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КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ТИПУ 2: 

РОЛЬ ГІПОГЛІКЕМІЗУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ 
 

Пашковська Н.В. 
 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна 

 

Подовження тривалості життя і постаріння населення нашої планети 

призвело до зростання числа осіб з когнітивними порушеннями, зокрема з 

деменцією, що становить надзвичайно важливу медико-соціальну проблему 

через необхідність постійного фізичного, психологічного догляду за хворими 

та значних економічних витрат. За даними Всесвітньої організації охорони 

здоров'я в світі налічується майже 47,5 мільйона хворих на деменцію, при 

цьому щорічно реєструється близько 10 мільйонів нових випадків 

захворювання. Прогнози на майбутнє досить невтішні: до 2030 року 

очікується зростання кількості хворих до 75 мільйонів, а до 2050 року – до 

135 мільйонів [1]. 

Останнім часом з’явилися переконливі докази того, що цукровий діабет 

(ЦД), насамперед, типу 2, є незалежним чинником розвитку когнітивних 

порушень та асоціюється із підвищеним ризиком розвитку слабоумства, 

основними причинами якого є хвороба Альцгеймера та судинна деменція [2]. 

Результати епідеміологічних, візуалізаційних та аутопсичних 

досліджень показали наявність як цереброваскулярних, так і 

нейродегенеративних механізмів уражень головного мозку при ЦД. За 

даними ряду масштабних проспективних досліджень ризик розвитку 

деменції у пацієнтів з ЦД типу 2 підвищується в 1,6-2 раза, при цьому ризик 

судинної деменції зростає у 2-2,6 раза, а хвороби Альцгеймера – приблизно в 

1,5 раза [3,4].  

Останнім часом наголошується на тому, що ЦД типу 2 притаманний 

розвиток деменції змішаного типу – судинної та альцгеймеровської. Також 

зазначається, що наявність ЦД асоціюється з деменціями інших типів, 

зокрема при хворобі Паркінсона й Гентінгтона [5]. 

Крім того, встановлено, що ЦД типу 2 також може впливати на 

поширеність помірних когнітивних порушень, які вважаються доклінічною 

стадією деменції. При цьому прогнозується, що зростання кількості хворих 

на ЦД типу 2 та постаріння населення сприятимуть подальшому збільшенню 

цих показників [6]. 



 

 

 

6 

У свою чергу, порушення когнітивної сфери при ЦД перешкоджають 

адаптації хворого, негативно впливають на комплаєнс, погіршують 

виконання лікувальних рекомендацій, зокрема щодо дієти, прийому 

пероральних гіпоглікемізувальних препаратів, інсулінотерапії, самоконтролю 

тощо, що унеможливлює задовільну компенсацію захворювання та становить 

серйозну загрозу щодо виникнення епізодів гіпоглікемії та фатальних 

наслідків. 

Незважаючи на прогрес сучасної медичної науки, на сьогоднішній день 

практично не існує ефективних методів лікування когнітивних розладів, тому 

особливого значення набуває розробка заходів їх попередження. З огляду на 

це необхідне встановлення чинників ризику та механізмів розвитку 

когнітивних порушень з метою їх модифікації та розробки ефективної 

терапії. 

Механізми, які лежать в основі когнітивної дисфункції при ЦД типу 2, 

на сьогодні повністю не розкриті, водночас висунуто ряд переконливих 

гіпотез щодо формування як судинних, так і метаболічних порушень.  

До чинників розвитку когнітивної дисфункції при ЦД 2 відносять 

гіпер- та гіпоглікемію, гіперінсулінемію, інсулінорезистентність головного 

мозку, формування кінцевих продуктів глікації, конкуренцію інсулін-

деградувального ферменту із пригніченням деградації β-амілоїдних пептидів, 

мікро- та макроваскулярні церебральні порушення, запалення, гострі 

порушення мозкового кровообігу (ГПМК) тощо. Зрештою, цілком імовірно, 

що причина багатофакторна, однак провідна роль належить хронічній 

гіперглікемії та інсулінорезистентності [7]. 

Впродовж тривалого часу вважалося, що інсулінові сигнальні 

механізми реалізуються переважно на периферії, водночас на сьогодні 

остаточно з‘ясовано, що цей гормон має нейромодулювальну дію в мозку. 

Сигналізація інсуліну бере участь у численних церебральних функціях, 

включаючи пізнання та пам'ять. Доведено, що інсулін безпосередньо 

забезпечує метаболізм глюкози в структурах ЦНС [8].  

