначено, що препарати інсуліну та похідні СС у складі щоденної ЦЗТ 

застосовували 397 хворих (74,48%), 136 пацієнтів (25,52%) використовували інші 

протидіабетичні засоби.  
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Рис. 3.5. Частота використання інсуліну та похідних сульфонілсечовини в 

складі терапії хворих на ЦД2 до виявлення ЗН: % – відсоток від загальної 

кількості пацієнтів із злоякісними пухлинами (n=533). 

 

Статистичний аналіз із використанням t-критерію Стьюдента підтвердив 

більшу частоту використання похідних СС та інсуліну хворими на ЦД2 перед 

виявленням у них ЗН (t=18,8; р<0,001) (табл. 3.16). 

 

Таблиця 3.16  

Застосування похідних сульфонілсечовини та інсуліну хворими на цукровий 

діабет 2-го типу перед виявленням у них онкологічних захворювань, n (%) 

 

Всього 

хворих  

Отримували інсулін і 

похідні СС 

Не отримували інсулін і 

похідні СС 
t Р 

533 
397 

(74,48±1,89) 

136 

(25,52±1,89) 
18,8* <0,001 

 

З огляду на зростання закономірної потреби у використанні секретагогів і 

препаратів інсуліну зі збільшенням тривалості діабету, проведений аналіз частоти 

застосування вказаних препаратів залежно від тривалості ЦД2 (табл. 3.17). 
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Таблиця 3.17 

Порівняння частоти застосування похідних сульфанілсечовини та інсуліну в 

складі терапії хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від його 

тривалості, n (%) 

 

Тривалість ЦД, 

роки 
n 

К-ть хворих 

на ЦЗТ із похідними СС  

та інсуліном 

χ2 Р 

<5 162 77 (47,53) - - 

5-10 191 155 (81,15) 8,83 <0,01 

> 10 180 164 (91,11) 13,26 <0,001 

 

За отриманими даними виявлено, що порівняно з пацієнтами, які хворіють 

на ЦД2 менше від 5 років, частіше застосовують похідні СС та інсулін в складі 

ЦЗТ хворі з тривалістю ЦД 5-10 років (χ2=8,83; р<0,01), а також із терміном 

захворювання понад 10 років (χ2=13,26; р<0,001) (табл. 3.17).  

Проте, серед 162 хворих із тривалістю ЦД до 5 років 77 хворих (47,53%) 

також отримували вказані препарати в складі ЦЗТ. Потрібно відзначити, що, як 

було з’ясовано раніше, серед осіб із терміном ЦД2 до 5 років 41 пацієнт мали ЗН 

ПШЗ, тому саме хворі з панкреатичним раком значуще впливають на чисельність 

цієї групи.  

За опрацьованими даними, 279 осіб (52,35%)  мали ожиріння з ІМТ 

>30 кг/м2, 254 пацієнти (47,65%) ожиріння не мали. Проведено аналіз частоти 

застосування препаратів інсуліну та похідних СС у складі ЦЗТ хворих з 

ожирінням. Виявлено, що серед усіх хворих з ожирінням 192 пацієнти (68,82%) 

використовували інсулін та секретагоги в складі ЦЗТ, 87 хворих (31,28%) 

отримували іншу терапію, без вказаних препаратів. Серед пацієнтів без ожиріння 

вказані препарати використовували 205 осіб (80,71%), не використовували – 49 

хворих (19,29%). Статистичний аналіз за критерієм Пірсона довів достовірно 

більшу частоту використання інсуліну та секретагогів (які підвищують рівень 
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інсуліну крові) серед хворих на ЦД2 без ожиріння (χ2=9,82; р<0,01). 

За офіційними даними, наведеними в державній статистичній формі 

звітності № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані в хворих, які проживають у 

районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу», в Івано-

Франківській області впродовж 2012-2016 років зареєстровано 42 532 хворих на 

ЦД2, із них інсулінотерапію отримували 4 376 осіб, а не використовували інсулін 

38 156 пацієнтів.  

Проведено аналіз впливу інсулінотерапії на ризик ЗН (табл. 3.18).  

 

Таблиця 3.18 

Оцінка впливу інсулінотерапії на ризик онкологічних захворювань у 

хворих на цукровий діабет 2-го типу 

 

Всього 

хворих 

із ЗН 

Всього 

хворих із 

ЦД2 

На 

інсулінотерапії 

Без 

інсулінотерапії ОR 95% СI р 

без ЗН із ЗН без ЗН із ЗН 

533 42532 4376 112 38156 421 2,35 1,91- 2,91 <0,001 

 

За результатами, представленими в табл.3.18 виявлено, що хворі на ЦД2, які 

в складі ЦЗТ застосовують інсулін, мають підвищений ризик ЗН порівняно з 

таким для хворих, які отримують інші схеми терапії. 

Визначено ризик ЗН найбільш поширених локалізацій, пов’язаний із 

впливом інсулінотерапії (табл. 3.19).  

За отриманими даними з високим ступенем достовірності доведено, що 

хворі на інсулінотерапії мають підвищений ризик КРР (р<0,001), раку ПШЗ 

(р<0,001), шлунку (р<0,001), ПМЗ (р<0,001) та легень (р<0,05). 

Відсутність реєстру хворих на ЦД2, які отримують терапію таблетованими 

ЦЗП, не дозволяє визначити ризик ЗН залежно від застосування протидіабетичних 

препаратів різних груп.  
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Таблиця 3.19 

Оцінка впливу інсулінотерапії на ризик онкологічних захворювань 

поширених локалізацій у хворих на цукровий діабет 2-го типу 

 

Локалізація ЗН 

Інсуліно-

терапія 

Без інсуліно-

терапії ОR 95% СI р 

з ЗН всього  з ЗН  всього 

МЗ (n=126) 16 4360 110 38046 1,27 0,75-2,14 >0,05 

Пр. і об.кишка (n=72) 19 4357 53 38103 3,13 1,85-5,28 <0,001 

Тіло матки (n=65) 6 4370 59 38097 0,89 0,38-2,05 >0,05 

ПШЗ (n=52) 14 4362 38 38118 3,21 1,74-5,93 <0,001 

Шкіра (n=44) 7 4369 37 38119 1,65 0,73-3,70 >0,05 

Шлунок (n=34) 12 4634 22 38134 4,48 2,22-9,06 <0,001 

ПМЗ (n=34) 13 4363 21 38135 5,40 2,7-10,79 <0,001 

Легені (n =18) 6 4370 12 38144 1,36 1,64-11,62 <0,05 

Нирки (n =12) 3 4373 9 38147 2,91 0,79-10,74 <0,05 

Яєчники (n=11) 3 4373 8 38148 3,27 0,87-12,33 <0,05 

Гортань (n=10) 3 4373 7 38149 3,74 0,97-14,46 <0,05 

Сечовий міхур (n=9) 3 4373 6 38150 4,36 1,09-17,4 <0,05 

 

Після курсу терапії ЗН ЦЗТ пацієнтів набула змін. Зокрема, співвідношення 

протидіабетичних засобів змінилось на користь ширшого використання 

препаратів інсуліну. На рис. 3.6 наведено перерозподіл застосування ЦЗТ різних 

груп після протипухлинної терапії. 
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Рис. 3.6. Види цукрознижувальної терапії хворих на цукровий діабет 2-го 

типу перед і після виявлення в них ЗН; % – відсоток від загальної кількості 

хворих на ЦД2 із ЗН (n=533). 

 

3.6. Оцінка прогнозованого ризику онкологічних захворювань 

найбільш поширених локалізацій у хворих на цукровий діабет 2 типу 

 

За результатами епідеміологічного дослідження виявлено відмінності 

клінічних характеристик пацієнтів (вік, ІМТ), тривалості діабету, ЦЗТ  перед 

виявленням ЗН та показники компенсації ЦД (HbA1c) в хворих з різними 

локалізаціями раку. Враховуючи, виявлену в епідеміологічному дослідженні 

найбільшу частоту ЗН МЗ, тіла матки, ПШЗ та КРР, відповідно до завдань 

наукової роботи, було розроблено метод математичного розрахунку 

прогнозованого ризику ЗН вказаних локалізацій. 

Для розрахунку коефіцієнта індивідуального прогнозованого ризику 

розвитку злоякісних пухлин (Y) вказаних локалізацій, були застосовані рівняння 

логістичної регресії. В рівняннях використані показники, які, як  було доведено в 

епідеміологічному дослідженні, мають вагомий вплив на формування 
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онкологічного ризику, зокрема: вік, ІМТ, тривалість ЦД до виявлення ЗН, схема 

ЦЗТ та рівень HbA1c. При створенні математичної моделі, отримані спеціальні 

числові коефіцієнти, визначені у відповідності до диференційованої значимості 

показників та факторів, які формують онкоризик окремих локалізацій ЗН. 

Оцінка ризику ЗН відбувається шляхом математичного розрахунку 

числового значення коефіцієнта Y за рівнянням логістичної регресії з наступним 

застосуванням формули логіт-перетворення. 

Формула логістичного перетворення: 1/(1+2,71^(-Y))                              (1)                                                                                    

За даними епідеміологічного дослідження встановлено, що ЗН МЗ і тіла 

матки найчастіше діагностують у жінок 60-70-літнього віку, з ожирінням, із 

тривалістю ЦД > 5 років, із рівнем HbA1c >7,5%, на тлі використання 

комбінованої терапії, що включає поєднання ЦЗП без впливу на синтез інсуліну 

(метформін, глітазони, гліфлозини) зі стимуляторами секреції або синтезу 

інсуліну (похідні СС і гліптини) (Терапія 2). 

Розроблено рівняння логістичної регресії для розрахунку прогнозованого 

ризику ЗН тіла матки та МЗ у жінок із ЦД2:  

Y = 0,005 × вік + 0,15 × HbA1c + 0,33 × ІМТ + 0,17 × тривалість ЦД +         

+ 0,38 × терапія (1-6) – 14,9.        (2) 

Точність моделі складає 76,24%. Належність до групи 0 – «немає ризику 

раку» визначається моделлю з точністю 80,18%, а належність до групи  1 – «ризик 

ЗН високий» – із точністю 71,43%, площа під кривою AUC=0,853 (0,796-0,899), 

χ2=80,4, р<0,001. Модель має високу прогностичну силу (AUC=0,853) порівняно з 

діагоналлю (AUC=0,5), що доводить високу достовірність оцінки ймовірності 

розвитку ЗН залежно від незалежних показників, які увійшли в модель.  

Найбільшу значущість у розрахунку коефіцієнта прогнозованого ризику ЗН 

МЗ і тіла матки мали ІМТ (р<0,001) (рис. 3.7, рис. 3.8), тривалість ЦД2 (р<0,001) 

(рис. 3.9, рис. 3.10),  і схема ЦЗТ (р<0,05) (рис. 3.11, рис. 3.12). 
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Рис. 3.7. ROC-аналіз достовірності впливу показника ІМТ на точність 

моделі розрахунку прогнозованого ризику ЗН МЗ і тіла матки у жінок із ЦД2. 

 

                  

 

Рис. 3.8. Оцінка впливу показника ІМТ на чутливість та специфічність 

моделі розрахунку прогнозованого ризику ЗН МЗ і тіла матки у жінок із ЦД2.  
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Рис. 3.9. ROC-аналіз достовірності впливу показника тривалості ЦД на 

точність моделі розрахунку прогнозованого ризику ЗН МЗ і тіла матки у жінок із 

ЦД2. 

 

                       

 

Рис. 3.10. Оцінка впливу показника тривалості ЦД на чутливість та 

специфічність моделі розрахунку прогнозованого ризику ЗН МЗ і тіла матки у 

жінок із ЦД2.  
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Рис. 3.11. ROC-аналіз достовірності впливу схеми цукрознижувальної 

терапії на точність моделі розрахунку прогнозованого ризику ЗН МЗ і тіла матки 

у жінок із ЦД2. 

 

                                 

 

Рис. 3.12. Оцінка впливу схеми цукрознижувальної терапії на чутливість та 

специфічність моделі розрахунку прогнозованого ризику ЗН МЗ і тіла матки у 

жінок із ЦД2.  
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Злоякісні пухлини  ПШЗ найчастіше діагностували в хворих на ЦД2 60-70-

літнього віку, без ожиріння, із тривалістю ЦД2 до 5 років, із рівнем HbA1c >7,5%, 

на монотерапії інсуліном або похідними СС, без статевих відмінностей.  

Рівняння логістичної регресії для розрахунку прогнозованого ризику 

злоякісних пухлин ПШЗ:  

Y = 0,315 × стать – 0,209 × ІМТ – 0,035 × вік + 0,313 × HbA1c – 0,34 ×       

тривалість ЦД – 0,52 × терапія (1-6) + 7,15.     (3) 

Точність моделі складає 75,0%. Належність до групи 0 – «немає ризику 

раку» – визначається моделлю з точністю 87,50%, а приналежність до групи    1 – 

«ризик ЗН високий» – із точністю 55,0%, площа під кривою AUC=0,797 (0,662-

0,896), χ2=15,5, р=0,016. Модель має добру прогностичну силу (AUC=0,797) 

порівняно з діагоналлю (AUC=0,5), що доводить достовірну оцінку ймовірності 

розвитку раку залежно від незалежних показників, які увійшли в модель.  

Найбільшу значущість у розрахунку коефіцієнта прогнозованого ризику 

ПШЗ мали ІМТ (р<0,001) (рис. 3.13, 3.14) і тривалість ЦД2 (р<0,001) (рис. 3.15, 

3.16). 

 

         

 

Рис. 3.13. ROC-аналіз достовірності впливу показника ІМТ на точність 

моделі розрахунку прогнозованого ризику ЗН ПШЗ у хворих на ЦД2. 
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Рис. 3.14. Оцінка впливу показника ІМТ на чутливість та специфічність 

моделі розрахунку прогнозованого ризику ЗН ПШЗ у хворих на ЦД2.  

 

              

 

Рис. 3.15. ROC-аналіз достовірності впливу показника тривалості ЦД на 

точність моделі розрахунку прогнозованого ризику ЗН ПШЗ у хворих на ЦД2. 
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Рис. 3.16. Оцінка впливу показника тривалості ЦД на чутливість та 

специфічність моделі розрахунку прогнозованого ризику ЗН ПШЗ у хворих на 

ЦД2.  

 

КРР найчастіше діагностували в хворих 60-70-літнього віку, з ожирінням, із 

тривалістю ЦД2 понад 5 років, із рівнем HbA1c >7,5%, при використанні 

комбінованої терапії, що включає поєднання ЦЗП без впливу на синтез інсуліну 

(метформін, глітазони, гліфлозини) зі стимуляторами секреції або синтезу 

інсуліну (похідні СС і гліптини), без статевих відмінностей.  

Рівняння логістичної регресії для розрахунку прогозованого ризику КРР:  

Y = 0,40 × ІМТ + 0,02 × вік + 0,31 × HbA1c– 0,04 × тривалість ЦД +                

+ 0,21 × терапія (1-6) – 0,68 × стать – 16,5.     (4) 

Точність моделі складає 72,2%. Належність до групи 0 – «немає ризику 

раку» – визначається моделлю з точністю 81,40%, а приналежність до групи    1 – 

«ризик високий» – із точністю 58,6 %, площа під кривою AUC=0,834 (0,728-

0,911), χ2-квадрат=26,5, р<0,001. Модель має добру прогностичну силу 

(AUC=0,834) порівняно з діагоналлю (AUC=0,5), що доводить достовірну оцінку 

ймовірності розвитку раку залежно від незалежних показників, які увійшли в 

модель. Найбільшу значущість у розрахунку коефіцієнта прогнозованого ризику 

КРР мав показник ІМТ (р<0,001) (рис. 3.17, рис. 3.18). 
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Рис. 3.17. ROC-аналіз достовірності впливу показника ІМТ на точність 

моделі розрахунку прогнозованого ризику колоректального раку. 

 

             

 

Рис. 3.18. Оцінка впливу показника ІМТ на чутливість та специфічність 

моделі розрахунку прогнозованого ризику колоректального раку. 

 

Оцінку прогнозованого ризику ЗН у хворих на ЦД2 здійснюють таким 

чином: Y=0,1–0,3 – ризик низький, Y=0,4–0,6 ризик середній, Y=0,7–1,0 – ризик 

високий.  



160 
  

 

Запропоновані моделі розрахунку прогнозованого ризику ЗН МЗ, тіла 

матки, ПШЗ та КРР мають достатню точність і прогностичну силу і можуть бути 

використаними в практичній роботі клінічних ендокринологів і лікарів суміжних 

фахів. 

 

3.7 Оцінка показників виживання пацієнтів із цукровим діабетом та 

онкологічними захворюваннями.  

 

Для даного фрагменту наукового дослідження використано матеріали 

національного канцер-реєстру України «Захворюваність, смертність, показники 

діяльності онкологічної служби» за 2011-2017 роки для аналізу даних за період 

2012-2016 рр.  

Визначено загальну кількість зареєстрованих в Івано-Франківській області 

випадків ЗН і кількість хворих, які померли впродовж 1 року після встановлення 

діагнозу ЗН, що найчастіше діагностуються в хворих на ЦД 2 (табл. 3.20). 

Серед усіх 1600 випадків ЗН МЗ за 5-літній період ЗН грудної залози мали 

20 чоловіків, серед яких хворих на ЦД не було. 
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Таблиця 3.20 

Кількість зареєстрованих (n) і померлих (%) впродовж 1 року від 

моменту виявлення раку осіб з онкологічними захворюваннями в Івано-

Франківській області за 2012-2016 роки 

 

 

Примітки:  

1) А – кількість зареєстрованих ЗН за рік; 

2) В – відсоток померлих впродовж 1 року після виявлення ЗН. 

 

Визначено загальну кількість хворих із ЗН, які померли впродовж 1 року з 

часу встановлення діагнозу раку (табл. 3.21). 

 

 

Локалі-   

зація ЗН 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

А В А В А Б А В А В 

МЗ 353 6,0 361 7,7 341 7,0 335 9,8 336 9,9 

Об. кишка 232 35,4 247 31,8 230 33,9 243 33,6 250 38,3 

Пр. кишка 224 25,2 175 27,9 193 30,6 194 28,0 180 24,4 

Тіло матки  169 12,5 179 11,6 173 6,4 151 11,0 167 13,2 

ПШЗ 128 79,8 135 79,9 138 80,0 123 65,9 126 77,0 

Шкіра  473 2,9 538 2,0 509 2,2 505 2,3 524 2,3 

Шлунок  248 62,6 226 60,0 243 63,3 228 59,6 226 64,8 

ПМЗ 190 11,8 181 16,5 183 20,6 185 15,1 233 18,8 

Легені  390 73,0 430 68,5 408 64,4 396 65,7 357 70,6 

Нирки 146 27,8 141 24,8 155 24,8 149 31,6 124 30,5 

Яєчники 112 34,8 119 32,5 88 33,3 78 25,6 127 21,8 

Гортань 60 22,4 61 16,7 53 14,8 65 37,5 67 23,1 

Сеч. міхур 115 22,3 119 27,3 117 23,7 115 21,3 103 26,0 
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Таблиця 3.21 

Кількість осіб, які померли впродовж 1 року після виявлення онкологічних 

захворювань в Івано-Франківській області за  

2012-2016 роки 

 

Локалізація  ЗН 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Всього 

МЗ 22 28 24 33 33 140 

Пр. та об. кишки 139 127 137 136 140 679 

Тіло матки 22 21 11 17 22 93 

ПШЗ 102 108 110 81 97 498 

Шкіра 14 11 11 12 12 60 

Шлунок 155 136 154 136 146 727 

ПМЗ 22 30 38 28 44 162 

Легені 285 295 263 260 252 1355 

Нирки 41 35 38 47 38 199 

Яєчники 41 39 29 20 28 157 

Гортань 13 10 8 24 15 70 

Сечовий міхур 26 32 28 24 27 137 

 

Визначено загальну кількість хворих із ЗН, зареєстрованих у період 2012-

2016 рр., із ЦД2 і без ЦД2, і кількість пацієнтів, які померли впродовж 1 року з 

часу встановлення в них діагнозу раку (табл. 3.22). 
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Таблиця 3.22 

Кількість зареєстрованих і померлих впродовж 1 року осіб з онкологічними 

захворюваннями з і без цукрового діабету 2-го типу в Івано-Франківській 

області за 2012-2016 роки, n 

 

Локалізація  

ЗН 

Зареєстровано ЗН Померли впродовж 1 року 

всього із ЦД2 без ЦД2 всього із ЦД2 без ЦД2 

МЗ  1706 126 1580 140 18 122 

Пр. та об. кишки 2168 72 2096 679 23 656 

Тіло матки 839 65 774 93 13 80 

ПШЗ 650 52 598 498 43 455 

Шкіра 2549 44 2505 60 4 56 

Шлунок 1171 34 1137 727 21 706 

ПМЗ 972 34 938 162 7 155 

Легені 1969 18 1951 1355 12 1343 

Нирки 715 12 703 199 3 196 

Яєчники 524 11 513 157 4 153 

Гортань 295 10 285 70 2 68 

Сечовий міхур 497 9 488 137 2 135 

 

На підставі отриманих результатів визначено ризик смерті впродовж 1 року 

для хворих на ЦД2 після діагностування в них ЗН (табл. 3.23). 

Статистичні розрахунки довели наявність підвищеного ризику смерті 

впродовж 1 року для хворих на ЦД2 із ЗН МЗ (р<0,05), тіла матки (р<0,05) і шкіри 

(р<0,05).  

Для хворих на ЦД2 з іншими локалізаціями раку підвищеного ризику смерті 

впродовж 1 року після виявлення в них онкозахворюваннь, не доведено (р>0,05) 

(табл. 3.23). 
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Таблиця 3.23  

Оцінка ризику смерті хворих на цукровий діабет 2-го типу впродовж 1 

року після виявлення онкологічних захворювань, n 

 

Локалізація ЗН 
ЗН без ЦД2 ЦД2+ЗН 

ОR 95% СI р 
А В А В 

МЗ 1580 122 126 18 1,99 1,17-3,29 <0,05 

Пр. та об. кишки 2096 656 72 23 1,03 0,62-1,71 >0,05 

Тіло матки 774 80 65 13 2,17 1,13-4,16 <0,05 

ПШЗ 598 455 52 43 1,50 0,71-3,16 >0,05 

Шкіра 2505 57 44 4 4,29 1,49-12,41 <0,05 

Шлунок 1137 706 34 21 0,38 0,19-0,76 <0,05 

ПМЗ 938 155 34 7 1,31 0,56-3,06 >0,05 

Легені 1951 1343 18 12 0,98 0,47-2,02 <0,05 

Нирки 703 196 12 3 0,86 0,23-3,22 >0,05 

Яєчники 513 153 11 4 1,34 0,39-4,66 >0,05 

Гортань 285 68 10 2 0,80 0,17-3,85 >0,05 

Сечовий міхур 488 135 9 2 0,75 0,15-3,64 >0,05 

 

Примітки:  

1) А – зареєстровані ЗН;  

2) В – померлі впродовж 1 року після виявлення ЗН. 

 

Із використанням даних про щорічну реєстрацію смерті пацієнтів від ЗН 

Івано-Франківської області проведено аналіз 5-річного виживання хворих на ЦД2 

із ЗН (табл. 3.24).  

Дані, наведені в табл. 3.24, демонструють залежність виживання хворих на 

ЦД2 із ЗН від локалізації злоякісних пухлин. Найменшу кількість пацієнтів, які 

прожили 5 і більше років після виявлення ЗН, визначено в групі хворих із ЗН 
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ПШЗ, легень і шлунку, що відповідає статистичними показникам виживання 

пацієнтів із даними формами раку (без врахування ЦД). 

 

Таблиця 3.24  

Кількість хворих на цукровий діабет 2-го типу з онкологічними 

захворюваннями, які прожили 5 і більше років після діагностики раку 

 

Локалізація 

ЗН 
n 

5-річне виживання 

n % 

МЗ 126 65 51,58 

Пряма та ободова кишки 72 26 36,11 

Тіло матки 65 36 55,38 

ПШЗ 52 0 0,00 

Шкіра 44 23 52,27 

Шлунок 34 6 17,64 

ПМЗ 34 16 47,05 

Легені 18 2 11,11 

Нирки 12 7 58,33 

Яєчники 11 4 36,36 

Гортань 10 3 30,00 

Сечовий міхур 9 4 44,44 

 

Примітка. % – відсоток від загальної кількості осіб із вказаною локалізацією 

раку. 

 

Вивчено залежність показників 5-річного виживання від стадії ЗН (табл. 

3.25). Визначені показники відображають закономірну залежність тривалості 

життя хворих після терапії ЗН від терміну діагностики раку та стадії хвороби. Як і 

в осіб без ЦД, показники виживання хворих із ЗН позитивно корелюють зі 

стадією раку.  
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Доведено, що найбільш сприятливий прогноз для виживання мають хворі із 

ЗН, виявленими на ранніх стадіях (табл. 3.25). Крім вчасної діагностики раку на 

виживання пацієнтів впливають вік, морфологічні характеристики, ступінь 

диференціації злоякісних клітин, чутливість до терапії та супутні захворювання, 

ЦД зокрема.  

 

Таблиця 3.25  

П’ятирічне виживання хворих на цукровий діабет 2-го типу з онкологічними 

захворюваннями залежно від стадії раку 

 

Локалі- 

зація 

ЗН 

n 

І стадія 

(n=60) 

ІІ стадія 

(n=198) 

ІІІ стадія 

(n=182) 

ІV стадія 

(n=93) 

n a/b % n a/b % n a/b % n a/b % 

МЗ 126 12/15 80,0 31/50 62,0 22/54 40,74 0/7 0,0 

Пр. та об. 

кишки 

72 2/4 50,0 21/39 53,85 3/19 15,79 0/10 0,0 

Тіло 

матки 

65 20/22 90,91 13/18 72,22 3/19 15,79 0/6 0,0 

ПШЗ 52 0/0 0,0 0/13 0,0 0/14 0,0 0/25 0,0 

Шкіра 44 4/8 50,0 13/19 68,42 5/14 35,71 1/3 33,3 

Шлунок 34 2/3 66,67 4/14 28,6 0/6 0,0 0/11 0,0 

ПМЗ 34 0/0 0,0 13/20 65,0 3/8 37,5 0/6 0,0 

Легені 18 0/0 0,0 1/2 50,0 1/10 10,0 0/6 0,0 

Нирки 12 3/3 100 3/4 75,0 1/3 33,3 0/2 0,0 

Яєчники 11 1/2 50,0 2/2 100 1/3 33,3 0/4 0,0 

Гортань 10 0/0 0,0 1/3 33,33 1/2 50,0 1/5 20,0 

Сечовий 

міхур 

9 2/3 66,67 1/3 33,33 1/2 50,0 0/1 0,0 

 

Примітка. а/b – хворі, які вижили / всього хворих із вказаними локалізацією 

та стадією ЗН. 
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Проведено аналіз виживання пацієнтів від моменту діагностики в них ЗН із 

використанням методу оцінки кумулятивного виживання хворих і кривих 

Каплана-Майєра. Відмінності у виживанні хворих визначали за допомогою Cox-

Mantel Test.  

За результатами дослідження, доведено пряму залежність виживання 

пацієнтів із ЗН тіла матки, діагностованими на тлі ЦД2, від стадії ЗН (рис. 3.19). 

 

 

 

Рис. 3.19. Криві кумулятивного виживання хворих на ЦД2 із ЗН  тіла матки 

залежно від стадії раку. 

 

Порівняльний аналіз з використанням Cox-Mantel Test підтвердив 

достовірну відмінність показників виживання хворих із ЗН тіла матки І стадії від 

показників хворих із ЗН тіла матки ІІ стадії (С=3,02; р<0,05), ІІІ стадії (С=4,88; 

р<0,001) і IV стадії (С=5,56; р<0,001). Також доведено достовірно довше 

виживання хворих із ЗН тіла матки ІІ стадії порівняно з показником пацієнтів із 

ЗН ІІІ стадії (С=2,75; р<0,001) і IV стадії (С=5,76; р<0,001). Крім того, хворі із ЗН 

ІІІ стадії мали триваліше виживання, ніж пацієнти зі злоякісними пухлинами IV 

стадії (С=2,77; р<0,05).  
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З огляду на доведену залежність виживання хворих від стадії ЗН, проведено 

визначення відмінностей виживання пацієнтів з однаковою  стадією ЗН певних 

локалізацій. Оцінювали значущість впливу таких показників: віку, ІМТ, 

тривалості ЦД, HbA1c і схеми ЦЗТ.  

Критерієм розподілу типів ЦЗТ була здатність ЦЗП підвищувати рівень 

інсуліну в крові. Відповідно до розподілу: терапія 1 – ліки, які не підвищують 

рівень інсуліну в крові (метформін, глітазони, гліфлозини), терапія 2 – ліки, які 

підвищують рівень інсуліну в крові (похідні СС, гліптини, препарати інсуліну), 

терапія 3 – комбінація ліків (терапія 1 + терапія 2). 

За отриманими даними, жінки із ЗН тіла матки І стадії на терапії 2 мали 

коротше виживання порівняно з показниками пацієнтів на терапії 1 (С=2,50; 

р<0,05) і на терапії 3 (С=2,65; р<0,05) (рис. 3.20). 

 

 

 

Рис. 3.20. Криві кумулятивного виживання хворих на ЦД2 із ЗН  тіла матки 

I стадії залежно від схеми цукрознижувальної терапії. 

 

Для хворих із ЗН тіла матки ІІ стадії із рівнем HbA1c >8,0% виявлено 

коротше виживання порівняно з показником пацієнтів із рівнем HbA1c <8,0% 

(С=1,92; р<0,05) (рис. 3.21). 
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Рис. 3.21. Криві кумулятивного виживання хворих на ЦД2 із ЗН тіла матки 

ІІ стадії залежно від рівня HbA1c. 

 

Виживання жінок із ЗН МЗ, як і жінок із ЗН тіла матки, залежало від стадії 

ЗН (рис. 3.22).  

 

 

 

Рис. 3.22. Криві кумулятивного виживання хворих на ЦД2 із ЗН  молочної 

залози залежно від стадії раку. 
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Порівняльний аналіз із використанням Cox-Mantel Test підтвердив 

достовірну різницю у виживанні хворих із ЗН МЗ І стадії та хворих із ЗН МЗ ІІІ 

стадії (С=2,42; р<0,05) і ІV стадії (С=5,39; р<0,001). Також виявлено достовірно 

довше виживання хворих із ЗН МЗ ІІ стадії порівняно з показниками пацієнтів із 

ЗН ІІІ стадії (С=2,35; р<0,001) і IV стадії (С=6,30; р<0,001). Крім того, доведено, 

що жінки із ЗН МЗ ІІІ стадії мали триваліше виживання, ніж пацієнти зі 

злоякісними пухлинами IV стадії (С=4,56; р<0,001). Не виявлено достовірної 

різниці у виживанні хворих із ЗН МЗ, виявленими в І і ІІ стадіях (р>0,05). 

Достовірного впливу інших досліджуваних показників на виживання жінок із ЗН 

МЗ різних стадій не знайдено (р>0,05). 

За панкреатичного раку лише в пацієнтів із ЗН ІІ стадії виявлено довше 

виживання порівняно з показником хворих із ЗН ПШЗ, діагностованими в IV 

стадії (С=3,23; р<0,05) (рис. 3.23). 

 

 

 

Рис. 3.23. Криві кумулятивного виживання хворих на ЦД2 із ЗН   

підшлункової залози залежно від стадії раку. 

 

Хворі із ЗН ПШЗ ІІІ стадії з рівнем HbA1c >8,0% мали кращі показники 

виживання у порівнянні з хворими з HbA1c<8,0% (С=2,44; р<0,05) (рис. 3.24). 
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Рис. 3.24. Криві кумулятивного виживання хворих на ЦД 2-го типу з раком 

підшлункової залози ІІІ стадії залежно від рівня HbA1c. 

 

Хворі із ЗН ПШЗ ІІІ стадії на терапії 1 мали кращі показники виживання у 

порівнянні з пацієнтами на терапії 2 (С=1,32; р<0,05) (рис. 3.25). 

 

       

 

Рис. 3.25. Криві кумулятивного виживання хворих на ЦД 2-го типу з раком  

підшлункової залози ІІІ стадії залежно від схеми цукрознижувальної терапії. 

 

 HbA1c < 8 %

  HbA1c > 8 %
0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Кількість прожитих днів після виявлення ОЗ, дні

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

К
ум

ул
ят

ив
не

 в
иж

ив
ан

ня
 х

во
ри

х

 

 Терапія 1

 Терапія 2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Кількість прожитих днів після виявлення ОЗ, дні

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

К
ум

ул
ят

ив
не

 в
иж

ив
ан

ня
 х

во
ри

х



172 
  

 

Доведено, що виживання хворих із КРР також залежить від стадії ЗН  

(рис. 3.26).  

 

 

 

Рис. 3.26. Криві кумулятивного виживання хворих на ЦД 2-го типу з 

колоректальним раком залежно від стадії ЗН. 

 

Порівняльний аналіз із використанням Cox-Mantel Test підтвердив 

достовірну різницю у виживанні хворих із КРР ІІ стадії при порівнянні з 

виживанням хворих із КРР ІІІ стадії (С=4,17; р<0,001) і ІV стадії (С=5,40; р<0,05). 

Достовірної різниці у виживанні хворих з ІІІ і ІV стадіями  раку даної локалізації 

не виявлено  (р>0,05). 

Для хворих із КРР ІІ стадії з тривалістю ЦД до 5 років виявлено довше 

виживання порівняно з показником пацієнтів із тривалістю діабету 5-10 років 

(С=2,0; р<0,05) (рис. 3.27). 
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Рис. 3.27. Криві кумулятивного виживання хворих на ЦД 2-го типу із 

колоректальним раком ІІ стадії залежно від тривалості діабету. 

 

Висновки  до розділу 3 

За результатами проведеного епідеміологічного дослідження впродовж 

2012-2016 років виявлено 551 випадок вперше діагностованих ЗН у пацієнтів із 

ЦД, із них у 533 хворих на ЦД2 (96,7%) та у 18 осіб із ЦД1 (3,3%). 

 Найбільш поширеними локалізаціями ЗН у хворих на ЦД2 були пухлини 

МЗ, товстого кишечника, ендометрію та ПШЗ. У хворих на ЦД1 найчастіше 

діагностували лімфому Ходжкіна. 

У хворих на ЦД2 доведено підвищений ризик раку МЗ (р<0,05), тіла матки 

(р<0,05) і ПШЗ (р<0,05) у жінок та ПШЗ у чоловіків (р<0,05). У пацієнтів з ЦД1 

ризик ЗН не доведений через малу кількість випадків раку для аналізу. 

Доведено вікову залежність ЗН. Найчастіше злоякісні захворювання у 

пацієнтів з ЦД2 діагностували у віці 60-70 років, за виключенням раку шкіри та 

сечового міхура, які виявляли в осіб старше 70 років, та ЗН яєчників, найбільш 

поширених серед жінок віком 50-60 років. 

Майже за всіх локалізацій ЗН, за винятком раку ПШЗ, середня тривалість 

ЦД2 становила понад 5 років, а за панкреатичного раку – до 5 років. 
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Частота ожиріння серед хворих на ЦД2 при виявленні ЗН становила 52,35%. 

Виявлено, що ожиріння притаманне хворим зі злоякісними пухлинами органів 

репродуктивної системи: МЗ, тіла матки, яєчників (у жінок), простати (в 

чоловіків) і хворим із КРР незалежно від статі.  

Статистично доведено достовірно більшу частоту ожиріння, а також 

асоційований з ожирінням, підвищений ризик раку ЗН МЗ у жінок з ЦД2 (р<0,05), 

ЗН простати (р<0,05) та КРР (р<0,05)  у чоловіків з ЦД2. Серед хворих із ЗН ПШЗ, 

шкіри, шлунку та легень частота ожиріння виявилась достовірно нижчою 

(р<0,05). Пацієнти із ЗН органів репродуктивної системи мали достовірно вищий 

ІМТ порівняно з показниками осіб із ЗН інших органів (р<0,001).  

Найчастіше ЗН діагностували в хворих на тлі декомпенсованого ЦД 

(70,36%) середньої тяжкості (77,48%).  

Найбільш поширеною схемою ЦЗТ хворих на ЦД2 перед виявленням ЗН 

була комбінована терапія метформіном і похідними СС (35,65%), рідше 

застосовувалися монотерапія похідними СС (17,26%), монотерапія метформіном 

(11,82%), дієтотерапія (11,26%) і монотерапія інсуліном (10,51%).  

Монотерапія метформіном була найменш поширеною в лікуванні хворих із 

ЗН ПШЗ (9,62%), нирок (8,33%) і шлунку (5,88%).  

Частота застосування секретагогів та препаратів інсуліну в складі ЦЗТ (у 

комбінованій або монотерапії) хворими на ЦД2 до виявлення ЗН становила 

74,48%. 

Хворі з тривалістю діабету 5-10 років і понад 10 років достовірно частіше у 

складі ЦЗТ застосовували похідні СС та інсулін, ніж пацієнти з тривалістю ЦД2 

менше 5 років (р <0,05).  Проте, значна частина  хворих з тривалістю ЦД до 5 

років (47,53%) також застосовували похідні СС та інсулін у складі ЦЗТ. 

Інсулін та секретагоги в схемах ЦЗТ достовірно частіше застосовували 

хворі без ожиріння (р<0,05). Проте, частота застосування вказаної терапії в 

хворих на ЦД2 з ожирінням становила  68,82%. 

У хворих на ЦД2 виявлений асоційований з інсулінотерапією, підвищений 

загальний ризик ЗН (р<0,5), а також ризик злоякісних пухлин ПШЗ (р<0,5), 
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шлунку (р<0,05), ПМЗ (р<0,05), легень (р<0,05) та КРР (р<0,05). 

Встановлено, що ЗН МЗ і тіла матки найчастіше діагностували в жінок 60-

70-літнього віку, з ожирінням, із тривалістю ЦД2 понад 5 років, із рівнем HbA1c 

>7,5%, при використанні комбінованої ЦЗТ, що включає метформін в поєднанні з 

похідними СС.  

ОЗ ПШЗ найчастіше діагностували в хворих на ЦД2 60-70-літнього віку, без 

ожиріння, з тривалістю ЦД до 5 років, із рівнем HbA1c >7,5%, при використанні 

монотерапії інсуліном або похідними СС, без статевих відмінностей.  

КРР найчастіше діагностували в хворих 60-70-літнього віку, з ожирінням, із 

тривалістю ЦД понад 5 років, із рівнем HbA1c >7,5%, при використанні 

комбінованої терапії, що включає метформін в поєднанні з похідними СС, без 

статевих відмінностей. 

Розроблені рівняння логістичної регресії, за якими можливо розрахувати 

коефіцієнт індивідуального прогнозованого ризику ЗН найбільш поширених 

локалізацій: раку тіла матки та МЗ у жінок, ПШЗ і КРР незалежно від статі. 

Запропоновані моделі математичного розрахунку мають достатню точність і 

прогностичну силу та можуть використовуватись у практичній роботі клінічних 

ендокринологів і лікарів суміжних фахів. 

За результатами дослідження виявлено, що ЦД2 збільшує ризик смерті до 1 

року в хворих на рак МЗ, тіла матки та шкіри (р<0,05). Найменше 5-річне 

виживання виявлено в осіб із ЗН ПШЗ, легень і шлунку.  

У хворих на ЦД2 із злоякісними новоутвореннями доведена пряма 

залежність виживання від стадії ЗН (р<0,05). Окрім того, за отриманими даними, в 

хворих із ЗН тіла матки І стадії та в хворих із панкреатичним раком ІІІ стадії 

достовірно довше виживання виявлено при застосовуванні ЦЗТ засобами, які не 

збільшують рівень інсуліну крові (р<0,05). Достовірно довше виживання доведено 

в хворих із ЗН тіла матки ІІ стадії з рівнем HbA1c<8,0% (р<0,05). Хворі із ЗН ПШЗ 

ІІІ стадії з рівнем HbA1c>8,0% мали кращі показники виживання у порівнянні з 

хворими з HbA1c<8,0% (р<0,05). Достовірно довше виживання доведено в хворих 

із КРР ІІ стадії з тривалістю ЦД до 5 років порівняно з пацієнтами із тривалістю 

діабету 5-10 років (р<0,05). 
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Після діагностики та лікування ЗН у хворих на ЦД2 збільшилася частота 

замісної інсулінотерапії.  

Необхідно відзначити необхідність та доцільність системи обов’язкової 

реєстрації ЗН у хворих на ЦД для подальших наукових досліджень механізмів 

асоціації обох захворювань.   
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-го 

ТИПУ НА ПРОЦЕСИ ОНКОГЕНЕЗУ. РОЛЬ ГІПЕРІНСУЛІНЕМІЇ ТА  

IGF-1 В АКТИВАЦІЇ ОНКОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У ХВОРИХ НА 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-го ТИПУ 

 

 4.1. Дослідження вмісту інсуліну та IGF-1 у здорових осіб і в хворих на 

цукровий діабет 2-го типу, їх асоціація з клінічними та лабораторними 

показниками 

 

Згідно з дизайном наукового дослідження до другого етапу роботи було 

залучено 124 осіб, яких розподілили на такі групи:  

І група – практично здорові особи (ПЗО), група контролю (n=16);  

ІІ група – хворі на ЦД2 без ЗН (n=28); 

ІІІ група – пацієнти із ЗН певних локалізацій без ЦД (n=40):  

IIIa – ЗН МЗ (n=10),  

IIIb – ЗН тіла матки (n=10),  

IIIc – ЗН ПШЗ (n=10),  

IIId – КРР (n=10);  

ІV група – хворі із ЗН, діагностованими на тлі ЦД2 (n=40):  

IVa – ЗН МЗ (n=10), 

IVb – ЗН тіла матки (n=10), 

IVc – ЗН ПШЗ (n=10), 

IVd – КРР (n=10). 

З метою вивчення механізмів онкогенезу на тлі ЦД2 проведено визначення 

та порівняльний аналіз рівнів інсуліну та IGF-1 в осіб контрольної та 

експериментальних груп. Відповідно до діагностичних наборів, які 

використовувались, нормальні рівні інсуліну відповідали референтним значенням 

2-25 мкМОд/мл, а рівні IGF-1 – 150-350 нг/мл. Клінічну характеристику та 

показники вуглеводневого обміну в осіб контрольної групи наведено в таблиці 

4.1.  
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Таблиця 4.1 

Клінічні та лабораторні показники в осіб контрольної групи (n=16) 

(M±SD) 

 

Вік, 

роки 

ІМТ, 

кг/м2 

Інсулін, 

мкМО/мл 

IGF-1, 

нг/мл 

Глікемія 

натще, 

ммоль/л 

HbA1c, 

% 

НОМА-

IR 

59,53± 

5,89 

29,72± 

2,79 

7,77± 

2,20 

141,44± 

23,48 

4,56± 

0,63 

5,81± 

0,55 

1,58± 

0,53 

 

За отриманими даними, в обстежених контрольної групи підтверджено 

нормоглікемію, середній показник ІМТ відповідав критеріям надмірної маси тіла, 

індекс НОМА-IR<3,0 засвідчив відсутність ІР в обстежених даної групи  

(табл. 4.1). 

У пацієнтів ІІ групи з ЦД2 досліджувані лабораторні показники 

закономірно відрізнялися від таких групи контролю (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 

Клінічні та лабораторні показники хворих на цукровий діабет 2-го типу ІІ 

групи та осіб контрольної групи (M±SD) 

 

 

Група 

Вік, 

років 

ІМТ, 

кг/м2 

Інсулін, 

мкМО/мл 

IGF-1, 

нг/мл 

Глікемія 

натще, 

ммоль/л 

HbA1c, 

% 

НОМА-

IR 

І 

(n=16) 

59,53± 

5,89 

29,72± 

2,79 

7,77± 

2,20 

141,44± 

23,48 

4,56± 

0,63 

5,81± 

0,55 

1,58± 

0,53 

ІІ 

(n=28) 

56,07± 

6,87 

31,82± 

5,53 

23,60± 

10,83* 

189,11± 

65,44* 

7,57 ± 

2,06* 

7,99± 

1,50* 

7,62± 

3,21* 

 

Примітка: * – достовірна різниця з показником І групи за t-критерієм 

Стьюдента (р<0,05). 
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За наведеними в табл. 4.2 даними, ІМТ хворих на ЦД2 свідчив про наявність 

ожиріння в пацієнтів даної групи. Середні рівні інсуліну та IGF-1 у крові не 

перевищували відповідних референтних значень для реактивів, які 

використовували. Показники глікемії натще та HbA1c відповідали критеріям 

декомпенсованого ЦД (глікемія натще >7,0 ммоль/л, рівень HbA1c >7,5%). Індекс 

НОМА-IR підтвердив наявність ІР у пацієнтів даної групи.  

Результати порівняльного аналізу із використанням t-критерію Стьюдента 

довели наявність достовірно вищих показників інсуліну, IGF-1, глікемії натще, 

HbA1c та індексу НОМA-IR у ІІ групі хворих на ЦД2 порівняно з відповідними 

показниками контрольної групи (р<0,05). За віком обстежених та ІМТ групи не 

різнились (р>0,05), хоча середній показник ІМТ хворих ІІ групи відповідав 

критеріям ожиріння І ст., а в осіб контрольної групи – надмірної маси тіла. 

Аналіз показників ІМТ виявив ожиріння в 17 хворих даної групи (60,72%), 

надмірну масу тіла мали 8 пацієнтів (28,57%), а нормальну масу тіла – 3 

обстежених (10,71%) (рис. 4.1). 

 

 

 

Рис. 4.1. Індекс маси тіла хворих на цукровий діабет 2-го типу ІІ групи  

(n=28). 
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Проведено дослідження вмісту інсуліну, IGF-1 і HbA1c у хворих ІІ групи 

залежно від ІМТ. У хворих з ожирінням виявлено достовірно вищий рівень 

інсуліну, ніж у пацієнтів без ожиріння (р<0,05). Достовірної різниці рівнів IGF-1 

та HbA1c при порівнянні показників у хворих з ожирінням та без ожиріння 

виявлено не було (р>0,05) (табл. 4.3). Визначено рівні інсуліну, IGF-1 і HbA1c у 

пацієнтів із ЦД2 залежно від тривалості діабету (табл. 4.4).  

 

Таблиця 4.3 

Вміст інсуліну, IGF-1 і HbA1c у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно 

від індексу маси тіла (M±SD) 

Показник 
Хворі з 

ожирінням (n=17) 

Хворі без 

ожиріння (n=11) 
t p 

Інсулін, мкМО/мл 28,37±10,87* 16,23±5,55 3,44 0,002 

IGF-1, нг/мл 205,33±78,79 164,04±22,18 1,69 0,104 

HbA1c, % 8,34±1,58 7,47±1,53 1,53 0,139 

 

Примітка. * – достовірна різниця з показником хворих  без ожиріння за  

t-критерієм Стьюдента. 

                                                                                                               Таблиця 4.4 

Рівні інсуліну, IGF-1, HbA1c у хворих ІІ групи залежно від тривалості 

цукрового діабету (M±SD) 

Показник 
Тривалість ЦД 

t р 
<5 років (n=8) ≥5 років (n=20) 

Інсулін, мкМО/мл 14,09±4,18 25,41±11,07* 2,22 0,035 

IGF-1, нг/мл 152,54±16,94 197,061±69,53 1,40 0,172 

HbA1c, % 7,82±1,18 8,03±1,58 0,29 0,780 

 

Примітка. * – достовірна різниця з показником хворих з тривалістю 

цукрового діабету менше 5-ти років за t-критерієм Стьюдента. 



181 
  

 

За отриманими даними виявлено, що рівень інсуліну пацієнтів залежить від 

тривалості ЦД, а саме: у хворих із тривалістю ЦД2 понад 5 років інсулінемія 

достовірно перевищувала таку в хворих із терміном діабету до 5 років (р<0,05). 

Серед 28 пацієнтів ІІ групи 20 мали тривалість діабету понад 5 років. Із них 13 

хворих мали ожиріння (75,0%), 7 пацієнтів (35,0%) – ІМТ<30 кг/м2. Серед 8 

хворих на ЦД2 із тривалістю до 5 років ожиріння мали 4 осіб (50,0%). 

З огляду на більшу частку хворих з ожирінням серед пацієнтів із більшою 

тривалістю діабету та на вищий рівень інсуліну в пацієнтів з ожирінням (див. 

табл. 4.3) і з тривалістю діабету понад 5 років (див. табл. 4.4), у хворих із 

тривалістю ЦД понад 5 років визначено частоту використання в складі ЦЗТ 

препаратів, які можуть збільшувати рівень інсуліну в крові (інсуліну та похідних 

СС), а також визначено частоту їх застосування залежно від наявності ожиріння.  

За отриманими даними, серед 20-ти пацієнтів із тривалістю ЦД понад 5 

років 18 (90,0%) у складі ЦЗТ отримували терапію, що включала препарати 

інсуліну та похідні СС (у більшості випадків в комбінації з метформіном – 

83,33%). Серед 13 пацієнтів з ожирінням зазначене лікування застосовували 12 

осіб (92,31%) (табл. 4.5).  

 

Таблиця 4.5 

Частота терапії інсуліном та похідними сульфанілсечовини хворих ІІ групи з 

тривалістю цукрового діабету понад 5 років (n=20) залежно від наявності 

ожиріння 

 

З ожирінням (n=13) Без ожиріння (n=7) 

А В А В 

n % n % n % n % 

12 92,31 1 7,69 6 85,71 1 14,29 

 

Примітка: A / В – приймали / не приймали інсулін та похідні СС.  
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Вказані групи ЦЗП були найбільш поширеними (85,71% випадків) також і в 

схемах лікування хворих на ЦД2 із тривалістю діабету понад 5 років без 

ожиріння. Недостатня для порівняння кількість пацієнтів не дозволяє провести 

статистичний аналіз відмінностей із використанням критерію χ2. 

Проведено додатковий аналіз частоти застосування вказаної терапії 

хворими ІІ групи шляхом порівняння кількості пацієнтів із різною тривалістю 

діабету з урахуванням ожиріння (табл. 4.6).  

 

Таблиця 4.6 

Кількість хворих ІІ групи, які отримували терапію інсуліном і похідними 

сульфанілсечовини, залежно від тривалості діабету та наявності ожиріння 

 

З ожирінням (n=14) Без ожиріння (n=10) 

ЦД <5 років  ЦД ≥5 років  ЦД <5 років ЦД ≥5 років 

n % n % n % n % 

2 (4) 14,29 12 (13) 85,71 4 (4) 40,0 6 (7) 60,0 

 

Примітки:  

1) % – відсоток від загальної кількості осіб в порівнюваних групах;  

2) у дужках – загальна кількість хворих із вказаними характеристиками з 

врахуванням осіб, які не застосовували похідні СС та інсулінотерапію. 

 

З’ясовано, що  серед хворих з ожирінням препарати інсуліну та похідні СС 

у складі ЦЗТ пацієнти застосовували в 85,71% випадків серед хворих із 

тривалістю ЦД понад 5 років і в 14,29% – із тривалістю ЦД до 5 років; серед 

хворих без ожиріння відповідні показники склали 60,0% і 40,0% (табл. 4.6).  

Проведено кореляційний аналіз взаємозв’язків інсуліну з клінічними 

характеристиками ПЗО та показниками, які відображають вуглеводний 

метаболізм і чутливість до інсуліну (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Кореляційні зв’язки інсуліну в осіб І групи: * – кореляційний 

зв’язок достовірний (р<0,05). 

В осіб контрольної групи виявлено прямий кореляційний зв’язок інсуліну з 

IGF-1 (r=0,810; p<0,05) (рис. 4.3) і з індексом НОМА-IR (r=0,920; p<0,05)  

(рис. 4.4).  

 

 

 

Рис. 4.3. Кореляційний зв’язок інсуліну з IGF-1 у І групі (р<0,05). 

  Scatterplot: Інсулін  vs. IGF-1 (Casewise MD deletion)
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Рис. 4.4. Кореляційний зв’язок інсуліну з НОМА- IR у І групі (р<0,05). 

Вивчено кореляційні зв’язки IGF-1 із досліджуваними показниками в осіб 

контрольної групи (рис. 4.5). 

 

 

 

Рис. 4.5. Кореляційні зв’язки IGF-1 в осіб І групи: * – кореляційний зв’язок 

достовірний (р<0,05).  

У І групі ПЗО виявлено позитивний кореляційний зв’язок IGF-1 з інсуліном 

(див. рис. 4.2) і з індексом НОМА-IR (r=0,737; р<0,05) (рис. 4.6).  

 Scatterplot: Інсулін  vs. НОМА - IR (Casewise MD deletion)

НОМА - IR = -,1460 + ,22258 * Інсулін

Correlation: r = ,92042

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Інсулін

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Н
О

М
А

 - 
IR

0,95 Conf.Int.



185 
  

 

 

 

Рис. 4.6. Кореляційний зв’язок IGF-1 з індексом НОМА-IR у І групі (р<0,05). 

 

Проведено аналіз кореляційних зв’язків інсуліну з досліджуваними 

показниками пацієнтів ІІ групи (рис. 4.7).  

 

 

 

Рис. 4.7. Кореляційні зв’язки вмісту інсуліну в крові хворих ІІ групи з 

іншими показниками: * – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05).  
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У пацієнтів ІІ групи виявлено прямий кореляційний зв’язок вмісту інсуліну 

з ІМТ (r=0,560; р<0,05; рис. 4.8). 

 

                       

 

Рис. 4.8. Кореляційний зв’язок інсуліну з ІМТ  в ІІ групі (р<0,05). 

 

Окрім того, у  пацієнтів ІІ групи виявлено прямий кореляційний зв’язок 

вмісту інсуліну з індексом НОМА-IR (r=0,754; р<0,05; рис. 4.9) та IGF-1 (r=0,462; 

р<0,05; рис. 4.10). 

 

 

 

Рис. 4.9. Кореляційний звёязок інсуліну з НОМА-IR у ІІ групі (р<0,05). 

 

 Scatterplot: Інсулін  vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)
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Рис. 4.10. Кореляційний зв’язок інсуліну з IGF-1 у ІІ групі (р<0,05). 

 

Проведений кореляційний аналіз підтвердив прямий зв’язок IGF-1 з вмістом 

інсуліну в крові пацієнтів ІІ групи (рис. 4.11). 

 

 

 

Рис. 4.11. Кореляційні зв’язки IGF-1 з досліджуваними показниками в 

хворих ІІ групи: * – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05). 

  

 Scatterplot: Інсу лін  v s. IGF-1 (Casewise MD deletion)
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4.2. Дослідження вмісту інсуліну та IGF-1 у хворих з онкологічними 

захворюваннями та в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та вперше 

виявленими злоякісними новоутвореннями 

 

Для дослідження впливу інсуліну та IGF-1 на розвиток ЗН у пацієнтів із 

ЦД2 проведено диференційоване визначення вказаних показників у групах 

пацієнтів із ЗН без порушення вуглеводневого обміну (ІІІ група) та в хворих із ЗН, 

що їх було діагностовано на тлі ЦД (IV група).  

До ІІІ групи залучено пацієнтів із ЗН МЗ (ІІІa група), тіла матки (ІІІb група), 

ПШЗ (IIIc група) та КРР (за виключенням ЗН прямої кишки) (IIІd група).  

З огляду на можливий вплив гормональних порушень на розвиток ЗН 

органів репродуктивної системи проведено диференційоване порівняння 

клінічних характеристик і лабораторних показників пацієнтів ІІІ групи з 

врахуванням локалізації ЗН із відповідними показниками контрольної групи 

(табл. 4.7). 

За результатами, наведеними в табл. 4.7, виявлено, що ЗН вказаних 

локалізацій були притаманними особам віком понад 55 років. Значущих 

відмінностей між віковими характеристиками пацієнтів контрольної та 

досліджуваних груп не виявлено (р>0,05).  

 Наявність ожиріння підтверджено в пацієнтів із ЗН МЗ (група IIIa), тіла 

матки (група IIIb) і КРР (група IIId). ІМТ хворих зі злоякісними пухлинами ПШЗ 

(ІІІс група) становив 26,45±2,51 кг/м2, що відповідає критеріям надмірної маси 

тіла.  

Достовірно вищий ІМТ порівняно з показником групи контролю виявлено в 

пацієнтів ІІІb групи, із ЗН тіла матки (t=2,86; р=0,008), у той час як ІМТ хворих із 

ЗН ПШЗ був достовірно нижчим від показника контрольної групи (t=3,02; 

р=0,006), а також від показників хворих із ЗН МЗ (t=4,92; р<0,001), тіла матки 

(t=4,99; р<0,001) і КРР (t=2,97; р=0,008). 
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Таблиця 4.7 

 Порівняння клінічних та лабораторних  показників хворих ІІІ групи з 

відповідними показниками осіб контрольної групи та ІІ групи хворих на  

ЦД 2-го типу (M±SD) 

 

Група 
Вік, 

роки 

ІМТ, 

кг/м2 

Інсулін, 

мкМО/ 

мл 

IGF-1, 

нг/мл 

Глікемія 

натще, 

ммоль/л 

HbA1c, 

% 

НОМА-

IR 

І 

(n=16) 

59,53± 

5,89 

29,72± 

2,79 

7,77± 

2,20 

141,44± 

23,48 

4,56± 

0,63 

5,81± 

0,55 

1,58± 

0,53 

ІІ 

(n=28) 

56,07± 

6,87 

31,82± 

5,53 

23,60± 

10,83* 

189,11± 

65,44* 

7,57 ± 

2,06* 

7,99± 

1,50* 

7,62± 

3,21* 

ІІІа  

(n=10) 

59,70± 

11,28 

31,38± 

1,93  

# 

11,13± 

2,09 

*/**/# 

276,29± 

30,49 

*/# 

4,61± 

0,77 

** 

5,71± 

0,36 

** 

2,26± 

0,56 

*/**/# 

IIIb 

(n=10) 

63,50± 

3,98 

33,30± 

3,54 

*/# 

13,35± 

1,96 

*/**/# 

479,34± 

286,97 

*/**/# 

4,65± 

0,84 

** 

5,65± 

0,45 

** 

2,80± 

0,82 

*/**/# 

ІІІс 

(n=10) 

59,80 ± 

12,35 

26,45± 

2,51 

*/** 

7,01± 

2,74 

** 

205,22± 

53,72 

* 

4,63± 

0,73 

** 

5,68± 

0,25 

** 

1,44± 

0,61 

** 

ІІІd 

(n=10) 

66,30± 

11,56 

31,19± 

4,36 

# 

14,47± 

4,13 

*/**/# 

215,25± 

56,69 

* 

4,50± 

0,87 

** 

5,28± 

0,52 

** 

2,88± 

0,89 

*/**/# 

 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця з показником І групи;  

2) ** – достовірна різниця з показником ІІ групи;  

3) # – достовірна різниця з показником ІІІс групи; 

4) достовірність відмінностей – за t-критерієм Стьюдента (р<0,05). 

 

Підвищений рівень інсуліну в крові порівняно з показником групи 
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контролю виявлений у хворих ІІІа групи – із ЗН МЗ (t=3,86; р=0,001), IIIb       

групи – із ЗН тіла матки (t=6,55; р<0,001) і IIId групи – з КРР (t=5,41; р<0,001). У 

пацієнтів зі злоякісними пухлинами ПШЗ вміст інсуліну не відрізнявся від такого 

в осіб контрольної групи (р>0,05), проте був достовірно нижчим від показника 

хворих на рак МЗ (t=3,79; р<0,05), тіла матки (t=5,96; р<0,001) і КРР (t=4,76; 

р<0,001). 

Достовірно вищий вміст IGF-1 у крові порівняно з показником контрольної 

групи виявлено в пацієнтів із ЗН усіх локалізацій: у хворих ІІІа групи – із ЗН МЗ 

(t=12,70; р<0,001), IIIb групи – із ЗН тіла матки (t=4,74; р<0,001), ІІІс групи – із ЗН 

ПШЗ (t=4,19; р<0,001) і IIId групи – з КРР (t=4,65; р<0,001).  

У жінок ІІІb групи рівень IGF-1 був найбільшим і перевищував референтні 

значення (150-350 нг/мл). Рівень IGF-1 у пацієнтів із ЗН ПШЗ був достовірно 

нижчим, ніж у хворих із ЗН МЗ (t=3,639; р=0,002) і тіла матки (t=2,969; р=0,008). 

В обстежених із КРР достовірної різниці вмісту IGF-1 від показника хворих із 

панкреатичним раком виявлено не було (t=0,406; р=0,689). 

Показники глікемії натще в хворих на ЗН відповідали нормальним 

значенням, як і в осіб контрольної групи, без достовірної різниці між ними 

(р>0,05).  

Індекс НОМА-IR порівняно з показником контрольної групи був вищим у 

хворих ІІІa групи (t=3,24; р=0,003), IIIb групи (t=4,61; р<0,001) і IIId групи (t=4,66; 

р<0,001). У пацієнтів із ЗН ПШЗ індекс НОМА-IR достовірно не відрізнявся від 

показника групи контролю (t=0,61; Р=0,545), проте був нижчим, ніж у хворих із 

ЗН МЗ (t=3,310; р=0,004), тіла матки (t=4,215; р<0,001) і КРР (t=4,218; р<0,001).  

До IV групи дослідження було залучено хворих на ЦД2 із вперше 

виявленими ЗН МЗ, тіла матки, ПШЗ і КРР. Вивчено клінічні характеристики 

пацієнтів із ЗН вказаних локалізацій, а також визначено рівні інсуліну, IGF-1 та їх 

взаємозв’язки з іншими показниками, які характеризують вуглеводний 

метаболізм.  

Проведено порівняльний аналіз досліджуваних показників із відповідними в 

осіб контрольної групи та в хворих ІІ групи, із метою визначення впливу 

чинників, пов’язаних із ЦД2, на формування онкологічного ризику (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

 Порівняння клінічних та лабораторних  показників хворих IV групи з 

відповідними показниками осіб контрольної групи та ІІ групи хворих на  

ЦД 2-го типу  (M±SD) 

 

Група 
Вік, 

роки 

ІМТ, 

кг/м2 

Інсулін, 

мкМО/ 

мл 

IGF-1, 

нг/мл 

Глікемія 

натще, 

ммоль/л 

HbA1c, 

% 

НОМА- 

IR 

І 

(n=16) 

59,53± 

5,89 

29,72± 

2,79 

7,77± 

2,20 

141,44± 

23,48 

4,56± 

0,63 

5,81± 

0,55 

1,58± 

0,53 

ІІ 

(n=28) 
56,07± 

6,87 

31,82± 

5,53 

 

23,60± 

10,83 

* 

189,11± 

65,44 

* 

7,57± 

2,06 

* 

7,99± 

1,50 

* 

7,62± 

3,21 

* 

ІVа  

(n=10) 

65,90± 

8,99 

*/** 

32,07± 

2,02 

*/# 

17,40± 

3,91 

*/# 

172,52± 

13,52 

* 

10,17± 

2,20 

*/** 

8,28± 

0,93 

* 

7,84± 

2,21 

*/# 

IVb 

(n=10) 

61,70± 

7,63 

 

33,78± 

4,93 

*/# 

17,52± 

5,30 

*/# 

179,76± 

20,78 

* 

10,08± 

2,68 

*/** 

8,07± 

1,04 

* 

7,80± 

2,91 

*/# 

ІVс 

(n=10) 

65,00± 

7,90 

** 

25,33± 

2,33 

*/** 

9,70± 

3,58 

** 

162,91± 

22,79 

* 

11,31± 

2,81 

*/** 

7,98± 

0,77 

* 

4,76± 

1,72 

*/** 

ІVd 

(n=10) 

65,40± 

8,07 

*/** 

32,86± 

2,58 

*/# 

14,03± 

3,66 

*/**/# 

180,02± 

31,15 

* 

10,15± 

1,62 

*/** 

8,02± 

1,31 

* 

6,45± 

2,45 

* 

 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця з показником І групи;  

2) ** – достовірна різниця з показником ІІ групи;  

3) # – достовірна різниця з показником ІІІс групи; 

4) достовірність відмінностей – за t-критерієм Стьюдента (р<0,05). 
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За отриманими результатами, середній вік пацієнтів із поєднанням ЦД2 та 

ЗН складав понад 60 років. У хворих на злоякісні пухлини МЗ, тіла матки, 

товстого кишечника виявлено ожиріння – ІМТ понад 30 кг/м2. У пацієнтів із ЗН 

ПШЗ ожиріння не виявлено. 

Між групою IVa з поєднанням ЦД та ЗН МЗ та контрольною групою 

виявлено достовірну різницю за всіма досліджуваними показниками: віком 

(t=2,19; р=0,038), ІМТ (t=2,30; р=0,030), глікемією натще (t=9,68; р<0,001), 

рівнями HbA1c (t=8,52; р<0,001), інсуліну (t=8,07; р=0,001), IGF (t=3,79; р=0,001) 

та індексом НОМА-IR (t=10,95; р<0,001). 

Між групою IVb із поєднанням ЦД та ЗН тіла матки та контрольною групою 

виявлено достовірну різницю в показниках ІМТ (t=2,69; р=0,013), глікемії натще 

(t=7,99; р<0,001), рінях HbA1c (t=7,27; р<0,001), інсуліну (t=6,57; р<0,001), IGF 

(t=4,22; р<0,001) та індексах НОМА-IR (t=8,42; р<0,001). 

Між групою IVс із поєднанням ЦД та ЗН ПШЗ і контрольною групою 

виявлено достовірну різницю в показниках ІМТ (t=4,15; р<0,001), глікемії натще 

(t=9,35; р<0,001), рівнях HbA1c (t=8,37; р<0,001), інсуліну (t=6,57; р<0,001), IGF 

(t=2,29; р=0,031) та індексах НОМА-IR (t=6,97; р<0,001). 

Пацієнти IVd групи з поєднанням ЦД2 і КРР від осіб контрольної групи 

відрізнялися за віком (t=2,14; р=0,042), ІМТ (t=2,86; р=0,009), глікемією натще 

(t=12,49; р<0,001), рівнями HbA1c (t=5,99; р<0,001), інсуліну (t=5,47; р<0,001), 

IGF (t=3,60; р<0,001) та індексом НОМА-IR (t=7,76; р<0,001). 

Групи ІІ і IV також достовірно різнилися за багатьма показниками. Зокрема, 

хворі IVa групи – із ЗН МЗ були старшими за віком (t=3,49; р=0,001) і мали вищі 

показники глікемії натще (t=3,49; р=0,001). Пацієнти IVb групи – із ЗН тіла матки 

також мали достовірно вищий показник глікемії натще (t=3,05; р=0,004).  

Хворі IVc групи – із ЗН ПШЗ були старшими за віком (t=3,30; р=0,002) і 

мали вищу глікемію натще (t=4,47; р<0,001), натомість достовірно нижчі 

показники ІМТ (t=3,74; р<0,001), рівні інсуліну (t=3,95; р<0,001) та індекси 

НОМА-IR (t=2,64; р=0,012). Крім того, рівень інсуліну в хворих IVc групи був 

нижчим, ніж у пацієнтів  ІVd групи – з КРР (t=2,72; р<0,010).  

Пацієнти ІVd групи порівняно з хворими ІІ групи були старшими за віком 
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(t=3,45; р=0,001), мали вищу глікемію натще (t=3,57; р=0,001), але нижчий рівень 

інсуліну в крові (t=2,72; р=0,010). Відмінностей між іншими показниками 

виявлено не було (р>0,05). 

Відповідно до референтних значень у пацієнтів ІV групи – з поєднанням 

ЦД2 та ЗН гіперінсулінемії виявлено не було. Достовірної різниці показників  

IGF-1 у хворих ІV групи незалежно від локалізації ЗН і пацієнтів ІІ групи 

виявлено не було (р>0,05).  

Незалежно від локалізації ЗН у хворих ІV групи підтверджено 

декомпенсацію діабету як за показниками глікемії натще, так і за рівнем HbA1c, а 

також виявлено достовірно вищу глікемію натще порівняно з показником 

пацієнтів ІІ групи без ЗН (р<0,05) (табл. 4.8). 

За значеннями індексу НОМА-IR у пацієнтів IV групи за ЗН усіх 

локалізацій діагностовано наявність ІР. Індекс НОМА-IR у IVc групі був нижчим, 

ніж у ІІ групі (t=2,64; р=0,012). 

За результатами порівняльного аналізу досліджуваних показників у хворих 

ІV групи з різними локалізаціями ЗН у пацієнтів ІVс групи з панкреатичним 

раком виявлено нижчий показник ІМТ, ніж у хворих IVa групи – із ЗН МЗ (t=6,93; 

р<0,001), IVb групи – із ЗН тіла матки (t=4,90; р<0,002) і IVd групи – з КРР 

(t=6,86; р<0,05). Крім того, в хворих ІVс групи був нижчий рівень інсуліну 

порівняно з показниками пацієнтів IVa групи (t=4,595; р<0,001), IVb групи 

(t=3,87; р=0,001) і IVd групи (t=2,68; р=0,015). Також у хворих ІVс групи виявлено 

нижчий індекс НОМА-IR порівняно з показниками пацієнтів IVa групи (t=3,48; 

р=0,003) і IVb групи (t=2,84; р=0,011). Достовірної різниці між показниками 

глікемії натще та HbA1c у хворих даної групи залежно від локалізації ЗН 

виявлено не було (р>0,05) (табл. 4.8). 

Проведено також порівняльний аналіз досліджуваних показників в осіб 

контрольної групи та пацієнтів всіх експериментальних груп без розподілу на 

окремі локалізації ЗН (табл. 4.9).  

За результатами порівняння клінічних характеристик пацієнтів 

досліджуваних груп та осіб контрольної групи достовірної різниці значень ІМТ 

виявлено не було (р>0,05). В усіх експериментальних групах ІМТ становив  
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>30 кг/м2, а в групі контролю – 29,72±2,79 кг/м2. Старшими за віком порівняно з 

особами контрольної групи були пацієнти із ЗН, діагностованими на тлі ЦД2, IV 

групи (t=2,43; р=0,023). 

 

Таблиця 4.9 

Клінічні та лабораторні показники хворих у групах порівняння (M±SD) 

Група 
Вік, 

роки 

ІМТ, 

кг/м2 

Інсулін, 

мкМО/ 

мл 

IGF-1, 

нг/мл 

Глікемія 

натще, 

ммоль/л 

HbA1c, 

% 

НОМА-

IR 

І 

(n=16) 

59,53± 

5,89 

29,72± 

2,79 

7,77± 

2,20 

141,44± 

23,48 

4,56± 

0,63 

5,81± 

0,55 

1,58± 

0,53 

ІІ 

(n=28) 

56,07± 

6,87 

31,82± 

5,53 

23,60± 

10,83* 

189,11± 

65,44* 

7,57± 

2,06* 

7,99± 

1,50* 

7,62± 

3,21* 

ІІІ 

(n=40) 

62,33± 

10,34 

30,58± 

4,01 

11,49± 

3,99* 

294,02± 

182,01* 

4,60± 

0,78 

5,58± 

0,43 

2,35± 

0,90* 

ІV 

(n=40) 

64,50± 

8,02* 

32,01± 

4,56 

14,7± 

5,15* 

173,80± 

23,14* 

10,43± 

2,34* 

8,09± 

0,99* 

6,71± 

2,60* 

 

Примітка. * – достовірна різниця з показником І групи за t-критерієм 

Стьюдента (р<0,05). 

 

В усіх групах дослідження рівень інсуліну в крові був достовірно вищим 

ніж в контрольній групі (р<0,05), у тому числі в хворих ІІІ групи – із ЗН без ЦД 

(t=3,51; р=0,001). Індекс НОМА-IR відрізнявся від показника групи контролю в 

обох групах хворих на ЦД2 (р<0,05), а також у ІІІ групі пацієнтів із ЗН без ЦД 

(t=3,16; р=0,003). Найвищі рівні інсуліну та індекси НОМА-IR визначено в ІІ 

групі хворих на ЦД2 без ЗН. 

Рівні IGF-1 в усіх групах порівняння були достовірно вищими за показник 

контрольної групи (р<0,05), найвищий рівень цього чинника мали пацієнти ІІІ 

групи – із ЗН без ЦД. 
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Глікемія натще та рівні HbA1c у хворих на ЦД2 ІІ і IV груп були 

закономірно вищими від показників І групи (р<0,05) і ІІІ групи (р<0,05) – тобто в 

осіб без порушення вуглеводного метаболізму та відображали декомпенсацію 

діабету на момент обстеження (табл. 4.9). 

Проведено аналіз кореляційних зв’язків вмісту інсуліну та IGF-1 з 

досліджуваними показниками в ІІІ групі пацієнтів. Результати наведено на 

рисунках 4.12., 4.13. 

 

 

 

Рис. 4.12. Кореляційні зв’язки вмісту інсуліну з досліджуваними 

показниками в хворих ІІІ групи: * – зв’язок достовірний (р<0,05).  
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Рис. 4.13. Кореляційні зв’язки рівня IGF-1 з досліджуваними показниками в 

пацієнтів ІІІ групи: * – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05).  

 

Числові характеристики кореляційних зв’язків вмісту інсуліну з іншими  

досліджуваними показниками в хворих ІІІ групи представлені в табл. 4.10. 

За отриманими даними в пацієнтів із ЗН ІІІ групи без порушення 

вуглеводного обміну виявлено позитивний кореляційний зв’язок інсуліну з ІМТ 

(r=0,844; р<0,05), IGF-1 (r=0,328; р<0,05) та індексом НОМА-IR (r=0,892; р<0,05) 

(табл. 4.10). 

Виявлено прямий кореляційний зв’язок рівня IGF-1 з ІМТ (r=0,463; р<0,05), 

вмістом інсуліну та індексом НОМА-IR (r=0,397; р<0,05) (табл. 4.10). 
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Таблиця 4.10 

Кореляційні зв’язки вмісту інсуліну та IGF-1 з досліджуваними 

показниками в хворих ІІІ групи  

 

Показник 
Інсулін, мкМО/мл IGF-1, нг/мл 

r p r p 

Вік, роки 0,288 p > 0,05 0,024 p > 0,05 

ІМТ, кг/м2 0,844 p < 0,05 0,463 p < 0,05 

Глікемія натще, ммоль/л 0,103 p > 0,05 0,141 p > 0,05 

HbA1c, % 0,101 p > 0,05 0,187 p > 0,05 

Індекс HOMA-IR 0,892 p < 0,05 0,397 p < 0,05 

IGF-1, нг/мл 0,328 p < 0,05 - - 

 

Примітки:  

1) r – коефіцієнт кореляції;  

2) р – достовірність зв’язку. 

 

          Проведено диференційований кореляційний аналіз зв’язків вмісту інсуліну в 

крові з досліджуваними показниками в пацієнтів ІІІ групи залежно від локалізації 

ЗН (рис. 4.14).  
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Рис. 4.14. Кореляційні зв’язки вмісту інсуліну з іншими показниками в 

хворих ІІІ групи зі злоякісними пухлинами різних локалізацій: * – кореляційний 

зв’язок достовірний (р<0,05).  

За отриманими результатами в хворих ІІІа групи – із ЗН МЗ виявлено 

достовірні прямі кореляційні зв’язки вмісту інсуліну з ІМТ (r=0,694; р<0,05;  

рис. 4.15) та індексом HOMA-IR (r=0,696; р<0,05; рис. 4.16). 

                         

               Рис. 4.15. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом маси тіла в 

хворих ІІIа групи (р<0,05). 

 Scatterplot: Інсулін  vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)
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Рис. 4.16. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом НОМА-IR у 

хворих ІІIа групи (р<0,05). 

 

У ІІІb групі пацієнтів із ЗН тіла матки також виявлено пряму кореляцію 

вмісту інсуліну з ІМТ (r=0,915; р<0,05; рис. 4.17) та індексом HOMA-IR (r=0,907; 

р<0,05; рис. 4.18).  

 

 

 

Рис. 4.17. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом маси тіла в 

хворих ІІIb групи (р<0,05). 

 

 Scatterplot: Інсулін  vs. НОМА- IR (Casewise MD deletion)

НОМА-IR = ,41142 + ,16630 * Інсулін

Correlation: r = ,69584
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Рис. 4.18. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом HOMA-IR у 

хворих ІІIb групи (р<0,05). 

 

У хворих із ЗН ПШЗ ІІІс групи вміст інсуліну також позитивно корелював з 

ІМТ (r=0,749; р<0,05; рис. 4.19) та індексом HOMA-IR (r=0,921; р<0,05; рис. 4.20).  

 

               

 

Рис. 4.19. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом маси тіла в 

хворих ІІIс групи (р<0,05). 

 

 Scatterplot: Інсулін  vs. НОМА -IR (Casewise MD deletion)

НОМА-IR = -2,289 + ,38147 * Інсулін

Correlation: r = ,90735
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 Scatterplot: Інсулін  vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)

ІМТ      = 21,647 + ,68556 * Інсулін

Correlation: r = ,74856
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Рис. 4.20. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом HOMA-IR у 

хворих ІІIс групи (р<0,05). 

 

Прямі кореляційний зв’язки вмісту інсуліну з ІМТ (r=0,910; р<0,05) та 

індексом HOMA-IR (r=0,816; р<0,05) виявлено і в хворих ІІId групи (рис. 4.21, 

4.22).  

 

 

 

Рис. 4.21. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом маси тіла в 

хворих ІІId групи (р<0,05). 

 

 Scatterplot: Інсулін  vs. НОМА -IR (Casewise MD deletion)

НОМА-IR = ,02495 + ,20265 * Інсулін

Correlation: r = ,92169
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 Scatterplot: Інсулін  vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)
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Correlation: r = ,90961
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Рис. 4.22. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом HOMA-IR у 

хворих ІІId групи (р<0,05). 

 

Проведено диференційований аналіз кореляційних зв’язків рівня IGF-1 із 

досліджуваними показниками в хворих ІІІ групи з різними локалізаціями ЗН 

(рис. 4.23).  

 

 

 

Рис. 4.23. Кореляційні зв’язки рівня IGF-1 у хворих ІІІ групи із ЗН різних 

локалізацій: * – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05). 

 Scatterplot: Інсулін  vs. НОМА -IR (Casewise MD deletion)

НОМА-IR = ,33423 + ,17578 * Інсулін

Correlation: r = ,81583
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За отриманими даними в пацієнтів ІІІс групи із ЗН ПШЗ виявлено негативну 

кореляцію  рівня IGF-1 з віком пацієнтів (r=- 0,647; р<0,05; рис. 4.24).  

 

 

Рис. 4.24. Кореляційний зв’язок рівня IGF-1 з віком пацієнтів ІІІс групи 

(р<0,05). 

 

Проведено аналіз кореляційних зв’язків вмісту інсуліну з досліджуваними 

показниками в пацієнтів ІV групи без урахування локалізацій ЗН (рис. 4.25). 

 

         Рис. 4.25. Кореляційні зв’язки рівня інсуліну в пацієнтів ІV групи:  

* – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05). 

 Scatterplot: IGF-1 vs. Вік      (Casewise MD deletion)

Вік      = 90,335 - ,1488  * IGF-1

Correlation: r = -,6470

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

IGF-1

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Ві
к

0,95 Conf.Int.



204 
  

 

Проведено аналіз кореляційних зв’язків вмісту IGF-1 з досліджуваними 

показниками в пацієнтів ІV групи без урахування локалізацій ЗН (рис. 4.26). 

 

 

         Рис. 4.26. Кореляційні зв’язки рівня IGF-1 у пацієнтів ІV групи:  

* – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05). 

За отриманими результатами в пацієнтів IV групи виявлено позитивний 

кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з ІМТ (r=0,706; р<0,05), IGF-1 (r=0,323; 

р<0,05) та індексом HOMA-IR (r=0,836; р<0,05).  

Окрім того, виявлено достовірні кореляційні зв’язки IGF-1 з інсуліном 

(r=0,323; р<0,05) та індексом HOMA-IR (r=0,359; р<0,05). 

Числові характеристики кореляційних зв’язків вмісту інсуліну та IGF-1 з 

іншими  досліджуваними показниками в хворих ІV групи представлені в 

табл. 4.11.  
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Таблиця 4.11 

Кореляційні зв’язки вмісту інсуліну та IGF-1 з досліджуваними 

показниками в хворих ІV групи  

 

Показник 
Інсулін, мкМО/мл IGF-1, нг/мл 

r p r p 

Вік, роки 0,191 p > 0,05 0,086 p > 0,05 

ІМТ, кг/м2 0,706 p < 0,05 0,284 p > 0,05 

Глікемія натще, ммоль/л 0,155 p > 0,05 0,051 p > 0,05 

HbA1c, % 0,156 p > 0,05 0,160 p > 0,05 

Індекс HOMA-IR 0,836 p < 0,05 0,358 p < 0,05 

IGF-1, нг/мл 0,323 p < 0,05 - - 

 

Примітки:  

1) r – коефіцієнт кореляції;  

2) р – достовірність зв’язку.  

 

Проведений кореляційний аналіз зв’язків вмісту інсуліну з досліджуваними 

показниками з урахуванням локалізації ЗН у хворих ІV групи (рис. 4.27). 
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Рис. 4.27. Кореляційні зв’язки вмісту інсуліну в ІV групі пацієнтів зі 

злоякісними пухлинами різних локалізацій: * – зв’язок достовірний (р<0,05). 

 

За отриманими даними в IVa групі виявлено прямі кореляційні зв’язки 

інсуліну з ІМТ (r=0,633; р<0,05; рис. 4.28) та індексом HOMA-IR (r=0,681; р<0,05; 

рис. 4.29).  

 

 

         

   Рис. 4.28. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом маси тіла в 

хворих IVa групи (р<0,05). 

 Scatterplot: Insulin vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)

ІМТ      = 26,391 + ,32666 * Insulin

Correlation: r = ,63315
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Рис. 4.29. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом HOMA-IR у 

хворих IVа групи (р<0,05).  

 

У IVb групі також виявлено прямі кореляційні зв’язки вмісту інсуліну з ІМТ 

(r=0,710; р<0,05; рис. 4.30) та індексом HOMA-IR (r=0,750; р<0,05; рис. 4.31).  

 

 

 

Рис. 4.30. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом маси тіла в 

хворих IVb групи (р<0,05).  

  Scatterplot: Інсулін  vs. НОМА- IR (Casewise MD deletion)

НОМА-IR = 1,1394 + ,38523 * Інсулін

Correlation: r = ,68143
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 Scatterplot: Insulin vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)
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 Рис. 4.31. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом HOMA-IR у 

хворих IVb групи (р<0,05). 

 

Прямий кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом HOMA-IR 

виявлено також у IVc (r=0,771; р<0,05; рис. 4.32) і IVd групах (r=0,950; р<0,05; 

рис. 4.33). 

 

 

 

Рис. 4.32. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом HOMA-IR у 

хворих IVс групи (р<0,05). 

 

 Scatterplot: Інсулін  vs. HOMA-IR (Casewise MD deletion)

HOMA-IR = ,58360 + ,41183 * Інсулін

Correlation: r = ,74969
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 Scatterplot: Insulin vs. HOMA-IR (Casewise MD deletion)
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        Рис. 4.33. Кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з індексом HOMA-IR у 

хворих IVd групи (р<05).  

 

        Проведено аналіз кореляційних зв’язків рівня IGF-1 із досліджуваними 

показниками з урахуванням локалізації ЗН у хворих ІV групи (рис. 4.34). 

 

 

 

Рис. 4.34. Кореляційні зв’язки рівня IGF-1 із досліджуваними показниками у 

ІV групі пацієнтів із ЗН різних локалізацій. 

 Scatterplot: Інсулін  vs. НОМА- IR (Casewise MD deletion)

НОМА-IR = -2,461 + ,63503 * Інсулін

Correlation: r = ,94997
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Диференційований кореляційний аналіз не виявив достовірних кореляцій 

рівня IGF-1 у крові з досліджуваними показниками.  

 

Висновки  до розділу 4 

За результатами проведеного дослідження у хворих на ЦД2 виявлено пряму 

залежність рівня інсуліну в крові від ІМТ, а також вмісту інсуліну та ІМТ від 

тривалості ЦД2. Визначено зростання частоти застосування секретагогів і 

препаратів інсуліну (інтенсифікація терапії) пропорційно до тривалості діабету, 

причому паралельно зі збільшенням ІМТ і рівня інсуліну в крові. Не виявлено 

відмінностей показників HbA1c залежно від ІМТ (р>0,05).  

Кореляційний аналіз виявив прямий кореляційний зв’язок вмісту інсуліну в 

крові з рівнем IGF-1 (р<0,05) та індексом НОМА-IR (р<0,05) в осіб контрольної 

групи та в хворих на ЦД2 ІІ групи. Окрім того, в пацієнтів ІІ групи вміст інсуліну 

в крові позитивно корелював з ІМТ (р<0,05). 

В хворих ІІІ групи із ЗН МЗ, тіла матки і товстого кишечника виявлено 

ожиріння, а також  підвищені рівні інсуліну та індекси HOMA-IR порівняно з 

відповідними показниками контрольної групи (р<0,05). ІМТ пацієнтів із 

панкреатичним раком був достовірно нижчим ніж у контрольній (р<0,05) та в 

інших групах порівняння (р<0,05), а рівні інсуліну та індекси HOMA-IR не 

відрізнялись від таких групи контролю (р>0,05) та були нижчими, ніж у хворих із 

ЗН МЗ (р<0,05), тіла матки (р<0,05) та КРР (р<0,05). У хворих ІІІ групи незалежно 

від локалізації ЗН виявлено підвищені порівняно з показниками контрольної 

групи рівні IGF-1 (р<0,05). У жінок із ЗН МЗ і тіла матки вміст IGF-1 у крові 

перевищував показник пацієнтів зі злоякісними пухлинами ПШЗ (р<0,05).  