У головному мозку інсулін та інсуліноподібний фактор росту (IGF) 

швидко зв'язуються з тирозінкіназними рецепторами, IGF-рецепторами і 

рецепторами інсуліну за рахунок високого ступеня ідентичності. Інсулінові 

рецептори локалізуються в певних відділах головного мозку, а саме в 

нюховій цибулині, корі головного мозку, гіпоталамусі, мигдалику і 

смугастому тілі, але найвища їх концентрація – в гіпокампі, який відповідає 

за мнестичні функції. Зв'язування інсуліну із субстратом рецепторів 

призводить до його аутофосфорилювання, що ініціює активацію 
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фосфатидилінозитол-3-кінази, яка стимулює вироблення протеїнкінази B і 

інгібування кінази глікогенсинтази-3. Все це забезпечує 

мембраностабілізувальну дію за рахунок пригнічення продукції вільних 

радикалів [9]. 

Доведено, що стимульований інсуліном транспорт глюкози в нейрони 

збільшує активність холінергічних синапсів в ЦНС, які створюють субстрат 

до реалізації вищих мозкових функцій. У свою чергу, експериментальний ЦД 

у тварин сприяє зниженню нейропластичності в нейронах гіпокампа на тлі 

порушення глутаматної нейротрансмісії внаслідок зменшення щільності 

NMDA-рецепторів [10].  

Провідним чинником розвитку когнітивних порушень при ЦД є 

хронічна гіперглікемія, зі ступенем прояву якої асоціюється когнітивний 

дефіцит. Результатами багатьох досліджень у хворих на ЦД обох типів 

продемонстрований тісний зв’язок рівня глікемії та глікованого гемоглобіну 

(НbА1с) з порушеннями вищих мозкових функцій. Також встановлено, що 

більш високий рівень середньодобової глікемії пов‘язаний із підвищеним 

ризиком деменції [11, 12]. Негативну кореляцію з когнітивними функціями 

виявляє й показник постпрандіальної глікемії. Тому, на думку науковців, 

кращий контроль рівня глюкози в крові є необхідним для профілактики 

пацієнтів з ЦД типу 2 із розвитку когнітивних порушень [13, 14]. 

У хворих на ЦД типу 2 також встановлена негативна кореляція між 

показниками когнітивних функцій та рівнями інсуліну, С-пептиду та 

індексом HOMA, що вказує на роль інсулінорезистентності та 

гіперінсулінемії у розвитку церебральних порушень при цьому захворюванні 

[15, 16]. 

Таким чином, гіперглікемія, активуючи процеси вільнорадикального 

окиснення та неферментативного глікозилювання білків, поліоловий шлях 

метаболізму глюкози, утворення кінцевих продуктів глікації веде до 

ендотеліальної дисфункції, гемореологічних порушень із розвитком 

мікроваскулярних уражень головного мозку, а наявність 

інсулінорезистентності та гіперінсулінемії додатково сприяють розвитку 

дисліпідемії, артеріальної гіпертензії та церебрального атеросклерозу, що 

загалом спричиняє розвиток церебральних уражень [17].  

На сьогодні існують переконливі докази того, що надзвичайно 

важливим чинником розвитку та прогресування когнітивних дисфункцій є 

гіпоглікемія, оскільки нормальне функціонування головного мозку 

безпосередньо залежить від рівня глюкози у якості основного джерела енергії 

для забезпечення церебрального метаболізму. Гостра гіпоглікемія, окрім 
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нейроглікопенічних реакцій, провокує серцево-судинні кризи і 

гемореологічні порушення на тлі активації симпатоадреналової системи і 

гормональної дизрегуляції. При цьому гемодинамічні і гемореологічні 

порушення, що розвиваються на тлі ендотеліальної дисфункції, 

оксидативний стрес, порушення з боку цитокінової ланки імунної регуляції, 

активація чинників апоптозу тощо підвищують ризик локальних вогнищ 

тканинної ішемії і маніфестних судинних подій [18]. 

За даними експериментальних досліджень гіпоглікемія призводить до 

некрозу нейронів в гіпокампі і кіркових ділянках, а повторні гіпоглікемії 

можуть привести до синаптичної дисфункції, навіть при відсутності загибелі 

нейронів [19]. 

Водночас результати досліджень щодо встановлення зв‘язку ризику 

розвитку когнітивних порушень від частоти і тяжкості гіпоглікемічних 

епізодів є суперечливими. За одними даними, у пацієнтів з поодинокими або 

множинними епізодами гіпоглікемій відмічалося пропорційне збільшення 

ризику розвитку деменції [20, 21]. Інше перспективне дослідження (The 

Edinburgh Type 2 Diabetes Study) показало, що як анамнез гіпоглікемії, так й 

інцидент гіпоглікемії пов‘язані із вираженою когнітивною дисфункцією [22]. 

У свою чергу, порушення когнітивних функцій підвищує ризик 

виникнення гіпоглікемії у зв’язку із поганою комплаєнтністю пацієнтів, що 

супроводжується дієтичними порушеннями, передозуванням 

гіпоглікемізувальних засобів тощо. Так, в дослідженні ADVANCE тяжка 

когнітивна дисфункція, що встановлювалася за результатами проведення 

тесту MMSE, сприяла значному (більш, ніж удвічі) підвищенню ризику 

гіпоглікемій [23]. 

При цьому зазначається, що наявність когнітивних порушень 

перешкоджає своєчасному розпізнаванню хворим гіпоглікемій, можливості 

надання своєчасної та адекватної медичної допомоги, становить небезпеку 

щодо виникнення тяжких гіпоглікемічних епізодів і різноманітних 

ускладнень (падіння, розвитку гострих серцево-судинних подій тощо), що 

загрожують фатальними наслідками. Так, у когорті GERODIAB рівень 

смертності був у два рази вище у пацієнтів з MMSE балами <24 у порівнянні 

з особами з MMSE балами > 24 після 2 -х років спостереження [24]. 

Дослідження останніх років показують, що когнітивна дисфункція при 

ЦД типу 2 на тлі хвороби Альцгеймера може бути пов'язана з 

інсулінорезистентністю головного мозку, яка призводить до 

нейродегенерації, що дозволило науковцям умовно вважати деменцію 

своєрідним «діабетом мозку» або «діабетом типу 3» [16, 25].  
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Дана гіпотеза підтверджується тим, що рівень інсуліну та кількість 

інсулінових рецепторів у пацієнтів з хворобою Альцгеймера, особливо в 

ділянках мозку, що пов'язані з навчанням і пам'яттю, є значно більшими, ніж 

у здорових осіб. Як вже зазначалося, інсулін та його сигнальні шляхи не 

тільки регулюють метаболізм глюкози та енергії, але також модулюють 

навчання та пам'ять. Оскільки структури, пов'язані з пізнанням, такі як 

гіпокамп та енторинальна кора, мають високу щільність рецепторів інсуліну і 

можуть місцево виробляти інсулін, перешкода на будь-якому шляху 

сигналізації інсуліну може призвести до когнітивної дисфункції, більша 

частина якої пов'язана з пам'яттю, увагою та виконавчими функціями [26]. 

Експериментальні дослідження показали, що зумовлена 

інсулінорезистентністю надмірна активація білків сигнального шляху 

інсуліну в головному мозку викликає утворення амілоїдних бляшок, які 

негативно впливають як на короткочасну, так і на довгострокову пам'ять, а 

також на пізнавальну функцію. При цьому відбувається порушення передачі 

сигналів каскаду реакцій, включаючи інгібування фосфатидилінозитид-3 

кінази, протеїнкінази В і активації 3-кінази глікогенсинтази, яка індукує 

гіперфосфорилювання тау-білка, накопичення олігомерів і окиснювальний 

стрес, що призводить до мітохондріальної дисфункції, апоптозу, секреції 

прозапальних цитокінів та нейродегенерації [27, 28]. 

Підтвердженням цього є той факт, що на розтині у померлих від 

хвороби Альцгеймера спостерігається зниження експресії генів, що кодують 

білки сигналізації циклу інсуліну і більш низький рівень з декількох білків 

цього шляху [29]. Крім того, у бляшках, що виникають при хворобі 

Альцгеймера та нейрофібрилярних клубках, міститься глікований білок, 

утворення якого може бути спровоковано неможливістю реалізації дії 

інсуліну [30].  

Внаслідок зумовлених ЦД судинних та обмінних порушень 

відбувається поступове зменшення сірої речовини головного мозку, зміни її 

мікроструктури й атрофія білої речовини. 

Як показали результати численних досліджень, у хворих на ЦД типу 2 

ступінь когнітивних порушень асоціюється не тільки з показниками 

вуглеводного обміну, а й наявністю артеріальної гіпертензії, дисліпідемією 

та гострими порушеннями мозкового кровообігу в анамнезі. При цьому 

ризик розвитку когнітивних розладів зберігається навіть за умов корекції 

ряду його чинників, таких як артеріальна гіпертензія та дисліпідемія, що 

може бути свідченням визначальної ролі порушень вуглеводного обміну 
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(хронічної гіперглікемії, інсулінорезистентності, гіпернісулінемії, 

гіпоглікемії) у формуванні діабетичних церебральних порушень [31, 32]. 