У хворих ІІІ групи із ЗН МЗ, тіла матки та КРР рівні інсуліну в крові та 

індекси HOMA-IR були достовірно нижчими, ніж у хворих на ЦД2 ІІ групи 

(р<0,05). Індекс HOMA-IR<3,0 підтвердив відсутність ІР у пацієнтів ІІІ групи, 

проте був достовірно вищим у хворих із ЗН МЗ, тіла матки та КРР порівняно з 

показниками контрольної групи (р<0,05). Показники глікемії натще та HbA1c в 
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пацієнтів ІІІ групи із різними локалізаціями ЗН були в межах норми, без 

достовірних міжгрупових відмінностей (р>0,05). 

Кореляційний аналіз у хворих ІІІ групи довів наявність прямої кореляції 

вмісту інсуліну в крові з ІМТ (р<0,05), рівнем IGF-1 (р<0,05) та індексом НОМА-

IR (р<0,05), а також рівня IGF-1 з ІМТ (р<0,05), вмістом інсуліну (р<0,05) та 

індексом НОМА-IR (р<0,05). Диференційований аналіз з урахуванням локалізації 

ЗН визначив пряму кореляцію вмісту інсуліну з ІМТ та індексом НОМА-IR для 

всіх локалізацій ЗН (р<0,05), а також зворотну залежність між рівнем IGF-1 і 

віком пацієнтів із ЗН ПШЗ (р<0,05). 

 За результатами аналізу даних IV групи встановлено, що ЗН у хворих на 

ЦД2 діагностували в середньому у віці 64,5 років. Обстежені даної групи були 

старшими за віком порівняно з особами контрольної групи (р<0,05), виключення 

склали молодші за віком пацієнти із ЗН тіла матки.  

Ожиріння (за показниками ІМТ) та підвищені рівні інсуліну в крові 

порівняно з відповідними показниками групи контролю виявлено за ЗН усіх 

локалізацій у пацієнтів IV групи (р<0,05), за виключенням хворих із ЗН ПШЗ, в 

яких ІМТ був нижчим, ніж в осіб контрольної групи (р<0,05), а рівень інсуліну не 

відрізнявся від такого в групі контролю (р>0,05). Обидва показники в хворих 

даної групи з панкреатичним раком були достовірно нижчими, ніж в осіб із ЗН 

інших локалізацій (р<0,05).  

Незалежно від локалізації ЗН у хворих ІV групи виявлено декомпенсацію 

діабету за показниками як глікемії натще, так і HbA1c. Глікемія натще в хворих 

IV групи була достовірно вищою, ніж у хворих ІІ групи (р<0,05). Показники 

HbA1c у пацієнтів ІІ і IV груп достовірно не різнились (р>0,05).  

Незалежно від локалізації ЗН у пацієнтів IV групи діагностовано ІР (за 

індексом НОМА-IR). У хворих із панкреатичним раком індекс НОМА-IR був 

нижчим, ніж у хворих даної групи із ЗН МЗ (р<0,05), тіла матки (р<0,05) і 

пацієнтів ІІ групи (р<0,05).  
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Рівень IGF-1 у крові хворих IV групи з різними локалізаціями ЗН був 

достовірно вищим, ніж у групі контролю (р<0,05). Достовірної різниці вмісту  

IGF-1 між ІІ і ІV групами виявлено не було (р>0,05).  

У пацієнтів IV групи виявлено прямий кореляційний зв’язок вмісту інсуліну 

в крові з ІМТ (р<0,05), рівнем IGF-1 (р<0,05) та індексом HOMA-IR (р<0,05), а 

також рівня IGF-1 з індексом HOMA-IR (р<0,05). Диференційований аналіз 

підтвердив позитивну кореляцію рівня інсуліну з ІМТ у пацієнтів із ЗН МЗ 

(р<0,05) і тіла матки (р<0,05), а також прямий зв’язок вмісту інсуліну з HOMA-IR 

у хворих даної групи за всіх локалізацій ЗН (р<0,05).  
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РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИГНАЛЬНОГО ШЛЯХУ PI3K/AKT/MTOR У 

ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-го ТИПУ,  

З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТА З ПОЄДНАННЯМ ЦИХ 

ПАТОЛОГІЙ 

 

Проведено дослідження активності сигнального каскаду PI3K/Akt/mTOR 

шляхом визначення вмісту фосфорильованих протеїнкіназ Akt, p70S6K і PRAS40 

– природного інгібітора mTORС1 у МНПК. Рівні PRAS40 визначено в одиницях, 

зазначених в інструкціях до виконання дослідження (од/мг), рівні Akt і p70S6K1 – 

в умовних одиницях на кількість білка в лізатах клітин крові. 

 

5.1. Дослідження вмісту фосфорильованої Akt і його кореляційних 

зв’язків у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, з онкологічними 

захворюваннями та з поєднанням цих патологій 

 

Для дослідження вмісту фосфорильованої протеїнкінази Akt 

використовували діагностичний набір Akt (Total/Phospho, Ser473) № 85-86046 

фірми Invitrogen (США), за допомогою якого визначено активність 

фосфорилювання протеїнкінази Akt за сериновим залишком (Ser473). 

Використання даного діагностичного набору передбачало визначення вмісту 

загальної Akt (total-Akt), фосфорильованої Akt (рhospho-Akt) із розрахунком 

співвідношення phospho/total-Akt.  

Отримані результати в експериментальних групах (ІІ група – хворі на ЦД2 

без ЗН, ІІІ група – хворі із ЗН без ЦД, ІV група – хворі на ЦД2 із вперше 

виявленими ЗН) порівнювали з відповідними показниками контрольної групи 

(табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1 

Вміст Akt (у.о./мг білка) в мононуклеарах периферичної крові обстежених 

(M±SD) 

 

Група  Total-Akt Phospho-Akt Phospho/Total-Akt 

І (n=16) 0,151±0,037 0,009±0,003 0,063±0,020 

ІІ (n=28) 0,151±0,048 0,009±0,005#/^ 0,064±0,040#/^ 

ІІI (n=40) 0,148± 0,048 0,012±0,002*/**/^ 0,092±0,048*/**/^ 

ІV (n=40) 0,132±0,051 0,005±0,003*/**/# 0,042±0,026*/**/# 

 

Примітки:  

1)  * – достовірна різниця з контрольною групою (р<0,05); 

2)  ** – достовірна різниця з ІІ групою (р<0,05);  

3) # – достовірна різниця з ІІІ групою (р<0,05);  

4) ^ – достовірна різниця з ІV групою (р<0,05); 

5) достовірність різниці визначено за t-критерієм Стьюдента.  

 

За результатами статистичного аналізу з використанням t-критерію 

Стьюдента достовірних відмінностей вмісту total-Akt у пацієнтів досліджуваних 

груп порівняно з особами контрольної групи виявлено не було (р>0,05).  

Достовірно вищий вміст рhospho-Akt порівняно з показником контрольної 

групи виявлено лише в ІІІ групі – в пацієнтів із ЗН (t=4,15; р<0,001). Крім того, 

вміст рhospho-Akt у пацієнтів даної групи був достовірно вищим за показники 

хворих ІІ групи (t=3,01; р=0,004) і ІV групи (t=12,85; р<0,001). У хворих на ЦД2 ІІ 

групи вміст рhospho-Akt у МНПК не відрізнявся від показника контрольної групи 

(t=0,036; р=0,991). У хворих IV групи рівень рhospho-Akt був достовірно нижчим, 

ніж в осіб контрольної групи (t=4,96; р<0,001) і пацієнтів ІІ групи (t=4,46; 

р<0,001).  

Визначено співвідношення рhospho/total-Akt (p/t-Akt) у досліджуваних 
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групах. У хворих на ЦД2 ІІ групи показник p/t-Akt не відрізнявся від такого групи 

контролю (р>0,05). Подібно до вмісту рhospho-Akt, хворі із ЗН ІІІ групи мали 

вищий показник p/t-Akt порівняно з такими контрольної групи (t=2,38; р=0,021), ІІ 

групи (t=2,60; р=0,012) і IV групи (t=5,94; p<0,001). Хворі IV групи з поєднанням 

ЦД2 та ЗН мали нижчий показник p/t-Akt, ніж особи контрольної групи (t=2,97; 

р=0,004) і хворі ІІ групи (t=2,78; р=0,007).  

Вміст активованої кінази Akt (рhospho-Akt) у пацієнтів різних груп 

порівняння наведено на рис. 5.1.  

 

 

 

Рис. 5.1. Вміст рhospho-Akt в МНПК у групах порівняння: достовірна 

різниця за t-критерієм Стьюдента (P<0,05) із показниками груп: * – контрольної, 

** – ІІ, # – ІІІ, ^ – ІV групи. 

Статистичний аналіз із використанням поправки Бонфероні підтвердив 

відсутність достовірних відмінностей вмісту total-Akt у хворих різних 

досліджуваних груп (р>0,001), наявність достовірних відмінностей вмісту 

рhospho-Akt у хворих ІІІ і IV груп від показників інших груп порівняння 

(р<0,001), а також достовірну різницю значень p/t-Akt у різних групах 
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дослідження (р<0,001), за виключенням різниці показників контрольної та ІІ 

групи (р>0,001). 

Проведено порівняльний аналіз вмісту активованої кінази Akt у хворих ІІ 

групи із ЦД2 залежно від схеми ЦЗТ (табл. 5.2).  

 

Таблиця 5.2 

Вміст рhospho-Akt (у.о./мг білка) в хворих на цукровий діабет 2-го типу 

залежно від схеми цукрознижувальної терапії (M±SD) 

 

Схема ЦЗТ Рhospho-Akt t р 

МФ (n=4) 0,006±0,003  –   –  

МФ + СС (n=10) 0,010±0,006 1,21 0,247 

МФ + СС + іДПП-4 (n=5) 0,011±0,004 1,95 0,092 

МФ + інсулін (n=6) 0,009±0,004 1,41 0,196 

Інсулін (n=3) 0,010±0,006 1,28 0,257 

 

Примітка. t – критерій Стьюдента. 

 

За результатами статистичного аналізу з використанням t-критерію 

Стьюдента достовірних відмінностей вмісту рhospho-Akt у МНПК пацієнтів з 

ЦД2 ІІ групи на різних схемах ЦЗТ у порівнянні із показниками хворих на 

монотерапії метформіном не виявило (р>0,05) (табл. 5.2). 

Визначено вміст рhospho-Akt у пацієнтів ІІІ групи з урахуванням локалізації 

ЗН і проведено порівняння з показниками І та ІІ груп (рис. 5.2).  
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 Рис. 5.2. Вміст рhospho-Akt у МНПК хворих ІІІ групи залежно від 

локалізації злоякісних новоутворень: достовірна різниця за t-критерієм Стьюдента 

(р<0,05) із показниками груп: * – контрольної, ** – ІІ групи.  

 

За отриманими даними порівняно з показником контрольної групи виявлено 

достовірно вищий рівень рhospho-Akt у МНПК пацієнтів із ЗН МЗ (t=3,44; 

р=0,002), тіла матки (t=4,23; р<0,001) та КРР (t=2,08; р=0,048). У пацієнтів зі 

злоякісними пухлинами ПШЗ вміст рhospho-Akt у МНПК від показника 

контрольної групи не відрізнявся (р>0,05) (рис. 5.2).  

Порівняльний аналіз із показниками пацієнтів ІІ групи виявив достовірно 

підвищений вміст рhospho-Akt у хворих із ЗН МЗ (t=1,99; р=0,054) і тіла матки 

(t=2,48; р=0,018). Не виявлено достовірної різниці рівнів рhospho-Akt у хворих на 

ЦД із показниками хворих із ЗН ПШЗ (t=0,66; р=0,516) і КРР (t=1,32; р=0,196). 

Визначено вміст рhospho-Akt у IV групі хворих на ЦД2 із ЗН залежно від 

локалізації  ЗН (рис. 5.3).  
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Рис. 5.3. Вміст рhospho-Akt у МНПК хворих IV групи: достовірна різниця за 

t-критерієм Стьюдента (р<0,05) з показниками груп: * – контрольної,  

** – ІІ групи. 

 

Нижчий вміст рhospho-Akt порівняно з показниками осіб контрольної групи 

виявлено у пацієнтів IVa групи – із ЗН МЗ (t=2,46; р=0,022), IVb групи – із ЗН тіла 

матки (t=2,98; р=0,006), IVc групі – з раком ПШЗ (t=6,13; p<0,001) і IVd групи – з 

КРР (t=3,66; р=0,001). Також нижчий вміст рhospho-Akt у хворих IV групи 

виявлено відносно показників пацієнтів ІІ групи в хворих із ЗН МЗ (t=2,02; 

p<0,052), тіла матки (t=2,39; p<0,023), ПШЗ (t=4,07; p<0,001) і КРР (t=2,80; 

p<0,009). Статистичний аналіз із використанням поправки Бонфероні не визначив 

достовірної різниці між показниками рhospho-Akt у пацієнтів IV групи з різними 

локалізаціями ЗН (р>0,001). 

Проведено порівняльний аналіз вмісту рhospho-Akt у хворих ІV групи з 

поєднанням ЦД2 та ЗН залежно від схеми ЦЗТ (табл. 5.3).  

За результатами статистичного аналізу з використанням t-критерію 

Стьюдента достовірних відмінностей вмісту рhospho-Akt у МНПК пацієнтів ІV 

групи на різних схемах ЦЗТ у порівнянні із показниками хворих на монотерапії 

метформіном не виявлено (р>0,05) (табл. 5.3).   
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Таблиця 5.3 

Вміст рhospho-Akt (у.о./мг білка) в хворих IV групи залежно від схеми 

цукрознижувальної терапії (М±SD) 

Схема ЦЗТ Рhospho-Akt t  р 

МФ (n=9) 0,005±0,002 – – 

Дієта (n=2) 0,004±0,003 0,25 0,808 

МФ + СС (n=13) 0,006±0,003 0,92 0,371 

СС (n=7) 0,006±0,003 0,90 0,382 

МФ + інсулін (n=3) 0,004±0,002 0,53 0,609 

Інсулін (n=6) 0,004±0,002 0,15 0,881 

 

Примітка. t – критерій Стьюдента. 

 

Проведено аналіз кореляційних зв’язків вмісту рhospho-Akt із клінічними та 

лабораторними показниками осіб контрольної групи (рис. 5.4). 

 

 

 

Рис. 5.4. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-Akt в осіб І групи:  

* – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05). 
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В контрольній групі виявлено позитивні кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

Akt з інсуліном (r=0,917; р<0,05; рис. 5.5), IGF-1 (r=0,753; р<0,05; рис. 5.6) та 

індексом HOMA-IR (r=0,831; р<0,05; рис. 5.7). 

 

 

 

Рис. 5.5. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt із рівнем інсуліну в 

І групі (р<0,05).  

 

 

 

Рис. 5.6. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt із HOMA-IR у І групі  

(р<0,05). 
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Рис. 5.7. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt із рівнем IGF-1 у І групі 

(р<0,05). 

 

Проведено аналіз кореляційних зв’язків вмісту рhospho-Akt з клінічними та 

лабораторними показниками хворих ІІ групи (рис. 5.8). 

 

 

 

Рис. 5.8. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-Akt у пацієнтів ІІ групи:        

 * – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05).  
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За отриманими даними в хворих ІІ групи виявлено достовірний прямий 

кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt із рівнем IGF-1 (r=0,447; р<0,05; 

рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt із рівнем IGF-1 у ІI групі 

(р<0,05). 

Проведено аналіз кореляційних зв’язків вмісту рhospho-Akt із 

досліджуваними показниками в пацієнтів ІІІ групи із ЗН (рис. 5.10).  

 

Рис. 5.10. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-Akt у пацієнтів ІІІ групи:  

* – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05).  

 Scatterplot: Phospho-Akt  vs. IGF-1 (Casewise MD deletion)

IGF-1 = 133,26 + 5996,8 * Phospho-Akt

Correlation: r = ,44736

0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018

Phospho-Akt

100

150

200

250

300

350

400

450

500
IG

F-
1

0,95 Conf.Int.



224 
  

 
 

Числові характеристики кореляційних зв’язків вмісту рhospho-Akt  з іншими  

досліджуваними показниками в хворих ІІІ групи представлені в табл. 5.4.  

 

Таблиця 5.4 

Кореляційні зв’язки вмісту phospho-Akt (у.о./мг білка) з 

досліджуваними показниками в хворих ІІІ групи  

 

Показник 
рhospho-Akt 

r p 

Вік, роки 0,151 p > 0,05 

ІМТ, кг/м2 0,592 p < 0,05 

Глікемія натще, ммоль/л 0,171 p > 0,05 

HbA1c, % 0,184 p > 0,05 

Інсулін, мкМО/мл 0,514 p < 0,05 

IGF-1, нг/мл 0,428 p < 0,05 

Індекс HOMA-IR 0,499 p < 0,05 

 

Примітки:  

1) r – коефіцієнт кореляції;  

2) р – достовірність зв’язку. 

 

За отриманими даними, у хворих ІІІ групи виявлено позитивні кореляційні 

зв’язки вмісту рhospho-Akt з ІМТ (r=0,592; р<0,05), інсуліном (r=0,514; р<0,05), 

IGF-1 (r=0,428; р<0,05) та індексом HOMA-IR (r=0,499; р<0,05).  

За результатами диференційованого аналізу з урахуванням локалізації ЗН у 

пацієнтів ІІІ групи виявлено кореляційні зв’язки, наведені на рис. 5.11. 
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Рис. 5.11. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-Akt у хворих ІІІ групи:  

* – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05). 

 

Виявлено позитивну кореляцію вмісту рhospho-Akt з рівнем інсуліну в 

пацієнтів ІІІа групи – із ЗН МЗ (r=0,512; р<0,05; рис. 5.12) і в хворих ІІІb групи – 

із ЗН тіла матки (r=0,630; р<0,05; рис. 5.13). 

 

 

 

Рис. 5.12. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt з рівнем інсуліну в ІІIa 

групі (р<0,05). 

 Scatterplot: Phospho-Akt  vs. Insulin (Casewise MD deletion)
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Рис. 5.13. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt з рівнем інсуліну в ІІIb 

групі (р<0,05). 

 

У хворих із ЗН ПШЗ вміст рhospho-Akt у МНПК позитивно корелював з 

ІМТ (r=0,654; р<0,05; рис. 5.14) та рівнем інсуліну (r=0,587; р<0,05; рис. 5.15), а 

хворих IIId групи – з IGF-1 (r=0,878; р<0,05; рис. 5.16). 

  

 

 

Рис. 5.14. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt з індексом маси тіла в 

ІІIс групі (р<0,05).  

 Scatterplot: Phospho-Akt  vs. Insulin (Casewise MD deletion)

Insulin = -3,988 + 1313,1 * Phospho-Akt

Correlation: r = ,63019
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Рис. 5.15. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt із рівнем інсуліну в ІІIс 

групі (р<0,05). 

 

 

 

Рис. 5.16. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt із рівнем IGF-1 у ІІId 

групі (р<0,05). 

 

Проаналізовано кореляційні зв’язки рhospho-Akt із досліджуваними 

показниками без урахування локалізації ЗН у хворих ІV групи (рис. 5.17).  

 Scatterplot: Phospho-Akt vs. Insulin (Casewise MD deletion)
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Рис. 5.17. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-Akt у пацієнтів ІV групи:  

* – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05).  

Числові характеристики кореляційних зв’язків вмісту рhospho-Akt  з іншими  

досліджуваними показниками в хворих ІV групи представлені в табл. 5.5.  

Таблиця 5.5 

Кореляційні зв’язки вмісту phospho-Akt (у.о./мг білка) з досліджуваними 

показниками в хворих ІV групи  

Показник 
рhospho-Akt 

r p 

Вік, роки - 0,191 p > 0,05 

ІМТ, кг/м2 0,549 p < 0,05 

Глікемія натще, ммоль/л 0,137 p > 0,05 

HbA1c, % 0,346 p < 0,05 

Інсулін, мкМО/мл 0,657 p < 0,05 

IGF-1, нг/мл 0,164 p > 0,05 

Індекс HOMA-IR 0,582 p < 0,05 

Примітки:  

1). r – коефіцієнт кореляції;   

2). р – достовірність зв’язку.  
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 За отриманими даними у IV групі виявлено позитивні кореляційні зв’язки 

вмісту рhospho-Akt з ІМТ (r=0,549; р<0,05), HbA1c (r=0,346; р<0,05), інсуліном 

(r=0,657; р<0,05) та індексом HOMA-IR (r=0,582; р<0,05) (табл. 5.5). 

Проведено також аналіз кореляційних зв’язків вмісту рhospho-Akt із 

досліджуваними показниками з урахуванням локалізації ЗН у хворих IV групи 

(рис. 5.18). 

 

 

 

Рис. 5.18. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-Akt у пацієнтів IV групи:  

* – кореляційний зв’язок достовірний (P < 0,05).  

 

У IVа групі виявлено позитивну кореляцію вмісту рhospho-Akt із рівнем 

інсуліну (r=0,722; р<0,05; рис. 5.19) та індексом HOMA-IR (r=0,762; р<0,05;  

рис. 5.20).  
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Рис. 5.19. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt з рівнем інсуліну в IVa 

групі (р<0,05). 

 

 

Рис. 5.20. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt з індексом HOMA-IR у 

IVa групі (р<0,05). 

 

У IVb групі виявлено достовірний кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt 

у МНПК із рівнем інсуліну (r=0,736; р<0,05; рис. 5.21), а в IVс групі – з віком 

пацієнтів (r=0,752; р<0,05: рис. 5.22), рівнем інсуліну (r=0,748; р<0,05; рис. 5.23) 

та індексом HOMA-IR (r=0,699; р<0,05; рис. 5.24). 
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Рис. 5.21. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt з рівнем інсуліну в 

хворих IVb групи (р<0,05).  

 

 

 

Рис. 5.22. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt із рівнем інсуліну в 

хворих IVc групи (р<0,05). 

 

 Scatterplot: Phospho-Akt  vs. Insulin (Casewise MD deletion)
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Рис. 5.23. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt з індексом HOMA-IR у 

хворих IVc групи (р<0,05).  

 

 

 

Рис. 5.24. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-Akt із віком у хворих IVc 

групи (р<0,05).  

 

У пацієнтів IVd групи достовірних кореляційних зв’язків вмісту рhospho-

Akt з іншими досліджуваними показниками виявлено не було р>0,05).  

 

 

 Scatterplot: Phospho-Akt  vs. HOMA-IR (Casewise MD deletion)
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5.2. Дослідження вмісту фосфорильованого PRAS40 і його кореляційних 

зв’язків в обстежених 

 

Для визначення вмісту фосфорильованої протеїнкінази PRAS40 (pT246) 

(рhospho-PRAS40) використовували набір для імуноферментного аналізу 

КНО0421 фірми Invitrogen (США). 

За результатами порівняння з показниками контрольної групи виявлено 

підвищений вміст рhospho-PRAS40 у МНПК пацієнтів ІІ групи – із ЦД2 (t=6,23; 

p<0,001) і ІІІ групи – із ЗН без ЦД (t=3,55; p<0,001). У хворих IV групи – з 

поєднанням ЦД та ЗН рівень рhospho-PRAS40 був достовірно нижчим, ніж в осіб 

контрольної групи (t=11,91; p<0,001) (табл. 5.6).  

Крім того, хворі IV групи мали нижчий вміст рhospho-PRAS40 порівняно з 

показниками ІІ (t=17,70; p<0,001) і ІІІ груп (t=12,50; p<0,001).  

Таблиця 5.6 

Вміст рhospho-PRAS40 (од/мг білка) в мононуклеарах периферичної крові 

обстежених (М±SD) 

 

Група Phospho-PRAS40 t р 

І група (n =16) 1,148±0,096  –   –  

ІІ група (n = 28) 1,711±0,353* 6,23 <0,001 

ІІI група (n = 40) 1,612±0,516* 3,55 <0,001 

ІV група (n = 40) 0,515±0,203*/**/# 11,91 <0,001 

 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця з показником групи І; 

2) ** – достовірна різниця з показником групи ІІ;  

3) # – достовірна різниця з показником групи ІІІ;  

4) достовірність відмінностей за t-критерієм Стьюдента. 

Схематично розбіжності вмісту рhospho-PRAS40 у МНПК обстежених 

наведено на рисунку 5.25. 
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Рис. 5.25. Вміст рhospho-PRAS40 у МНПК в групах порівняння: достовірна 

різниця за t-критерієм Стьюдента (р<0,05) із показниками груп: * – І, ** – ІІ,  

# – ІІІ, ^ – ІV. 

          

          Проведено порівняльний аналіз вмісту рhospho-PRAS40 у МНПК хворих ІІ 

групи (із ЦД2) залежно від схеми ЦЗТ (табл. 5.7).  

Таблиця 5.7 

Вміст рhospho-PRAS40 (од/мг білка) у крові хворих на цукровий діабет 

2-го типу залежно від схеми цукрознижувальної терапії  (М±SD)

  

Примітка. * – достовірна відмінність вмісту рhospho-PRAS40 у порівнянні з 

показниками хворих на монотерапії метформіном за t-критерієм Стьюдента 

(p<0,05). 

Схема ЦЗТ Рhospho-PRAS40 t р 

МФ (n=4) 1,395±0,246    

МФ + СС (n=10)  1,849±0,351* 2,34 0,037 

МФ + СС + іДПП-4 (n=5) 1,760±0,344 1,78 0,118 

МФ + інсулін (n=6) 1,632±0,387 1,07 0,314 

Інсулін (n = 3) 1,748±0,318 1,68 0,156 
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За результатами статистичного аналізу з використанням t-критерію 

Стьюдента  в хворих ІІ групи на монотерапії метформіном виявлено нижчий вміст  

рhospho-PRAS40 в МНПК порівняно з показником пацієнтів на комбінованій 

терапії метформіном і похідними СС (t=2,34; р<0,05) (табл. 5.7).  

Визначено вміст рhospho-PRAS40 у пацієнтів ІІІ групи з різними 

локалізаціями ЗН, проведено порівняння з показниками І і ІІ груп (рис. 5.26). 

 

 

 

  Рис. 5.26. Вміст рhospho-PRAS40 в МНПК хворих ІІІ групи з різними 

локалізаціями онкологічних захворювань: достовірна різниця з показниками груп: 

* – І; ** – ІІ; # – ІІIa, ІІІb, ІІІd; за t-критерієм Стьюдента (p<0,05). 

Порівняно з показником контрольної групи достовірно вищий вміст 

рhospho-PRAS40 виявлено в пацієнтів із ЗН МЗ (t=4,85; p<0,001), тіла матки 

(t=5,25; p<0,001) і КРР (t=4,68; p<0,001). У хворих із ЗН ПШЗ рівень рhospho-

PRAS40 не відрізнявся від показника контрольної групи (t=0,31; р=0,759) і був 

достовірно нижчим, ніж у ІІ групі – хворих на ЦД (t=3,90; p<0,001) та у пацієнтів 

ІІІа групи (t=2,88; р=0,01), IIIb групи (t=3,05; р=0,007) і ІІІd групи (t=2,62; 

р=0,017).  
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Статистичний аналіз із використанням поправки Бонфероні підтвердив 

достовірно нижчий вміст рhospho-PRAS40 у хворих із ЗН ПШЗ порівняно з 

показниками хворих із ЗН МЗ (р<0,001), тіла матки (р<0,001) і пацієнтів ІІ групи 

(р<0,001).  

Проведено порівняльний аналіз вмісту рhospho-PRAS40 у МНПК пацієнтів 

IV групи залежно від локалізації ЗН (рис. 5.27).  

 

 

  

 Рис. 5.27. Вміст рhospho-PRAS40 у МНПК хворих IV групи: різниця за  

t-критерієм Стьюдента достовірна з показником груп: * – І; ** – ІІ (p<0,05). 

 

 Порівняно з показником контрольної групи достовірно нижчий вміст 

рhospho-PRAS40 виявлено в пацієнтів IVа групи – із ЗН МЗ (t=9,67; p<0,001), IVb 

групи – із ЗН тіла матки (t=8,26; p<0,001), IVс групи – з  ЗН ПШЗ (t=21,57; 

p<0,001) і  IVd групи – з КРР (t=14,48; p<0,001).  

 Порівняно з показником хворих на ЦД2 ІІ групи достовірно нижчий вміст 

рhospho-PRAS40 визначено в пацієнтів IV групи із ЗН МЗ (t=9,25; p<0,001), тіла 

матки (t=9,03; p<0,001), ПШЗ (t=12,15; p<0,001) і КРР (t=10,68; p<0,001). 



237 
  

 
 

Статистичний аналіз із використанням поправки Бонфероні підтвердив 

достовірно нижчий вміст рhospho-PRAS40 у хворих ІV групи зі злоякісними 

пухлинами ПШЗ порівняно з показниками пацієнтів із ЗН МЗ (p<0,001) і тіла 

матки (p<0,001). 

Проведено порівняльний аналіз вмісту рhospho-PRAS40 у хворих ІV групи 

залежно від схем ЦЗТ (табл. 5.8).  

 

Таблиця 5.8 

Вміст рhospho-PRAS40 (од/мг білка) в хворих IV групи залежно від схеми 

цукрознижувальної терапії (М±SD) 

 

Схема ЦЗТ Рhospho-PRAS40 t р 

МФ (n=9) 0,390±0,122      

Дієта (n=2) 0,594±0,066 2,21 0,055 

МФ + СС (n=13) 0,570±0,313* 2,34 0,030 

СС (n=7) 0,559±0,227 1,57 0,139 

МФ + інсулін (n=3) 0,480±0,152 1,68 0,124 

Інсулін (n=6) 0,052±0,011 1,25 0,235 

 

Примітка. * – достовірна відмінність вмісту рhospho-PRAS40 у порівнянні з 

показниками хворих на монотерапії метформіном за t-критерієм Стьюдента 

(p<0,05). 

 

За отриманими даними в пацієнтів, які отримували монотерапію 

метформіном, виявлено достовірно нижчий вміст рhospho-PRAS40 у МНПК 

порівняно з показниками хворих, які отримували комбіновану терапію 

метформіном і похідними СС (t=2,34; p<0,05) (табл. 5.8). 

Визначено кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 у МНПК із 

досліджуваними показниками в контрольній групі (рис. 5.28).  
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Рис. 5.28. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 з іншими 

показниками в осіб контрольної групи: * – зв’язок достовірний (р<0,05).  

 

У контрольній групі виявлено прямі кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

PRAS40 з інсуліном (r=0,646; р<0,05; рис. 5.29), індексом HOMA-IR (r=0,658; 

р<0,05; рис. 5.30) і з рhospho-Akt (r=0,663; р<0,05; рис. 5.31).  

 

 

 

        Рис. 5.29. Кореляційний зв’язок рhospho-PRAS40 з інсуліном в осіб 

контрольної групи (р<0,05).   

 Scatterplot: Phospho-PRAS40 vs. Insulin (Casewise MD deletion)
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Correlation: r = ,64595
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Рис. 5.30. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 з індексом HOMA-

IR в осіб контрольної групи (р<0,05).   

 

       

 

       Рис. 5.31. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем рhospho-Akt 

в осіб контрольної групи (р<0,05).  

 

Проведено кореляційний аналіз вмісту рhospho-PRAS40 із досліджуваними 

показниками в хворих ІІ групи (рис. 5.32).  

 Scatterplot: Phospho-PRAS40 vs. НОМА - IR (Casewise MD deletion)

НОМА - IR = -2,598 + 3,6429 * Phospho-PRAS40

Correlation: r = ,65785
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Рис. 5.32. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 з іншими 

показниками в хворих ІІ групи: * – зв’язок достовірний (р<0,05). 

 

У ІІ групі виявлено прямі кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 з ІМТ 

(r=0,398; р<0,05; рис. 5.33), рівнями інсуліну (r=0,509; р<0,05; рис. 5.34), IGF-1 

(r=0,414; р<0,05; рис. 5.35) і HbA1c (r=0,409; р<0,05; рис. 5.36). 

 

 

 

Рис. 5.33. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 з індексом маси 

тіла в хворих ІІ групи (р<0,05). 

 Scatterplot: Phospho-PRAS40 vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)

ІМТ      = 21,559 + 6,0740 * Phospho-PRAS40

Correlation: r = ,39784
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Рис. 5.34. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 з рівнем інсуліну в 

хворих ІІ групи (р<0,05).  

 

 

 

         Рис. 5.35. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем IGF-1 у 

хворих ІІ групи (р<0,05).  

 

 Scatterplot: Phospho-PRAS40 vs. Insulin (Casewise MD deletion)

Insulin = -3,080 + 15,594 * Phospho-PRAS40

Correlation: r = ,50930
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         Рис. 5.36. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем 

глікованого гемоглобіну в  хворих ІІ групи  (р<0,05). 

 

    Проведено аналіз кореляційних зв’язків вмісту рhospho-PRAS40 із 

досліджуваними показниками в пацієнтів ІІІ групи – із ЗН (рис. 5.37).  

 

 

 

Рис. 5.37. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 з іншими 

показниками у пацієнтів ІІІ групи: * – зв’язок достовірний (р<0,05). 

 Scatterplot: Phospho-PRAS40 vs. HbA1c (Casewise MD deletion)

HbA1c = 5,0262 + 1,7359 * Phospho-PRAS40

Correlation: r = ,40945
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    Числові характеристики кореляційних зв’язків рhospho-PRAS40 з іншими  

досліджуваними показниками в хворих ІІІ групи представлені в табл. 5.9.  

 

Таблиця 5.9 

Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 (од/мг білка) з досліджуваними 

показниками в хворих ІІІ групи 

 

 

Показник 

рhospho-PRAS40 

r p 

Вік, роки          0,023 p > 0,05 

ІМТ, кг/м2 0,696 p < 0,05 

Глікемія натще, ммоль/л 0,225 p > 0,05 

HbA1c, % 0,034 p > 0,05 

Інсулін, мкМО/мл 0,713 p < 0,05 

IGF-1, нг/мл 0,434 p < 0,05 

Індекс HOMA-IR 0,746 p < 0,05 

Phospho-Akt, у.о./мг білка 0,560 p < 0,05 

 

Примітки:  

1) r – коефіцієнт кореляції;  

2) р – достовірність зв’язку. 

 

        У ІІІ групі виявлено прямі кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 з ІМТ 

(r=0,696; р<0,05), рівнями інсуліну (r=0,713; р<0,05), IGF-1 (r=0,434; р<0,05), 

індексом HOMA-IR (r=0,746; р<0,05) і з рівнем рhospho-Akt (r=0,560; р<0,05) 

(табл. 5.9). 

Проведено додатковий кореляційний аналіз зв’язку вмісту рhospho-PRAS40 

із досліджуваними показниками з урахуванням локалізації новоутворення  

(рис. 5.38). 
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Рис. 5.38. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 з іншими 

показниками в пацієнтів ІІІ групи з різними онкологічними захворюваннями:  

* – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05).  

 

За отриманими даними в пацієнтів ІІІа групи із ЗН МЗ виявлено прямі 

кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 з ІМТ (r=0,677; р<0,05; рис. 5.39) і 

рівнем рhospho-Akt (r=0,778; р<0,05; рис. 5.40).  

У пацієнтів ІІІb групи із ЗН тіла матки визначено прямі кореляційні зв’язки 

вмісту рhospho-PRAS40 у МНПК з ІМТ (r=0,815; р<0,05; рис. 5.41), рівнем 

інсуліну (r=0,918; р<0,05; рис. 5.42) та з індексом НОМА-IR (r=0,817; р<0,054; 

рис. 5.43).  
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Рис. 5.39. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 з індексом маси 

тіла в хворих ІІІa групи (р<0,05).  

 

 

 

Рис. 5.40. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем рhospho-

Akt у хворих ІІІa групи (р<0,05). 

 Scatterplot: Phospho-PRAS40 vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)

ІМТ      = 26,859 + 2,5355 * Phospho-PRAS40

Correlation: r = ,67696
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Рис. 5.41. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 з індексом маси 

тіла в хворих ІІІb групи (р<0,05).  

 

 

 

Рис. 5.42. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 з рівнем інсуліну в 

хворих ІІІb групи (р<0,05). 

 Scatterplot: Phospho-PRAS40 vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)

ІМТ      = 22,589 + 5,9725 * Phospho-PRAS40

Correlation: r = ,81491
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Рис. 5.43. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 з індексом НОМА-

IR у хворих ІІІb групи (р<0,05).  

 

У хворих ІІІc групи виявлено прямі кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

PRAS40 із рівнем інсуліну (r=0,862; р<0,05; рис. 5.44) та індексом HOMA-IR 

(r=0,851; р<0,05; рис. 5.45).  

У пацієнтів ІІІd групи – із КРР вміст рhospho-PRAS40 корелював із рівнем 

інсуліну (r=0,703; р<0,05; рис. 5.46) та індексом HOMA-IR (r=0,703; р<0,05;  

рис. 5.47). 

 

Рис. 5.44. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем інсуліну в 

хворих ІІІс групи (р<0,05). 

 Scatterplot: Phospho-PRAS40 vs. HOMA-IR (Casewise MD deletion)

HOMA-IR = ,30415 + 1,3942 * Phospho-PRAS40

Correlation: r = ,81724
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Рис. 5.45. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 з індексом HOMA-

IR у хворих ІІІс групи (р<0,05).  

 

 

 

Рис. 5.46. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем інсуліну в 

хворих ІІІd групи (р<0,05).  

 Scatterplot: Phospho-PRAS40 vs. HOMA-IR (Casewise MD deletion)

HOMA-IR = -,0134 + 1,2353 * Phospho-PRAS40

Correlation: r = ,85032
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Рис. 5.47. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 з індексом HOMA-

IR у хворих ІІІd групи (р<0,05). 

  

Проведено пошук кореляційних зв’язків між досліджуваними показниками 

в пацієнтів ІV групи (рис. 5.48).  

 

 

         Рис. 5.48. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 з іншими 

показниками в пацієнтів ІV групи: * –  зв’язок достовірний (р<0,05). 

 Scatterplot: Phospho-PRAS40 vs. HOMA-IR (Casewise MD deletion)

HOMA-IR = ,53651 + 1,3866 * Phospho-PRAS40

Correlation: r = ,70346

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

Phospho-PRAS40

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

H
O

M
A-

IR

0,95 Conf.Int.



250 
  

 
 

    Числові характеристики кореляційних зв’язків рhospho-PRAS40 з іншими  

досліджуваними показниками в хворих ІV групи представлені в табл. 5.10.  

 

Таблиця 5.10 

Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 (од/мг білка)  з досліджуваними 

показниками в хворих ІV групи 

 

 

Показник 

рhospho-PRAS40 

r p 

Вік, роки          0,226 p > 0,05 

ІМТ, кг/м2 0,607 p < 0,05 

Глікемія натще, ммоль/л 0,177 p > 0,05 

HbA1c, % 0,266 p > 0,05 

Інсулін, мкМО/мл 0,712 p < 0,05 

IGF-1, нг/мл 0,296 p > 0,05 

Індекс HOMA-IR 0,620 p < 0,05 

Phospho-Akt, у.о./мг білка 0,707 p < 0,05 

 

Примітки: 

1) r – коефіцієнт кореляції; 

2) р – достовірність зв’язку. 

 

За отриманими даними у пацієнтів IV групи виявлено позитивні кореляційні 

зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 з ІМТ (r=0,607; р<0,05), рівнем інсуліну (r=0,712; 

р<0,05), індексом НОМА-IR (r=0,620; р<0,05) та рівнем рhospho-Akt (r=0,707; 

р<0,05). 

        Проведено кореляційний аналіз зв’язків між досліджуваними показниками з 

урахуванням локалізації ЗН у хворих ІV групи (рис. 5.49). 
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         Рис. 5.49. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 з іншими 

показниками в пацієнтів ІV групи з різними онкологічними захворюваннями:  

* – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05). 

 

У IVа групі виявлено пряму кореляцію вмісту рhospho-PRAS40 з ІМТ 

(r=0,738; р<0,05; рис. 5.50) та індексом HOMA-IR (r=0,696; р<0,05; рис. 5.51). 

 У IVb групі виявлено пряму кореляцію вмісту рhospho-PRAS40 із рівнями 

інсуліну (r=0,789; р<0,05; рис. 5.52) та рhospho-Akt (r=0,689; р<0,05; рис. 5.53).  

У групі IVс визначено позитивні кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

PRAS40 із віком пацієнта (r=0,789; р<0,05; рис. 5.54), рівнем інсуліну (r=0,809; 

р<0,05; рис. 5.55), індексом HOMA-IR (r=0,790; р<0,05; рис. 5.56) та рівнем 

рhospho-Akt (r=0,874; р<0,05; рис. 5.57). 
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Рис. 5.50. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 з індексом маси 

тіла в хворих IVa групи (р<0,05).  

 

 

 

 

Рис. 5.51. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 з індексом HOMA-

IR у хворих IVa групи (р<0,05). 
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         Рис. 5.52. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем інсуліну в 

хворих IVb групи (р<0,05).   

 

 

 

           Рис. 5.53. Кореляці йний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем рhospho-

Akt у хворих IVb групи (р<0,05). 

 Scatterplot: Phospho-PRAS40 vs. Insulin (Casewise MD deletion)

Insulin = 5,6959 + 18,794 * Phospho-PRAS40

Correlation: r = ,78837
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        Рис. 5.54. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із віком хворих IVс 

групи (р<0,05).  

 

                       

 

        Рис. 5.55. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем інсуліну в 

хворих IVс групи (р<0,05). 
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Рис. 5.56. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 з індексом HOMA-

IR у хворих IVс групи (р<0,05). 

   

                         

 

       Рис. 5.57. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем рhospho-Akt 

у хворих IVс групи (р<0,05).   

 

У IVd групі виявлено позитивні кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 

із рівнями HbA1c (r=0,685; р<0,05; рис. 5.58) і рhospho-Akt (r=0,766; р<0,05;  

рис. 5.59). 
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        Рис. 5.58. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем глікованого  

гемоглобіну в хворих IVd групи (р<0,05).  

 

                                   

 

Рис. 5.59. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем рhospho-

Akt у хворих IVd групи (р<0,05).  

  

5.3. Дослідження вмісту та кореляційних зв’язків фосфорильованої 

p70S6K  

 

З метою характеристики активності сигнального шляху PI3K/Akt/mTORC1 

визначено вміст фосфорильованої протеїнкінази p70S6K (Thr389) (phospho-

p70S6K) в осіб контрольної групи та пацієнтів дослідних груп.  
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Для визначення рівня phospho-p70S6K використовували діагностичний 

набір p70S6K1 (Thr389) (Total/Phospho) № 85-86053 фірми Invitrogen (США). 