Оскільки хронічна гіперглікемія відіграє провідну роль у розвитку 

церебральних діабетичних порушень, запорукою попередження розвитку та 

прогресування когнітивних розладів при ЦД є задовільний глікемічний 

контроль. Водночас питання переваг максимальної компенсації ЦД типу 2 є 

суперечливим. Так, у ряді досліджень задовільний глікемічний контроль 

асоціювався з менш вираженими когнітивними порушеннями [33, 34]. На 

відміну від цього, в дослідженні ACCORD MIND, яке проводилося у 52 

клінічних центрах Північної Америки із залученням близько 3000 хворих на 

ЦД типу 2, продемонстровано, що активний контроль глікемії не пов'язаний з 

покращанням когнітивних результатів у хворих на ЦД типу 2 [35]. Крім того, 

такий підхід може бути небезпечний в аспекті ризику гіпоглікемічних 

реакцій, які негативно позначаються на когнітивних функціях [19-23]. 

Зважаючи на все вищевикладене, стратегія лікування і профілактики 

когнітивних порушень при ЦД повинна бути індивідуалізована таким чином, 

щоб звести до мінімуму виникнення як гіперглікемії, так і гіпоглікемії, а 

також бути ефективною в аспекті попередження судинних ускладнень. 

Останнім часом широко вивчається питання впливу виду 

гіпоглікемізувальної терапії на когнітивні функції пацієнтів з різними 

варіантами когнітивних порушень і деменції (судинного або 

нейродегенеративного генезу).  

На сьогодні використовують понад 10 груп цукрознижувальних 

препаратів, серед яких як традиційні, що застосовуються впродовж багатьох 

десятиліть (інсуліни, бігуаніди, похідні сульфонілсечовини, тіозолідиндіони), 

так і нові (агоністи глюкагоноподобного пептиду 1-ГПП-1, інгібітори 

діпептіділпептідази 4-ДПП-4, інгібітори натрій залежного котранспортера 

глюкози 2-го типу – НЗКТ2), механізми дії яких і віддаленні наслідки 

застосування є до кінця не вивченими. 

 

Сенситайзери інсуліну 

Метформін 

Оскільки результати багатьох досліджень надали переконливі докази 

ролі інсулінорезистентності у розвитку когнітивних порушень при ЦД типу 

2, найбільш перспективними цукрознижувальними засобами для 

попередження їх розвитку визнані препарати з групи сенситайзерів інсуліну. 

На сьогоднішній день згідно з рекомендаціями авторитетних 

лікарських організацій, зокрема Американської діабетичної асоціації та 
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Європейської асоціації з вивчення діабету (ADA/EASD), засобом першого 

вибору для терапії ЦД 2-го типу визнаний метформін [36]. Введений в 

клінічну практику близько 60 років назад, метформін на сьогоднішній день є 

препаратом, що є найбільш дослідженим і найбільш часто призначається 

серед протидіабетичних засобів [37].  

У більшості клінічних рекомендацій підкреслюється важливість терапії 

цим препаратом у якості стартової. Застосування цього препарату дозволяє 

знизити концентрацію глюкози в крові на 20%, а вміст НbА1с в середньому 

на 1,5% від вихідного у пацієнтів з надмірною масою тіла, включених з 

метою інтенсивного контролю глікемії в дослідження UKPDS (UK 

Prospective Diabetes Study). Завдяки терапії метформіном було досягнуто 

значне зниження ризику розвитку макросудинних діабетичних ускладнень, 

включаючи смерть з причини діабету, смерть від будь-якої причини, будь-

яких пов'язаних з діабетом кінцевих точок. Це єдиний препарат, що знижує 

ризик смертності від інфаркту міокарда на 39%, а інсульту – на 41%. Завдяки 

цьому метформін включено до переліку життєво важливих лікарських 

препаратів, затверджених Всесвітньою організацією охорони здоров'я [38, 

39]. 

Оригінальний метформін є першим пероральним цукрознижувальних 

препаратом, який серед схвалених в Європі засобів призначається також для 

запобігання ускладнень діабету. 

Основним у механізмі дії метформіну є зменшення продукції глюкози 

печінкою, що корелює зі зниженням рівня глікемії. Під впливом метформіну 

спостерігається підвищення числа і афінності рецепторів інсуліну, 

відбувається стимуляція тирозинкіназної активності інсулінового рецептора, 

а також експресії і активності транспортерів глюкози, їх транслокація з 

внутрішньоклітинного пулу на клітинну мембрану. Перераховані вище 

процеси призводять до збільшення поглинання глюкози органами-мішенями 

інсуліну – печінкою, м'язовою та жировою тканинами, активації синтезу 

печінкового глікогену. Препарат впливає на всмоктування вуглеводів в 

шлунково-кишковому тракті, сповільнюючи його швидкість, що дозволяє 

знизити постпрандіальну глікемію. Також вважають, що один із механізмів 

анорексигенної дії метформіну пов'язаний з впливом препарату на 

метаболізм ГПП-1, що регулює харчову поведінку [40].  