Проведено порівняння отриманих результатів в дослідних групах із показниками 

контрольної групи та між собою.  

За отриманими результатами загальний вміст p70S6K (total-p70S6K) 

порівняно з показником контрольної групи був достовірно нижчим у хворих на 

ЦД ІІ групи (t=2,32; p=0,025) і в пацієнтів із ЗН ІІІ групи (t=17,74; р<0,001). 

Достовірно вищий рівень total-p70S6K порівняно з показником групи контролю 

мали хворі IV групи (t=9,53; р<0,001) (табл. 5.11).  

Достовірно більший вміст phospho-p70S6K порівняно з таким у контрольній 

групі виявлено в хворих на ЦД2 ІІ групи (t=5,44; р<0,001) і хворих із ЗН ІІІ групи 

(t=4,04; р<0,001). У пацієнтів IV групи вміст phospho-p70S6K від показників 

контрольної групи достовірно не відрізнявся (t=1,58; p=0,119), був нижчим, ніж у 

ІІ групі (t=10,22; р<0,001) та в ІІІ групі пацієнтів (t=7,99; р<0,001) (табл. 5.11).  

Визначено співвідношення phospho/total-p70S6K (p/t-p70S6K) у контрольній 

і в групах порівняння. Достовірно вищий показник p/t-p70S6K порівняно з таким 

контрольної групи виявлено в хворих на ЦД2 ІІ групи (t=5,82; p<0,001) та 

пацієнтів ІІІ групи із ЗН (t=7,19; p<0,001). У хворих IV групи з поєднанням обох 

захворювань це співвідношення було нижчим, ніж у контрольній групі (t=5,45; 

p<0,001) (табл. 5.11).  

Статистичний аналіз із використанням поправки Бонфероні підтвердив 

достовірну різницю вмісту total-p70S6K у ІІІ і IV групах хворих (р<0,001), 

phospho-p70S6K у різних групах, за виключенням відмінностей між І і IV групами 

(р<0,001) та ІІ і ІІІ групами порівняння (р>0,001), p/t-p70S6K між всіма групами 

порівняння (р<0,001). 

Вміст рhospho-p70S6K1 у пацієнтів різних груп порівняння наведено на  

рис. 5.60. 
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Таблиця 5.11 

Вміст p70S6K (total /phospho, у.о./мг білка) у хворих із цукровим діабетом 2-го 

типу та онкологічними захворюваннями (М±SD) 

 

Група  Total-p70S6K Phospho-p70S6K Phospho/Total-p70S6K 

І (n=16) 1,895±0,084 0,012±0,003 0,006±0,002 

ІІ (n=28) 1,836± 0,079*/#/^ 0,017±0,004*/^ 0,009±0,002*/#/^ 

ІІI (n=40) 1,349±0,111*/**/^ 0,016±0,003*/^ 0,012±0,003*/**/^ 

ІV (n=40) 2,516±0,254*/**/# 0,010±0,002**/# 0,004±0,001*/**/# 

Примітки:  

1) * – достовірна різниця з показником групи І;  

2) ** – достовірна різниця з показником групи ІІ; 

3) # – достовірна різниця з показником групи ІІІ;  

4) ^ – достовірна різниця з показником групи ІV; 

5) достовірність відмінностей за t-критерієм Стьюдента (р<0,05). 

 

    

 

Рис. 5.60. Вміст рhospho-p70S6K у крові осіб різних груп порівняння: 

різниця достовірна за t-критерієм Стьюдента з показником групи: * – І; ** – ІІ;  

# – ІІІ; ^ – ІV (р<0,05). 
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Проведено порівняльний аналіз вмісту активованої кінази p70S6K у хворих 

ІІ групи – із ЦД2 залежно від схеми ЦЗТ (табл. 5.12). 

 

Таблиця 5.12 

Вміст рhospho-p70S6K (у.о./мг білка) у хворих на цукровий діабет 2-го типу 

залежно від схеми цукрознижувальної терапії (М±SD) 

 

Схема ЦЗТ Рhospho-p70S6K t р 

МФ (n=4) 0,012±0,001    

МФ + СС (n=10) 0,018±0,003* 4,13 0,001 

МФ + СС + іДПП-4 (n=5) 0,020±0,004* 4,00 0,005 

МФ + інсулін (n=6) 0,017±0,003* 3,76 0,006 

Інсулін (n=3) 0,017±0,002* 3,85 0,012 

 

Примітка. * – достовірна відмінність вмісту рhospho-p70S6K у порівнянні з 

показниками хворих на монотерапії метформіном за t-критерієм Стьюдента 

(p<0,05). 

 

У хворих, які отримували монотерапію метформіном виявлено достовірно 

нижчий вміст рhospho-p70S6K порівняно з показниками хворих, які отримували 

інші схеми ЦЗТ, зокрема: комбіновану терапію метформіном та похідними СС 

(р<0,05),  комбіновану терапію метформіном, похідними СС та інгібіторами 

ДПП-4 (р<0,05), комбіновану терапію метформіном та інсуліном (р<0,05) та 

монотерапію інсуліном (р<0,05)  (табл. 5.12). 

Визначено вміст рhospho-p70S6K у пацієнтів ІІІ групи з різними 

локалізаціями ЗН і проведено порівняння з показниками І та ІІ груп (рис. 5.61). 
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Рис. 5.61. Вміст рhospho-p70S6K у хворих ІІІ групи: достовірна різниця за  

t-китерієм Стьюдента з показником групи: * – І; ** – ІІ (p<0,05). 

Порівняно з показником контрольної групи достовірно вищий вміст 

рhospho-p70S6K виявлено в пацієнтів із ЗН МЗ (t=5,56; p=0,001), тіла матки 

(t=3,75; р<0,001) і КРР (t=3,55; р<0,002). Вміст рhospho-p70S6K у пацієнтів із ЗН 

ПШЗ від показника контрольної групи достовірно не відрізнявся (t=1,37; p=0,182), 

був нижчим, ніж у хворих на ЦД2 ІІ групи (t=2,96; p=0,005) та пацієнтів ІІІb групи 

із ЗН тіла матки (t=2,28; p=0,034). 

У пацієнтів IV групи – з поєднанням ЦД2 та ЗН вміст рhospho-p70S6K не 

відрізнявся від показника осіб контрольної групи, але був достовірно нижчим, ніж 

у хворих на ЦД2 ІІ групи (р<0,05) (рис. 5.62). 



261 
  

 
 

 

 

       Рис. 5.62. Вміст рhospho-p70S6K у хворих IV групи: достовірна різниця за  

t-критерієм Стьюдента з показником групи: * – І; ** – ІІ (p<0,05). 

 

 Диференційований аналіз підтвердив відсутність достовірних відмінностей 

показників рhospho-p70S6K у пацієнтів IV групи залежно від  локалізації ЗН і від 

показника контрольної групи  (р>0,05) ( рис. 5.62). 

 Порівняно з показниками хворих на ЦД2 ІІ групи вміст рhospho-p70S6K був 

достовірно нижчим у пацієнтів ІVa групи із ЗН МЗ (t=5,50; р<0,001), ІVb групи із 

ЗН тіла матки  (t=5,65; р<0,001), ІVс групи зі злоякісними пухлинами ПШЗ 

(t=6,86; р<0,001) і IVd групи з КРР (t=5,53; р<0,001).  

Статистичний аналіз із використанням поправки Бонфероні не виявив 

достовірної різниці вмісту рhospho-p70S6K у хворих IV групи із ЗН різних 

локалізацій  (р>0,001).  

Відповідно до завдання дослідження проведено також порівняльний аналіз 

вмісту рhospho-p70S6K у хворих ІV групи залежно від схеми ЦЗТ (табл. 5.13).   

За отриманими даними вміст рhospho-p70S6K у МНПК пацієнтів, які 

отримували монотерапію метформіном, був достовірно нижчим порівняно з 



262 
  

 
 

показниками хворих, які отримували комбіновану терапію метформіном і 

похідними СС (t=3,67; p<0,05) або метформіном та інсуліном (t=3,34; p<0,05) 

(табл. 5.13).  

 

Таблиця 5.13 

Вміст рhospho-p70S6K (у.о./мг білка) у хворих IV групи залежно від 

схеми цукрознижувальної терапії (М±SD) 

 

Схема ЦЗТ Рhospho-p70S6K t р 

МФ (n=9) 0,008±0,002   

Дієта (n=2) 0,011±0,001 1,73 0,117 

МФ + СС (n=13)   0,012±0,002* 3,67 0,002 

СС (n=7) 0,010±0,002 2,02 0,063 

МФ + інсулін (n=3)  0,012±0,001* 3,34 0,007 

Інсулін (n=6) 0,010±0,003 1,76 0,103 

 

Примітка. * – достовірна відмінність вмісту рhospho-p70S6K у порівнянні з 

показниками хворих на монотерапії метформіном за t-критерієм Стьюдента 

(p<0,05). 

 

Проведено аналіз кореляційний зв’язків вмісту рhospho-p70S6K із 

досліджуваними показниками в обстежених контрольної групи. Результати 

наведено на рисунку 5.63. 

В осіб контрольної групи доведено позитивні кореляційні зв’язки вмісту 

рhospho-p70S6K із рівнями інсуліну (r=0,674; р<0,05; рис. 5.64), IGF-1 (r=0;644; 

р<0,05; рис. 5.65), phospho-Akt (r=0,687; р<0,05; рис. 5.66) і phospho-PRAS40  

(r=0,552; р<0,05; рис. 5.67). 
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Рис. 5.63. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K з іншими 

показниками в осіб контрольної групи: * – кореляційний зв’язок достовірний 

(р<0,05). 

 

                 

 

Рис. 5.64. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем інсуліну в 

контрольній групі (р<0,05). 

 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. Інсулін  (Casewise MD deletion)
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Рис. 5.65. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho- p70S6K із рівнем IGF-1 у 

контрольній групі (р<0,05). 

 

                

 

Рис. 5.66. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем phospho-

Akt у контрольній групі (р<0,05).  
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Рис. 5.67. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем phospho-

PRAS40 у контрольній групі (р<0,05). 

 

Проведено аналіз кореляційних зв’язків рhospho-p70S6K із досліджуваними 

показниками хворих ІІ групи – із ЦД2  (рис. 5.68). 

 

 

 

Рис. 5.68. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K з іншими 

показниками в пацієнтів ІІ групи: * – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05).  

 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. Phospho-PRAS40 (Casewise MD deletion)
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За отриманими даними в хворих на ЦД2 виявлено позитивні кореляційні 

зв’язки вмісту рhospho-p70S6K із рівнями HbA1c (r=0,370; р<0,05; рис. 5.69), 

інсуліну (r=0,520; р<0,05; рис. 5.70) і phospho-PRAS40 (r=0,529; р<0,05; рис. 5.71).  

 

 

 

Рис. 5.69. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем 

глікованого гемоглобіну в ІІ групі (р<0,05). 

 

 

 

Рис. 5.70. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем інсуліну в 

ІІ групі (р<0,05). 

 

 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. HbA1c (Casewise MD deletion)
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Correlation: r = ,37032
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 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. Інсулін  (Casewise MD deletion)
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Рис. 5.71. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем phospho-

PRAS40 у ІІ групі (р<0,05). 

 

Проведено пошук кореляційних зв’язків вмісту рhospho-p70S6K із 

досліджуваними показниками в пацієнтів ІІІ групи (рис. 5.72).  

 

 

Рис. 5.72. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K з іншими 

показниками в пацієнтів ІІІ групи: * – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05). 

 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. Phospho-PRAS40 (Casewise MD deletion)

Phospho-PRAS40 = ,79603 + 52,933 * Phospho-p70S6k

Correlation: r = ,52913
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Числові характеристики кореляційних зв’язків рhospho-p70S6K з іншими  

досліджуваними показниками в хворих ІІІ групи представлені в табл. 5.14. 

  

Таблиця 5.14 

Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K (у.о./мг білка) 

 з досліджуваними показниками в хворих ІІІ групи  

 

 

Показник 

рhospho-p70S6K 

r p 

Вік, роки          0,234 p > 0,05 

ІМТ, кг/м2 0,675 p < 0,05 

Глікемія натще, ммоль/л 0,139 p > 0,05 

HbA1c, % 0,124 p > 0,05 

Інсулін, мкМО/мл 0,706 p < 0,05 

IGF-1, нг/мл 0,282 p > 0,05 

Індекс HOMA-IR 0,608 p < 0,05 

Phospho-Akt, (у.о./мг білка) 0,529 p < 0,05 

Phospho-PRAS40, (од/мг білка) 0,735 p < 0,05 

 

Примітки: 

1) r – коефіцієнт кореляції; 

2) р – достовірність зв’язку. 

 

У ІІІ групі пацієнтів із ЗН виявлено прямі кореляційні зв’язки вмісту 

рhospho-p70S6K з ІМТ (r=0,675; р<0,05), рівнем інсуліну (r=0,706; р<0,05), 

індексом HOMA-IR (r=0,608; р<0,05), рівнями phospho-Akt (r=0,529; р<0,05) та 

рhospho-PRAS40 (r=0,735; р<0,05).   

Проведено кореляційний аналіз між досліджуваними показниками з 

урахуванням локалізації ЗН у хворих ІІІ групи (рис. 5.73). 
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Рис. 5.73. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K з іншими 

показниками в пацієнтів ІІІ групи з різними онкологічними захворюваннями:  

* – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05). 

У пацієнтів ІІІа групи виявлено прямі кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

p70S6K з ІМТ (r=0,649; р<0,05; рис. 5.74), рівнями інсуліну (r=0,733; р<0,05; рис. 

5.75), рhospho-Akt (r=0,815; р<0,05; рис. 5.76) і phospho-PRAS40 (r=0,831; р<0,05; 

рис. 5.77).  

 

Рис. 5.74. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K з індексом маси тіла 

в ІІІа групі (р<0,05). 

 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)
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Рис. 5.75. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем інсуліну в 

ІІІа групі (р<0,05). 

 

 

 

Рис. 5.76. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із півнем рhospho-

Akt в ІІІа групі (р<0,05).  

 

 

 Scatterplot: Phospho-p70S6K vs. Insulin (Casewise MD deletion)
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Рис. 5.77. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем phospho-

PRAS40 в ІІІа групі (р<0,05). 

 

У пацієнтів ІІІb групи визначено прямі кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

p70S6K з ІМТ (r=0,911; р<0,05; рис. 5.78), рівнем інсуліну (r=0,861; р<0,05;  

рис. 5.79), індексом HOMA-IR (r=0,869; р<0,05; рис. 5.80) і рівнем phospho-

PRAS40 (r=0,845; р<0,05; рис. 5.81). 

 

 

Рис. 5.78. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K з індексом маси тіла 

в ІІІb групі (р<0,05).  

 

 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. Phospho-PRAS40 (Casewise MD deletion)
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Correlation: r = ,83073
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 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)
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Correlation: r = ,91087
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Рис. 5.79. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем інсуліну в 

ІІІb групі (р<0,05).  

 

 

 

Рис. 5.80. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K з індексом HOMA-

IR у ІІІb групі (р<0,05). 

 

 

 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. Insulin (Casewise MD deletion)

Insulin = -1,664 + 921,30 * Phospho-p70S6k

Correlation: r = ,86072
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Рис. 5.81. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем phospho-

PRAS40 у ІІІb групі (р<0,05).  

 

У хворих із ЗН ПШЗ ІІІс групи виявлено прямі кореляційні зв’язки вмісту 

рhospho-p70S6K із рівнями інсуліну (r=0,784; р<0,05; рис. 5.82) і phospho-PRAS40 

(r=0,606; р<0,05; рис. 5.83). 

 

 

 

Рис. 5.82. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем інсуліну в 

ІІІс групі (р<0,05).  

 

 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. Phospho-PRAS40 (Casewise MD deletion)

Phospho-PRAS40 = -1,838 + 222,78 * Phospho-p70S6k

Correlation: r = ,84456
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 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. Insulin (Casewise MD deletion)
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Рис. 5.83. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем інсуліну в 

ІІІс групі (р<0,05).  

 

У пацієнтів із ЗН товстого кишечника ІІІd групи виявлено прямі кореляційні 

зв’язки вмісту рhospho-p70S6K з ІМТ (r=0,743; р<0,05; рис. 5.84), рівнями 

інсуліну (r=0,730; р<0,05; рис. 5.85) і phospho-PRAS40 (r=0,591; р<0,05; рис. 5.86). 

 

 

 

Рис. 5.84. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K з індексом маси тіла 

в хворих ІІІd групи (р<0,05).  

 

 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. Phospho-PRAS40 (Casewise MD deletion)

Phospho-PRAS40 = ,32799 + 64,630 * Phospho-p70S6k

Correlation: r = ,60582
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 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)
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Рис. 5.85. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем інсуліну в 

хворих ІІІd групи (р<0,05). 

 

 

 

Рис. 5.86. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем phospho-

PRAS40 у хворих ІІІd групи (р<0,05). 

 

Проведено також аналіз кореляційних зв’язків вмісту в МНПК рhospho-

p70S6K із досліджуваними показниками в пацієнтів ІV групи. Результати 

наведено на рисунку 5.87.  

 

 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. Insulin (Casewise MD deletion)

Insulin = 1,1215 + 829,10 * Phospho-p70S6k

Correlation: r = ,73012
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         Рис. 5.87. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K з іншими показниками 

в пацієнтів ІV групи: * – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05). 

    Числові характеристики кореляційних зв’язків рhospho-p70S6K з іншими  

досліджуваними показниками в хворих ІV групи представлені в табл. 5.15.  

Таблиця 5.15 

Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K (у.о./мг білка)  

з досліджуваними показниками в хворих ІV групи  

 

 

Показник 

рhospho-p70S6K 

r p 

Вік, роки          0,121 p > 0,05 

ІМТ, кг/м2 0,396 p < 0,05 

Глікемія натще, ммоль/л 0,169 p > 0,05 

HbA1c, % 0,396 p < 0,05 

Інсулін, мкМО/мл 0,402 p < 0,05 

IGF-1, нг/мл 0,190 p > 0,05 

Індекс HOMA-IR 0,329 p < 0,05 

Phospho-Akt, (у.о./мг білка) 0,581 p < 0,05 

Phospho-PRAS40, (од./мг білка) 0,688 p < 0,05 

Примітки: 1) r – коефіцієнт кореляції; 2) р – достовірність зв’язку. 
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У пацієнтів IV групи виявлено прямі кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

p70S6K з ІМТ (r=0,396; р<0,05), рівнем HbA1c (r=0,396; р<0,05), індексом HOMA-

IR (r=0,329; р<0,05), рівнями інсуліну (r=0,402; р<0,05), рhospho-Akt (r=0,581; 

р<0,05) і рhospho-PRAS40 (r=0,688; р<0,05) (табл. 5.15). 

        Проведено кореляційний аналіз зв’язків вмісту рhospho-p70S6K із 

досліджуваними показниками з урахуванням локалізації ЗН у хворих ІV групи 

(рис. 5.88). 

 

Рис. 5.88. Кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K з іншими 

показниками в пацієнтів ІV групи з різними онкологічними захворюваннями:  

* – кореляційний зв’язок достовірний (р<0,05). 

 

У пацієнтів ІVа групи виявлено достовірні кореляційні зв’язки вмісту 

рhospho-p70S6K з ІМТ (r=0,761; р<0,05; рис. 5.89), індексом HOMA-IR (r=0,746; 

р<0,05; рис. 5.90), і рівнем рhospho–PRAS40 (r=0,921; р<0,05; рис. 5.91).  

У ІVb групі визначено позитивні кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

p70S6K із рівнями IGF-1 (r=0,670; р<0,05; рис. 5.92), phospho-PRAS40 (r=0,772; 

р<0,05; рис. 5.93), у IVc  групі – з індексом HOMA-IR (r=0,696; р<0,05; рис. 5.94) і 

рівнем рhospho-PRAS40 (r=0,835; р<0,05; рис. 5.95). 
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Рис. 5.89. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K з індексом маси тіла 

в хворих ІVa групи (р<0,05). 

 

 

 

Рис. 5.90. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K з індексом HOMA-

IR у хворих ІVa групи (р<0,05). 

 

 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. ІМТ      (Casewise MD deletion)
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Рис. 5.91. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем рhospho-

PRAS40 у хворих ІVa групи (р<0,05). 

 

 

Рис. 5.92. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем IGF-1 у 

хворих ІVb групи (р<0,05). 

 

 Scatterplot: Phospho-p70S6k vs. Phospho-PRAS40 (Casewise MD deletion)

Phospho-PRAS40 = -,4972 + 102,00 * Phospho-p70S6k

Correlation: r = ,92109
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 Scatterplot: phospho-p70S6K vs. IGF-1 (Casewise MD deletion)
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Рис. 5.93. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем phospho-

PRAS40 у хворих ІVb групи (р<0,05). 

 

 

 

Рис. 5.94. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K з індексом HOMA-

IR у хворих ІVс групи (р<0,05). 

 Scatterplot: phospho-p70S6K vs. phospho-PRAS40 (Casewise MD deletion)
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 Scatterplot: NewVar   vs. HOMA-IR (Casewise MD deletion)
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Рис. 5.95. Кореляційний зв’язок вмісту phospho-PRAS40 із рівнем phospho-

PRAS40 у хворих ІVс групи (р<0,05). 

У IVd групі виявлено позитивні кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K 

із рівнем HbA1c (r=0,782; р<0,05; рис. 5.96) та ІМТ (r=0,890; р<0,05; рис. 5.97). 

 

 

 

Рис. 5.96. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем 

глікованого гемоглобіну в хворих ІVd групи (р<0,05). 
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Рис. 5.97. Кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K з індексом маси тіла 

в хворих ІVd групи (р<0,05).  

 

З огляду на визначену активацію шляху PI3K/Akt/mTOR у хворих на ЦД2, 

підтверджену підвищеним вмістом phospho-PRAS40 і phospho-p70S6K у МНПК, а 

також доведену значущість окремих клінічних характеристик пацієнтів і 

лабораторних показників у стимуляції інсулінового сигналінгу створено модель 

оцінки активації процесів онкогенезу шляхом розробки класифікаційних формул 

із використанням методу дискримінантного аналізу.  

Розроблено класифікаційні формули для двох груп: група 1 – здорові особи, 

група 2 – хворі з надмірною активацією інсулінового сигналінгу.  

Група 1 =  

1,48 × ІМТ + 16,44 × Глюкоза + 3,91 × Інсулін – 14,05 × HOMA-IR + 5,4 × 

HbA1c + 0,03 × IGF-1 – 13,65 × p-PRAS40 + 924,45 × p-p70S6K – 79,67. 

Група 2 = 

 1,27 × ІМТ + 22,65 × Глюкоза + 5,68 × Інсулін – 18,75 × HOMA-IR + 7,79 × 

HbA1c + 0,02 × IGF-1 – 16,27 × p-PRAS40 + 1054,4 × p-p70S6K – 130,75. 

Статистична значущість функції перевіряється коефіцієнтом лямбда Уїлкса 

та F-критерієм, пов’язаним із лямбда Уїлкса, p – рівень значущості – вказує на 

достовірність оцінок. Значення статистики лямбда Уїлкса лежать в інтервалі від 0 

до 1. Значення статистики лямбда Уїлкса, що лежать близько до 0, свідчать про 
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добру дискримінацію (вибрані параметри з високою точністю визначають задану 

групу). Отримано такі значення: лямбда Уїлкса = 0,16; F-критерій = 23,74; 

p<0,0001. Значення статистики лямбда Уїлкса 0,16 і рівень значущості p<0,001 

для F-критерія 23,74 (зв’язаного з лямбдою Уїлкса) свідчать про добру 

дискримінацію. У таблиці 5.16 наведено результати аналізу по кожному з 

показників, які було взято в модель. 

 

Таблиця 5.16   

Значущість досліджуваних показників, використаних для створення моделі 

класифікаційної функції 

 

Показник Лямбда Уїлкса F-критерій (4,125) р 

ІМТ 0,16 0,90 0,350 

Глюкоза 0,28 27,45 0,000 

Iнсулін 0,23 17,80 0,000 

HOMA-IR 0,21 11,83 0,002 

HbA1c 0,19 8,02 0,008 

IGF-1 0,16 0,02 0,884 

phospho-PRAS40 0,16 0,29 0,594 

phospho-p70S6K 0,16 0,16 0,695 

 

Найбільшу значущість у моделі мають показники глюкози, інсуліну в крові, 

індексу HOMA-IR і HbA1c. 

За допомогою класифікаційних функцій, отриманих у результаті 

застосування дискримінантного аналізу, можна з точністю близько 100% віднести 

пацієнта до однієї з двох досліджуваних категорій. 

Після розподілу всіх пацієнтів на 2 групи отримано дві дискримінантні 

функції зі стандартизованими коефіцієнтами біля змінних (табл. 5.17). 
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Таблиця 5.17   

Стандартизовані (нормовані) коефіцієнти дискримінантної функції 

 

Показник Група 1 Група 2 

ІМТ 1,48 1,27 

Глюкоза натще 16,44 22,65 

Iнсулін 3,91 5,68 

HOMA-IR -14,05 -18,75 

HbA1c 5,40 7,79 

IGF-1 0,03 0,02 

phospho-PRAS40 -13,65 -16,27 

phospho-p70S6K 924,47 1054,40 

Константа -79,67 -130,75 

 

Коефіцієнт кореляції змінних із функцією R=0,92. 

 

Використання даного методу передбачає розрахунок числового показника, 

отриманого шляхом виконання послідовних математичних дій відповідно до 

представлених формул. Після обчислення по двох функціях пацієнта слід віднести 

до групи з більшим класифікаційним значенням.  

Застосування вказаних формул може бути використано для виявлення 

надмірної активації інсулінового сигналінгу в хворих на ЦД2.  

 

Висновки до розділу 5 

За результатами дослідження достовірно вищий вміст рhospho-Akt 

порівняно з показником групи контролю виявлено лише в пацієнтів ІІІ групи із ЗН 

без ЦД (р<0,05). У хворих на ЦД2 ІІ групи вміст рhospho-Akt у МНПК не 

відрізнявся від показника контрольної групи (р>0,05). У IV групі пацієнтів із 

поєднанням діабету та ЗН рівень рhospho-Akt був нижчим від показників осіб 
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контрольної групи (р<0,05).  

 Диференційований, з урахуванням локалізації ЗН, порівняльний аналіз із 

показниками контрольної групи виявив достовірно більший вміст рhospho-Akt у 

пацієнтів ІІІ групи з ожирінням: із ЗН МЗ (р<0,05), тіла матки (р<0,05) та КРР 

(р<0,05). У хворих із ЗН ПШЗ, без ожиріння достовірної відмінності вмісту 

рhospho-Akt не виявлено (р>0,05). В обстежених IV групи виявлено достовірно 

нижчий вміст рhospho-Akt порівняно з показниками осіб контрольної групи 

(р<0,05) незалежно від локалізації ЗН. 

Порівняльний аналіз не підтвердив достовірних відмінностей вмісту 

рhospho-Akt у хворих на різних схемах ЦЗТ у порівнянні з показниками пацієнтів 

на монотерапії метформіном (р>0,05). 

У практично здорових осіб контрольної групи визначено позитивні 

кореляційні зв’язки вмісту рhospho-Akt з рівнями інсуліну (р<0,05), IGF-1 (р<0,05) 

та індексом HOMA-IR (р<0,05). У хворих ІІ групи виявлено позитивну кореляцію 

вмісту рhospho-Akt з рівнем IGF-1 (р<0,05).  

У хворих ІІІ групи виявлено позитивні кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

Akt з ІМТ (р<0,05), рівнями інсуліну (р<0,05), IGF-1 (р<0,05) та індексом HOMA-

IR (р<0,05). За результатами диференційованого аналізу з урахуванням 

локалізації ЗН виявлено позитивну кореляцію вмісту рhospho-Akt з рівнем 

інсуліну в пацієнтів із ЗН МЗ (р<0,05), тіла матки (р<0,05) і ПШЗ (р<0,05). Крім 

того, в хворих із ЗН ПШЗ вміст рhospho-Akt позитивно корелював з ІМТ (р<0,05), 

а хворих з КРР – з рівнем IGF-1 (р<0,05). 

У IV групі з поєднанням ЦД та ЗН виявлено позитивні кореляційні зв’язки 

вмісту рhospho-Akt з ІМТ (р<0,05), рівнями інсуліну (р<0,05), HbA1c (р<0,05) та 

індексом HOMA-IR (р<0,05). Диференційований аналіз з урахуванням локалізації 

ЗН, підтвердив пряму кореляцію вмісту рhospho-Akt із рівнем інсуліну в хворих із 

ЗН МЗ (р<0,05), тіла матки (р<0,05) і ПШЗ (р<0,05). Крім того, в пацієнтів із ЗН 

МЗ і ПШЗ виявлено позитивну кореляцію вмісту рhospho-Akt з індексом HOMA-

IR (р<0,05), а в пацієнтів із панкреатичним раком – також із віком (р<0,05).  

За результатами проведеного дослідження підвищений вміст рhospho-
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PRAS40 порівняно з показником контрольної групи виявлено в хворих на ЦД2 ІІ 

групи (р<0,05) та в хворих ІІІ групи із ЗН (р<0,05). У пацієнтів із поєднанням 

вказаних захворювань виявлено знижений вміст рhospho-PRAS40 у МНПК 

(р<0,05)  

Диференційований аналіз з урахуванням локалізації ЗН виявив достовірно  

вищий порівняно з таким у контрольній групі вміст рhospho-PRAS40 у хворих ІІІ 

групи з ожирінням: зі злоякісними пухлинами МЗ (р<0,05), тіла матки (р<0,05) і 

КРР (р<0,05). У пацієнтів із ЗН ПШЗ вміст рhospho-PRAS40 від показників 

контрольної групи достовірно не відрізнявся (р>0,05), був нижчим від показників 

хворих на ЦД2 (р<0,05) та хворих із ЗН МЗ (р<0,05) і тіла матки (р<0,05).  

В обстежених IV групи, незалежно від локалізації ЗН, виявлено достовірно 

нижчий вміст рhospho-PRAS40 порівняно з показниками осіб контрольної групи 

(р<0,05) та ІІ групи (р<0,05). Крім того, у хворих ІV групи із ЗН ПШЗ виявлено 

достовірно нижчий рівень рhospho-PRAS40 порівняно з показниками хворих із ЗН 

МЗ (р<0,05) і тіла матки (р<0,05). 

 У пацієнтів із ЦД2 ІІ групи та в хворих із поєднанням ЦД2 та ЗН IV групи, 

які отримували монотерапію метформіном, виявлено достовірно нижчий вміст 

рhospho-PRAS40 порівняно з показниками пацієнтів, які отримували комбіновану 

терапію похідними CC і метформіном (р<0,05). 

 В осіб контрольної групи виявлено достовірні прямі кореляційні зв’язки 

вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем інсуліну (р<0,05), індексом HOMA-IR (р<0,05) і 

рівнем рhospho-Akt (р<0,05). 

У хворих на ЦД2 ІІ групи доведено наявність позитивних кореляційних 

зв’язків вмісту рhospho-PRAS40 з ІМТ (р<0,05) і рівнями інсуліну (р<0,05), IGF-1 

(р<0,05) та HbA1c (р<0,05). 

У хворих ІІІ групи виявлено позитивні кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

PRAS40 з ІМТ (р<0,05), рівнями інсуліну (р<0,05) та IGF-1 (р<0,05), індексом 

HOMA-IR (р<0,05) та рівнем рhospho-Akt (р<0,05). Зокрема, у пацієнтів ІІІ групи 

із ЗН тіла матки, ПШЗ і товстого кишечника виявлено достовірні прямі 

кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем інсуліну (р<0,05) та 
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індексом HOMA-IR (р<0,05). У хворих із ЗН МЗ і тіла матки вміст рhospho-

PRAS40 корелював з ІМТ (р<0,05), у жінок із ЗН тіла матки виявлено пряму 

кореляцію вмісту рhospho-PRAS40 також із рівнем рhospho-Akt (р<0,05). 

У IV групі пацієнтів із ЗН, діагностованими на тлі ЦД2, виявлено позитивні 

кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 з ІМТ (р<0,05), рівнем інсуліну 

(р<0,05), індексом HOMA-IR (р<0,05) і рівнем рhospho-Akt (р<0,05). 

Диференційований аналіз з урахуванням локалізації ЗН підтвердив пряму 

кореляцію вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем інсуліну та індексом HOMA-IR у 

хворих із ЗН тіла матки (р<0,05) і ПШЗ (р<0,05), пряму кореляцію з рівнем 

рhospho-Akt в усіх групах (р<0,05), окрім хворих із ЗН МЗ (р>0,05). У жінок із ЗН 

МЗ виявлено пряму кореляцію вмісту рhospho-PRAS40 з ІМТ (р<0,05), у пацієнтів 

із панкреатичним раком – із віком (р<0,05), у хворих із КРР – із HbA1c (р<0,05). 

За результатами проведеного дослідження підвищений вміст рhospho-

p70S6K виявлено в хворих на ЦД2 ІІ групи (р<0,05) і в хворих із ЗН ІІІ групи 

(р<0,05). За поєднання вказаних патологій, у хворих IV групи, вміст рhospho-

p70S6K достовірно не відрізнявся від значень контрольної групи (р>0,05) і  був 

нижчим, ніж у хворих ІІ (р<0,05) і ІІІ груп (р<0,05). 

Достовірно вищий вміст рhospho-p70S6K порівняно з показником 

контрольної групи виявлено в пацієнтів ІІІ групи із ЗН МЗ (р<0,05), тіла матки 

(р<0,05) і КРР (р<0,05). У хворих із ЗН ПШЗ рівень рhospho-p70S6K від 

показників контрольної групи не відрізнявся (р>0,05), був нижчим, ніж у 

пацієнтів ІІ групи (р<0,05) і пацієнтів із ЗН тіла матки III групи (р<0,05). 

У хворих ІІ групи, які отримували монотерапію метформіном, визначено 

достовірно нижчий вміст рhospho-p70S6K порівнянні з показниками пацієнтів, які 

отримували всі інші схеми ЦЗТ (р<0,05). У хворих IV групи, які отримували 

монотерапію метформіном, вміст рhospho-p70S6K був нижчим, ніж у хворих, які 

отримували комбіновану терапію метформіном із похідними СС (р<0,05) або з 

інсуліном (р<0,05).  

Аналіз кореляційних зв’язків виявив пряму кореляцію вмісту рhospho-

p70S6K із рівнями інсуліну (р<0,05) і рhospho-PRAS40 (р<0,05) в осіб контрольної 
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групи та хворих на ЦД2 ІІ групи. Крім того, в контрольній групі виявлено 

позитивні кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K із рівнями IGF-1 (р<0,05) і 

рhospho-Akt (р<0,05), а в осіб з ЦД2 – пряму кореляцію з HbA1c (р<0,05). 

У ІІІ групі виявлено прямі кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K з ІМТ 

(р<0,05), рівнем інсуліну (р<0,05), індексом HOMA-IR (р<0,05), рівнями рhospho-

Akt (р<0,05) і рhospho-PRAS40 (р<0,05). Пряму кореляцію вмісту рhospho-p70S6K 

із рівнями інсуліну (р<0,05) і phospho-PRAS40 (р<0,05) визначено в пацієнтів ІІІ 

групи із ЗН усіх досліджених локалізацій. Крім того, в хворих із ЗН МЗ, тіла 

матки та КРР виявлено пряму кореляцію вмісту в МНПК рhospho-p70S6K з ІМТ 

(р<0,05), а в хворих із ЗН МЗ  – з рhospho-Akt (р<0,05), із ЗН тіла матки – з 

індесом HOMA-IR (р<0,05). 

У пацієнтів IV групи виявлено позитивні кореляційні зв’язки вмісту 

рhospho-p70S6K із рівнем HbA1c (р<0,05), ІМТ (р<0,05), індексом HOMA-IR 

(р<0,05), рівнями інсуліну (р<0,05), рhospho-Akt (р<0,05) і рhospho-PRAS40 

(р<0,05). Прямий кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K з ІМТ визначено в 

пацієнтів ІV групи із ЗН МЗ (р<0,05) і КРР (р<0,05), з індексом HOMA-IR – у 

хворих із ЗН МЗ (р<0,05) і ПШЗ (р<0,05), із рівнем рhospho-PRAS40 – у хворих із 

ЗН МЗ (р<0,05), тіла матки (р<0,05) і ПШЗ (р<0,05), із рівнем IGF-1 – у хворих із 

ЗН тіла матки (р<0,05), із рівнем HbA1c – у пацієнтів із КРР (р<0,05). 

Розроблено класифікаційні формули для двох груп: група 1 – особи з 

відсутністю гіперактивації інсулінового сигналінгу;  група 2 – особи з надмірною 

активацією інсулінового сигналінгу.  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

На сучасному етапі забезпечення ефективної лікувальної допомоги 

населенню підвищений науковий інтерес зумовлює постійне зростання частоти 

ССЗ, ЗН і ЦД, які формують показники захворюваності та смертності населення в 

усьому світі. 

Аналіз наукових досліджень доводить наявність механізмів асоціації між 

вказаними патологіями через порушення процесів метаболізму. Здоровий 

людський організм є досконалою саморегульованою системою, яка функціонує 

завдяки балансу процесів життєдіяльності від внутрішньоклітинного до 

функціонального рівнів.  

Порушення обмінних процесів, зокрема ліпідного та вуглеводного 

метаболізму, відіграє ключову роль в ґенезі ССЗ, надто в хворих на ЦД. Відомо, 

що хворі на ЦД2 формують значну частку в загальній кількості осіб, які 

помирають від кардіоваскулярних ускладнень, близько 80% пацієнтів помирають 

внаслідок ССЗ [3]. 

Новітні дослідження доводять важливу роль метаболічних порушень у 

розвитку ЗН [49]. Епігенетичними активаторами процесів онкогенезу визнано 

патогенетичні чинники ЦД. Доведено роль гіперінсулінемії, гіперглікемії, ОС, 

ожиріння та цитокінового дисбалансу як чинників дисметаболічного впливу. 

Гіперінсулінемія справляє мітогенний та антиапоптичний ефекти. Гіперглікемія 

через ОС і пошкодження ДНК зумовлює хромосомні аберації та зміни експресії 

регуляторних генів, у тому числі онкосупресорів. Прозапальні цитокіни, 

впливаючи на активатори транскрипції, активують сигнальні шляхи, задіяні в 

канцерогенезі, а також посилюють гіперметилювання генів-супресорів пухлин, 

провокують формування хронічного запалення та сприятливого мікрооточення 

для виживання злоякісних клітин. 

Через вказані механізми реалізуються порушення на рівні сигнальних 

шляхів, задіяних у регуляції процесів метаболізму та клітинного виживання. 

Одним із таких шляхів є PI3K/Akt/mTOR. Регуляторними чинниками цієї  
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сигнальної системи є фактори росту (зокрема інсулін та IGF-1), білкове 

забезпечення, енергетичний баланс клітини та ОС [381].  

Клінічні спостереження щодо частого поєднання ЦД та ЗН сприяли 

проведенню численних епідеміологічних досліджень. Доведено більшу 

онкозахворюваність пацієнтів із діабетом як загальну, так і окремих локалізацій, 

зокрема хворих на ЦД1 на рак шлунку, шийки матки й ендометрію,  хворих на 

ЦД2 – на КРР [277], рак ПШЗ [223] і МЗ (у постменопаузі) [276], печінки, шийки 

та тіла матки в жінок, рак нирок у чоловіків і ПШЗ незалежно від статі [86, 339].  

З огляду на поширеність ЦД зростання онкозахворюваності може мати 

додаткове пояснення. Доведення факту навіть невеликого збільшення ризику раку 

для даної категорії хворих, може мати серйозні наслідки на рівні популяції. Через 

прогресуюче зростання частоти ЦД в усьому світі кількість ЗН закономірно 

зростатиме за рахунок хворих на діабет. 

Хронічний перебіг ЦД і потреба у безперервному щоденному лікуванні 

зумовлюють та обґрунтовують науковий інтерес до дослідження можливих 

механізмів асоціації двох захворювань через вплив засобів ЦЗТ.  

Через здатність ЦЗП знижувати глікемію, очевидно, що всі групи 

протидіабетичних ліків пригнічують процеси канцерогенезу, зумовлені 

гіперглікемією. З іншого боку, різні механізми дії препаратів спричиняють 

додаткові плейотропні ефекти, зумовлені їх модифікуючим впливом на інші 

діабет-залежні чинники ризику раку. 

Найбільше доказів онкопротекторних властивостей має метформін [477]. На 

противагу, інші наукові дослідження доводять проонкогенний вплив похідних СС 

і препаратів інсуліну через ефекти ятрогенної гіперінсулінемії [128, 135, 313]. В 

окремих дослідженнях доведено підвищений ризик раку МЗ і сечового міхура на 

тлі терапії дапагліфлозином [260], раку ПШЗ на тлі терапії інкретинами [351], 

загального онкоризику на тлі застосування інгібіторів альфа-глюкозидази [466]. 

Проте результати досліджень залишаються суперечливими [201, 314, 390, 411]. 

Метою даного дослідження було покращити ефективність діагностики та 

профілактики злоякісних новоутворень в хворих на ЦД на основі дослідження 
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провідних чинників ризику, механізмів розвитку та особливостей перебігу 

онкологічних захворювань у хворих на ЦД для з’ясування основних клініко-

діагностичних критеріїв формування онкологічної патології в цієї категорії пацієнтів. 

Виконання поставлених завдань передбачало проведення епідеміологічного 

аналізу ЗН у хворих на ЦД для дослідження їх частоти та спектру. Вивчено 

клінічні характеристики хворих, особливості перебігу та ЦЗТ залежно від 

локалізації ЗН. Оцінено ризик злоякісних пухлин у хворих на ЦД2 і виживання 

пацієнтів із ЗН, діагностованими на тлі ЦД2.  

Наукова робота включала дослідження лабораторних показників: інсуліну 

та ІGF-1 – чинників позаклітинної активації сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR, 

залученого в регуляцію метаболізму та онкогенезу, та показників, які 

відображають активність PI3K/Akt/mTOR (фосфорильованих протеїнкіназ Akt, 

p70S6K і природнього інгібітора mTORC1 - PRAS40). Досліджено вплив різних 

схем ЦЗТ на активність інсулінового сигналінгу. 

На підставі результатів епідеміологічного аналізу та лабораторних 

досліджень створено модель математичного розрахунку прогнозованого ризику 

ЗН певних локалізацій у пацієнтів із ЦД2, а також розроблено спосіб 

індивідуальної оцінки активації процесів онкогенезу. 

За результатами епідеміологічного дослідження за період 2012-2016 років 

виявлено 551 випадок ЗН, вперше діагностованих у хворих на ЦД мешканців 

Івано-Франківської області. Абсолютну більшість серед усіх пацієнтів становили 

хворі на ЦД2 – 533 особи (96,7%), 18 осіб мали ЦД1 (3,3%).  

Найчастішою локалізацією ЗН на тлі ЦД1 була лімфома Ходжкіна (16,67%), 

а в хворих на ЦД2 – рак МЗ – 126 випадків (23,64%), КРР – 72 (13,51%), тіла 

матки – 65 (12,20%), ПШЗ – 52 (9,76%), шкіри (немеланомні форми) – 44 (8,26%), 

шлунку – 34 (6,38%), ПМЗ – 34 (6,38%), легень – 18 (3,38%), нирок – 12 (2,25%), 

яєчників – 11 (2,06%), гортані – 10 (1,88%) і сечового міхура – 9 (1,69%). Частота 

інших локалізацій ЗН у хворих на ЦД2 становила менше від 1,5% [20, 440]. 

За результатами статистичного аналізу з використанням методу відношення 

шансів у жінок із ЦД2 виявлено підвищений ризик виникнення раку МЗ (р<0,05), 
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тіла матки (р<0,05) і ПШЗ (р<0,05), а в чоловіків – раку ПШЗ (р<0,05) [10, 20, 23]. 

У пацієнтів з ЦД1 ризик раку не доведений через недостатню кількість випадків 

раку для аналізу. 

Отримані дані співпадають із висновками інших досліджень, які доводять 

підвищений ризик злоякісних пухлин МЗ та ендометрію в жінок із ЦД2 [234, 242].  

Багато досліджень доводять вплив ЦД на розвиток раку ПШЗ. Зокрема, є 

дані, що ризик виникнення панкреатичного раку в хворих із ЦД2 збільшений в 

2,86 рази [92]. Мета-аналіз 9 220 випадків раку ПШЗ у 17 дослідженнях випадок-

контроль і 19 когортних дослідженнях також довів підвищений ризик раку ПШЗ у 

хворих на ЦД2 (OR=1,82; 95% CI 1,66-1,89; р<0,05) [223]. Подібні висновки 

опубліковано і в працях інших науковців [86, 286, 316]. Показано, що близько 

25% хворих на рак ПШЗ мають ЦД і приблизно 40% мають предіабет [363].  

Результатами численних досліджень у хворих на ЦД2 доведено підвищений 

ризик ЗН і багатьох інших локалізацій. Отримані нами результати можливо 

пояснити неповним відображенням реальної кількості пацієнтів з ЦД2 та ЗН, що 

зумовлено недостатньою реєстрацією ЦД у хворих із ЗН, а також відсутністю обліку 

ЗН у хворих на діабет. Усунення вказаних неточностей допомогло б сформувати 

цінну базу даних для дослідження механізмів асоціації вказаних захворювань. 

Враховуючи малочисельність групи пацієнтів із ЦД1 та ЗН, провести 

епідеміологічні дослідження було можливим в групі хворих із ЦД2.  

Визначено частоту ЗН найбільш поширених локалізацій залежно від віку 

хворих. Виявлено, що найчастіше ЗН діагностували в людей після 50 років – у 511 

хворих (96,23%). ЗН МЗ, тіла матки, ПШЗ, шлунку, простати, легень, нирок, 

гортані та КРР найчастіше діагностували в пацієнтів віком 60-70 років. ЗН 

яєчників переважали в жінок віком 50-60 років, а рак шкіри та сечового міхура – в 

осіб віком понад 70 років [18]. 

Отримані результати доводять вікову залежність ЗН, оскільки процеси 

старіння організму та онкопроцеси є взаємопов`язаними. Рак визнано однією з 

хвороб старіння, які виникають у другій половині людського життя, після 50-60 

років [1, 106]. Значну поширеність ЗН серед старших людей пов`язано з 
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процесами клітинного старіння, або сенесценції – станом, який об’єднує 

дегенеративні та проліферативні процеси та характеризується поступовою 

втратою функції. Хронічні патологічні дестабілізуючі сигнали можуть індукувати 

клітинне старіння. З одного боку, сенесценцію можна вважати механізмом 

захисту від ЗН, оскільки старі клітини втрачають здатність до реплікації, 

досягнувши так званої «реплікаційної межі Хейфліка» (Hayflick).  

Головним чинником активації процесів онкогенезу є пошкодження ДНК під 

впливом ендогенних або екзогенних чинників, що зумовлює активацію каскадів 

специфічних кіназ і генів, які в кінцевому результаті, впливаючи на клітинний 

цикл, або спричиняють його сповільнення (для усунення пошкодження), або, 

якщо репарація неможлива, ведуть до апоптозу змінених клітин [491]. Тобто, 

апоптоз клітин із пошкодженим ДНК зумовлює зупинку їх клітинного циклу та 

старіння. З цієї точки зору старіння є механізмом захисту від раку. Проте 

передчасне клітинне старіння відіграє негативну роль в онкогенезі. 

Встановлено, що в старшому віці апоптоз «пошкоджених» клітин може не 

відбуватися або бути неефективним. Поясненням служить зміна експресії генів, 

відповідальних за контроль апоптозу. Існує думка, що через надмірну експресію 

генів-онкосупресорів у репродуктивному (молодому) віці через необхідність 

регуляції виживання та апоптозу клітин в умовах надмірного або хронічного 

впливу чинників пошкодження ДНК відбувається їх недостатня активація в 

старшому віці [491].  

ОС на тлі ЦД, зумовлений хронічною гіперглікемією та іншими 

метаболічними порушеннями, визнано одним із головних чинників пошкодження 

ДНК, що визначає необхідність постійного залучення регуляторних систем та 

активації генів – онкосупресорів. Тобто, передчасне клітинне старіння потенційно 

зменшує резерви для ефективного апоптозу в старшому віці. 

Серед механізмів передчасного старіння на тлі ЦД визнано вплив вільно-

радикального окислення, надмірного глікування білків, надекспресію факторів 

росту (інсуліну та IGF-1) і цитокінів [106].  
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У процесі старіння клітини перестають рости та проліферувати, але 

залишаються життєздатними та метаболічно активними. Жоден із фізіологічних 

чинників не здатен стимулювати старі клітини «перезапустити» клітинний цикл. 

Проте на молекулярному рівні вплив на гени-супресори пухлини може сприяти 

розмноженню злоякісних клітин. На відміну від сенесцентних клітин, злоякісні 

клітини не мають реплікаційної межі [106].  

Однією з особливостей старіючих клітин є їх здатність викликати запальну 

інфільтрацію лейкоцитів, локальне запалення із залученням прозапальних 

цитокінів, які формують сприятливе мікрооточення для проліферації. Відомо, що 

ЦД є станом хронічної імунодепресії. Передчасне старіння супроводжується й 

імуносенесценцією. Імунокомпетентні клітини не в змозі ефективно розпізнати та 

знешкодити змінені клітини. Тому під впливом хронічних патологічних 

дестабілізуючих сигналів у тканинах, здатних регенерувати, старіючі клітини 

набувають нових патологічних властивостей: здатності до гіперплазії, до міграції 

в ектопічні ділянки, уникнення імунного контролю та виживання в некомфортних 

умовах [78]. Важливо зменшити передумови для передчасного клітинного 

старіння з метою запобігання ЗН. 

За результатами проведеного аналізу впливу ожиріння на частоту раку 

виявлено, що cеред усіх хворих на ЦД2 із ЗН ожиріння мали 279 осіб (52,35%), із 

них 90 чоловіків (32,26%) і 189 жінок (67,74%); не мали ожиріння 254 пацієнти 

(47,65%), із них 121 чоловік (47,64%) і 133 жінки (52,36%).  

Порівняльний аналіз ІМТ пацієнтів виявив, що ожиріння притаманне 

хворим зі злоякісними пухлинами органів репродуктивної системи: МЗ, тіла 

матки, яєчників (у жінок) і простати (у чоловіків). Крім того, ІМТ>30 кг/м2 

виявлено в хворих із КРР незалежно від статі.  

Визначено частоту ожиріння для різних локалізацій ЗН. Підтверджено 

значну поширеність ожиріння серед хворих із ЗН органів репродуктивної 

системи: 69,05% серед хворих на рак МЗ, 64,62% – на рак ендометрію, 64,71% – 

на ЗН простати, 54,55% – на ЗН яєчників, 65,28% – на КРР. Для інших локалізацій 

ЗН частота ожиріння серед обстежених становила <45,0%.  
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Серед чоловіків найвищі значення ІМТ мали хворі з КРР та ЗН простати, 

найнижчі показники ІМТ мали чоловіки із ЗН шлунку, шкіри, легень і ПШЗ. 

Серед жінок найвищі значення ІМТ мали хворі із ЗН МЗ, ендометрію, яєчників і 

КРР, найменші показники ІМТ мали жінки із ЗН шлунку та ПШЗ.  

Статистичний аналіз із використанням χ² підтвердив достовірно більшу 

частоту ожиріння серед жінок із ЗН МЗ (χ²=8,46; р<0,01), серед чоловіків із ЗН 

простати (χ²=7,02; р<0,01 і товстого кишечника (χ²=7,94; р<0,001). За відсутності 

ожиріння в чоловіків достовірно частіше діагностували рак ПШЗ (χ²=6,99; 

р<0,05), шлунку (χ²=6,21; р<0,01) і легень (χ²= 8,08; р<0,01), а в жінок – ЗН ПШЗ 

(χ²=5,80; р<0,05), шкіри (χ²=4,99; р<0,05) і шлунку (χ²=9,54; р<0,01) [439]. 

Статистичний аналіз підтвердив достовірно вищий ІМТ хворих на ЦД2 із 

ЗН органів репродуктивної системи порівняно з показниками пацієнтів із ЗН 

органів, які не належать до репродуктивних, як у жінок (t=3,29; р<0,001), так і в 

чоловіків (t=5,39; р<0,001). 

За результатами аналізу з використанням методу відношення шансів для 

жінок із ЦД2 доведено асоційований з ожирінням підвищений ризик раку МЗ 

(OR=2,06; 95% CI 1,28-3,29; р<0,05], а для чоловіків – ЗН простати (OR=2,94; 95% 

CI 1,37-6,32; р<0,05) і КРР (OR=2,87; 95% CI 1,42-5,82; р<0,05]  

Схильність жінок із ЦД2 та ожирінням до раку МЗ, тіла матки та яєчників 

можна пояснити поєднанням і взаємодією метаболічних і гормональних 

порушень. Відомо, що вісцеральне ожиріння є однією з причин та ознакою 

синдрому ІР, що зумовлює вторинну гіперінсулінемію – важливого чинника 

онкогенезу. Через структурну подібність інсулін має властивість (лише в 

надмірній концентрації) конкурентно зв`язуватися з рецепторами IGF-1, 

збільшуючи його біодоступність, а також анаболічні та антиапоптотичні ефекти 

фактора росту [88].  

У хворих із ЗН органів жіночої репродуктивної системи ожиріння зумовлює 

не лише метаболічні, але й гормональні розлади. Відомо, що пухлини МЗ, 

ендометрію, яєчників є гормонзалежними. За ожиріння гіперактивність ароматази 

в підшкірній жировій клітковині спричиняє надмірне перетворення андрогенів на 
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естрогени, зумовлюючи гіперестрогенію – головний чинник онкогенезу за 

вказаних локалізацій. За нормальної маси тіла 1% андростендіону перетворюється 

на естрон, за ожиріння ця цифра в 10 разів збільшується. Фізіологічна дія 

естрогенів реалізується через два підтипи рецепторів (ER) – ERα і ERβ. У 

«ракових» клітинах МЗ спостерігається збільшення вмісту ERα. Надмір 

естрогенів і збільшення кількості ERα в епітелії МЗ провокують розвиток ЗН 

[242].  

Тривала гіперестрогенія та дефіцит прогестерону провокують розвиток раку 

ендометрію. Естрадіол не лише прискорює проліферацію клітин і пригнічує 

апоптоз, але й стимулює локальний синтез IGF-1. Відомо, що в жінок 

постменопаузного віку з ожирінням переважає периферичний синтез естрогенів у 

жировій тканині. Наукові дослідження доводять мітогенні та мутагенні ефекти 

естрогенів [478].  

Доведено здатність інсуліну та IGF-1 стимулювати проліферацію клітин 

ендометрію безпосередньо, навіть без участі естрогенів. Виявлено синергізм   

IGF-1 та естрогенів в індукції клітинної проліферації. Крім того, підвищений 

рівень статевих гормонів у пацієнтів з ожирінням зумовлено зниженням рівня 

глобуліну, що зв’язує статеві гормони (SHBG), спричиненим гіперінсулінемією 

[476]. 

Доведено вплив гіперлептинемії (спричиненої лептинорезистентністю за 

ожиріння) на розвиток гіперпластичних процесів в ендометрії та МЗ. Активуючи 

власні рецептори (Lep-R) на поверхні злоякісних клітин МЗ, лептин стимулює 

проліферацію, міграцію та інвазію клітин, а також пригнічує апоптоз через 

MAPK, STAT3 і PI3K сигнальні шляхи [116, 480].  

Є докази здатності лептину та IL-6 стимулювати локальний синтез 

естрогенів у жировій тканині, активувати ERα, сприяючи проліферативним 

ефектам естрогенів [74.]. Внаслідок пригнічення овуляції гіперлептинемія 

спричиняє гіперпластичні процеси ендометрію [134]. Негативний вплив 

гіперлептинемії доведено в розвитку раку ПМЗ і КРР у пацієнтів з ожирінням 

[209, 151]. 
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Також доведено негативний вплив гіпоадипонектинемії за ожиріння. 

Aдипонектин має потужні онкопротекторні властивості: знижує ІР, посилює 

апоптоз, пригнічує проліферацію [470], активує АМРК – головний інгібітор 

mTORC1 [475, 334, 127, 152], зменшує гліколіз, ліполіз та ОС [426, 403, 483], 

збільшує рівень p53 – транскрипційного фактора, який регулює клітинний цикл та 

експресію генів супресорів пухлин [145] через зниження рівня позаклітинних 

білків-регуляторів STAT3, знижує вміст IL-6, NF-kβ, сприяє реалізації ефектів Т-

хелперів [212, 253, 403]. 

Розвиток КРР на тлі ЦД та ожиріння пов`язують із цитокіновим 

дисбалансом [129, 285, 345, 467], а також із дисбіозом – зміною мікробіоти 

кишечника, яка залучена до метаболізму білків, полі- й олігосахаридів, в 

ендогенний синтез і в рециркуляцію макро- та мікронутрієнтів і сигнальних 

молекул.  

Через збільшення кишкової проникності за ожиріння збільшується вміст 

ліпополісахаридів грамм-негативної мікрофлори, що веде до активації NF-κB, 

який контролює експресію генів імунної відповіді, апоптозу та клітинного циклу, 

що провокує розвиток низькорівневого запалення та канцерогенез [312]. 

Недостатній вміст грамм-позитивних бактерій і коротколанцюгових ЖК із 

вираженими протизапальними властивостями спричиняє зміну моторики 

кишечника, погіршення елімінації продуктів обміну, токсинів і канцерогенів. 

Збільшення концентрації бактеріальних ендотоксинів провокує розвиток 

метаболічної ендотоксемії та хронічного системного запалення [312]. 

Крім того, новітні дослідження доводять надважливу роль мікробіоти 

кишечника в формуванні правильної імунної реакції та імунної відповіді 

організму на епігенетичні зовнішні та внутрішні впливи [357].  

Доведено, що огрядним чоловікам притаманний гіпогонадизм, зумовлений 

гіперестрогенією, що зменшує ймовірність проонкогенного впливу тестостерону 

на клітини ПМЗ. Проте результати нещодавнього дослідження довели збільшений 

ризик раку ПМЗ у чоловіків з окружністю талії >104,0 см (OR 1,20, 95% CI 0,92–

1,56) [279]. Ймовірно, на розвиток раку ПМЗ у чоловіків з ожирінням на тлі ЦД2 
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переважний вплив справляють не гормональні, а метаболічні порушення, 

спричинені гіперглікемією, гіперінсулінемією, цитокіновим дисбалансом та ОС. 

Багато досліджень довели роль ожиріння в розвитку панкреатичного раку 

[98, 240, 350]. За результатами епідеміологічного аналізу серед 52 хворих із ЗН 

ПШЗ ожиріння мали 13 пацієнтів (25,0%), ІМТ <30,0 кг/м2 визначено в 39 хворих 

(75,0%) [11]. На підставі вивчених матеріалів неможливо достовірно заперечити 

його наявність в анамнезі пацієнтів. Зниження маси тіла могло бути зумовленим 

прогресуванням панкреатичного раку, оскільки, як відомо, дана форма раку 

характеризується прихованим і швидко прогресуючим перебігом.  

Результати наукових досліджень підтверджують існування двох можливих 

варіантів розвитку раку ПШЗ у хворих на ЦД. Перший зумовлено 

патогенетичними чинниками діабету: впливом ожиріння, гіперінсулінемії та 

гіперглікемії, цитокінового дисбалансу та ОС. Інший вид панкреатичного раку 

також часто пов`язують з ЦД, проте в даному випадку сам діабет може бути 

раннім симптомом раку. Це так званий вторинний ЦД (T3cDM), зумовлений 

патологічним пошкодженням паренхіми ПШЗ злоякісним процесом. Цей тип 

діабету слід запідозрити в осіб із вперше виявленим ЦД, віком понад 50 років, без 

ожиріння та без гіперінсулінемії. Довести наявність даного типу ЦД можливо 

шляхом його диференціювання із ЦД1 і ЦД2, визначивши рівень антитіл до β-

клітин ПШЗ, а також рівні С-пептиду, інсуліну, панкреатичного поліпептиду та 

глюкагону для уточнення ендокринної та екзокринної функцій ПШЗ [347]. 

 Можливим і ймовірним поясненням відсутності зв`язку з ожирінням у 

більшості хворих із панкреатичним раком може бути неоднорідність пацієнтів із 

ЗН даної локалізації, тобто поєднання в даній групі хворих із ЦД2 і з 

панкреатогенним діабетом – T3cDM. Є дані, що до 80% хворих на рак ПШЗ на час 

первинного виявлення ЗН мають різні порушення вуглеводного обміну [140, 347].  

За даними Національного канцер-реєстру, щороку в Україні діагностують 

близько 5 тис. первинних випадків раку ПШЗ. Цей вид раку посідає 9-те місце за 

поширеністю та 5-те місце серед причин смерті від злоякісних захворювань [8].  
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У 10% пацієнтів діагностують генетично обумовлений рак ПШЗ, пов’язаний 

із мутаціями генів BRCA 1-2, DPC4, pp16. Важливо, що мутації генів BRCA є 

характерними і для раку яєчників і МЗ [217]. 

Т3сDM виникає на тлі панкреатиту, муковісцидозу, гемосидерозу, 

доброякісних і злоякісних захворювань ПШЗ і, за висновками ADA (2011 р.), 

характеризується дефіцитом всіх глюкорегуляторних гормонів ПШЗ.  

Чітких діагностичних критеріїв Т3сDM наразі немає, проте його клінічними 

характеристиками можна вважати: відсутність родинної історії ЦД, вік понад 65 

років, втрату понад 2 кг маси тіла за короткий час або нормальний ІМТ, випадки 

раку ПШЗ у родинному анамнезі.  

Лабораторними ознаками T3cDM можуть бути: помірна гіперглікемія, 

схильність до гіпоглікемій, підвищена периферична інсуліночутливість, знижена 

печінкова інсуліночутливість, знижені рівні інсуліну, глюкагону, GLP-1 і 

панкреатичного поліпептиду (РР) після приймання їжі. Дефіцит РР має найбільше 

значення для діагностики цього типу ЦД, оскільки відображає паренхіматозне 

пошкодження ПШЗ. У 30% пацієнтів із раком ПШЗ діагностують Т3сDM [73]. У 

випадку пацієнтів із ЗН ПШЗ, залучених до епідеміологічного дослідження, немає 

даних про проведену диференційну діагностику ЦД2 із Т3сDM.  

Беручи до уваги результати епідеміологічних досліджень, проведених в 

інших країнах, можна припустити, що статистичні показники ризику ЗН у хворих 

на ЦД, ймовірно, є заниженими через відсутність обов`язкової реєстрації та 

обліку випадків раку в хворих на ЦД, або через недостатню діагностику ЦД на 

початкових стадіях ЗН. За результатами аналізу медичної документації було 

відзначено епізоди гіперглікемії за кілька місяців і навіть за кілька років перед 

виявленням ЦД, проте без подальшої оцінки та моніторингу цього симптому.  

Проведене дослідження передбачало визначення залежності частоти ЗН від 

тривалості та тяжкості ЦД.  

За отриманими даними, тривалість ЦД2 до 5 років мали 162 хворих 

(30,39%), 5-10 років – 191 пацієнт (35,83%), понад 10 років – 180 осіб (33,77%). 
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Достовірної різниці між кількістю випадків ЗН, діагностованих у хворих із різною 

тривалістю діабету до виявлення ЗН, не встановлено (р>0,05).  

Натомість порівняльний аналіз частоти раку різних локалізацій виявив, що 

ЗН МЗ, тіла матки, простати та гортані найчастіше діагностували в пацієнтів із 

тривалістю ЦД 5-10 років. ЗН ПШЗ, нирок та яєчників – до 5 років, а КРР, ЗН 

шкіри, шлунку, легень і сечового міхура – понад 10 років.  

За результатами статистичного аналізу відмінностей тривалості ЦД2 до 

виявлення ЗН із використанням t-критерію Стьюдента з`ясовано, що ЗН ПШЗ 

діагностували в хворих із найменшою тривалістю ЦД2 – 4,12±3,97 року, що 

достовірно відрізняється від тривалості діабету до виявлення раку всіх інших 

поширених локалізацій, за винятком ЗН нирок та яєчників. 

Середня тривалість ЦД2 у хворих із ЗН ПШЗ з ожирінням становила 

4,85±3,48 року, а в хворих без ожиріння – 3,86±2,18 року, але ця різниця не 

отримала статистичного підтвердження (t=0,76; р>0,05).  

В інших дослідженнях також доведено високу частоту раку ПШЗ у хворих 

із відносно невеликим терміном ЦД. Зокрема, за результатами мета-аналізу, 

пацієнти із ЦД тривалістю до 1 року мали вдвічі більший ризик панкреатичного 

раку порівняно з таким для людей без діабету [223]. За висновками іншого 

дослідження, хворі із тривалістю ЦД2 до 4 років мали на 50% вищий ризик раку 

ПШЗ, ніж пацієнти із терміном діабету понад 4 роки [346].  

Невелика тривалість ЦД до виявлення панкреатичного раку також може 

бути додатковим непрямим доказом існування T3cDM у хворих із ЗН ПШЗ без 

ожиріння, класифікованого як ЦД2 на час первинного виявлення [446].  

За результатами даного дослідження переважна більшість хворих із 

діагностованими ЗН мали середню тяжкість ЦД – 413 осіб (77,48%), легку форму 

діабету мали 60 пацієнтів (11,26%), тяжку – також 60 хворих (11,26%). 

Середню тяжкість ЦД2 підтверджує застосування ЦЗТ (таблетованих ЦЗП 

або інсулінотерапії) більшістю хворих перед виявленням в них ЗН.  

У переважної більшості пацієнтів ЗН діагностували на тлі декомпенсації ЦД 

– в 375 осіб (70,36%), субкомпенсований діабет мали 106 хворих (19,88%), 
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компенсований – 52 пацієнти (9,76%). Визначені показники HbA1c відображають 

низький відсоток компенсованих хворих, що відповідає показникам компенсації ЦД 

в Україні. За статистичними даними, в Україні цільові рівні HbA1c мають 31,0% 

дорослих із ЦД1, 22,0% хворих із ЦД2 на інсулінотерапії, 6,0% – на таблетованій 

ЦЗТ [35]. Іншим поясненням високого відсотку пацієнтів із декомпенсованим 

діабетом може бути негативний вплив ЗН на вуглеводний метаболізм [464]. 

За результатами проведеного аналізу виявлено, що переважна більшість 

хворих на ЦД2 перед діагностуванням у них ЗН у складі ЦЗТ застосовували 

комбінацію препаратів із позапанкреатичними цукрознижувальними ефектами 

(метформін, глітазони, гліфлозини) та стимуляторів секреції або синтезу інсуліну 

(похідні СС і гліптини) – 201 хворий (37,71%) [427]. Терапію препаратами, які не 

впливають на синтез та секрецію інсуліну (моно- або комбінована терапія) 

використовували 68 осіб (12,76%); монотерапію похідними СС застосовували 92 

пацієнти (17,26%); на інсулінотерапії (монотерапія або в поєднанні із 

секретагогами) були 62 хворих (11,63%); комбіновану терапію інсуліном і 

препаратами із позапанкреатичним впливом на гіперглікемію застосовували 50 

осіб (9,38%); дієтотерапію – 60 осіб (11,26%).  

Найбільш поширеною схемою ЦЗТ для більшості локалізацій ЗН була 

комбінована терапія метформіном і похідними СС. Частота застосування вказаної 

терапії за ЗН МЗ становила 45,24%, КРР – 40,28%, ЗН ендометрію – 38,46%, ЗН 

шкіри – 38,64%, шлунку – 35,29%, нирок – 41,67%, гортані – 30,0%. У терапії 

хворих із ЗН ПШЗ переважали монотерапія інсуліном та похідними СС. 

Серед усіх хворих на ЦД2 перед виявленням у них ЗН 60 осіб (11,26%) 

отримували дієтотерапію, найчастіше – пацієнти із ЗН МЗ, тіла матки та ПШЗ, що 

вказує на необхідність онконастороженості та моніторингу пацієнтів із легкою 

формою ЦД.  

Серед хворих із ЗН ПШЗ терапію з використанням метформіну 

застосовували 8 із 13 пацієнтів з ожирінням (61,54%) і 8 із 39 хворих без ожиріння 

(20,51%). Монотерапію інсуліном або похідними СС за панкреатичного раку 
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застосовували 3 хворих з ожирінням (23,08%) і 23 пацієнти без ожиріння 

(58,97%). Загалом препарати інсуліну в складі ЦЗТ застосовували 41 хворий на 

ЦД2 із ЗН ПШЗ (78,85%), із середньою тривалістю ЦД менше від 5 років.  

Поширене застосування препаратів інсуліну та похідних СС у хворих на 

ЦД2 із ЗН ПШЗ вказує на ймовірну відсутність ІР у них, тривалість ЦД складала 

4,85±3,48 року в хворих з ожирінням і 3,86±2,18 року в хворих без ожиріння. 

Сучасна фармакотерапія ЦД2 надає можливість вибору широкого спектру 

засобів ЦЗТ із різними механізмами дії, які беруться до уваги у виборі методу 

лікування хворого на різних стадіях діабету з урахуванням інсулінпродукуючої 

здатності ПШЗ, побічних ефектів і супутніх захворювань у кожному конкретному 

випадку.  

Відомо, що хворі на ЦД1 потребують замісної інсулінотерапії, а пацієнти із 

ЦД2 традиційно розпочинають терапію з таблетованих ЦЗП, проте значна частина 

з них у подальшому також потребують лікування препаратами інсуліну. 

 Наразі пацієнтам доступні новітні види інсулінів і широкий спектр 

таблетованих ЦЗП, які за механізмом дії поділяють на інсуліносенситайзери 

(бігуаніди та тіазолідиндіони); секретагоги: похідні СС і похідні бензойної 

кислоти; стимулятори активності гормонів-інкретинів (інкретиноміметики): 

аГПП-1 та іДПП-4 – гліптини; препарати, які гальмують всмоктування глюкози в 

кров через кишечник (інгібітори α-глюкозидази); препарати, які блокують 

реабсорбцію глюкози нирками (інгібітори натрій-залежного ко-транспортеру 

глюкози 2 типу (іНЗКТГ-2) – гліфлозини).  

Виявлене в епідеміологічному дослідженні широке застосування препаратів 

метформіну та похідних СС переважною більшістю хворих на ЦД2 перед 

діагностуванням у них ЗН відображає традиційні призначення даних препаратів у 

клінічній практиці, зокрема у період, що вивчався. Метформін, із класу бігуанідів, 

є «золотим стандартом» і препаратом першої лінії в лікуванні хворих на ЦД2, 

оскільки за механізмом дії спрямований на головну патогенетичну ланку – ІР.  

Механізм цукрознижувальної дії метформіну полягає в гальмуванні 

глюконеогенезу, зменшенні ІР, підвищенні утилізації глюкози м’язовою та 
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жировою тканинами, збільшенні кількості рецепторів до інсуліну, посиленні 

транспорту глюкози в клітини внаслідок активації білків-транспортерів глюкози, 

зменшенні всмоктування глюкози з травного тракту, активації аеробного гліколізу. 

Похідні СС як препарати другої лінії для корекції гіперглікемії є також 

поширеним лікарським призначенням як в Україні, так і в інших країнах. Похідні 

СС домінують серед препаратів другої лінії для лікування хворих на ЦД2 через 

свою доступність і потужний цукрознижувальний ефект. Відомо, що похідні СС є 

стимуляторами секреції інсуліну, який, крім цукрознижувального ефекту, є 

стимулятором апетиту та ліпогенезу. 

Поширеність ожиріння серед хворих на ЦД2 із багатьма ЗН (МЗ, тіла матки, 

товстого кишечника, простати), часте застосування похідних СС, а також 

доведений вплив вказаних ліків на ліпогенез визначають необхідність додаткової 

уваги до добору схем ЦЗТ із використанням ЦЗП інших груп (інкретинів, 

гліфлозинів, блокаторів α-глюкозидази) з метою запобігання гіперінсулінемії, а 

також розвитку ожиріння або корекції маси тіла.  

У багатьох дослідженнях доведено вплив ожиріння на розвиток раку МЗ, 

ендометрію та яєчників, у тому числі зумовленого екзогенною або ендогенною 

гіперінсулінемією [153, 166, 388].  

Із властивістю похідних СС у хворих з ожирінням спричиняти ятрогенну 

гіперінсулінемію та активацію внутрішньоклітинних сигнальних шляхів, через які 

реалізуються впливи інсуліну й які задіяно в канцерогенезі, пов’язують можливий 

проонкогенний вплив препаратів даної групи [93, 135, 261, 398, 407]. Проте в 

інших працях достовірного впливу похідних СС на ризик виникнення ЗН не 

доведено [104]. 

За отриманими даними, інсулінотерапія також часто використовувалась у 

лікуванні хворих на ЦД2. Наразі багато досліджень доводять роль 

гіперінсулінемії в онкогенезі, надто органів репродуктивної системи [203, 244, 

369], а також ПШЗ і товстого кишечника [105, 297, 392]. Натомість інші наукові 

праці цей вплив заперечують [411]. 
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У практичній діабетології відсутність компенсації ЦД2 на тлі приймання 

максимальних доз таблетованих ЦЗП у ході випробування різних їх комбінацій є 

показанням до інтенсифікації лікування, до інсулінотерапії. У період проведеного 

епідеміологічного дослідження (2012-2016 роки) сучасні таблетовані препарати з 

позапанкреатичним впливом на гіперглікемію (інкретини, гліфлозини) не були 

поширеними, хоча і наразі ці ліки мають обмежене застосування через їх високу 

вартість. Відомо, що за допомогою інсулінотерапії хворих на ЦД2 дуже важко 

досягти фізіологічної концентрації інсуліну, через ІР виникає потреба у високих 

дозах препарату, тому терапія інсуліном може провокувати вторинну ІР, 

формуючи замкнуте коло, що в свою чергу провокує розвиток неоплазій [420]. 

Наразі застосування аналогів інсуліну різних типів значною мірою усуває вказані 

недоліки. 

З огляду на ефекти похідних СС та інсуліну, пов’язані з їх впливом на 

рівень інсуліну в крові, визначено частоту використання даних засобів. Виявлено, 

що препарати інсуліну та похідні СС у складі щоденної ЦЗТ застосовували 397 

хворих (74,48%), 136 пацієнтів (25,52%) використовували інші протидіабетичні 

засоби.  

Статистичний аналіз із використанням t-критерію Стьюдента підтвердив 

більшу частоту використання похідних СС і препаратів інсуліну в складі ЦЗТ 

хворими на ЦД2 перед виявленням у них ЗН порівняно з частотою застосування 

інших схем терапії (t=18,8; р<0,001). 

Доведено пряму залежність частоти застосування похідних СС та інсуліну з 

тривалістю ЦД2. Порівняно з пацієнтами, які хворіють на ЦД2 до 5 років, вказані 

препарати в складі ЦЗТ частіше застосовували хворі з тривалістю ЦД 5-10 років 

(χ2=8,83; р<0,01), а також хворі з тривалістю ЦД понад 10 років (χ 2=13,26; 

р<0,001). Інтенсифікація ЦЗТ закономірно корелює з тривалістю та 

прогресуванням ЦД2. 

 Водночас пацієнти з тривалістю діабету до 5 років також широко 

застосовували вказані ліки, зокрема серед 162 осіб 77 (47,53%) використовували 

похідні СС та інсулін (серед них 41 хворий із ЗН ПШЗ).  
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Рання потреба в інсуліні та похідних СС у хворих на ЦД2 із ЗН ПШЗ також 

вказує на ймовірний інсулінодефіцит у цих пацієнтів.  

У дослідженні виявлено, що серед усіх хворих на ЦД2 із ЗН ожиріння мали 

279 осіб (52,35%). Проведено аналіз частоти використання похідних СС і 

препаратів інсуліну хворими з ожирінням. Серед пацієнтів з ожирінням 192 

хворих (68,82%) використовували інсулін і секретагоги, 87 хворих (31,28%) 

отримували іншу терапію, без зазначених препаратів.  

Серед пацієнтів без ожиріння похідні СС і препарати інсуліну 

використовували 205 осіб (80,71%), не використовували 49 хворих (19,29%). 

Статистичним методом із використанням критерію χ 2 виявлено, що хворі без 

ожиріння отримують вказані схеми терапії частіше, ніж хворі з ожирінням 

(χ2=9,28; р<0,001). Разом із тим, отримані дані підтверджують широке 

застосування похідних СС і препаратів інсуліну і хворими з ожирінням також 

(68,82%), тобто хворими з ймовірними ІР і гіперінсулінемією, що може бути 

потенційним чинником онкогенезу через проліферативні ефекти інсуліну за його 

надлишку.  

За методом відношення шансів встановлено, що хворі на ЦД2, які в складі 

ЦЗТ застосовують інсулін, мають підвищений загальний ризик ЗН порівняно з 

таким хворих на інших схемах терапії (OR=2,35; 95% CI 1,91-2,91; р<0,001) [428, 

430]. Доведено ймовірний вплив та асоціацію інсулінотерапії з розвитком КРР 

(OR=3,13; 95% CI 1,85-5,28; р<0,001); ЗН ПШЗ (OR=3,21; 95% CI 1,74-5,93; 

р<0,001]; шлунку (OR=4,48; 95% CI 2,22-9,06; р<0,001); ПМЗ (OR=5,40; 95% CI 

2,7-10,79; р<0,001) і легень (OR=1,36; 95% CI 1,64-11,62; р<0,05). В інших 

дослідженнях також доведено вплив інсулінотерапії на ризик раку ПШЗ і КРР 

[105, 297]. 

Вплив інсулінотерапії на ризик раку через молекулярні механізми доведено 

в багатьох дослідженнях. Відомо, що гіперінсулінемія активує процеси 

онкогенезу через стимулювання PI3K/Akt/mTOR, впливаючи на процеси синтезу 

білка, а також через активацію ліпогенезу, збільшення ІМТ, ІР, гіперінсулінемію 

та гіперглікемію [420].  
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Доведено, що найчастіше пронкогенний вплив терапії препаратами інсуліну 

реалізується за його тривалого застосування. У даному дослідженні не визначали 

тривалість інсулінотерапії перед виявленням ЗН. Проте встановлено, що майже зі 

всіма локалізаціями ЗН пацієнти мали термін ЦД понад 5 років, за виключенням 

раку ПШЗ, яким 41 із 52 пацієнтів (78,85%) хворіли на діабет менше 5 років, а 

середній показник тривалості ЦД становив 4,12±3,97 року. 

Мала тривалість ЦД у хворих із ЗН ПШЗ вказує на відсутність тривалої 

інсулінотерапії в них. Ймовірно, вибір терапії хворих із невеликою тривалістю 

ЦД2 залежав від показників глікемії та був обґрунтований відсутністю ІР. У даній 

роботі неможливо достовірно оцінити вплив ЦЗТ на рак ПШЗ, оскільки 

інформація про застосування ЦЗП перед його виявленням є недостатньо 

відображеною в медичній документації, доступній для аналізу. Проте незначний 

стаж ЦД, відсутність ожиріння, рання потреба в інсуліні та похідних СС у хворих 

на ЦД2 із ЗН ПШЗ вказує на ймовірний рак-асоційований діабет (T3cDM) у 

значної частини з них.  

Опубліковано результати дослідження, які підтвердили підвищений ризик 

раку ПШЗ у хворих із нещодавнім призначенням людського інсуліну та аналогів 

інсуліну. Автори також припускали існування у хворих T3cDM, що і зумовило 

необхідність ранньої інсулінотерапії [128]. 

Дані епідеміологічного дослідження вказують, що в терапії хворих на ЦД2 

та ожиріння досить часто застосовували препарати з властивостями підвищувати 

рівень інсуліну в крові. Безперечно, що відсутність компенсації ЦД є показанням 

до інтенсифікації ЦЗТ. Проте, як доводять результати дослідження, існує 

асоціація інсулінотерапії та ЗН багатьох локалізацій. Вибір терапії, крім 

необхідності досягнення компенсації ЦД, має враховувати потенційні, пов’язані з 

онкогенезом механізми дії препаратів. 

На підставі отриманих результатів, що включають клінічні характеристики 

пацієнтів, особливості перебігу ЦД і ЦЗТ, створено рівняння логістичної регресії 

для математичного розрахунку прогнозованого ризику ЗН МЗ і тіла матки в 
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жінок, ПШЗ і КРР незалежно від статі з огляду на найбільшу частоту ЗН вказаних 

локалізацій у хворих на ЦД2.  

Встановлено, що ЗН МЗ, тіла матки та КРР найчастіше діагностують у 

пацієнтів 60-70-літнього віку, з ожирінням, тривалістю ЦД понад 5 років, із 

рівнем HbA1c >7,5%, на тлі використання комбінованої терапії, що включає 

поєднання ЦЗП без впливу на синтез інсуліну (метформін, глітазони, гліфлозини) 

зі стимуляторами секреції або синтезу інсуліну (похідні СС і гліптини). 

Найбільшу значущість у розрахунку коефіцієнта прогнозованого ризику ЗН МЗ і 

тіла матки мали ІМТ (р<0,001), тривалість ЦД (р<0,001) і схема ЦЗТ (р<0,05). 

Точність моделі склала 76,24%. Найбільшу значущість у розрахунку коефіцієнта 

прогнозованого ризику КРР раку мав показник ІМТ (р<0,001). Точність моделі 

склала 72,2%. 

Злоякісні пухлини ПШЗ найчастіше діагностують у хворих на ЦД2 60-70-

літнього віку, без ожиріння, із тривалістю ЦД до 5 років, із рівнем HbA1c >7,5%, 

на монотерапії інсуліном або похідними СС, без статевих відмінностей. 

Найбільшу значущість у розрахунку коефіцієнта прогнозованого ризику ПШЗ 

мали ІМТ (р<0,001), тривалість ЦД (р<0,001). Точність моделі склала 75,0%.  

Оцінка прогнозованого ризику ЗН у хворих на ЦД2: Y=0,1–0,3 – ризик 

низький, Y=0,4–0,6 – ризик середній, Y=0,7–1,0 – ризик високий.  

Запропоновані моделі розрахунку прогнозованого ризику вказаних 

локалізацій ЗН мають достатню точність і прогностичну силу та можуть бути 

використаними в практичній роботі клінічних ендокринологів і лікарів суміжних 

фахів [10].  

Середній та високий показники прогнозованого ризику злоякісних пухлин 

МЗ, тіла матки, ПШЗ і КРР (0,4–1,0) слід вважати показанням для додаткового 

обстеження та моніторингу хворих на ЦД2 щодо вказаних ЗН, а також є 

підґрунтям для корекції показників, які впливають на даний ризик (ІМТ, рівень 

HbA1c, схема ЦЗТ).  

Після курсу призначеної терапії ЗН, схеми ЦЗТ пацієнтів змінились на 

користь ширшого використання препаратів інсуліну. Збільшення потреби в 
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застосуванні інсуліну для лікування хворих після протипухлинної терапії можна 

пояснити побічними ефектами хіміо- та гормональної терапії, а також 

абсолютними показаннями до замісної терапії пацієнтів із ЗН ПШЗ і 

протипоказаннями до таблетованих ЦЗП за наявності тяжких дисфункцій 

внутрішніх органів, зумовлених як онкопроцесом безпосередньо, так і ефектами 

протипухлинних засобів. 

У процесі епідеміологічного дослідження проведено оцінку показників 

виживання хворих на ЦД із ЗН. За матеріалами національного канцер-реєстру 

України визначено загальну кількість зареєстрованих в Івано-Франківській 

області випадків ЗН і кількість хворих, які померли впродовж 1 року після 

встановлення діагнозу ЗН, зокрема найбільш поширених на тлі ЦД2 локалізацій 

(за результатами дослідження).  

Виявлено, що ЦД2 збільшує ризик смерті впродовж 1 року для хворих на 

рак МЗ (OR=1,99; 95% CI 1,17-3,29; р<0,05), тіла матки (OR=2,17; 95% CI 1,13-

4,16; р<0,05) і шкіри (немеланомні форми) (OR=4,29; 95% CI 1,49-12,41; р<0,05]. 

Для інших форм раку вплив ЦД на показники смертності впродовж 1 року 

статистично не доведено (р>0,05). 

Отримані результати щодо підвищення ризику смерті впродовж 1 року для 

пацієнтів із ЦД2 і раком шкіри, можливо, пояснюються віковими характеристиками 

пацієнтів (середній вік померлих впродовж 1 року становив 71,75±3,86 року). 

Проведений аналіз 5-річного виживання хворих на ЦД2 із ЗН підтвердив 

його відмінності залежно від локалізації ЗН. Найменшу кількість пацієнтів, які 

прожили 5 і більше років, виявлено серед хворих із ЗН ПШЗ, легень і шлунку. Як 

і в осіб без ЦД, показники виживання хворих із ЗН негативно корелюють зі 

стадією раку. У пацієнтів із панкреатичним раком 5-річне виживання не залежало 

від стадії ЗН (р>0,05). 