Встановлений активувальний вплив метформіну на клітинний фермент 

АМФ-киназу, яка відіграє ключову роль в перенесенні глюкози через 

мембрану за допомогою GLUT4 і окиснення вільних жирних кислот, що 
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відповідає ефекту обмеження калорійності харчування та уповільнює 

біологічне старіння [41, 42]. 

Препарат також володіє гіполіпідемічною дією, зменшує рівень вільних 

жирних кислот і їх окиснення в тканинах, рівень загального холестерину, 

тригліцеридів і ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності, а також 

знижує проникнення ліпідів в клітинні і позаклітинні компоненти 

атероматозних бляшок. Підтверджено позитивний вплив метформіну на 

функцію ендотелію та діастолічну дисфункцію. Також метформін знижує 

глікацію, реактивний окиснювальний стрес і агрегацію тромбоцитів, 

уповільнює диференціацію моноцитів в макрофаги в судинній стінці, що 

дозволяє покращити релаксацію судин і спричиняє гіпотензивну дію [40, 43]. 

Численними дослідженнями також доведена протионкогенна, 

кардіопротективна, нейропротективна дія препарату та ефективність його 

застосування при синдромі полікістозних яєчників [43]. 

Оскільки метформін може впливати на обмін речовин та клітинні 

процеси, що пов'язані з розвитком вікових захворювань, його вважають 

найбільш перспективним геропротектором. З огляду на це, на сьогодні 

розпочаті клінічні випробування (Metformin in Longevity Study (MILES) і 

Targeting Aging with Metformin (TAME), метою яких є вивчення впливу 

метформіну на старіння [44, 45]. 

Таким чином, метформін володіє унікальними плейотропними 

ефектами, що впливають на основні патогенетичні ланки розвитку 

церебральних діабетичних уражень: хронічну гіперглікемію, 

інсулінорезистентність, гіперінсулінемію, інкретиновий дефіцит, 

гіперліпідемію, запалення судинної стінки і ендотеліальну дисфункцію, 

оксидативний стрес, порушення реологічних властивостей крові, 

попереджає розвиток ГПМК і володіє високим спектром безпеки щодо 

виникнення гіпоглікемічних реакцій. Тому останнім часом зусилля науковців 

спрямовані на встановлення ролі метформіну в лікуванні захворювань, що 

супроводжуються зниженням когнітивних функцій. 

Результати досліджень останніх років довели, що окрім перерахованих 

механізмів, метформін володіє цілим спектром нейроспецифічних 

властивостей, що загалом попереджають прогресування діабетичних 

церебральних порушень та забезпечують ноотропний ефект. 

Доведено, що метформін проникає через гематоенцефалічний бар’єр і 

може безпосередньо діяти на ЦНС [46]. 

Насамперед зазначається нейропротективна активність метформіну, 

яка забезпечується за рахунок активації AMPK-залежних шляхів у нервових 
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стовбурових клітинах людини, що спричиняє посилення ангіогенезу, 

нейрогенезу та індукції аутофагії [47-50]. Доведено, що на тлі застосування 

препарату відмічається збільшення нейротрофічних факторів у головному 

мозку, а інтенсивність нейрогенезу у гіпокампі зростає удвічі [51]. 

Як показали результати експериментальних досліджень, метформін 

зменшує апоптоз нейроцитів [52].Також існують дані, що застосування 

метформіну запобігає дисфункції мітохондрій головного мозку [53].  

Дослідження останніх років показали, що цей препарат ефективно 

пригнічує утворення бета-амілоїду й попереджає розвиток і прогресування 

хвороби Альцгеймера [54]. Показано, що на тлі застосування метформіну 

виявлено значне погіршення експресії та активності бета-секретази (Beta-site 

APP-cleaving enzyme 1, BACE1) – аспартатної протеази, найбільш відомої 

своєю участю в утворенні бета-амілоїду, що веде до зменшення утворення 

продуктів розщеплення BACE1 та продукування Aβ (β-амілоїду) [55]. 

На особливу увагу заслуговує той факт, що метформін знижує 

активність ацетилхолінестерази, що відповідає за деградацію ацетилхоліну 

– нейромедіатора, який бере безпосередню участь у процесі навчання та 

пам'яті [56]. 

Також показано, щопрепаратздатний покращувати відновлення 

нервових клітин мозку після інсультуза рахунок гальмування утворення 

пероксинітриту[57, 58]. 

Встановлені експериментальними дослідженнями церебропротективні 

та ноотропні ефекти метформіну підтверджуються результатами клінічних 

досліджень. 

Численними роботами показано, що застосування метформіну 

асоціюється із зниженням частоти деменціїі покращенням пізнавальних 

функцій у літніх людей, хворих на ЦД [59-61]. 