Проведено оцінку виживання хворих із ЗН тіла матки, МЗ, ПШЗ і товстого 

кишечника, діагностованими на тлі ЦД2. Порівняльний аналіз із використанням 

Cox-Mantel тесту та кривих кумулятивного виживання Каплана-Майєра 

підтвердили зворотну залежність виживання пацієнтів від стадії ЗН (р<0,05) 
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Досліджено вплив віку, ІМТ, HbA1c, тривалості ЦД і ЦЗТ на показники 

виживання пацієнтів. За отриманими даними достовірно довше виживання на 

терапії препаратами, які не підвищують рівень інсуліну в крові, виявлено в жінок 

із ЗН тіла матки І стадії (t=2,50; р<0,05) і в хворих із раком ПШЗ ІІІ стадії (t=1,32; 

р<0,05). Достовірно довше виживання пацієнтів із рівнем HbA1c<8,0% виявлено в 

хворих із ЗН тіла матки ІІ стадії (t=1,92; р<0,05), проте  хворі із ЗН ПШЗ ІІІ стадії 

мали кращі показники виживання за рівня HbA1c >8,0% (t=2,44; р<0,05). У хворих 

із КРР ІІ стадії з тривалістю ЦД до 5 років виявлено довше виживання порівняно з 

таким пацієнтів із тривалістю діабету 5-10 років (t=2,0; р<0,05) [9]. 

Результати багатьох наукових досліджень доводять негативний вплив ЦД на 

показники виживання пацієнтів і смертності від ЗН [449, 96, 210, 206]. За даними 

комплексного аналізу досліджень в Європі (DECODE), в якому вивчили дані 44 

655 учасників із 17 європейських популяційних когорт, доведено, що ризик смерті 

від раку для пацієнтів навіть із предіабетом підвищено в 1,12 рази, для хворих із 

вперше виявленим ЦД – в 1,28 рази, а для пацієнтів із тривалим ЦД – в 1,57 рази. 

Суттєвих відмінностей, асоційованих зі статтю та ІМТ, не виявлено [489].  

Проведене в Кореї 10-річне дослідження за участю 1 298 385 пацієнтів 

підтвердило підвищений ризик раку та тенденцію до збільшення смертності від 

раку для людей із гіперглікемією на стадії предіабету [231]. У дослідженні, 

проведеному в Японії, виявили більший ризик смерті від раку для хворих із 

предіабетом, ніж із тривалим ЦД [206]. У дослідженні ZODIAC-16 доведено 

властивість метформіну зменшувати смертність від раку хворих на ЦД [273].  

Крім епідеміологічного аналізу, наукова робота включала лабораторні 

дослідження показників, які характеризують вуглеводний обмін, вміст 

позаклітинних активаторів інсулінового сигналінгу (інсуліну та ІGF-1), а також 

визначення вмісту компонентів внутрішньоклітинного сигнального шляху 

PI3K/Akt/mTOR: phospho-Akt, phospho-PRAS40 (природнього інгібітора 

mTORC1), phospho-p70S6K у МНПК із подальшою оцінкою їх ролі як можливих 

потенційних біохімічних маркерів онкогенезу.  
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З показниками І контрольної групи порівнювали результати обстеження 

пацієнтів трьох дослідних груп: ІІ група – хворі на ЦД2 без ЗН; ІІІ група – 

пацієнти із ЗН без порушення вуглеводного обміну; ІV група – хворі на ЦД2 із 

виявленими ЗН. До дослідження було залучено хворих на рак МЗ, тіла матки, 

ПШЗ і КРР.  

Згідно з поставленими завданнями в осіб контрольної та дослідних груп 

визначали рівні інсуліну та ІGF-1, досліджували їх кореляційні зв’язки з 

показниками віку, ІМТ, тривалістю ЦД, з лабораторними показниками (рівнем 

глікемії натще, HbA1c), індексом HOMA-IR [19]. 

За отриманими даними в обстежених контрольної групи підтверджено 

нормоглікемію, середній показник ІМТ відповідав критеріям надмірної маси тіла, 

індекс НОМА-IR<3,0 вказував на відсутність ІР в осіб даної групи.  

Кореляційний аналіз підтвердив наявність прямої кореляції вмісту інсуліну 

з рівнем IGF-1 (r=0,810; р<0,05), індексом НОМА-IR (r=0,921; р<0,05), а також 

позитивний кореляційний зв’язок рівня IGF-1 з індексом НОМА-IR (r=0,737; 

р<0,05) в осіб контрольної групи. Виявлений кореляційний зв’язок доводить 

прямий вплив інсуліну на вміст IGF-1 у крові здорових людей.  

Клінічні характеристики хворих ІІ групи – із ЦД2 – довели наявність 

ожиріння в 57,14% випадків і надмірної маси тіла в 32,14%. Середній ІМТ 

пацієнтів ІІ групи становив 31,82±5,53 кг/м2. Середні показники глікемії натще 

7,57±2,06 ммоль/л та HbA1c 7,99±1,50% відповідали критеріям декомпенсованого 

ЦД. Індекс НОМА-IR 7,62±3,21 підтвердив наявність ІР у хворих даної групи. 

Порівняльний аналіз із використанням t-критерію Стьюдента виявив 

закономірну достовірну різницю рівнів інсуліну, IGF-1, глікемії натще, HbA1c та 

індексу НОМA-IR у ІІ групі хворих на ЦД2 із показниками контрольної групи 

(р<0,05). За віком та ІМТ пацієнти не різнились (р>0,05), хоча середній показник 

ІМТ хворих ІІ групи відповідав критеріям ожиріння І ст, а в осіб контрольної 

групи – надмірної маси тіла. 

За отриманими даними в хворих на ЦД2 з ожирінням виявлено вищий 

рівень інсуліну порівняно з таким у пацієнтів без ожиріння (р<0,05). Рівень HbA1c 
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у пацієнтів із надмірною масою тіла та з ожирінням не відрізнявся від показника 

осіб із нормальною масою тіла (р>0,05). 

Отже, в ІІ групі пацієнтів доведено наявність ІР – головного 

патогенетичного механізму розвитку ЦД2, стану, спричиненого неспроможністю 

інсулінозалежних тканин засвоювати частину глюкози на тлі нормального вмісту 

інсуліну в організмі. Порушення інсулінової чутливості може зумовлюватися 

дефектом рецепторів до інсуліну, порушенням процесу транспорту глюкози через 

клітинну мембрану (через генетичні зсуви або вплив запальних цитокінів (TNF-α, 

IL-6, IL-8) і С-реактивного білка [61, 182]. 

 Клітинні механізми розвитку ІР у різних інсуліночутливих тканинах 

різняться: зниження кількості та активності рецепторів (пов’язане з пригніченням 

тирозинкінази) характерно для адипоцитів і міоцитів, а порушення транслокацї 

внутрішньоклітинних транспортерів глюкози (GLUT-4) до плазматичної 

мембрани найбільш виражено в адипоцитах [7].  

Наявність ІР доведено не лише за ЦД2 (у 84%), а й в 10% осіб без 

метаболічних порушень, у 58% – з артеріальною гіпертензією, в 63% – з підвищеним 

рівнем сечової кислоти, у 84% – із гіпертригліцеридемією, в  88% – зі зниженим 

рівнем ХС ЛПВЩ, в 66% – із порушенням толерантності до    вуглеводів [41]. 

За умов порушення інсулінової чутливості посилюється продукція глюкози 

печінкою та індукується процес глікогенолізу [36]; через недостатній вплив 

інсуліну порушується надходження та засвоєння глюкози м’язовою системою 

[182]; в тканинах активується ліполіз, підвищується вміст вільних ЖК у крові; 

компенсаторне підвищення секреції інсуліну веде до гіперінсулінемії, яка із 

зниженням чутливості до інсуліну є пусковим чинником для метаболічних і 

гормональних порушень, залучених в онкогенез [376].  

За отриманими результатами в пацієнтів із тривалістю ЦД2 понад 5 років 

виявлено вищий рівень інсуліну в крові порівняно з показником хворих із 

тривалістю діабету до 5 років (р<0,05). 

 Серед 28 пацієнтів ІІ групи 20 мали тривалість діабету понад 5 років, із них 

13 – з ожирінням, а 7 хворих мали ІМТ<30 кг/м2. Тобто, 75,0% пацієнтів із 
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тривалістю ЦД понад 5 років мали ожиріння. Серед 8 хворих із тривалістю 

хвороби до 5 років ожиріння мали 4 особи (50,0%).  

Отримані результати вказують, що гіперінсулінемія може зростати зі 

збільшенням тривалості діабету, що в цілому не є характерним для перебігу 

діабету. Відомо, що прогресування ЦД2 призводить до інсулінової недостатності 

та дефіциту, тому дані показники можуть бути відображенням ятрогенного 

впливу ЦЗТ, зокрема впливу ліків, які підвищують рівень інсуліну в крові (похідні 

СС або препарати інсуліну) у випадку ІР.  

Аналіз ЦЗТ хворих ІІ групи підтвердив, що серед пацієнтів з ожирінням і 

тривалістю ЦД понад 5 років, терапію, що включала препарати інсуліну або 

похідні СС отримували  92,31% пацієнтів, а серед  пацієнтів без ожиріння з 

тривалістю ЦД2 понад 5 років частота застосування вказаної терапії становила 

85,71%. 

Поясненням вищого рівня інсуліну в крові у хворих із тривалим ЦД може 

бути часте використання ними в терапії препаратів СС та інсуліну.  

Відмінності досліджуваних показників (рівнів інсуліну, IGF-1, глікемії 

натще, HbA1c та ІМТ) у хворих на ЦД2 IІ групи на різних схемах ЦЗТ не 

визначали, оскільки кількість пацієнтів була недостатньою для проведення 

статистичного аналізу. 

У пацієнтів ІІ групи виявлений прямий кореляційний зв’язок вмісту 

інсуліну з ІМТ (r=0,560; р<0,05), індексом НОМА-IR (r=0,754; р<0,05) і рівнем 

IGF-1 (r=0,462; р<0,05). 

Кореляційні зв’язки підтверджують зв’язок гіперінсулінемії та ІР за ЦД2, 

що є закономірним. Пряма кореляція рівнів інсуліну та IGF-1 також має своє 

пояснення. Відомо, що регуляція вмісту IGF-1 відбувається через вплив 

соматотропного гормону (СТГ), який справляє контрінсулярні ефекти. Проте 

концентрація вказаного ростового фактора залежить також від вмісту інсуліну в 

крові та від нутрієнтного балансу. Дефіцит харчування, гіпоінсулінемія 

(наприклад, за ЦД1) призводять до зниження рівня IGF-1 [358].  
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Навпаки, за гіперінсулінемії, ІР і гіперглікемії (за ЦД2) рівень IGF-1 зростає 

завдяки зниженню вмісту глобуліну, який зв’язує IGF-1 (через гіперінсулінемію) 

[29]. Крім того, компенсаторна гіперінсулінемія за ІР збільшує синтез IGF-1 у 

печінці. За ожиріння доведено резистентність до IGF-1 на рівні рецепторів 

м’язової тканини [27, 159]. Тобто ІР сприяє підвищеному рівню IGF-1. 

Проведений аналіз показників, що характеризують вуглеводний обмін у 

хворих на ЦД2, вказує на поширеність серед них ожиріння та ІР. Доведено 

прямий кореляційний зв’язок ІМТ та індексу НОМА-IR, а також гіперінсулінемії 

та рівня IGF-1. Відсутність достовірної різниці показників компенсації ЦД 

залежно від ІМТ вказує на важливу роль інших факторів, що впливають на 

компенсацію діабету, крім ожиріння та ІР. Вищий рівень інсуліну в крові 

пацієнтів із тривалим ЦД2 може бути зумовлений ятрогенним впливом ліків, які 

збільшують вміст інсуліну в крові, зокрема похідних СС або препаратів інсуліну, 

якщо вказані ліки було застосовано на тлі ІР або в невиправдано високих дозах, 

які через гіпоглікемію стимулюють апетит, ліпосинтез, дисліпідемію, ожиріння та 

вторинне порушення чутливості до інсуліну. 

Вивчено клінічні характеристики та лабораторні показники, які 

характеризують вуглеводний метаболізм, чутливість до інсуліну, а також 

визначено вміст інсуліну та IGF-1 у хворих ІІІ групи – із ЗН без ЦД.  

Оскільки до дослідження залучено пацієнтів із гормон-залежними формами 

раку органів репродуктивної системи, а також із ЗН травної системи, для яких 

механізми онкогенезу різняться, проведено порівняння показників контрольної 

групи з показниками дослідних груп диференційовано, з урахуванням локалізації 

ЗН. 

За отриманими даними виявлено, що ЗН вибраних локалізацій притаманні 

особам віком понад 55 років. Значущої різниці між віковими характеристиками 

пацієнтів контрольної та дослідних груп виявлено не було (р>0,05).  

За визначеним ІМТ ожиріння підтверджено в пацієнтів із ЗН усіх залучених 

локалізацій, крім хворих із ЗН ПШЗ, у яких ІМТ свідчив про надмірну масу тіла і 

був достовірно нижчим, ніж у групі контролю (t=3,02; р=0,006), у хворих із ЗН МЗ 

(t=4,92; р<0,001), тіла матки (t=4,99; р<0,001) і КРР (t=2,97; р=0,008) [15, 19]. 
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Підвищений рівень інсуліну в крові порівняно з показником групи 

контролю мали пацієнти із ЗН МЗ (t=3,86; р<0,001), тіла матки (t=6,55; р<0,001) і 

КРР (t=5,41; р<0,001). У пацієнтів із панкреатичним раком вміст інсуліну не 

відрізнявся від показника контрольної групи (р>0,05), був нижчим від такого в 

хворих на рак МЗ (t=3,79; р<0,05), тіла матки (t=5,96; р<0,001) і КРР (t=4,76; 

р<0,001) [443, 444]. 

Підвищений рівень IGF-1 порівняно з показником контрольної групи 

виявлено в усіх групах: у хворих із ЗН МЗ (t=12,70; р<0,001), тіла матки (t=4,74; 

р<0,001), ПШЗ (t=4,19; р<0,001) і КРР (t=4,65; р<0,001). У жінок ІІІb групи рівень 

IGF-1 був найвищим (479,34±286,97 нг/мл) і перевищував референтні значення  

(N 150-350 нг/мл). Рівень IGF-1 у пацієнтів із ЗН ПШЗ був нижчим, ніж в хворих 

із ЗН МЗ (t=3,64; р<0,05) і тіла матки (t=2,97; р<0,05).  

Середні показники глікемії натще в хворих із ЗН відповідали нормальним 

без достовірної різниці залежно від локалізації ЗН (р>0,05).  

Індекс НОМА-IR, який залежить від вмісту інсуліну в крові та глікемії, 

порівняно з показником контрольної групи був вищим у ІІІa групі (t=3,24; р<0,05), 

IIIb групі (t=4,61; р<0,001) і IIId групі (t=4,66; р<0,001), а в пацієнтів із 

панкреатичним раком від показника групи контролю не відрізнявся (t=0,61; 

р>0,05). Індекс НОМА-IR у хворих на рак ПШЗ був нижчим, ніж у хворих із ЗН 

МЗ (t=3,310; р<0,05), тіла матки (t=4,215; р<0,001) і КРР (t=4,218; р<0,001) [ 441].  

Вікові характеристики та ІМТ жінок із ЗН МЗ (середній вік 59,70±11,28 

року, ІМТ 31,38±1,93 кг/м2) і тіла матки (середній вік 63,50±3,98 року, ІМТ 

33,30±3,54 кг/м2) підтверджують поширеність раку серед жінок постменопаузного 

віку з ожирінням. Клінічні характеристики пацієнтів доводять зв’язок процесів 

старіння та онкогенезу, а також можуть вказувати на зв’язок ЗН гормон-залежних 

органів через дисметаболічні та дисгормональні наслідки ожиріння [242, 331]. 

Відомо, що в постменопаузний період у жінок переважає периферичний синтез 

жіночих статевих гормонів. Ожиріння сприяє конверсії попередників андрогенів в 

естрогени під впливом активованої ароматази, зумовлюючи надмірний вміст 

естрогенів та їх взаємодію з рецепторами гормон-залежних органів-мішеней [173, 

344]. 
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Результати іншого дослідження [2] підтвердили ожиріння в 31,2% випадків 

серед жінок із раком МЗ. Автори звертають увагу, що в постклімактеричний 

період у жировій тканині утворюється естрон, з якого в тканині МЗ утворюється 

16α-гідроксіестрон, який стимулює ріст і переродження клітин залози. У 

дослідженні доведено пряма залежність частоти раку МЗ від ступеня ожиріння.  

Дослідження доводять пряму залежність рівня вільних статевих гормонів 

від ІМТ у жінок постклімактеричного віку [16]. Встановлено, що естрадіол не 

лише прискорює проліферацію клітин ендометрію та пригнічує апоптоз, але 

стимулює локальний синтез IGF-1 у тканині ендометрію. Тому під впливом 

гіперестрогенемії, спричиненої ожирінням, в ендометрії збільшується експресія 

IGF-1. Доведено, що інсулін та IGF-1 здатні безпосередньо, без участі естрогенів, 

стимулювати проліферацію ендометрію. Крім того, і IGF-1, і естрогени можуть 

одночасно активувати ранні відповіді деяких онкогенів, що беруть участь у 

регуляції клітинного росту, що вказує на синергізм їх дії в індукції клітинної 

проліферації. Тобто, IGF-1 підтримує естроген-залежну проліферацію в 

ендометрії [413]. Негативний вплив ожиріння доведено і за КРР [80, 341] і ПШЗ 

[73, 140]. 

Аналіз кореляційних зв’язків між досліджуваними показниками пацієнтів ІІІ 

групи виявив пряму кореляцію рівня інсуліну з ІМТ (r=0,844; р<0,05), рівнем  

IGF-1 (r=0,328; р<0,05) та індексом НОМА-IR (r=0,892; р<0,05). Позитивні 

кореляційні зв’язки рівня інсуліну з ІМТ та індексом НОМА-IR підтверджено в 

групах хворих із різними локалізаціями ЗН (р<0,05). 

Кореляційний аналіз визначив прямий кореляційний зв’язок рівня IGF-1 з 

рівнем інсуліном, ІМТ (r=0,463; р<0,05) та індексом НОМА-IR (r=0,397; р<0,05). 

Диференційований кореляційний аналіз виявив негативний кореляційний зв’язок 

рівня IGF-1 із віком хворих ІІІс групи – із ЗН ПШЗ  (r=-0,647; р<0,05).  

Прямий кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з ІМТ та індексом HOMA-IR 

у хворих із ЗН МЗ, тіла матки та КРР можна пояснити негативним впливом 

ожиріння на чутливість тканин до інсуліну. Ожиріння провокує накопичення 

ВЖК та внутрішньоміоцелюлярних ліпідів: церамідів і діацилгліцерину (DAG) 
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[211]. DAG пригнічує передачу сигналу через IRS-1 [296]. Пригнічення IRS-1 

зумовлює і посилює стан ІР [204]. Цераміди та DAG порушують інсулінову 

сигналізацію Аkt, що призводить до зниження використання глюкози. Як 

наслідок, в мітохондріях відбувається надмірне окислення жирів, що спричиняє 

внутрішньоклітинний ОС, визнаний активатором хромосомних аберацій, зокрема 

за ЦД [204].  

Крім того, прямі кореляційні зв’язки ІМТ з рівнем інсуліну та індексом 

НОМА-IR у пацієнтів із ЗН є свідченням зниження рецепторної чутливості до 

інсуліну через вплив прозапальних цитокінів за ожиріння.  

Збільшення синтезу прозапальних цитокінів за ожиріння відбувається як в 

адипоцитах, так і в макрофагах. Атерогенна дисліпідемія є одним із чинників 

активації імунозапальної системи організму. Модифіковані ЛПНЩ зв’язуються з 

СРБ (який синтезується в атеросклеротичних бляшках і в печінці), що провокує 

персистенцію запалення та активацію макрофагів, які під впливом 

макрофагального колонієстимулюючого фактора (M-CSF) синтезують TNF-α,  

IL-1, 6 тощо.  

Крім того, пов’язана з ожирінням гіперхолестеринемія справляє прямий 

вплив на розвиток ОС та ендотеліальної дисфункції (ЕД). Доведено, що в умовах 

гіперхолестеринемії відбувається посилений синтез диметиларгініну – 

ендогенного інгібітору NO. Доведено, що в хворих з артеріальною гіпертензією, 

опосередкованою атеросклерозом та ожирінням, значно знижується активність 

ендотеліальної NO-синтетази, зокрема через зміну ламінарного кровообігу на 

турбулентний. Наслідком ОС за ожиріння є накопичення вільних радикалів, які 

блокують вплив NO на судинну стінку та сприяють синтезу вазоконстрикторів: 

eндотеліну-1 та ангіотензину, що доповнює пояснення патогенезу артеріальної 

гіпертензії [44, 373]. Серед головних цитокінів, залучених у регуляцію інсулінової 

чутливості та онкогенезу, розглядають вплив TNF-α, IL-6, адипонектину та 

лептину. 

На відміну від хворих із ЗН МЗ, тіла матки та КРР, у пацієнтів із 

панкреатичним раком ожиріння не виявлено. Вміст інсуліну в крові даних 
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пацієнтів був нижчим, ніж у хворих з іншими локалізаціями ЗН даної групи та 

осіб контрольної групи. Натомість кореляційний аналіз підтвердив наявність 

прямого зв’язку рівня інсуліну з ІМТ у хворих із ЗН ПШЗ також, що доводить 

взаємозалежність вказаних показників.  

Відсутність ожиріння та низький вміст інсуліну вказує на ймовірність 

існування ще інших механізмів онкогенезу раку ПШЗ, не пов’язаних з ожирінням 

та ІР. Крім того, поясненням відсутності ожиріння може бути виявлення 

панкреатичного раку в пізніх стадіях (у 70,0% пацієнтів ІІІс групи ЗН було 

діагностовано в ІІІ і IV стадіях), оскільки даний вид ЗН характеризується 

прихованим, безсимптомним початком, але швидким й агресивним перебігом. На 

жаль, і наразі захворювання найчастіше виявляють на пізніх стадіях. 

Причини раку ПШЗ ще недостатньо відомі, хоча визначено певні чинники 

ризику, які поділяються на незмінні та ті, які можливо коригувати. Серед 

незмінних: вік, стать, етнічна приналежність, група крові 0 (І), ЦД, спадкова 

схильність, генетичні порушення. Серед чинників ризику, на які можливо 

впливати – ожиріння, тютюнокуріння, зловживання алкоголем, хронічний 

панкреатит, інфекція Helicobacter pylori [92, 148, 230]. Доведено прямий вплив 

тютюнокуріння на розвиток ІР в адипоцитах через активацію AMPKα2, 

фосфорилювання фосфатази-1 МАРК та IRS1[468]. 

У 10% пацієнтів діагностують генетично обумовлений рак ПШЗ, пов’язаний 

із мутаціями генів BRCA 1-2, DPC4, pp16 [217].  

Позитивний кореляційний зв’язок вмісту інсуліну з ІМТ та індексом 

HOMA-IR в ІІІс групі доводить нормальні фізіологічні взаємини між вказаними 

показниками. У хворих IІІс групи виявлено негативний кореляційний зв’язок 

рівня IGF-1 із віком пацієнтів, що можна пояснити зменшенням активності 

ростових факторів із віком, пов’язане зі зниженням стимулюючого впливу СТГ, а 

також зниженням інтенсивності синтезу білків печінкою в старшому віці.  

Позитивні кореляційні зв’язки рівнів інсуліну та IGF-1 з ІМТ та індексом 

HOMA-IR доводять вплив ожиріння та ІР на рівні інсуліну та IGF-1. Такі ж 

кореляційні відносини виявлено і в хворих на ЦД2 без ЗН. 
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Отже, в даному випадку, ймовірно, ожиріння відіграє важливу роль у 

розвитку ЗН МЗ, тіла матки та КРР; у пацієнтів із ЗН ПШЗ вплив ожиріння не 

підтверджено. Підвищені рівні інсуліну та IGF-1 підтверджують посилення їх 

впливу в хворих на ЦД2 та рак з ожирінням. Інсулін та IGF-1 виступають як 

позаклітинні стимулятори сигнальних шляхів, які реалізуються через IRS, зокрема 

PI3K/Akt/mTOR.  

Найвищий показник IGF-1 мали пацієнти із ЗН тіла матки, у яких ІМТ і 

рівень інсуліну також були найвищими. З іншого боку, можливим поясненням 

такої особливості може бути вік хворих ІІІb групи, які були наймолодшими 

порівняно з групами пацієнтів з іншими локалізаціями ЗН. Відомо, що рівень  

ІGF-1 зворотно залежить від віку, що пов’язано із впливом СТГ.  

Підвищений вміст IGF-1 у хворих із ЗН ПШЗ доводить роль даного 

ростового фактора в онкогенезі раку даної локалізації. У хворих із ЗН ПШЗ вміст 

IGF-1 був нижчим, ніж у пацієнтів з іншими локалізаціями, що, можливо, 

обумовлено відсутністю ожиріння, ІР і нижчим рівнем інсуліну. Крім того, на 

рівень даного ростового фактора прямий вплив справляє нутрієнтне забезпечення, 

яке, напевно, в пацієнтів із ЗН ПШЗ, виявленими найчастіше на ІІІ і IV стадіях, 

було недостатнім. 

Отримані результати підтверджують залежність вмісту інсуліну та IGF-1 від 

ІМТ, що пояснює активацію PI3K/Akt/mTOR у пацієнтів з ожирінням. 

Потрібно відзначити, що інсулін-залежні сигнальні шляхи є одними з 

багатьох внутрішньоклітинних шляхів, залучених в онкогенез. Інсулін та IGF-1 є 

позаклітинними активаторами інсулінового сигналінгу. Відомо, що в ґенезі ЗН 

важливе значення мають генетично обумовлені мутації, відповідальні за 

експресію регуляторних протеїнів, генів-супресорів зокрема. Отримані результати 

можуть вказувати на більш значущу роль інших чинників онкогенезу в хворих із 

панкреатичним раком. 

До IV групи дослідження, як і до ІІІ групи, було залучено пацієнтів із ЗН МЗ 

(група IVa), тіла матки (група IVb), ПШЗ (група IVc) і товстого кишечника (група 

IVd), діагностованими на тлі ЦД2.  
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За отриманими результатами середній вік пацієнтів із поєднанням ЦД2 та 

ЗН перебільшував 60 років. Старшими за віком порівняно з особами контрольної 

групи та хворими на ЦД2 виявилися пацієнти із ЗН МЗ, ПШЗ і КРР (р<0,05).  

Вікові характеристики пацієнтів IV групи підтверджують, що ЗН належать 

до хвороб старіння [106]. Одними з головних теорій старіння сьогодні визнано 

вплив вільнорадикального пошкодження [288] та патологічного глікування білків 

[168]. Відомо, що за ЦД задіяно обидва типи процесів.  

Процеси старіння передбачають перехід клітин у сенесцентний стан, коли 

вони втрачають здатність рости та ділитися, досягнувши реплікаційної межі 

Хейфліка. Проте на молекулярному рівні вплив хронічних патологічних 

дестабілізуючих сигналів на гени-супресори пухлини може стимулювати 

розмноження злоякісних клітин. Сигналами, які індукують передчасне старіння за 

ЦД, визнано надекспресію факторів росту (інсуліну та IGF-1) і цитокінів [106]. 

Гіперінсулінемія є наслідком ІР за ЦД2.  

Порівняно з особами контрольної групи пацієнти IV групи, незалежно від 

локалізації ЗН, закономірно мали достовірно вищі показники глікемії натще 

(р<0,05), HbA1c (р<0,05), інсуліну (р<0,05), індексу НОМА-IR (р<0,05) та IGF-1 

(р<0,05), що відображає метаболічні порушення за ЦД2. 

Ожиріння, за показниками ІМТ, виявлено в хворих із ЗН МЗ, тіла матки та 

КРР. ІМТ пацієнтів із панкреатичним раком був нижчим від показників хворих на 

ЦД2 без ЗН (р<0,05) і хворих з іншими локалізаціями ЗН даної групи (р<0,05).  

Рівні інсуліну в крові пацієнтів IV групи із ЗН МЗ, тіла матки та КРР були 

вищими, ніж в осіб контрольної групи (р<0,05), але не перевищували референтних 

значень. У хворих із панкреатичним раком вміст інсуліну не відрізнявся від 

показника здорових осіб (р>0,05) і був нижчим, ніж у пацієнтів IV групи із ЗН 

інших локалізацій (р<0,05). Рівень інсуліну в хворих із ЗН ПШЗ і КРР раком був 

нижчим від такого в пацієнтів ІІ групи (р<0,05).  

У пацієнтів ІV групи незалежно від локалізації ЗН підтверджено 

декомпенсацію діабету як за показниками глікемії натще, так і за рівнем HbA1c. У 

хворих із ЗН, діагностованими на тлі ЦД, виявлено більшу глікемію натще 
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порівняно з показником хворих на ЦД без ЗН (р<0,05). Показники HbA1c у 

пацієнтів ІІ і IV груп не різнились (р>0,05). 

За значеннями індексу НОМА-IR у хворих IV групи підтверджено ІР для 

всіх локалізацій ЗН. Проте в пацієнтів з панкреатичним раком індекс НОМА-IR 

був нижчим від показників ІІ групи (р<0,05), хворих із ЗН МЗ (р<0,05) і тіла 

матки (р<0,05) [442]. 

Отже, в хворих із ЗН МЗ, тіла матки та КРР наявність ожиріння обумовлює 

ІР. Рівні інсуліну в хворих із вказаними локалізаціями були вищими, ніж у групі 

контролю (р<0,05), але не перевищували референтні значення. Ймовірно, у цих 

групах пацієнтів показники ІР зумовлено поєднаним впливом інсуліну та 

гіперглікемії, що і відобразилося на результаті математичного розрахунку індексу 

НОМА-IR.  

Відомо, що гіперглікемія, як і гіперінсулінемія, є потужним чинником 

онкогенезу. Доведено пряму залежність проліферуючих клітин від глікемії, ракові 

клітини для поділу потребують потужного енергетичного забезпечення [423]. У 

клінічних дослідженнях виявлено негативний вплив гіперглікемії на 

сенсибілізацію проліферуючих клітин до протипухлинної терапії [476]. 

Гіперглікемія підтримує проліферативні процеси не лише за рахунок 

енергетичного забезпечення, а й як стимулятор продукції інсуліну, що в умовах ІР 

посилює його проліферативний вплив. Іншими молекулярними механізмами 

асоціації гіперглікемії та раку є ліпотоксичність, автоокислення та глікування 

білків. Вказані процеси можуть індукувати накопичення продуктів ПОЛ, які 

послаблюють антиоксидантні властивості клітин, а ОС визнано чинником 

пошкодження ДНК за ЦД [83]. ВЖК, які в надмірі утворюються за недостатності 

інсулінового впливу на синтез ліпідів, спричиняють додатковий апоптоз і 

порушення функції ПШЗ [364].  

Існує багато наукових доказів негативного впливу гіперглікемії на процеси 

онкогенезу за рахунок змін клітинного метаболізму, зокрема через прогресивне 

накопичення глікованих біомолекул і кінцевих продуктів глікування (advanced 

glycation end products – AGEs) [320]. За діабету процес глікації (взаємодія між 
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відновлюючими моносахаридами та аміногрупами біомолекул без участі ензимів) 

впливає на циркулюючі білки, включаючи сироватковий альбумін, ліпопротеїни, 

інсулін і гемоглобін [320]. Взаємодія між AGEs та їх специфічним рецептором 

RAGE прискорює ОС, який призводить до посилення прозапальної сигналізації 

шляхом активації NF-кB та утворення ROS у клітинах [66]. Вказані зміни 

спричиняють судинні ускладнення ЦД, а також активують процеси, пов’язані з 

канцерогенезом [66]. Наукові дослідження підтвердили позитивну кореляцію між 

взаємодією AGE / RAGE та розвитком багатьох форм раку [400].  

Хронічна гіперглікемія в хворих на ЦД провокує дисфункцію ендотелію та 

аберантний неоангіогенез і може бути чинником ангіогенезу за раку [117]. Надмір 

глюкози стимулює збільшення кількості глюкозних транспортерів (GLUT-1 і 

GLUT-3), що приводить до ліпшого живлення клітин, які проліферують [191, 

336]. 

Крім того, гіперглікемія прискорює клітинний цикл за рахунок регулювання 

активності циклінзалежної кінази 2, генів E2F, цикліну А та цикліну E, 

стимулюючи проліферацію [49]. Крім того, доведено збільшення рівнів РКС і 

PPAR в умовах гіперглікемії [330]. Високі рівні PPAR-α і PPAR-γ можуть 

прискорити проліферацію клітин за рахунок впливу на метаболізм ліпідів [307]. 

Доведено антиапоптотичний вплив гіперглікемії, який є результатом 

підвищення рівня транскрипційного фактора 1α, індукованого гіпоксією (HIF-1α), 

який регулює виживання злоякісних клітин в умовах дефіциту кисню. Ракові 

клітини пристосовуються до гіпоксії завдяки здатності HIF-1α стимулювати 

експресію генів гліколітичних ферментів, транспортерів глюкози (GLUT-1, 

GLUT-3), а також завдяки синтезу VEGF, який стимулює утворення кровоносних 

судин у пухлині [280, 307]. В нормоксичних умовах HIF-1α деградує під впливом 

HIF-1α пролілгідроксилази (PHD), а в умовах гіперглікемії та гіпоксії відбувається 

стабілізація HIF-1α. Гіперглікемія впливає на стабільність і функцію HIF1α через 

регулювання активності PHD, що сприяє пригніченню апоптозу та збільшує 

виживання ракових клітин [112]. Крім впливу на стабільність HIF-1α, 

антиапоптотичний ефект гіперглікемії зумовлено зниженим рівнем глутатіону – 
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важливого антиоксидантного чинника під впливом активації пентозофосфатного 

шляху метаболізму глюкози за ЦД. 

Наведені дані вказують на негативний вплив гіперглікемії, що проявляється 

як в індукції, так і в підтриманні канцерогенезу. 

Відсутність вираженої гіперінсулінемії в хворих IV групи підтверджує 

висновки досліджень, що в ґенезі ЦД2 важливу роль відіграють два патогенетичні 

процеси: ІР і дисфункція β-клітин ПШЗ. Причому ці процеси можуть бути 

незалежними. Доведено, що маніфестація проявів ЦД2 відбувається зі зниженням 

продукції інсуліну β-клітинами на 50,0%. Часто гіперглікемію виявляють у 

пацієнтів без ожиріння та без ІР. ІР і дисфункція β-клітин можуть бути стадіями 

розвитку ЦД2, причому з різною послідовністю: в одному випадку ІР, недостатній 

вплив інсуліну на ліпогенез та ОС спричиняють апоптоз клітин ПШЗ, 

інсулінодефіцит і, як наслідок, гіперглікемію. З іншого боку, відомий негативний 

вплив глюкозотоксичності та ПОЛ на рецепторну чутливість до інсуліну. Одним 

із наслідків гіперпродукції вільних радикалів є накопичення пероксинітриту [191, 

336], який через модифікацію тирозинових залишків у структурі білків зумовлює 

втрату їх біологічних функцій, у тому числі сигнальних молекул, ензимів і 

рецепторів [29].  

У дослідженнях доведено наявність діабету навіть після відновлення 

чутливості клітин до інсуліну (після схуднення пацієнтів) [175, 459]. З іншого 

боку, ІР виявляють за багатьох патологічних станів без ЦД. Доведено, що не в 

усіх огрядних людей розвивається ЦД. ПШЗ за ожиріння збільшує секрецію 

інсуліну, аби компенсувати резистентність до інсуліну. У людей без ожиріння 

також виявляють ІР, зумовлену іншими чинниками, серед яких: генетичні 

дефекти або автоімунне пошкодження інсулінових рецепторів, утворення антитіл 

до інсуліну.  

Є свідчення, що дисфункція β-клітин ПШЗ та ІР часто є генетично 

обумовленими, залежать від родинного анамнезу та етнічної приналежності. 

Причинами зниженої функції ПШЗ визнано: спадково обумовлене зниження маси 

клітин ПШЗ, підвищений апоптоз і знижена регенерація клітин, виснаження  
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β-клітин через тривалу ІР, зниження чутливості через хронічний вплив 

гіперглікемії, токсичний вплив ліпідів, відкладення амілоїду в тканині ПШЗ [175, 

246]. В хворих ІV групи вказані чинники можуть мати значення.  

За отриманими результатами ІР (за індексом HOMA-IR) у хворих на ЦД2 із 

ЗН ПШЗ було підтверджено так само, як з іншими локалізаціями ЗН. Проте аналіз 

клінічних характеристик і лабораторних показників засвідчив суттєві відмінності 

в пацієнтів IVc групи. Зокрема, хворі IV групи із ЗН МЗ, тіла матки та КРР мали 

ожиріння, підвищений рівень інсуліну (порівняно з особами контрольної групи), 

декомпенсований ЦД і, як наслідок, підвищений індекс HOMA-IR [442].  

ІР у хворих із панкреатичним раком виглядала по-іншому. В пацієнтів ІVc 

групи не було ожиріння, а рівень інсуліну достовірно не відрізнявся від показника 

контрольної групи (р>0,05) і був нижчим від показників хворих IV групи з 

іншими локалізаціями ЗН (р<0,05). Очевидно, що в пацієнтів IVc групи індекс 

HOMA-IR більшою мірою зумовлений гіперглікемією [442]. Тому в пацієнтів із 

панкреатичним раком та з іншими формами раку складові, які впливають на 

значення індексу HOMA-IR, виявилися різними.  

У хворих IVc групи індекс HOMA-IR, очевидно, не відображає справжню 

чутливість до інсуліну. Тому оцінка ІР має враховувати клінічні передумови для її 

формування та диференційоване значення лабораторних показників, які 

впливають на розрахунок індексу HOMA-IR. Доведено, що саме гіперінсулінемія 

достовірно та позитивно корелює з ІР [32]. 

Результати обстежень хворих IVc групи підтверджують недостатній синтез 

інсуліну ПШЗ. У даному випадку можна припустити, що частина хворих IIIс 

групи мали рак-індукований ЦД – T3сDM, що доводить необхідність проведення 

скринінгу раку ПШЗ у пацієнтів із вперше виявленим ЦД2 без ожиріння і без 

гіперінсулінемії [73, 155]. Є свідчення, що ризик раку ПШЗ у пацієнтів із ЦД не 

залежить від ІМТ [86]. 

У хворих IV групи виявлено достовірно вищий рівень IGF-1 порівняно з 

показниками групи контролю (р<0,05). Відмінностей вмісту IGF-1 у хворих ІІ і ІV 

груп виявлено не було (р>0,05). 



326 
  

 

Закономірно, що в хворих на ЦД2 показники НОМА-IR та IGF-1 

співвідносяться з рівнем інсуліну. Відсутність достовірних відмінностей вмісту 

інсуліну та залежних від нього величин у пацієнтів на різних схемах терапії 

зумовлено й іншими чинниками, які впливають на ці показники, крім терапії. 

Відомо, що на вміст інсуліну впливають тривалість ЦД2, наявність ожиріння, 

тривалість певної терапії, а також локалізація ЗН. Домінуючою причиною 

порушення вуглеводного обміну в пацієнтів із ЗН ПШЗ, ймовірно, є дисфункція 

клітин ПШЗ, а не ІР.  

Відсутність достовірної гіперінсулінемії може бути як доказом позитивного 

впливу ЦЗТ на вміст інсуліну в крові і на ІР, так і свідченням інсулінової 

недостатності. Виявлена у пацієнтів IV групи декомпенсація ЦД (за рівнями 

глікемії натще та HbA1c) вказує на потребу в інтенсифікації ЦЗТ при раку, або ж 

декомпенсація діабету може бути відображенням додаткового негативного впливу 

ЗН на вуглеводний метаболізм. 

На середній рівень глюкози в крові та показник HbA1c справляють вплив і 

глікемія натще, і постпрандіальна, підвищення яких обумовлено різними 

причинами та вимагає різних способів корекції. Велике значення має визначення 

фази порушення синтезу інсуліну в конкретного пацієнта, що дозволить добрати 

ЦЗТ більш правильно та диференційовано. Наприклад, хворі з порушеннями 

ранньої фази потребуватимуть секретагогів, глінідів або інсуліну короткої дії. За 

недостатності другої фази пацієнтам показано ЦЗП зі сповільненим вивільненням 

діючої речовини або базальні інсуліни [175].  

Визначення варіантів порушення вуглеводного обміну має особливе 

значення у виборі ЦЗТ для ефективного лікування хворих. Наразі дослідити типи 

порушень вуглеводного обміну в хворих на ЦД можливо за допомогою сучасних 

засобів безперервного моніторингу глюкози. 

За отриманими даними в пацієнтів IV групи виявлено прямі кореляційні 

зв’язки рівня інсуліну з ІМТ (р<0,05), вмістом IGF-1 (р<0,05) та індексом HOMA-

IR (р<0,05). Диференційований аналіз з урахуванням локалізації ЗН підтвердив 

позитивну кореляцію рівня інсуліну з ІМТ у пацієнтів із ЗН МЗ (р<0,05) і тіла 
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матки (р<0,05), а також прямий зв’язок з індексом HOMA-IR для всіх локалізацій 

ЗН (р<0,05). Крім того, в хворих IV групи виявлено прямий кореляційний зв’язок 

вмісту IGF-1 із рівнем інсуліну (р<0,05) та індексом HOMA-IR (р<0,05) [442]. 

Кореляційний аналіз доводить пряму залежність між рівнем інсуліну, ІМТ, 

вмістом ІGF-1 та ІР, оскільки вказані показники є взаємопов’язаними. Доведено, 

що крім безпосереднього впливу, гіперінсулінемія провокує канцерогенез 

опосередковано, через ефекти IGF-1, який має виражені анаболічні властивості, 

активує синтез білків, гальмує процеси апоптозу.  

Інсулін та IGF-1 структурно схожі, мають спільні рецептори та 

«запускають» однакові ланцюги реакцій [70]. Механізм дії IGF, як і інсуліну, 

реалізується через сигнальні шляхи, пов’язані з активацією PI3K, MAPK і mTOR. 

За гіперінсулінемії можливою є перехресна взаємодія інсуліну з IGF-рецепторами 

(IGF-R) і, навпаки, IGF з IR-А [177, 178]. Через IRS-1 обидва ростові фактори 

стимулюють PI3K/Akt/mTOR, PI3K/Akt/FoxO, Ras/MAPK/ERK1/2 і JAK/STAT 

сигнальні шляхи, задіяні в регуляції клітинного метаболізму та канцерогенезу. 

Надмірна активація компонентів вказаних регуляторних систем спричиняє їх 

дисфункцію та порушення контролю над процесами клітинної проліферації та 

виживання [49].  

Отже, отримані результати доводять вплив ожиріння на розвиток ЗН МЗ, 

тіла матки та КРР у хворих на ЦД2. ІР, виявлену в пацієнтів із вказаними 

локалізаціями ЗН, зумовлено поєднаним впливом інсуліну та гіперглікемії 

(достовірно вищої порівняно з показником хворих на ЦД2 без ЗН). У пацієнтів із 

ЗН ПШЗ, без ожиріння та підвищеного рівня інсуліну в крові на індекс HOMA-IR, 

ймовірно, більш значуще впливає гіперглікемія. Відсутність справжньої ІР у 

хворих із панкреатичним раком без ожиріння може бути непрямим доказом 

недостатнього синтезу інсуліну та наявності рак-індукованого діабету T3cDM.  

Вивчено активність одного з внутрішньоклітинних сигнальних шляхів 

PI3K/Akt/mTOR, через який реалізуються ефекти інсуліну та IGF-1, у хворих на 

ЦД2, у хворих із ЗН та з поєднанням обох захворювань [431, 432]. Головними 

компонентами вказаної сигнальної системи є протеїнкінази PI3K, Akt і mTOR. Це 
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один з універсальних сигнальних шляхів, притаманний більшості клітин людини, 

задіяний у регуляції метаболізму, клітинного апоптозу, проліферації та 

виживання. Потрібно відзначити, що дія інсуліну опосередковується трьома 

основними сигнальними системами: PI3K/Akt, Ras/MAPK і Cbl/CAP, до складу 

яких входить велика кількість регуляторних чинників [95]. 

Активацію сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR вивчали шляхом визначення 

вмісту фосфорильованих протеїнкіназ Akt, p70S6K і PRAS40 – природного 

інгібітору mTORС1 у МНПК [11, 12, 394].  

За отриманими результатами достовірно вищий вміст рhospho-Akt 

порівняно з показником контрольної групи виявлено лише в пацієнтів ІІІ груп  із 

ЗН (t=4,15; р<0,001). У хворих на ЦД2 ІІ групи вміст рhospho-Akt у МНПК не 

відрізнявся від показника контрольної групи (t=0,036; р=0,991). У хворих IV 

групи рівень рhospho-Akt був достовірно нижчим, ніж в осіб контрольної групи 

(t=4,96; р<0,001) і пацієнтів ІІ групи (t=4,46; р<0,001) [15, 353]. 

У хворих ІІІ групи із ЗН без порушень вуглеводного метаболізму порівняно 

з особами контрольної групи виявлено достовірно вищий вміст рhospho-Akt у 

МНПК, зокрема в пацієнтів із ЗН МЗ (t=3,44; р=0,002), тіла матки (t=4,23; 

р<0,001) і кишечника (t=2,08; р=0,048). У пацієнтів зі злоякісними пухлинами 

ПШЗ вміст рhospho-Akt від показника контрольної групи не відрізнявся (t=1,13; 

р=0,271) [15]. Порівняно з показниками пацієнтів ІІ групи вміст рhospho-Akt був 

достовірно вищим у хворих із ЗН МЗ (t=1,99; р=0,054) і тіла матки (t=2,48; 

р=0,018).  

У IV групі виявлено знижений вміст рhospho-Akt порівняно з показниками 

контрольної групи у хворих із ЗН МЗ (t=2,46; р=0,022), тіла матки (t=2,98; 

р=0,006), ПШЗ (t=6,13; р<0,001) і КРР (t=3,66; р=0,001). Знижений вміст рhospho-

Akt у хворих IV групи виявлено й порівняно з показниками пацієнтів ІІ групи з 

ЦД: у хворих із ЗН МЗ (t=2,02; р<0,052), тіла матки (t=2,39; р<0,023), ПШЗ 

(t=4,07; р<0,001) і КРР (t=2,80; р<0,009). 

Відповідно до отриманих результатів у хворих на ЦД2 виявлено відсутність 

надмірної активації Akt (Ser473), а в пацієнтів із поєднанням ЦД2 і раку – 
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пригнічення фосфорилювання вказаної кінази. Лише в пацієнтів із ЗН без діабету 

підтверджено активацію Akt (Ser473) [17, 21]. 

Протеїнкіназа Akt є ключовою ефекторною кіназою каскаду PI3K/Akt/mTOR, 

який відіграє важливу роль в регуляції процесів клітинного метаболізму та 

виживання. Чинниками позаклітинного впливу на PI3K/Akt/mTOR є фактори 

росту (інсулін та IGF-1), амінокислоти, цитокіни та гормони. Через даний 

сигнальний шлях реалізуються метаболічні ефекти інсуліну та IGF-1, а також 

регулюються адаптивні механізми виживання клітин. PI3K/Akt/mTOR сигнальний 

шлях не лише контролює клітинний ріст і метаболізм, але й відіграє важливу роль 

у процесах росту, старіння, асоційований із розвитком ССЗ, ЦД і раку.  

Існує два структурно та функціонально різні комплекси, до складу яких 

входить mTOR: mTORC1 і mTORC2. Протеїнкіназу Akt задіяно в функціонуванні 

обох комплексів. 

Основна функція кіназного комплексу mTORC1 – фосфорилювання 

широкого спектра ефекторів, що регулюють процеси білкового синтезу, 

транскрипції, клітинного поділу, апоптозу та метаболізму у відповідь на сигнали 

довкілля [384]. Через вплив ростових факторів і поживних речовин mTORC1 

регулює процеси трансляції або через пряме фосфорилювання білка, що зв’язує 

фактор ініціації трансляції в еукаріот 4E-BP (Eukaryotic Translation Initiation Factor 

4E-binding protein 1) і кіназ сімейства S6, або в результаті стимулювання трансляції 

мРНК, що кодують більшість білкових компонентів трансляційного апарату. У 

результаті фосфорилювання 4E-BP комплексом mTORC1 утворюється 

функціональний комплекс ініціації трансляції. Кінази S6 (S6K1 і S6K2), які також 

фосфорилюються й активуються комплексом mTORC1, активують процеси 

трансляції через фосфорилювання білків SKAR (мішень кінази S6К), PDCD4 (білок 

запрограмованої клітинної загибелі), eEF-2K (кіназа фактора елонгації еукаріот 2), 

eIF4B (фактор ініціації трансляції еукаріот 4B) і рибосомального білка S6 [47]. 

mTORC2, як і mTORC1, регулює процеси клітинної проліферації, 

виживання та організації цитоскелету. Активаторами mTORC2 також є ростові 

фактори. Приєднання інсуліну до IRS1 активує PI3K, яка завдяки утворенню 
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фосфатидилінозитол-(3,4,5)-трифосфату (РІP3) дислокує Akt до плазматичної 

мембрани, де відбувається активація протеїнкінази через фосфорилювання 

фосфоінозитид-залежною протеїнкіназою 1 (PDK1) і mTORC2. Тобто, Akt 

активується через PDK1-залежне фосфорилювання на треоніновому залишку 

(Thr308) і додатково, через mTORC2-залежне фосфорилювання на сериновому 

залишку (Ser473). Для повної активації Akt необхідно її фосфорилювання по обох 

залишках [236, 306]. 

За отриманими результатами в хворих на ЦД2 активації Akt по Ser473 

залишку не виявлено [437]. 

У ІІІ групі пацієнтів із ЗН без порушень вуглеводного обміну mTORC2-

залежна активація Akt (Ser473) підтверджено, що вказує на активність mTORC2 

комплексу в хворих на ЗН. Комплекси mTORC1 і mTORC2 взаємодіють із 

різними субстратами, а також між собою, зокрема через активацію Akt.  

За отриманими даними хворі на ЦД2 ІІ групи та хворі із ЗН МЗ, тіла матки 

та КРР ІІІ групи були подібними за віковими та конституційними 

характеристиками (мали ожиріння). У хворих на ЦД2 виявлено підвищені рівні 

інсуліну в крові, IGF-1 та індекси HOMA-IR. В обстежених із ЗН МЗ, тіла матки 

та КРР рівень інсуліну також був вищим порівняно з показником контрольної 

групи (р<0,05). ІР у ІІІ групі виявлено не було, хоча індекс HOMA-IR за вказаних 

локалізацій був достовірно вищим, ніж в контрольній групі (р<0,05). Отримані 

дані вказують, що подібно до пацієнтів із ЗН з ожирінням, хворі на ЦД2, завдяки 

збільшенню вмісту ростових факторів, мають передумови для активації mTORC1 

і mTORC2 комплексів.  

Проте в хворих ІІ групи mTORC2-опосередкованої посиленої активації Akt 

не підтверджено. У той час, як вищі рівні інсуліну виявлено в хворих на ЦД2 

(р<0,05), достовірно вищий вміст phospho-Akt мали пацієнти із ЗН МЗ (р<0,05), 

тіла матки (р<0,05) і КРР (р<0,05).  

Отримані результати можна пояснити або недостатнім впливом чинників 

активації mTORC2, або переважною активацією Akt (Thr308), що спричиняє 

конкуренцію між кіназами на рівні субстратів. 
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Недостатня активація Akt (Ser473) через mTORC2 може бути 

відображенням зв’язків mTORC1 і mTORC2. У багатьох дослідженнях доведено 

позитивний вплив mTORC1 на mTORC2 через стимулювання синтезу складових 

компонентів рибосом, оскільки саме комплекс mTORC2-рибосоми відображає 

активацію mTORC2 [492]. Проте виявлено, що цей вплив не є потужним, оскільки 

пригнічення процесів, опосередкованих mTORC1, не спричиняє значущого 

впливу на mTORC2. З іншого боку, доведено негативний зв’язок mTORC1 і 

mTORC2 завдяки S6K-опосередкованому впливу на фосфорилювання IRS, що 

зумовлює його деградацію та пригнічення активності mTORC2 через PI3K шлях 

[386]. Тобто, доведено як позитивний, так і негативний зв’язки між mTORC1 і 

mTORC2. У хворих на ЦД2 зниження активності Akt порівняно з показниками ІІІ 

групи можна пов’язати із вказаним зворотним зв’язком.  

Крім того, відомо, що mTORC1 фосфорилює та стабілізує Grb10 

(цитоплазматичні білки-адаптери), що пригнічує передачу сигналів інсуліну [481]. 

Grb10 і Grb14 знижують активність IR і, меншою мірою, IGF-1R, запобігаючи 

доступу субстратів до активованих рецепторів. Надекспресія Grb10 призводить до 

ІР. Експресія Grb14 підвищується в жировій тканині хворих на ЦД2 з ІР [94]. 

ІР за індексом HOMA-IR підтверджує можливий недостатній 

внутрішньоклітинний вплив інсуліну, в тому числі на mTORC2. У такому випадку 

закономірно очікування зниження активації Akt (Ser473). За отриманими даними 

в хворих на ЦД2 пригнічення mTORC2-залежного фосфорилювання Akt не 

виявлено. Ймовірно, активацію Akt (Ser473) у хворих ІІ групи посилюють 

додаткові чинники.  

Доведено, що важливим регулятором вказаного комплексу є AMPК, яка 

активує mTORC2 в умовах енергетичного стресу. Виявлено, що метформін, 

протидіабетичний препарат із групи бігуанідів, здатний спричинити цей 

енергетичний стрес, впливаючи таким чином на активність mTORC2 та Akt. 

Новітні дослідження доводять, що AMPK-опосередкована регуляція Akt (Ser473) 

є незалежною від негативного зворотного впливу mTORC1, опосередкованого 

S6K [254]. Тому в пацієнтів ІІ групи на фосфорилювання Akt (Ser473) одночасно 
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впливають кілька процесів: з одного боку – пригнічення активації через зниження 

чутливості до інсуліну через вплив S6K на IRS, пригнічення передачі сигналів 

інсуліну через mTORC1-опосередковану стабілізацію білків Grb10 і Grb14, а з 

іншого – ефекти метформіну – поліпшення рецепторної чутливості до інсуліну й 

активація mTORC2 та Akt (Ser473) через AMPK. Тому, можливо, метформін, який 

хворі ІІ групи застосовували в 89,29% випадків, підвищує mTORC2-залежну 

активацію Akt.  

У хворих IV групи, в яких ЗН діагностовано на тлі ЦД2, виявлено 

пригнічення активації Akt (Ser473), яке можна пояснити менш вираженим 

впливом ростових факторів, оскільки вміст інсуліну в пацієнтів IV групи був 

достовірно нижчим, ніж у хворих ІІ групи (р<0,05). Крім того, в пацієнтів із ЗН IV 

групи поєднано вплив багатьох сигнальних шляхів, задіяних в онкогенезі та які 

реалізуються через залучення Akt. Тому пригнічення фосфорилювання кінази на 

гідрофобному мотиві Akt (Ser473) може бути результатом конкурентної взаємодії 

протеїнкіназ сигнальних шляхів на рівні субстрату. Доведено, що активність 

регуляторних кіназ, у тому числі комплексів mTORC2 і mTORC1 залежить від 

доступності субстратів [254].  

Разом із тим, пригнічення активації Akt (Ser473) за ЦД2 можна пояснити 

ефектами інших чинників, насамперед впливом фосфатаз. Відомо, що фосфатаза 

2А (PP2A), на яку припадає близько 80% активності серин/треонінових фосфатаз 

у клітинах, пригнічує Akt, а також PKC, S6K, ERK, циклінзалежні кінази й IKK 

(inhibitor of NF-κB kinase subunit beta). Дослідження доводять, що PP2A 

гіперактивовано за ЦД [266]. Крім того, фосфатаза 2B (PP2B), відома як 

кальциневрин, дефосфорилює Akt [323]. Доведено також, що надекспресія SHIP2 

(SH2-вмістні інозитол-5’-фосфатази) спричиняє зниження індукованої інсуліном 

активації Akt у печінці, жировій тканині та скелетних м’язах [245]. 

Trb3 (Tribbles homolog 3) із сімейства псевдокіназ (перехідні білки) 

порушують передачу сигналів інсуліну шляхом зв’язування з Akt і блокування її 

активації. Експресія Trb3 активується в печінці на тлі голодування та ЦД [94]. 
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Ще одним негативним регулятором сигналінгу інсуліну є синтаза 

інозитолпірофосфат-7 (IP7), яка пригнічує переміщення Akt на плазматичну 

мембрану та активацію Akt, послаблюючи передачу сигналів інсуліну [115]. 

Отже за отриманими даними в хворих на ЦД2 не виявлено надмірної 

активації mTORC2 та Akt (Ser473), що можна пояснити паралельним та 

одночасним впливом активаторів кількох сигнальних шляхів через IR або IGF-1R, 

а також залученням біорегуляторів і субстратів шляху PI3K/Akt/mTOR як 

субстратів інших регуляторних систем. Крім того, пригнічення фосфорилювання 

Akt за ЦД можна пов’язати з надмірною активністю фосфатаз PP2A, PP2В, 

псевдокінази Trb3 і синтази IP7. 

Результати, отримані в хворих ІІІ групи із ЗН, доводять активацію mTORC2, 

зумовлену ймовірним поєднаним впливом цитокінів (у пацієнтів з ожирінням) і 

ростових факторів (інсуліну та IGF-1), вміст яких підвищено в хворих даної групи 

порівняно з показниками контрольної групи. В обстежених ІІІ групи не виявлено 

ІР, тому вплив інсуліну є ефективним. Посилене фосфорилювання Akt (Ser473) 

виявлено за багатьох форм раку, що підтверджує важливу роль mTORC2-залежної 

регуляції Akt в онкогенезі та прогресуванні ЗН [333, 380]. 

Потрібно відзначити, що в хворих на ЗН у регуляції активності mTORC2 

велике значення має генетично обумовлене пригнічення генів-онкосупресорів, які 

посідають провідне місце в регулюванні внутрішньоклітинних сигнальних 

систем. Тому активація mTORC2 на тлі ЗН є результатом поєднаного впливу як 

позаклітинних активаторів, так і генетично обумовленого пригнічення інгібіторів 

їх активності, або компонентів (біорегуляторів), оскільки сигнальні шляхи 

працюють як системи одночасного взаємозв’язку та реагування.  

Відомо, що в 20,0% хворих із ЗН діагностовано мутації гена Ras1, а в деяких 

окремих пухлинах частота цих мутацій досягає 90%. Стимуляція ростовими 

факторами білків Ras1 (кодованими однойменними генами), впливає на 

транслокацію білків Ras1, зв’язаних із комплексом mTORC2, до плазматичної 

мембрани. Саме локалізація mTORC1 і mTORC2 у конкретних ділянках мембрани 

визначає можливість їх фосфорилювання. Тобто, від функціонування Ras1 
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залежить активація mTORC1 і mTORC2 [147]. Крім того, в активації mTORC2 

важлива роль належить P-Rex1 – фактору обміну гуанінових нуклеотидів Rac1 

(GEF), необхідного для mTOR-залежної міграції клітин [372]. З іншого боку, 

показано, що сам mTORC2 сприяє активації IGF-IR/IR, фосфорилюючи рецептори 

Tyr1131/1136 і Tyr1146/1151 відповідно [479]. 

Серед чинників активації Akt, не пов’язаних із впливом ростових факторів, 

велике значення мають мембранні фосфоліпіди, вміст яких впливає на кривизну 

та пластичність плазматичних мембран. Фосфоліпіди є вторинними 

месенджерами, які регулюють активність деяких сигнальних білків, включаючи 

протеїнкінази та фосфатази [317]. Доведено, що фосфоліпіди модулюють 

стабільність та активність mTORC1 і mTORC2 завдяки зв’язуванню з доменом 

mTOR [167, 317, 416].  

 Відомо, що TSC1 і TSC2 (інгібітори mTORC1) також активують Akt, 

опосередковано або безпосередньо взаємодіючи з Rictor у комплексі mTORC2, без 

залучення mTORC1 [220].  

Підвищений вміст рhospho-Akt (Ser473) виявлено в пацієнтів із ЗН МЗ, тіла 

матки та КРР, тобто в хворих з ожирінням, яке провокує активацію PI3K через 

вплив інсуліну, IGF-1, цитокіновий дисбаланс і надмірне амінокислотне 

перевантаження. У пацієнтів із ЗН ПШЗ, які не мали ожиріння і в яких вміст 

інсуліну та індекс HOMA-IR не відрізнялися від показників контрольної групи, 

активації Akt (Ser473) виявлено не було. Отримані дані підтверджують залежність 

активації Akt (Ser473) від опосередкованих ожирінням рівнів ростових факторів 

(інсуліну та IGF-1) у пацієнтів ІІІ групи.  

Пригнічення mTORC2-залежної гіперактивації Akt можна пояснити 

наслідком mTORC1-опосередкованих ефектів у випадку доведеної гіперактивації 

вказаного комплексу: здатністю активованої S6K спричиняти деградацію IRS, 

зумовлюючи ІР і пригнічення інсулінового сигналінгу, а також внаслідок 

стабілізації білків Grb10 і Grb14.  

У хворих на ЦД2 ІІ групи не виявлено пригнічення фосфорилювання Akt, 

тобто комплекс mTORC2 активований, проте гіперактивації немає.  
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У хворих IV групи пригнічення фосфорилювання Akt (Ser473), ймовірно, 

зумовлено конкурентною взаємодією на рівні протеїнкінази як субстрату 

компонентів кількох регуляторних сигнальних систем. Відсутність біодоступності 

субстрату зменшує його активацію. 

Для вивчення можливого впливу mTORC1 на mTORC2-залежну активацію 

Akt проведено дослідження вмісту фосфорильованого PRAS40 – природного 

інгібітору mTORC1 і протеїнкінази p70S6k – ефектору комплексу mTORC1 [441]. 

Надмірне фосфорилювання PRAS40 і p70S6k вказує на гіперактивацію комплексу 

mTORC1. 

 За отриманими результатами підвищений вміст рhospho-PRAS40 виявлено 

у ІІ групі хворих на ЦД2 (р<0,05) та хворих ІІІ групи із ЗН (р<0,05). У пацієнтів із 

поєднанням вказаних захворювань виявлено знижений вміст рhospho-PRAS40 

(р<0,05) [14, 20, 445].  

 Диференційований аналіз з урахуванням локалізації ЗН виявив достовірно 

підвищені порівняно з такими в контрольній групі рівні рhospho-PRAS40 у хворих 

ІІІ групи із ЗН МЗ (р<0,05), тіла матки (р<0,05) і КРР (р<0,05), тобто в пацієнтів з 

ожирінням і підвищеним порівняно з показником контрольної групи рівнем 

інсуліну. У пацієнтів із панкреатичним раком, в яких рівень інсуліну не 

відрізнявся від показників контрольної групи і які не мали ожиріння, надмірного 

фосфорилювання PRAS40 не виявлено. В обстежених із ЗН ПШЗ вміст рhospho-

PRAS40 був нижчим, ніж у пацієнтів із ЦД2 (р<0,05) і хворих із ЗН МЗ (р<0,05), 

тіла матки (р<0,05) і КРР (р<0,05).  

 У IV групі – хворих на ЦД2 із ЗН (незалежно від локалізації) виявлено 

знижений відносно показників контрольної групи (р<0,05) і хворих на ЦД2 ІІ 

групи (р<0,05) вміст рhospho-PRAS40. У пацієнтів із ЗН ПШЗ виявлено нижчий 

вміст рhospho-PRAS40, ніж у хворих із ЗН МЗ (р<0,05) і тіла матки (р<0,05). 

 Подібно до результатів дослідження вмісту рhospho-PRAS40, підвищений 

вміст фосфорильованої кінази p70S6K виявлено також у ІІ групі хворих на ЦД2 

(р<0,05) і в пацієнтів ІІІ групи із ЗН (р<0,05) [22, 434, 435].  
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 У ІІІ групі пацієнтів із ЗН МЗ, тіла матки і КРР (з ожирінням) виявлено 

достовірно вищий вміст рhospho-p70S6K порівно з таким у контрольній групі 

(р<0,05). У хворих зі злоякісними пухлинами ПШЗ рівень рhospho-p70S6K від 

показників контрольної групи не відрізнявся (р>0,05) і був нижчим, ніж у 

пацієнтів із ЦД2 ІІ групи (р<0,05) і IIIb групи із ЗН тіла матки (р<0,05) [429, 436]. 

 У пацієнтів із поєднанням вказаних патологій – у хворих IV групи 

(незалежно від локалізації ЗН) вміст рhospho-p70S6K не відрізнявся від 

контрольних значень (р>0,05), проте був нижчим, ніж у ІІ і ІІІ групах (р<0,05) 

[433]. 

Отримані результати вказують на активацію сигнального шляху 

PI3K/Akt/mTOR і комплексу mTORC1 у хворих на ЦД2 і в пацієнтів ІІІ групи із 

ЗН (з ожирінням та підвищеним рівнем інсуліну) [13, 438]. За даними багатьох 

досліджень, хронічна надмірна активність mTORC1 є однією з причин 

виникнення раку [189, 340, 412].  

Підвищення вмісту рhospho-PRAS40 і рhospho-p70S6k у хворих ІІ і ІІІ груп, 

з одного боку, підтверджує залучення шляху PI3K/Akt/mTOR у регуляцію 

внутрішньоклітинного метаболізму за обох захворювань, а з іншого – 

гіперфосфорилювання PRAS40 і p70S6k може бути біохімічним маркером 

активації проліферативних процесів, які реалізуються через шлях PI3K/Akt/mTOR 

не лише за ЗН, а й за ЦД2. 

Доведена гіперактивація комплексу mTORC1 у хворих на ЦД2 може 

пояснити відсутність гіперактивації Akt (Ser473) у цих пацієнтів, що зумовлено 

p70S6k-опосередкованим пригніченням mTORC2 та Akt (Ser473). Проте в даному 

випадку ми не спостерігали очікуваного пригнічення активності Akt (Ser473), що 

можна пояснити здатністю метформіну, який застосовували переважна більшість 

хворих даної групи, не лише поліпшувати рецепторну чутливість до інсуліну, а й 

збільшувати рівень AMPK, яка справляє прямий вплив на активацію mTORC2 та 

Akt [254]. 

Виявлено, що пацієнти ІІ і ІІІ груп із підвищеним вмістом рhospho-PRAS40 і 

рhospho-p70S6k мали ожиріння, підвищені рівні інсуліну та IGF-1. Ожиріння, 
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хронічний запальний стан формують в організмі сприятливі умови для активації 

онкогенних процесів, зумовлених поєднаним впливом метаболічних і 

гормональних розладів, які спричиняють порушення контролю 

внутрішньоклітинних регуляторних сигнальних систем [12].  

PRAS40 є природним інгібітором mTORC1, який зв’язаний із Raptor. 

Фосфорилювання PRAS40 приводить до дисоціації PRAS40 із Raptor у комплексі 

mTORC1, що сприяє активації mTOR [300, 305].  

Пояснити надмірне фосфорилювання PRAS40 у хворих на ЦД2 можна 

ймовірним активним PDK1-опосередкованим фосфорилюванням Akt (Thr308), 

оскільки вміст phosho-Akt (Ser473), за отриманими результатами в цій групі 

пацієнтів, не був підвищеним. У пацієнтів із ЗН ІІІ групи посилене 

фосфорилювання PRAS40, ймовірно, спричинило поєднане фосфорилювання Akt 

по обох залишках, і по Ser473 у тому числі.  

Отримані результати доводять і обґрунтовують гіпотезу про ймовірне 

реципрокне фосфорилювання Akt у хворих на ЦД 2 типу шляхом взаємодії PDK-

1-залежного фосфорилювання Akt (Thr308) і mTORC2-опосередкованого 

фосфорилювання Akt (Ser473). 

Крім Akt-залежного фосфорилювання, доведено існування інших шляхів 

регулювання експресії PRAS40, зокрема через PIM1 (Proviral integration site for 

Moloney murine leukemia virus 1), PKM2 (pyruvate kinase M2) і DYRK3 (dual 

specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 3) [197, 259, 454, 460]. 

Вивчення їх впливу на PRAS40-опосередковані механізми онкогенезу наразі 

триває. Доведено, що сам PRAS40 збільшує активацію PI3K/Akt шляхом 

стимулювання IRS або IR [300, 301]. Різна ефективність зниження рівня PRAS40 

на тлі комбінованої протипухлинної терапії із застосуванням інгібіторів Akt та 

інгібіторів mTOR і на тлі монокомпонентної терапії довела різні шляхи 

пригнічення PRAS40 [300].  

Активацію комплексу mTORC1 зумовлено чинниками активації, серед яких 

доведено вплив факторів росту (інсуліну та IGF-1), цитокінів, амінокислот і 

гормонів [238].  
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За отриманими даними активацію комплексу mTORC1 виявлено в хворих з 

ожирінням і збільшеним відносно контрольного вмістом інсуліну (р<0,05). 

Визначено пряму кореляцію рівнів інсуліну та IGF-1, які структурно схожі, мають 

спільні рецептори та запускають однакові ланцюги реакцій [70]. Інсулін зменшує 

продукцію IGF-1BP і збільшує біодоступність IGF-1 із потужнішими мітогенними 

та антиапоптотичними властивостями [28, 370]. Внутрішньоклітинні механізми 

дії інсуліну та IGF-1 реалізуються через активацію PI3K і MAPK сигнальних 

шляхів. IGF та інсулін через ІR зумовлюють автофосфорилювання IRS-1 та 

активацію сигнального каскаду PI3K/Akt/mTOR [49]. Гіперінсулінемія провокує 

швидкий перехід клітин із G1-фізи в S-фазу клітинного циклу, стимулює мітоз і 

проліферативні процеси [177].  

Активований mTORC1 опосередковує фосфорилювання білка, що зв’язує 

еукаріотичний фактор ініціації трансляції (4E-BP1), і рибосомального білка S6 

кінази (S6K), що приводить до вивільнення еукаріотичного фактора ініціації 

трансляції 4E (eIF4E) та фосфорилювання S6 [374]. 

Хворі на ЦД2 і пацієнти ІІІ групи із ЗН МЗ, тіла матки і КРР (із підвищеним 

вмістом рhospho-PRAS40 і рhospho-p70S6k) мали достовірно підвищені рівні  

IGF-1 – активатора досліджуваного сигнального шляху. В інших дослідженнях 

виявлено, що хворі на ЦД2 мають підвищений рівень IGF-2, який може 

конкурентно зв’язуватися з IGF-1R, збільшуючи біодоступність IGF-1 і 

провокуючи розвиток ЗН [136, 472].  

Відомо, що регуляція вмісту IGF-1 відбувається через вплив СТГ. Разом із 

тим, концентрація вказаного ростового фактора залежить і від вмісту інсуліну в 

крові, і від нутрієнтного балансу. Гіпоінсулінемія (за ЦД1) призводить до 

зниження вмісту IGF-1 [358]. За гіперінсулінемії (за ЦД2) рівень IGF-1 зростає 

завдяки опосередкованому інсуліном зниженню вмісту глобуліну, який зв’язує 

IGF-1. Компенсаторна гіперінсулінемія збільшує синтез IGF-1 у печінці. Крім 

того, за ожиріння доведено резистентність до IGF-1 на рівні рецепторів м’язової 

тканини [27, 159]. Тобто, ІР і гіперінсулінемія провокують підвищення рівня  
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IGF-1. Відомо також, що статеві та тиреоїдні гормони збільшують, а 

глюкокортикоїди пригнічують синтез IGF [177, 178].  

Відомий вплив на онкогенез справляє ОС – чинник пошкодження ДНК і 

доведений чинник онкогенезу за діабету [146, 255]. За ЦД недостатній 

метаболічний вплив інсуліну зумовлює ліполіз, накопичення продуктів ПОЛ, 

ВЖК, що спричиняє окислення внутрішньоклітинних структур, зокрема ДНК, і 

провокує генні мутації та активацію процесів онкогенезу. Доведено, що за ЗН 

ДНК-залежна протеїнкіназа (DNA-PK) фосфорилює й активує Akt у відповідь на 

пошкодження ДНК [97].  

Незаперечний влив на процеси онкогенезу та активацію PI3K/Akt/mTOR у 

хворих з ожирінням справляють прозапальні цитокіни. Відомо, що TNF-α 

погіршує чутливість до інсуліну через зменшення транслокації GLUT-4 на 

мембрану та пригнічення активності IRS-1, стимулювання білків гострої фази 

запалення, пригнічення ліпогенезу та активацію ліполізу [29, 71, 325].  

Проканцерогенний вплив TNF-α реалізується також через стимулювання 

синтезу циклооксигенази-2 (СОХ-2), що активує синтез простагландинів (PGE), 

які в свою чергу стимулюють EGF, VEGF та IGF-1 [173]. Сучасні дослідження 

доводять, що TNF-α проявляє проонкогенні властивості саме за хронічного 

запального процесу, зокрема за ожиріння [118].  

IL-6 – цитокін із прозапальними властивостями, синтез якого значно 

збільшується за ожиріння, також залучений до регуляції чутливості клітин до 

інсуліну та канцерогенезу [181]. Доведено, що вміст IL-6 позитивно корелює з 

рівнем інсуліну, причому незалежно від наявності ІР. Вплив ІL-6 на синтез 

інсуліну пов’язано з активацією АМФ-кінази, яка стимулює β-клітин ПШЗ [60]. 

Тривала експозиція IL-6 в адипоцитах пригнічує активність IRS-1 і GLUT-4, 

подібно до TNF-α. Крім того, в жирових клітинах IL-6 пригнічує транскрипційну 

активність генів IRS-1, GLUT-4 і APN та активує експресію прозапальних 

цитокінів і білка сироваткового амілоїду А [213]. 

IL-6 може індукувати канцерогенез через власні рецептори (IL-6Rα), 

активуючи сигнальний шлях IL-6/JAK/STAT через стимулювання нерецепторних 
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внутрішньоклітинних тирозинкіназ (Janus kinases, JAK) і сигнальних білків-

активаторів транскрипції STAT1 і STAT3 (STATs), а також зумовлюючи 

гіперметилювання генів-супресорів пухлини [121, 210]. Доведено здатність IL-6 

стимулювати локальний синтез естрогенів у гормон-залежних органах за рахунок 

ароматизації андрогенів [33,30].  

Новітні дослідження довели пряму залежність лептинемії від ІМТ хворих 

[257]. Зумовлені ожирінням лептинорезистентність і компенсаторна 

гіперлептинемія ведуть до активації лептинових рецепторів (Lep-R) на поверхні 

клітин, стимулюючи проліферацію, міграцію, інвазію клітин і пригнічення 

апоптозу через PI3K, MAPK і STAT3 сигнальні шляхи [116, 480]. Крім того, 

лептин стимулює локальний синтез естрогенів за рахунок ароматизації андрогенів 

безпосередньо в жировій тканині МЗ (подібно до IL-6), а також активує ЕRα, 

сприяючи проліферативним ефектам естрогенів. Доведено роль гіперлептинемії в 

розвитку КРР [151].  

Aдипонектин має протилежні до прозапальних цитокінів властивості. 

Інсулінсенситивна дія адипонектину полягає в стимуляції утилізації глюкози 

(через активацію GLUT-4), пригніченні глюконеогенезу в печінці, активації 

окислення ВЖК у скелетних м’язах і печінці (через вплив на експресію 

регуляторних генів) [59].  

Aдипонектин знижує ризик ЗН через зменшення ІР або шляхом 

безпосереднього впливу на пухлинні клітини: пригнічує клітинну проліферацію, 

посилює апоптоз, блокує ангіогенез, пов'язаний із ростом пухлини. 

Гіпоадипонектинемія є чинником ризику ЗН в огрядних людей. Концентрація 

адипонектину обернено пропорційна рівню інсуліну та кількості жирової тканини 

[451]. Гіперпродукція прозапальних цитокінів посилює ліполіз за рахунок 

зниження рівнів перліпіну та жироспецифічного білка 27 (FSP27). ВЖК негативно 

впливають на синтез адипонектину в жировій тканині, підтримуючи стан ІР і 

схильності до ЗН [59, 359]. 

Наведені дані вказують на важливу роль прозапальних цитокінів у 

функціонуванні сигнальних шляхів завдяки регуляції рецепторної чутливості до 
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інсуліну, естрогенів, процесів утилізації глюкози, ліполізу, синтезу білка, 

експресії та активності генів-супресорів пухлин, стимуляції ростових факторів. 

Цитокінівий дисбаланс значуще збільшує ризик ЗН у хворих з ожирінням, тим 

більше в хворих на ЦД, в яких ожиріння та хронічне запалення є складовими 

комплексу метаболічних порушень. За отриманими даними, саме ожиріння та 

пов’язана з ним гіперінсулінемія найбільше впливають на активацію компонентів 

шляху PI3K/Akt/mTORС1. 

Незаперечну та важливу роль у регуляції шляху PI3K/Akt/mTORC1/p70S6k 

відіграють зворотні зв’язки. Дослідження, які визначали ефективність терапії 

рапаміцином, виявили активацію PI3K/Akt на тлі пригнічення mTORС1, що 

довело існування незалежної від p70S6K активації Akt. Тому наразі розроблено 

кількакомпонентну таргетну терапію з впливом і на mTORС1, і на Akt. Крім того, 

обґрунтованим для пригнічення шляхів онкогенезу є вибірковий вплив на 

mTORС2, хоча таргетна терапія mTORС2 ще розробляється [123]. Наведені факти 

доводять існування чинників незалежної активації PI3K/Akt. 

Отже, активацію mTORС1 зумовлює або вплив активаторів – цитокінів, 

інсуліну, IGF-1, гіперглікемії, або недостатній вплив інгібіторів комплексу, 

зокрема PTEN, АМРК, p53 і LKB1, TSC1, TSC2 [281, 381]. 

PTEN (Phosphatase and tensin homolog) – пухлинний супресор, фосфатаза, 

ген якої локалізовано в 10-й хромосомі, зазвичай мутує або втрачає свою 

активність при ЗН [123, 129]. 

Онкопротекторні ефекти АМРК реалізуються через пригнічення mTORC1 

(шляхом пригнічення Raptor, який зв’язаний із mTOR) [50, 187, 493], відновлення 

метаболізму глюкози через OXPHOS [241], регуляцію факторів транскрипції, 

зокрема фактора FOXO3a [144], а також завдяки активації TSC, який 

пригнічується через сигнальні шляхи PI3K/Akt і RAS/MAPK і вплив TNF-α. 

Пригнічення TSC спричиняє активацію ГТФ-зв’язувального білка Rheb, який в 

свою чергу безпосередньо активує mTORC1 [233]. Крім того, АМРК фосфорилює 

ко-активатор-1альфа PPAR-γ, впливаючи на експресію генів, що регулюють 

синтез і засвоєння ліпідів і мітохондріальний біогенез [228]. 
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Дві протеїнкінази активують АМРК шляхом фосфорилювання Thr-172  

α-субодиниці: LKB1 у відповідь на зміну енергетичного балансу в клітині та 

кальмодулін-залежна протеїнкіназа кінази β (CAMKKβ), яка активується через 

збільшення рівня внутрішньоклітинного Са2+ [355]. В умовах метаболічного 

стресу LKB1 посилює активність АМПК у понад 100 разів, пригнічуючи mTOR. 

Крім того, LKB-1 активує контрольні медіатори, такі як р53 і циклін-залежні 

інгібітори кінази p21Cip1 та p27Kip1 [385].  

AMPK-індуковану загибель злоякісних клітин пов’язано також з її 

здатністю фосфорилювати p53. Фосфорильований p53 спричиняє вивільнення 

проапоптотичного білка BAK із комплексу з Bcl-xL із подальшим посиленням 

апоптозу [158, 396].  

Чинниками, які пригнічують активність АМРК на тлі ЦД2, є стрес ЕР, 

обумовлений хронічною гіперглікемією, дисліпідемією, надміром ВЖК, а також 

ОС і хронічне запалення [232]. 

Наведені дані пояснюють механізми регуляції процесів метаболізму та 

онкогенезу через шлях PI3K/Akt/mTORС1. Умовою правильної регуляції вказаних 

процесів є баланс між чинниками активації та пригнічення сигнальних шляхів. 

Ефективне функціонування сигнальних шляхів забезпечується гнучкою системою 

саморегуляції та постійною взаємодією активаторів та інгібіторів (біорегуляторів: 

гормонів і протеїнів) через складні біохімічні процеси, в тому числі через 

фосфорилювання білків.  

Підвищений вміст phospho-PRAS40 і phospho-p70S6k підтверджує активацію 

сигнального каскаду PI3K/Akt/mTORС1 у хворих на ЦД2, результатом якої може 

бути онкогенна проліферація клітин. Доведено, що значення мають потужність у 

тривалість впливу активаторів сигнального шляху. Хронічний некоригований 

процес, цілком ймовірно, може призвести до неспроможності відновлення 

балансу та патологічної проліферації в частини пацієнтів у майбутньому.  

Знижений вміст phospho-PRAS40 і phospho-p70S6k у IV групі хворих на 

ЦД2 із ЗН виявився несподіваним результатом дослідження, оскільки більш 

очікуваною була активація mTORC1 у даній групі пацієнтів, які мають для цього 
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«подвійні» передумови, пов’язані як із ЦД2, так і із ЗН. Знижений вміст phospho-

p70S6k і phospho-PRAS40 можна пояснити наслідком впливу інгібіторів 

інсулінового сигналінгу. 

Доведено, що фосфатаза PTEN дефосфорилює PIP3, перериваючи 

трансдукцію сигналів PI3K у клітині, та запобігає активації Akt1 [109]. Проте 

з’ясовано, що регуляторна субодиниця p85α PI3K може безпосередньо зв’язувати 

та посилювати активність PTEN, створюючи платформу для поєднання генерації 

та деградації PIP3 [114].  

За ЦД2 активність PTEN буде посилюватися через вказану регуляторну 

субодиницю. На тлі ЗН і ЦД трансляцію PTEN посилює також HIF-α. Доведено, 

що чинником, який визначає активність неопластичної прогресії, є субклітинна 

локалізація PTEN. Зокрема, у цитоплазмі PTEN регулює процеси сигналізації 

клітин через шлях PI3K/Akt/mTOR, дефосфорилюючи PIP3. Ядерний PTEN 

регулює клітинний цикл і підтримує хромосомну стабільність незалежно від 

регулювання Akt. PTEN, локалізований в ядрі, не лише врегульовує перехід від 

фаз G0-G1 до фази S клітинного циклу, а також через зниження експресії цикліну 

D1 і фосфорилювання MAPK призводить до зупинки клітинного циклу.  

Ядерний PTEN локалізується в центромері та специфічно з’єднується з 

інтегральним компонентом кінетохору (CENP-C), підтримуючи стабільність 

центромери. Втрата PTEN призводить до семикратного збільшення частоти 

спонтанних розривів ДНК порівняно з неушкодженим PTEN [123].  

Можливо, в хворих IV групи, з поєднанням ЦД2 та ЗН пригнічення 

активації PI3K/Akt/mTOR спричинено недостатнім впливом PTEN, зокрема через 

мутації гену, що відповідає за його експресію (що доведено за ЗН), а також 

чинниками, що визначають субклітинну локалізацію фосфатази.  

Крім того, пригнічення інсулінового сигналінгу може спричинити вплив 

інших інгібіторів на рівні PI3K, зокрема білків SOCS (адаптерних білків) – 

супресорів сигналінгу цитокінів, сигналів фактора росту та інсуліну. SOCS індукують 

ІР, пригнічуючи тирозинкіназу IR або сприяючи деградації IRS, що пригнічує 

сигналінг інсуліну та IGF-1. Експресія SOCS підвищується на тлі ожиріння [371]. 
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Як додаткове пояснення пригнічення активації PI3K/Akt/mTOR у хворих IV 

групи можна розглядати конкурентну взаємодію на рівні субстратів та ефекторів 

кількох сигнальних шляхів, активованих як за ЦД, так і за ЗН. Крім PI3K/Akt 

шляху, mTORC1 функціонує як низхідний компонент інших сигнальних шляхів, 

задіяних в онкогенезі, включаючи шлях Ras/Raf/Mek/Erk (MAPK), залучений у 

регуляцію фосфорилювання S6k [51]. 

 Можливо, пригнічення шляху PI3K/Akt/mTOR відбулося на рівні IRS або 

PI3K, оскільки не отримано доказів активації обох комплексів (mTORC2 і 

mTORC1) у даній групі пацієнтів. Для з’ясування точних механізмів необхідно 

визначення активності фосфорилювання IRS, PI3K і PTEN, вмісту SOCS, що може 

бути предметом наступних досліджень. 

 У сучасній онкології триває активний пошук препаратів таргетної терапії, 

спрямованої на пригнічення активності mTOR [251].  

 З огляду на визначену активацію PI3K/Akt/mTOR у хворих на ЦД2, 

підтверджену підвищеним вмістом phospho-PRAS40, phospho-p70S6K у МНПК і з 

урахуванням доведеної значущості окремих клінічних характеристик пацієнтів і 

лабораторних показників у стимуляції інсулінового сигналінгу створено модель 

оцінки активації процесів онкогенезу шляхом розробки класифікаційних формул 

із використанням методу дискримінантного аналізу.  