Зокрема у популяційному дослідженні, проведеному в Сінгапурі, було 

встановлено, що лікування метформіном пацієнтів з ЦД типу 2 терміном 

понад 6 років пов'язане із суттєвим (більш, ніж утричі) зниженням ризику 

когнітивних порушень [62]. 

Найчастіше зазначають ефективність препарату при 

нейродегенеративних захворюваннях. У масштабному дослідженні, 

проведеному у США, при застосуванні метформіну в осіб похилого віку, які 

страждають на ЦД (до аналізу включено дані понад 6 тисяч пацієнтів), ризик 

розвитку нейродегенеративних захворювань, у тому числі хвороб 

Альцгеймера, Хантингтона, Паркінсона та слабоумства через 1 рік від 

початку прийому не зазнавав статистично значущих відмінностей, через 2 
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роки знизився на 29%, у період від 2 до 4 років – на 41% та при застосуванні 

понад 4 роки – на 84% порівняно з особами, що не отримували препарат [63]. 

Аналогічні результати отримані в інших дослідженнях [59, 64]. 

Окрім протективної дії зазначається прямий ефект препарату на 

когнітивні функції. Зокрема, призначення вперше метформіну пацієнтам з 

помірними когнітивними порушеннями на тлі надлишкової маси тіла та 

ожиріння призвело до значного покращання когнітивних функцій після 12 

місяців лікування [65]. 

При цьому зазначається, що терапія метформіном не тільки оптимізує 

когнітивні функції, а й зменшує депресивні симптоми у хворих на ЦД [66].  

Заслуговує на увагу той факт, що встановлена ефективність 

застосування метформіну при хворобі Альцгеймера в осіб без ЦД, яке 

виявилось безпечним, асоціювалося з поліпшенням виконавчих функцій, із 

покращанням показників навчання, пам'яті та уваги [67]. 

Більшістю дослідників відмічається перевага метформіну щодо 

збереження когнітивних функцій порівняно з іншими гіпоглікемізувальними 

препаратами, яка, на думку більшості науковців, пов‘язана із меншою 

частотою гіпоглікемічних реакцій. До того ж, як вже зазначалося, 

гіперінсулінемія, зумовлена резистентністю до інсуліну, з одного боку 

спричиняє судинне запалення, утворення атеросклеротичних бляшок, з 

іншого – провокує продукцію бета-амілоїду, тим самим спричиняючи 

розвиток як цереброваскулярних, так і нейродегенеративних порушень [59, 

68]. 

Проте в деяких дослідженнях на тлі застосування метформіну 

спостерігали збільшення захворюваності на хворобу Альцгеймера та 

зниження когнітивних функцій [69, 70]. При цьому когнітивні порушення 

були більш виражені у пацієнтів з рівнем вітаміну В12 в плазмі крові         

<250 пмоль/л, а асоціація між застосуванням метформіну і погіршенням 

когнітивних здібностей слабшала після корекції рівня вітаміну В12. Як 

вважають, це наслідки взаємодії між метформіном та рецептором в 

дистальному відділі клубової кишки, що призводить до гальмування 

поглинання вітаміну, як наслідок дефіциту і прогресування діабетичної 

нейропатії, в тому числі центральної з подальшим зниженням когнітивних 

здібностей пацієнта [71, 72].  

Мінімізувати ризик розвитку дефіциту вітаміну В12 та його негативних 

неврологічних наслідків можна шляхом призначення пролонгованої форми 

метформіну із уповільненим вивільненням активної речовини, що забезпечує 
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всмоктування по всій довжині кишечника, не блокуючи рецептори до 

вітаміну В12 в клубовій кишці [73]. 

Також в аспекті когнітивних порушень, особливо в осіб старшого віку, 

особливого значення набуває підвищення комплаєнсу, зокрема шляхом 

зниження кратності призначення лікувальних засобів, оскільки пацієнти цієї 

категорії нерідко просто забувають про необхідність чергового прийому 

препарату. 

З урахуванням всього вищезазначеного оптимальним 

гіпоглікемізувальним препаратом для попередження і лікування когнітивних 

порушень у хворих на ЦД типу 2 є препарат метформіну у пролонгованій 

формі із модифікованим уповільненим вивільненням. Окрім забезпечення 

прихильності пацієнтів до лікування, кращої переносимості, зокрема низької 

частоти шлунково-кишкових розладів, за даними ряду досліджень препарат 

володіє більш високою ефективністю порівняно зі звичайною формою 

метформіну [74]. 