Використання даного методу передбачає розрахунок числового показника, 

отриманого шляхом виконання послідовних математичних дій відповідно до 

представлених формул. Після обчислення по двох функціях пацієнта слід віднести 

до групи, для якої класифікаційне значення є максимальним. Вказані формули 

можуть бути використаними для визначення надмірної активації інсулінового 

сигналінгу та процесів онкогенезу через вказаний сигнальний шлях                         

у хворих на ЦД2. 

 Проведено порівняння вмісту phospho-Akt, phospho-PRAS40 і phospho-

p70S6k у хворих на ЦД2 ІІ і IV груп залежно від застосовуваної схеми ЦЗТ. З 

огляду на доведені онкопротекторні властивості метформіну, зумовлені здатністю 

препарату впливати на функціонування внутрішньоклітинних регуляторних 
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систем, проведено порівняння отриманих результатів із показниками пацієнтів, 

які отримували монотерапію метформіном. 

Порівняльний аналіз вмісту phospho-Akt у хворих ІІ і IV груп, із ЦД2 не 

виявив достовірних відмінностей вмісту активованої кінази Akt у пацієнтів на 

різних схемах ЦЗТ у порівнянні з показниками пацієнтів на монотерапії 

мтформіном (р<0,05).   

На відміну від рhospho-Akt, у пацієнтів ІІ групи на монотерапії 

метформіном виявлено достовірно нижчий вміст phospho-PRAS40 порівняно з 

показниками хворих на комбінованій терапії похідними CC і метформіном 

(р<0,05) і нижчий вміст рhospho-p70S6K у хворих на монотерапії метформіном, 

ніж у пацієнтів на інших схемах ЦЗТ (р<0,05). 

На монотерапії метформіном в осіб IV групи виявлено нижчий вміст 

рhospho-PRAS40 порівняно з показниками хворих на комбінованій терапії 

метформіном і похідними СС (р<0,05) і нижчий вміст рhospho-p70S6K порівняно 

з показниками хворими на комбінованій терапії метформіном і похідними СС 

(р<0,05) або інсуліном (р<0,05).  

Отримані результати доводять здатність метформіну пригнічувати 

активність комплексу mTORC1. 

Відомо, що метформін є препаратом із найбільш доведеними на 

молекулярному рівні онкопротекторними властивостями, обумовленими його 

здатністю підвищувати рівень AMPK – негативного регулятора mTORC1. 

Враховуючи здатність AMPK знижувати активність mTORC1, який через S6K-

опосередковане фосфорилювання та деградацію IRS знижує активність mTORC2, 

закономірно було б очікувати зниження рівня рhospho-Akt (Ser473) у хворих, які 

отримують терапію метформіном. Проте такого зниження не виявлено. Пояснити 

відсутність пригнічення фосфорилювання Akt (Ser473) у хворих на монотерапії 

метформіном можна результатами новітніх досліджень, які доводять, що AMPK 

підвищує активність mTORC2 та Akt (Ser473) [254]. Тому можна очікувати 

підвищення рівня рhospho-Akt у хворих на терапії метформіном. Відсутність 

достовірних відмінностей зумовлено переважним застосуванням комбінованих 
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схем ЦЗТ, що включали препарати різних груп із різними механізмами дії, що, 

ймовірно, вплинуло на вміст рhospho-Akt.  

Знижений вміст phospho-PRAS40 і phospho-p70S6k у хворих на монотерапії 

метформіном порівняно з показником хворих на інших схемах ЦЗТ підтверджує 

доведені в багатьох дослідженнях позитивні онкопротекторні властивості 

метформіну. Насамперед вплив метформіну зумовлено його системними 

ефектами, а саме здатністю пригнічувати глюконеогенез і глікогеноліз у печінці, а 

також знижувати рівні інсуліну та IGF-1 – позаклітинних активаторів 

PI3K/Akt/mTOR сигнального шляху [360]. 

Крім того, метформін впливає на активність mTOR через стимулювання 

LKB1 (пухлинний супресор) та AMPK – головного інгібітору mTOR і залежних 

від нього p70S6K1 і 4E-BP1 [49, 50, 395, 463]. Мутації LKB1 часто 

спостерігаються на тлі ЗН та синдрому Пейтца-Егерса, який провокує ЗН [141]. 

Метформін зумовлює пригнічення комплексу I у мітохондріальному 

електронному транспортному ланцюгу, що спричиняє зростання співвідношення 

АМФ/АТФ та енергетичний дефіцит всередині клітини, який активує AMPK [54, 

82]. Метформін активує AMPK і через лізосомальний шлях AXIN/LKB1-v-

ATPase-Ragulator [484]. Крім того, виявлено, що метформін підвищує рівень 

AMФ шляхом пригнічення AMФ-деамінази [335]. 

Зниження рівня АТФ активує AMPK, яка фосфорилює білок TSC2 і 

пригнічує mTORC1. Активація AMPK метформіном індукує також p53/р21-

залежний апоптоз та пригнічує клітинний цикл за рахунок зниження експресії 

цикліну D1. Метформін може пригнічувати mTORC1 через AMPK-незалежні 

механізми, серед яких пригнічення Rag ГТФази та зниження рівнів інсуліну та 

IGF-1 [89, 463].  

Метформін може також впливати на мітохондріальне окисне 

фосфорилювання за рахунок зниження продукції ROS та утилізації NADH – 

головного чинника в циклі трикарбонових кислот [348]. Метформін пригнічує 

сигналінг HIF-1α та секрецію VEGF, що знижує виживання ракових клітин, 

пригнічує патологічний ангіогенез і метастазування [256, 348]. Доведено, що 
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метформін активує автофагію, пригнічену впливом mTORC1, зокрема за лімфоми, 

меланоми та карциноми стравоходу [160, 415]. 

Окрім того, наукові дослідження доводять здатність метформіну 

пригнічувати mTORC1 шляхом збільшення взаємодії PRAS40 з Raptor, що може 

впливати на активність фосфорилювання PRAS40 [293]. 

AMPK незалежне пригнічення mTORC1 сигналінгу зумовлено впливом 

метформіну на гуанозинтрифосфатази (GTP), які пов’язані з мембранозв’язаними 

G-білками (Ras, GTPase), задіяними в передачі сигналу [247].  

Метформін пригнічує активацію NF-kB – фактора транскрипції, який 

визначає експресію генів, залучених у регуляцію імунної відповіді, апоптозу та 

клітинного циклу, а також пригнічує STAT3 сигналінг у стовбурових клітинах 

раку, зменшуючи запальну реакцію та інтенсивність пухлинного росту [207]. 

Дослідження доводять позитивний вплив терапії метформіном на 

стовбурові ракові клітини, а також на підсилення ефекту протипухлинної 

хіміотерапії (в дозах, вищих за терапевтичні) [219, 447]. 

Отже, існує потужна доказова база, що підтверджує антинеопластичний 

вплив метформіну. Результати проведеного дослідження доводять здатність 

метформіну пригнічувати PI3K/Akt/mTOR сигнальний шлях, що в свою чергу 

сприяє зменшенню передумов для злоякісної трансформації клітин на тлі ЦД2. 

Визначені властивості метформіну є підґрунтям для застосування препарату з 

метою профілактики ЗН у хворих на ЦД2.  

Наукова робота включала дослідження кореляційних зв’язків компонентів 

PI3K/Akt/mTOR сигнального шляху з показниками, що відображають клінічні 

характеристики пацієнтів, і з рівнями HbA1c, інсуліну та IGF-1 – позаклітинних 

стимуляторів інсулінового сигналінгу. 

У практично здорових осіб контрольної групи виявлено позитивні 

кореляційні зв’язки вмісту рhospho-Akt із рівнями інсуліну (р<0,05), IGF-1 

(р<0,05) та індексом HOMA-IR (р<0,05). У хворих ІІ групи – з рівнем IGF-1 

(р>0,05). 
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У хворих ІІІ групи визначено позитивні кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

Akt з ІМТ (р<0,05), рівнями інсуліну (р<0,05), IGF-1 (р<0,05) та індексом HOMA-

IR (р<0,05). За результатами диференційованого аналізу з урахуванням локалізації 

ЗН виявлено позитивну кореляцію вмісту рhospho-Akt з рівнем інсуліну в 

пацієнтів із ЗН МЗ (р<0,05), тіла матки (р<0,05) і ПШЗ (р<0,05). У хворих із ЗН 

ПШЗ вміст рhospho-Akt позитивно корелював ще з ІМТ (р<0,05), а в хворих із 

КРР – із рівнем IGF-1 (р<0,05). 

У IV групі пацієнтів, із поєднанням ЦД та ЗН виявлено позитивні 

кореляційні зв’язки вмісту рhospho-Akt з ІМТ (р<0,05), рівнем інсуліну (р<0,05), 

індексом HOMA-IR (р<0,05) і рівнем HbA1c (р<0,05). Диференційований аналіз з 

урахуванням локалізації ЗН підтвердив пряму кореляцію вмісту рhospho-Akt з 

рівнем інсуліну в хворих із ЗН МЗ (р<0,05), тіла матки (р<0,05) і ПШЗ (р<0,05). У 

пацієнтів із ЗН МЗ і ПШЗ виявлено позитивну кореляцію вмісту рhospho-Akt з 

індексом HOMA-IR (р<0,05), у пацієнтів із панкреатичним раком – із віком 

(р<0,05).  

Отже, пряма кореляція вмісту рhospho-Akt з рівнем інсуліну в пацієнтів III і 

IV груп, а також в осіб контрольної групи, а в хворих на ЦД2 – із рівнем IGF-1 

підтверджує залежність активності Akt і mTORC2 від вмісту ростових факторів, 

інсуліну та IGF-1 зокрема. Пряма кореляція вмісту рhospho-Akt з ІМТ та індексом 

HOMA-IR є відображенням зв’язку ожиріння та чутливості до інсуліну з 

активацією комплексу mTORC2 у хворих на ЗН без ЦД. Кореляція рівня рhospho-

Akt із віком пацієнтів із панкреатичним раком підтверджує вікову залежність 

процесів проліферації.  

Вміст рhospho-PRAS40 в осіб контрольної групи позитивно корелював із  

рівнями інсуліну (р<0,05), рhospho-Akt (р<0,05) та індексом HOMA-IR (р<0,05). 

 У хворих на ЦД2 ІІ групи доведено позитивні кореляційні зв’язки вмісту 

рhospho-PRAS40 з ІМТ (р<0,05), рівнями інсуліну (р<0,05), IGF-1 (р<0,05) і 

HbA1c (р<0,05). 

 У хворих ІІІ групи виявлено позитивні кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

PRAS40 з ІМТ (р<0,05), рівнями інсуліну (р<0,05), IGF-1 (р<0,05), рhospho-Akt 
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(р<0,05) та індексом HOMA-IR (р<0,05). Прямі кореляційні зв’язки вмісту 

рhospho-PRAS40 із рівнем інсуліну та індексом HOMA-IR підтверджено в 

пацієнтів ІІІ групи із ЗН тіла матки (р<0,05), ПШЗ (р<0,05) і КРР (р<0,05). У 

хворих із ЗН МЗ виявлено пряму кореляцію вмісту рhospho-PRAS40 з ІМТ 

(р<0,05), а в жінок із ЗН тіла матки – з ІМТ (р<0,05) і рівнем рhospho-Akt (р<0,05). 

У IV групі пацієнтів із ЗН, діагностованими на тлі ЦД2, виявлено прямі 

кореляційні зв’язки вмісту рhospho-PRAS40 з ІМТ (р<0,05), рівнями інсуліну 

(р<0,05), рhospho-Akt (р<0,05) та індексом HOMA-IR (р<0,05). Диференційований 

аналіз з урахуванням локалізації ЗН підтвердив пряму кореляцію вмісту рhospho-

PRAS40 з рівнем інсуліну у хворих із ЗН тіла матки (р<0,05) і ПШЗ (р<0,05), 

пряму кореляцію з рівнем рhospho-Akt в усіх групах пацієнтів (р<0,05), крім 

хворих із ЗН МЗ (р>0,05). У жінок із ЗН МЗ вміст рhospho-PRAS40 корелював з 

ІМТ (р<0,05)  та індексом HOMA-IR (р<0,05), у пацієнтів із панкреатичним раком 

– із віком (р<0,05) та індексом HOMA-IR (р<0,05), у хворих із КРР – із рівнем 

HbA1c (р<0,05). 

Результати кореляційного аналізу довели прямий вплив ожиріння,  

гіперісулінемії та підвищеного вмісту IGF-1 на активацію комплексів mTORC1 

(кореляція з рhospho-PRAS40 ) та  mTORC2 (кореляція з рhospho-Akt (Ser473), у 

хворих на ЦД2, в пацієнтів із ЗН та при поєднанні обох захворювань. Пряма 

кореляція вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем HbA1c у хворих на ЦД2 і в пацієнтів 

із поєднанням діабету та КРР доводить роль гіперглікемії в активації шляху 

PI3K/Akt/mTORC1 на тлі ЦД.  

Пряму кореляцію вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем рhospho-Akt можна 

пов’язати із залежністю обох комплексів (mTORC1 і mTORC2) від ростових 

факторів, що підтверджено результатами аналізу кореляційних зв’язків вмісту 

рhospho-Akt з рівнями  інсуліну й IGF-1. На відміну від інших груп, у хворих на 

ЦД2 ІІ групи вміст рhospho-Akt корелював лише з рівнем IGF-1. 

Аналіз кореляційних зв’язків вмісту рhospho-p70S6K в осіб контрольної 

групи виявив її позитивні кореляційні зв’язки з рівнями інсуліну (р<0,05), IGF-1 

(р<0,05), phospho-Akt (р<0,05) і phospho-PRAS40 (р<0,05). 
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У хворих на ЦД2 виявлено позитивний кореляційний зв’язок вмісту 

рhospho-p70S6K із рівнями HbA1c (р<0,05), інсуліну (р<0,05) і phospho-PRAS40 

(P<0,05). 

У ІІІ групі пацієнтів із ЗН виявлено прямі кореляційні зв’язки вмісту 

рhospho-p70S6K з ІМТ (р<0,05), рівнем інсуліну (р<0,05), індексом HOMA-IR 

(р<0,05), рівнями phospho-Akt (р<0,05) і phospho-PRAS40 (р<0,05). У пацієнтів із 

ЗН МЗ, тіла матки і КРР вміст рhospho-p70S6K корелював з ІМТ (р<0,05), у 

хворих зі всіма локалізаціями ЗН – із рівнями інсуліну (р<0,05) і phospho-PRAS40 

(р<0,05), у хворих із ЗН тіла матки – з індексом HOMA-IR (р<0,05).  

У пацієнтів IV групи, із ЗН, діагностованими на тлі ЦД2, виявлено прямі 

кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K із рівнем HbA1c (р<0,05), ІМТ 

(р<0,05), індексом HOMA-IR (р<0,05), рівнями інсуліну (р<0,05), рhospho-Akt 

(р<0,05) і рhospho-PRAS40 (р<0,05). Прямі кореляційні зв’язки вмісту рhospho-

p70S6K з ІМТ (р<0,05), індексом HOMA-IR (р<0,05) і рівнем рhospho-PRAS40 

(р<0,05) виявлено в пацієнтів із ЗН МЗ; із рівнями IGF-1 (р<0,05) і phospho-

PRAS40 (р<0,05) – у хворих із ЗН тіла матки; з індексом HOMA-IR (р<0,05) і 

рівнем рhospho-PRAS40 (р<0,05) – у пацієнтів із ЗН ПШЗ; із рівнем HbA1c 

(р<0,05) та ІМТ (р<0,05) – у хворих із КРР. 

Виявлені кореляційні зв’язки підтверджують залежність активації шляху 

PI3K/Akt/mTOR від ІМТ та впливу позаклітинних чинників: інсуліну та IGF-1 як 

за ЦД2, так і за ЗН, а також за їх поєднання. 

Позитивний кореляційний зв’язок вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем 

інсуліну відобразився на прямій кореляції вмісту рhospho-PRAS40 із рівнем 

рhospho-Akt, вміст якої також корелював із рівнем інсуліну. Визначені 

кореляційні зв’язки підтверджують роль ростових факторів в активації обох 

комплексів: mTORС1 і mTORС2. 

Прямі кореляційні зв’язки вмісту рhospho-p70S6K із рівнем рhospho-

PRAS40 доводять mTORС1-опосередковану активацію p70S6K на тлі ЦД2, на тлі 

ЗН, а також у здорових осіб.  
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Кореляція рівнів phospho-p70S6k та інсуліну в хворих на ЦД2, з одного 

боку, доводить інсулін-залежну активацію mTORC1, а з іншого – пояснює 

відсутність достовірної кореляції рівнів phospho-p70S6k і рhospho-Akt через S6K-

залежне пригнічення mTORC2. 

Відсутність кореляції рівнів рhospho-p70S6K і рhospho-Akt у хворих на ЦД2 

ІІ і IV груп можна пояснити зворотним кореляційним зв’язком p70S6K з Akt. 

Підтвердженням даного негативного зв’язку мала б служити негативна кореляція 

між вказаними протеїнкіназами. Відомо, що mTORC1 впливає на активність 

mTORC2 через S6K-опосередковане фосфорилювання IRS, що зумовлює його 

деградацію та пригнічення інсулінового сигналінгу.  

У даному випадку в хворих на ЦД2 доведено активацію mTORC1 і 

достовірно підвищений вміст phospho-p70S6k. Тому, враховуючи цей негативний 

зв’язок, закономірно очікувати зворотних кореляційних зв’язків. Проте 

відсутність такої кореляції можна пояснити впливом додаткових чинників, 

зокрема ефектами метформіну, його здатністю спричиняти енергетичний стрес, 

активацію AMPK, яка, як доведено, незалежно від пригнічення mTORC1 активує 

mTORC2 і рhospho-Akt, що може пояснити отримані нами результати.  

Крім того доведено, що для пригнічення активності mTORC2 недостатньо 

зменшити вплив mTORC1-опосередкованих процесів. З’ясовано, що mTORC2 

може бути регульований TSC1-TSC2 безпосередньо. TSC1 і TSC2 є інгібіторами 

mTORC1 і водночас, є необхідними для повноцінної активації mTORC2. Вони 

безпосередньо взаємодіють із mTORC2 через Rictor, причому цю регуляцію не 

пов’язано з впливом протеїнів, що активують ГТФази на Rheb [220]. 

У здорових осіб, в яких немає гіперактивації mTORC1, підтверджено пряму 

кореляцію рівнів рhospho-p70S6K і рhospho-Akt. У хворих на ЦД2 ІІ і IV груп 

прямий кореляційний зв’язок вмісту рhospho-p70S6K із рівнем HbA1c доводить 

значення хронічної гіперглікемії в активації проліферативних процесів на тлі ЦД.  

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що результати, отримані в 

дисертаційній роботі, є в більшості новими, пріоритетними та важливими як для 
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профілактики ЗН, так і для подальшого вивчення механізмів канцерогенезу в 

хворих на ЦД2.  

Проведене епідеміологічне дослідження дозволило з`ясувати спектр та 

частоту онкологічних захворювань у пацієнтів з ЦД,  визначено провідні чинники 

ризику, механізми розвитку та особливості перебігу онкологічних захворювань у 

хворих на ЦД2, встановлено основні передумови та клініко-діагностичні критерії 

формування онкологічної патології в пацієнтів з діабетом. Вивчено ризик 

виникнення раку різних локалізацій та смертності від ЗН у пацієнтів з ЦД2. 

Досліджено вплив ожиріння та інсулінотерапії на ризик розвитку онкологічних 

захворювань за ЦД2. 

На основі отриманих результатів створено математичні моделі для 

розрахунку прогнозованого ризику ЗН найбільш поширених локалізацій, 

доведено достовірний вплив окремих метаболічних порушень на формування 

онкоризику та виживання пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Отримані 

дані є об`єктивними доказами ролі метаболічних розладів, асоційованих з ЦД2, в 

онкогенезі та важливим підґрунтям для формування онкологічної настороженості 

пацієнтів з діабетом та їх мотивації досягати терапевтичних цілей з метою 

профілактики ЗН. 

Отримані результати епідеміологічного дослідження є відображенням 

порушення функціонування внутрішньоклітинних систем регуляції апоптозу та 

виживання, зумовленого хронічними дисметаболічними чинниками, 

асоційованими з ЦД2. В хворих із некомпенсованим ЦД2 доведено надмірну 

активацію каскаду PI3K/Akt/mTOR - одного з важливих внутрішньоклітинних 

сигнальних шляхів, залученого в онкогенезі; на біохімічному рівні підтверджено 

онкопротекторний вплив метформіну. Результати дослідження доводять, що для 

профілактики онкологічних захворювань у пацієнтів з ЦД важливими є 

нормалізація вуглеводного обміну, а також загального метаболічного профілю. 

Корекцію метаболічних порушень з використанням ЦЗП з доведеними 

плейотрипними протипухлинними ефектами можливо розглядати як метод 

профілактики ЗН у хворих на ЦД. 
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До застосування в клінічній практиці пропонуються розроблені 

«Індивідуальні підоди до обстеження та лікування хворих на цукровий діабет 2 

типу з врахуванням ожиріння та інсулінорезистентності» (додаток Б1), котрі 

передбачають обґрунтований вибір засобів ЦЗТ з врахуванням потенційних 

онкопротекторних властивостей протидіабетичних середників, а також 

«Індивідуальні підходи до обстеження та лікування хворих на цукровий діабет 2 

типу з метою ранньої діагностики і профілактики онкологічних захворювань» 

(додаток Б2), відповідно до яких визначено діагностично-терапевтичні 

рекомендації ведення пацієнтів із встановленим прогнозованим ризиком 

онкологічних захворювань середнього та високого ступеню. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на підставі отриманих результатів епідеміологічного 

дослідження, вивчення низки клінічних і молекулярно-біологічних аспектів, 

представлено теоретичне узагальнення та вирішення актуальної науково-

практичної проблеми ендокринології й внутрішньої медицини: покращення 

профілактики злоякісних новоутворень та їхньої ранньої діагностики в хворих на 

цукровий діабет. 

Вирішення даної проблеми ґрунтується на основі наукової концепції щодо 

ролі хронічних метаболічних порушень за ЦД: гіперглікемії, ожиріння, 

гіперінсулінемії (в т.ч. ятрогенної) в якості діабет-асоційованих чинників 

онкогенезу; активації сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR, опосередкованої 

впливом інсуліну та IGF-1 – в якості механізму онкогенезу; персоналізованого 

комплексного підходу, що включає визначення впливу діабет-залежних чинників 

онкогенезу й шляхи їхньої корекції – як способу профілактики злоякісних 

новоутворень у хворих на ЦД 2 типу. 

 

1. За результатами виконаного епідеміологічного аналізу у хворих на ЦД, 

жителів Івано-Франківської області, впродовж 2012-2016 років виявлено 

551 випадок онкологічних захворювань. Переважну більшість злоякісних 

новоутворень діагностували в хворих на ЦД 2 типу – 533 (96,73 %) випадки. 

Найпоширенішими локалізаціями злоякісних новоутворень за ЦД 2 типу 

виявились пухлини молочної залози (23,64 %), товстого кишківника 

(13,51%), тіла матки (12,20 %) та підшлункової залози (9,76 %), за ЦД1 – 

лімфома Ходжкіна (16,67 %).  

2. Злоякісні пухлини найпоширеніших локалізацій найчастіше діагностували у 

хворих на ЦД 2 типу середньої тяжкості (77,48 %), в стадії декомпенсації 

(70,36 %), у віці 60-70 років (48,97 %), за тривалості діабету понад 5 років 

(69,60 %). Найменшу тривалість ЦД до виявлення злоякісних пухлин мали 

хворі на рак підшлункової залози.  
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3. За результатами епідеміологічного дослідження, у хворих на ЦД 2 типу 

доведено підвищений ризик онкологічних захворювань: в жінок – 

злоякісних новоутворень молочної залози в 1,3 рази, тіла матки в 1,4 рази, 

підшлункової залози в 1,6 рази, в чоловіків – раку підшлункової залози в 1,9 

рази.  

4. У хворих з онкологічними захворюваннями, виявленими на тлі ЦД 2 типу, 

доведено значну поширеність ожиріння (52,35 %), найчастіше в хворих із 

пухлинами органів репродуктивної системи та колоректальним раком. У 

жінок із ЦД 2 типу доведено, асоційований з ожирінням, підвищений ризик 

раку молочної залози в 2,1 рази, а в чоловіків – злоякісних новоутворень 

простати та колоректального раку 2,9 рази. 

5. За результатами аналізу цукрознижувальної терапії з’ясовано, що до 

виявлення онкологічних захворювань найпоширенішою схемою лікування 

хворих на ЦД 2 типу була комбінована терапія метформіном та похідними 

сульфанілсечовини (35,65 %). Препарати інсуліну та секретагоги в складі 

цукрознижувальної терапії застосовували у 74,48 % хворих на ЦД 2 типу, 

найчастіше у хворих на рак підшлункової залози (51,92 %), що доводить 

важливість лабораторної ідентифікації типу ЦД за його виявлення в 

пацієнтів із злоякісними новоутвореннями підшлункової залози та 

диференціації з вторинним T3cDM. Визначено значну поширеність 

застосування препаратів інсуліну та секретагогів у хворих з ожирінням 

(68,82 %). В пацієнтів із ЦД 2 типу встановлено, асоційований з 

інсулінотерапією, підвищений ризик онкологічних захворювань в 2,4 рази. 

6. За результатами епідеміологічного дослідження доведено підвищений ризик 

смертності до 1-го року у жінок, хворих на ЦД 2 типу з онкологічними 

захворюваннями молочної залози та тіла матки в 2 рази. Встановлено 

залежність виживання хворих від локалізації та стадії злоякісних 

новоутворень. Найменше виживання мали хворі із злоякісними пухлинами 

підшлункової залози, легень та шлунку. Доведено негативний вплив 

цукрознижувальної терапії, яка включала препарати, що збільшують вміст 
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інсуліну в крові на виживання хворих із злоякісними новоутвореннями тіла 

матки І стадії (p<0,05) та підшлункової залози ІІІ стадії (p<0,05). Доведено 

менше виживання пацієнтів із злоякісними пухлинами тіла матки ІІ стадії з 

рівнем HbA1c > 8,0% (p<0,05), проте довше виживання хворих на рак 

підшлункової залози ІІІ стадії (p<0,05); виявлено негативний вплив 

тривалості ЦД на виживання хворих з колоректальним раком ІІ стадії 

(p<0,05). 

7. Згідно з отриманими нами результатами, в пацієнтів з ЦД 2 типу, 

онкологічними захворюваннями та з поєднанням обох патологій виявлено 

збільшення вмісту позаклітинних активаторів інсулінового сигналінгу: 

інсуліну (в пацієнтів з ожирінням) та IGF-1, у порівнянні з показниками 

контрольної групи. Пряма кореляція вмісту інсуліну в крові з ІМТ доводить 

потенційну роль ожиріння як чинника онкогенезу. В хворих на ЦД 2 типу 

встановлено пряму залежність вмісту інсуліну від тривалості діабету, 

достовірне зростання частоти застосування секретагогів та інсулінотерапії у 

хворих із більшою тривалістю ЦД, що може свідчити про можливий вплив 

ятрогенної гіперінсулінемії на розвиток ожиріння, а також її роль як 

чинника онкогенезу. Наведені дані визначають важливість лабораторно-

обґрунтованого застосування препаратів, які збільшують вміст інсуліну в 

крові за ЦД 2 типу, особливо в хворих з ожирінням. 

8. У хворих на ЦД 2 типу, як і в пацієнтів із злоякісними захворюваннями, 

доведено гіперактивацію однієї із внутрішньоклітинних систем регуляції 

метаболізму та онкогенезу – сигнального шляху PI3K/Akt/mTOR на основі 

підвищеного вмісту фосфорильованої протеїнкінази p70S6K (Thr389) і 

фосфорильованого PRAS40 (pT246) – природного інгібітора mTORC1. В 

хворих із поєднанням ЦД 2 типу та онкологічних захворювань 

спостерігалось пригнічення PI3K/Akt/mTOR. Виявлена в хворих на ЦД 2 

типу відсутність mTORC2-опосередкованої гіперактивації протеїнкінази 

Akt (Ser473), при підвищенні вмісту фосфорильованого PRAS40 (pT246) 

доводить PDK-1 залежну активацію Akt (Thr308) та підтверджує гіпотезу 

реципрокного фосфорилювання Akt за обома залишками.  
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9. За результатами дослідження доведено здатність метформіну впливати на 

стан PRAS40 та пригнічувати mTORC1-опосередковану активацію p70S6K, 

відповідальну за чутливість до інсуліну та проліферативні процеси у хворих 

на ЦД 2 типу, що обґрунтовує доцільність використання препарату для 

профілактики злоякісних новоутворень за ЦД 2 типу. 

10. Виявлена в пацієнтів досліджуваних груп та здорових осіб пряма кореляція 

вмісту фосфорильованих Akt (Ser473), p70S6K (Thr389) та PRAS40 (pT246) 

з ІМТ, рівнями інсуліну та IGF-1 доводить роль ожиріння і ростових 

факторів в активації PI3K/Akt/mTOR, а пряма кореляція фосфорильованих 

PRAS40 та p70S6k із HbA1c – вплив гіперглікемії на опосередковану 

mTORC1 активацію процесів онкогенезу за ЦД 2 типу. 

11. За результатами дослідження розроблений спосіб оцінки активації процесів 

онкогенезу, опосередкованих через PI3K/Akt/mTOR у хворих на ЦД 2 типу. 

Використання цього методу надасть можливість визначати активність даної 

сигнальної системи та слугуватиме обґрунтуванням необхідності корекції 

метаболічних порушень для профілактики злоякісних новоутворень. 

12. Використовуючи результати епідеміологічного дослідження, створено 

математичні моделі для розрахунку прогнозованого ризику злоякісних 

захворювань, найчастіше діагностованих у хворих на ЦД 2 типу: молочної 

залози, тіла матки, підшлункової залози і колоректального раку з 

використанням рівнянь логістичної регресії та логістичного перетворення. 

Середній та високий ступінь прогнозованого ризику, підтверджений 

індексом Y = 0,4 – 1 слід вважати показанням для додаткового обстеження 

та моніторингу хворих на ЦД 2 типу щодо вказаних форм раку, а також є 

підґрунтям для корекції показників, які впливають на даний ризик (ІМТ, 

рівень HbA1c, схема цукрознижувальної терапії). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. З огляду на високу частоту онкологічних захворювань молочної залози, тіла 

матки, підшлункової залози та колоректального раку, в хворих на цукровий 

діабет 2 типу рекомендовано визначати індивідуальний прогнозований 

ризик розвитку злоякісних пухлин вказаних локалізацій. За виявлення 

середнього та високого ступеню ризику, пацієнтам рекомендовано скринінг 

даних форм раку.  

2. У пацієнтів із вперше виявленим ЦД 2 типу у віці понад 50 років, без 

ожиріння та гіперінсулінемії, за потреби раннього призначення монотерапії 

секретагогами та інсулінотерапії для корекції гіперглікемії, необхідно 

проводити скринінг раку підшлункової залози та диференційну діагностику 

ЦД 2 типу і вторинного T3сDM. 

3. З огляду на доведений, асоційований з ожирінням та впливом 

інсулінотерапії ризик розвитку онкологічних захворювань у хворих на ЦД 2 

типу, інтенсифікація цукрознижувальної терапії має відбуватися після 

оцінки та визначення походження гіперінсулінемії, інсулінорезистентності 

та ожиріння з урахуванням лабораторних показників, які відображають 

ступінь позаклітинного впливу на активацію сигнального шляху 

PI3K/Akt/mTOR, залученого до регуляції метаболізму і канцерогенезу 

(інсуліну та IGF-1).  

4. Інтенсифікація цукрознижувальної терапії у хворих на ЦД 2 типу з 

ожирінням повинна включати препарати, дія яких спрямована на корекцію 

маси тіла пацієнтів, для зменшення впливу чинників онкогенезу, 

опосередкованих ожирінням.  

5. Профілактика онкологічних захворювань у хворих на ЦД 2 типу має 

ґрунтуватися на обізнаності пацієнтів щодо ролі ожиріння, гіперглікемії, 

гіперінсулінемії та інших метаболічних порушень як потенційних чинників 

онкогенезу, що підтверджує необхідність інформування пацієнтів, зокрема в 

«Школах діабету» лікувально-оздоровчих закладів. 
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6. Для запобігання розвитку злоякісних новоутворень інсулінотерапія хворих з 

ЦД 2 типу повинна передбачати застосування індивідуальних фізіологічно 

обґрунтованих доз інсуліну з урахуванням особливостей дії певних видів 

інсулінів та індивідуальних порушень фаз секреції інсуліну. В хворих з 

ожирінням за потреби інсулінотерапії, рекомендовано додаткове 

використання цукрознижувальних засобів з механізмом дії, спрямованим на 

зменшення проліферативних ефектів інсуліну.  

7. З огляду на здатність метформіну пригнічувати гіперактивацію інсулінового 

сигналінгу, задіяного в онкогенезі, застосування препарату можна 

розглядати як метод додаткової профілактики розвитку злоякісних пухлин у 

хворих на ЦД 2 типу.  

8. Для додаткового вивчення механізмів канцерогенезу, пов’язаних із впливом 

цукрознижувальних препаратів, доцільно створити систему реєстрації 

випадків онкологічних захворювань та обліку цукрознижувальної терапії у 

хворих на ЦД 2 типу.  
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Додаток А 

 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації: 

 

1. Вацеба ТС, Соколова ЛК. Патогенетичні механізми онкогенезу на тлі 

цукрового діабету та аналіз онкологічної захворюваності пацієнтів із 

цукровим діабетом у Прикарпатському регіоні Ендокринологія. 

2018;23(2):128-137. (Особистий внесок – вивчення літератури за темою, 

збір даних для епідеміологічного дослідження, їх аналіз, статистична 

оцінка та клінічна інтерпретація, підготовка статті до друку). 

2. Vatseba TS, Sokolova LK, Pushkarev VV, Kovzun OI, Pushkarev VM, Tronko 
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407 
  

 

(Особистий внесок – вивчення літератури за темою, обстеження 

пацієнтів, аналіз, статистична оцінка та клінічна інтерпретація 
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епідеміологічного дослідження, їх аналіз, статистична оцінка та клінічна 
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9. Vatseba TS. The role of insulin, IGF-1 and PRAS40 in the processes of 
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вивчення літератури за темою, обстеження пацієнтів, аналіз, 
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12. Вацеба ТС, Соколова ЛК, Кузенко РТ. Епідеміологія раку підшлункової 

залози у хворих з цукровим діабетом 2 типу в  Івано-Франківській області. 

Проблеми ендокринної патології. 2020;71(1):14-23. (Особистий внесок – 

вивчення літератури за темою, збір даних для епідеміологічного 
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13. Vatseba TS. Obesity, hyperinsulinemia, IGF-1, and hyperglycemia as risk factors 
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15. Vatseba TS. Study of insulin resistance in patients with cancer. Архів клінічної 

медицини. 2020;26(2):15-19. (Особистий внесок – вивчення літератури за 

темою, обстеження пацієнтів, аналіз, статистична оцінка та клінічна 

інтерпретація результатів дослідження,  підготовка статті до друку). 

16. Vatseba TS,  Sokolova LK, Pushkarev VM, Koshel NM. Study of the association 
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between antihyperglycemic therapy and cancer in patients with type 2 diabetes. 

Галицький лікарський вісник. 2020;27(3):43-47. (Особистий внесок – 

вивчення літератури за темою, збір даних для епідеміологічного 

дослідження, їх аналіз, статистична оцінка та клінічна інтерпретація, 

підготовка статті до друку). 

17. Vatseba TS, Sokolova LK, Pushkarev VM. Colorectal cancer and pancreatic 

cancer by type 2 diabetes mellitus. Influence of insulin therapy. Клінічна 

ендокринологія і ендокринна хірургія. 2020:71(3):38-46. (Особистий внесок 

– вивчення літератури за темою, збір даних для епідеміологічного 

дослідження, їх аналіз, статистична оцінка та клінічна інтерпретація, 

підготовка статті до друку). 

18. Vatseba TS. Insulin resistance in patients with pancreatic and colorectal cancer 

diagnosed against the background of type 2 diabetes mellitus Арт-медицина. 

2020;16(4):21-28. (Особистий внесок – вивчення літератури за темою, 

обстеження пацієнтів, аналіз, статистична оцінка та клінічна 

інтерпретація результатів дослідження,  підготовка статті до друку). 

19. Vatseba TS.  Cancer of the organs of the reproductive system in women with type 

2 diabetes. Effects of antidiabetic therapy. Wiadomości Lekarskie. 

2020;73(5):967-971. (Особистий внесок – вивчення літератури за темою, 

збір даних для епідеміологічного дослідження, їх аналіз, статистична 

оцінка та клінічна інтерпретація, підготовка статті до друку). 

20. Vatseba TS, Sokolova LK, Pushkarev VM, Kovzun OI, Guda BB, Pushkarev VV, 

Tronko MD, Skrypnyk NV, Zaіats LM. Activation of the 

PI3K/Akt/mTOR/p70S6K1 signaling cascade in peripheral blood mononuclear 

cells in patients with type 2 diabetes. Akt phosphorylation reciprocity. Ukrainian 

Biochemical Journal. 2020;92(6):54-59. (Особистий внесок – вивчення 

літератури за темою, обстеження хворих, узагальнення результатів 

обстеження, статистична обробка матеріалу, допомога у підготовці 

статті до друку). 

21. Вацеба ТС, Соколова ЛК, Кошель НМ. Оцінка прогнозованого ризику 
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онкологічних захворювань у хворих на цукровий діабет 2 типу. 

Міжнародний ендокринологічний журнал. 2021;17(1):108-113. (Особистий 

внесок – вивчення літератури за темою, збір даних для епідеміологічного 

дослідження, підготовка даних для статистичного аналізу, клінічна 

інтерпретація результатів, підготовка статті до друку). 
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(Особистий внесок – вивчення літератури за темою). 

23. Вацеба ТС, Соколова ЛК, Семенів ІП. Ризик раку передміхурової залози у 

пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу. Одеський медичний журнал. 

2018;167(3):41-45. (Особистий внесок – вивчення літератури за темою, 

збір даних для епідеміологічного дослідження, їх аналіз, статистична 

оцінка та клінічна інтерпретація, підготовка статті до друку). 

24. Vatseba TS, Sokolova LK, Pushkarev VV, Kovzun OI, Pushkarev VM, 

Guda BB, Tronko MD. Phosphorylation of protein kinase Akt by mTORC2 in 
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of Endocrinology Research. 2019;1(1):8-12. (Особистий внесок – вивчення 

літератури за темою, обстеження хворих, узагальнення результатів 

обстеження, статистична обробка матеріалу). 

25. Вацеба ТС, Соколова ЛК, Пушкарьов ВВ, Ковзун ОІ, Гуда ББ, Пушкарьов 

ВМ, Тронько МД. Фосфорилювання PRAS40 у лейкоцитах хворих на рак та 

діабет. Доповіді НАН України. 2019;5:102-107. (Особистий внесок – 

вивчення літератури за темою, обстеження хворих, узагальнення 

результатів обстеження, статистична обробка матеріалу). 

26. Vatseba T.S., Sokolova L.K., Pushkarev V.V., Kovzun O.I., Guda B.B., 
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Pushkarev V.M., Tronko M.D. Activation of the PI3K/Akt/mTOR/p70S6K1 
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with Insulin and Insulin-Like Growth Factor Levels in the Blood of Patients with 
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клітинах крові хворих на рак та діабет. Доповіді НАН України. 2019;9:99-

104. (Особистий внесок – вивчення літератури за темою, обстеження 

хворих, узагальнення результатів обстеження, статистична обробка 

матеріалу). 

28. Вацеба ТС, Соколова ЛК, Пушкарьов ВМ. Вплив ожиріння на формування 

онкологічного ризику у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу (огляд 

літератури). Міжнародний ендокринологічний журнал. 2020;16(2):161-167. 
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MD. The activation of mTORC1 in leukocytes of patients with cancer and 

diabetes. Матеріали 79 наукової сесії Американської Діабетичної Асоціації 

(АДА); 2019 червень 07-11; Сан-Франциско, США. Тези. (Особистий 
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типу. Матеріали Міжнародної конференції до Всесвітнього дня здоров'я; 

2021 квітень 2;  Київ. Клінічна та профілактична медицина. 2021; 1(15):104. 

Тези. (Особистий внесок – проведено збір даних для епідеміологічного 

дослідження, їх аналіз, статистична оцінка та клінічна інтерпретація, 

підготовка тез до друку). 

 

Доповіді, які засвідчують апробацію результатів дисертації: 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Cучасні стандарти діагностики та лікування захворювань внутрішніх 

органів» (Івано-Франківськ, 11 квітня 2019 р., форма участі – усна 

доповідь). Тема доповіді: «Дослідження активності сигнального шляху 

PI3K/Akt/mTOR в одноядерних клітинах крові у хворих на рак та цукровий 

діабет 2 типу».  

2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань» 

(Львів, 31 травня - 1 червня 2019р., форма участі – усна доповідь). Тема 
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доповіді: «Особливості ведення жінок з онкологічними захворюваннями 

репродуктивної системи та цукровим діабетом». 

3. 79-та наукова сесія Американської Діабетичної Асоціації (АДА) (Сан-

Франциско, 07-11 червня 2019 р., форма участі –  стендова доповідь, постер 

№ 487-P). Назва стендової доповіді: «The activation of mTORC1 in leukocytes 

of patients with cancer and diabetes». 

4. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіологічні та 

клінічні аспекти ендокринної патології» (м. Яремча, 17-18 жовтня 2019р., 

форма участі – усна доповідь). Тема доповіді: «Цукровий діабет 2 типу і 

рак: від дисметаболізму до онкогенезу». 

5. ІХ з`їзд ендокринологів (Харків, 19-22 листопада 2019 р., форма участі – 

публікація 2-х тез, усна доповідь). Тема доповіді: «Епідеміологія 

онкологічних захворювань у хворих на цукровий діабет у Прикарпатському 

регіоні». 

6. Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція “Жіноче 

здоров`я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” 

(Тернопіль, 27-28 лютого 2020 р., форма участі –  усна доповідь). Тема 

доповіді: «Епідеміологія та ризик онкологічних захворювань органів 

репродуктивної системи у жінок з цукровим діабетом 2 типу». 
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Додаток Б1 
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Додаток Б2

 

Примітка: кінцевий розрахунок коефіцієнта Y передбачає застосування формули логіт-перетворення: 1/(1+2,71^(-Y))  
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                                                            Додаток В1 
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Додаток В2 
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Додаток В3 
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Додаток В4 
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Додаток В5 
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Додаток В6 
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Додаток В7 

 

 

 

 

 



424 
  

 

Додаток В8 
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Додаток В9 
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Додаток В10 
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Додаток В11 
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Додаток В12 

 

 

 

 