 

Тіазолідиндіони 

Тіазолідиндіони є агоністами ядерних PPAR-γ рецепторів, активація 

яких модулює транскрипцію ряду генів, пов'язаних з передачею ефектів 

інсуліну для проникнення глюкози і ліпідів в клітини. Крім зниження рівня 

глікемії, поліпшення чутливості тканин до інсуліну вони сприятливо 

впливають на ліпідний профіль. Тому ця група препаратів тривалий час 

вважалася однією з найперспективніших в аспекті попередження та 

лікування когнітивних порушень при ЦД типу 2. 

В експериментальних дослідженнях встановлений нейропротективний 

ефект тіазолідиндіонів за рахунок гальмування апоптозу, захисту нейронів 

від окиснювального стресу, зменшення утворення бляшок та запалення у 

мишей [75]. 

Водночас сподівання щодо перспективності використання цих 

препаратів для лікування та попередження когнітивних розладів не знайшли 

переконливих клінічних підтверджень. 

Так, в одному з досліджень призначення розиглітазону пацієнтам з 

помірними когнітивними порушеннями та ранніми стадіями хвороби 

Альцгеймера супроводжувалося збереженням деяких когнітивних функцій 

(показників в тесті на відстрочене відтворення слів, а також поліпшення 

виборчої уваги) порівняно з пацієнтами плацебо-групи [76]. Проте в 

наступних випробуваннях, із залученням більшої кількості пацієнтів з 

деменцією альцгеймерівського типу не виявлено жодних доказів 
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статистичної або клінічно значущої ефективності розиглітазону щодо 

когнітивних функцій як у якості монотерапії, так і додаткової терапії до 

антихолінестеразних препаратів [77]. 

Схожі результати були отримані при застосуванні піоглітазону, а саме 

при легкій формі хвороби Альцгеймера призначення препарату впродовж 6 

місяців спричинило покращення когнітивних функцій, зокрема словесної 

пам'яті, а також поліпшення церебрального кровотоку в тім'яній частці, у той 

час як при більш виражених ступенях тяжкості захворювання не встановлено 

когнітивного покращання [78-80]. 

При цьому порівняльні дослідження ефективності розиглітазону та 

піоглітазону встановили кращі показники когнітивних функцій на тлі 

застосування останнього [81]. 

У ряді досліджень було зареєстровано навіть погіршення когнітивних 

функцій на тлі застосування тіозолідиндіонів. Зокрема, в когорті ACCORD-

MIND вплив розиглітазону асоціювався з більшим зниженням когнітивних 

показників порівняно з інсулінотерапією [82]. 

Інше масштабне дослідження, проведене в Тайвані, показало, що ризик 

виникнення деменції значно зростає (більш, ніж у 5разів) у пацієнтів на тлі 

прийому тіазолідиндіонів у порівнянні з тими, хто отримував метформін [59]. 

На думку дослідників, подібні результати можливо пов’язані з тим, що 

тіазолідиндіони мають серйозні серцево-судинні побічні ефекти, які загалом 

можуть негативно позначитися на церебральних функціях [83]. 

 

Секретагоги інсуліну 

Препарати сульфонілсечовини 

Результати більшості досліджень вказують на негативний вплив 

препаратів сульфонілсечовини на когнітивні функції, який пов’язують із 

більшою частотою гіпоглікемічних реакцій на тлі прийому цих препаратів. 

Встановлено, що ризик важкої гіпоглікемії у пацієнтів похилого віку, 

які отримують препарати цієї групи, зокрема глібенкламід, є значно вищим, 

ніж у молодих дорослих, оскільки чутливість до них може збільшуватися, 

особливо в осіб віком старше 80 років, що поглиблює когнітивні порушення 

[84, 85]. 

Під час проведення у Сполучених Штатах Америки нещодавнього 

когортного дослідження із залученням близько 30 тисяч осіб віком старше 65 

років із ЦД 2 типу без деменції, яким вперше призначалися препарати 

метформіну та сульфонілсечовини, впродовж наступного 5-річного періоду 
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спостереження виявлено біля 5 тисяч випадків деменції, частота якої була 

більшою в групі хворих, що отримували препарати сульфонілсечовини [86]. 

Велике дослідження, проведене в Італії, показало, що у хворих на ЦД 

типу 2 застосування препаратів сульфонілсечовини асоціюється з вищим 

ризиком слабоумства і гіпоглікемічних реакцій порівняно із використанням 

аналогів інсуліну короткої та тривалої дії [87].  

Під час ще одного ретроспективного когортного дослідження було 

виявлено, що у жорстко контрольованих (HbA1c<7%) пацієнтів з ЦД 2 типу 

та деменцією віком ≥65 років, переважна більшість з яких отримували 

препарати сульфонілсечовини та/або інсулін, був набагато вищий ризик 

гіпоглікемій, що, на думку дослідників, спричинило прогресування деменції. 

З огляду на це, дослідники зазначають необхідність перегляду терапії із 

переведенням пацієнтів на інші гіпоглікемізувальні препарати [88]. 

Існують також поодинокі роботи, в яких встановлена перевага 

метиглінідів порівняно з препаратами сульфонілсечовини в аспекті 

збереження когнітивних функцій. Зокрема, в дослідженні Abbatecola A.M. та 

співав. застосування глібенкламіду впродовж 12 місяців асоціювалося зі 

зниженням когнітивної функції, чого не відмічалося на тлі прийому 

репаглініду [89]. 

 

Інкретиномодулятори 

Агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 

Нещодавно з‘явилися роботи, присвяченні вивченню ефективності 

інкретиномодуляторів у збереженні когнітивних функцій. 

Оскільки агоністи рецепторів ГПП-1 в численних дослідженнях 

продемонстрували не тільки поліпшення всіх основних параметрів 

глікемічного контролю при низькому ризику гіпоглікемії, а також значне 

стабільне зниження маси тіла і систолічного артеріального тиску, вони 

можуть розглядатися у якості препаратів, що мають потенційний 

патогенетичний вплив на механізми розвитку церебральних порушень при 

ЦД. 

Крім того, за даними експериментальних досліджень ГПП-1 та його 

тривалодіючі протеазостійкі аналоги, перетинаючи гематоенцефалічний 

бар'єр виявляють здатність опосередковувати багато нейрональних функцій 

шляхом покращання нейрогенезу, зменшення апоптозу, захищення нейронів 

від окиснювального стресу і зменшення утворення амілоїдних бляшок, що 

позитивно позначається на когнітивних функціях [89, 90]. 
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У ряді досліджень було показано, що агоністи ГПП-1знижують рівень 

α-амілоїдних олігомерів і токсичність у культивованих первинних нейронах 

та нейрональних клітинних лініях [91, 92]. Проте іншими роботами не 

зареєстровано впливу довготривалого застосування аналогів ГПП-1 на 

амілоїдні бляшки [93].  

Схожі ефекти були виявлені і для інгібіторів ДПП-4, що ефективно 

підвищують рівень ГПП-1. В експериментальних дослідженнях на тваринах 

препарати цієї групи виявили нейропротективні властивості як при хворобі 

Альцгеймера, так й при судинній деменції завдяки зменшенню утворення 

амілоїдних бляшок, активації нейрогенезу, антиапоптичним та 

антиоксидантним властивостям [94-96]. 

Встановлені в експериментальних дослідженнях ефекти як агоністів 

ГПП-1, так і інгібіторів ДПП-4 потребують подальших клінічних 

підтверджень. У даний час проводяться декілька клінічних випробувань з 

апробацією агоністів ГПП-1у хворих на нейродегенеративні захворювання.  

 

Інгібітори натрій-залежного котранспортера глюкози 2-го типу 

Найновішим класом пероральних цукрознижувальних препаратів є 

інгібітори натрій-залежного котранспортера глюкози 2-го типу (НЗКТ-2), які 

запобігають реабсорбції глюкози, відфільтрованої в нирках, що призводить 

до зниження рівня глікемії. Відомо, що інгібітори НЗКТ-2 володіють 

інсулінонезалежною гіпоглікемізувальною дією та зменшують масу тіла у 

хворих на ЦД 2 типу, знижують артеріальний тиск, володіють високим 

профілем безпеки щодо гіпоглікемічних реакцій, тому, ймовірно можуть 

позитивно впливати на патогенетичні механізми розвитку когнітивних 

порушень при цьому захворюванні. 

На даний час розпочато вивчення можливого впливу інгібітора НЗКТ-2 

на когнітивні функції, наукові дослідження в цьому напрямку малочисельні. 

Так, показано, що застосування інгібітора НЗКТ-2 емпагліфлозину при 

експериментальному ЦД типу 2 у мишей призвело до зменшення проявів 

когнітивної дисфункції, спричиненої додатковим опроміненням мозку, що, 

на думку авторів, пов’язано із позитивними кардіоваскулярними ефектами 

препарату [97]. 

Також встановлено, що інгібітори НЗКТ-2, зокрема дапагліфлозин та 

канагліфлозин, володіють антихолінестеразною активністю в 

експериментальних тварин і тому потенційно можуть покращувати 

когнітивні функції [98, 99].  
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При дослідженні порівняння ефективності інгібітора НЗКТ-2 

дапагліфлозину й інгібітору ДПП-4 вілдагліптину при експериментальному 

ЦД типу 2 було показано, що монотерапія кожним з цих препаратів 

призводить до однаково покращеної мітохондріальної функції, процесів 

сигналізації інсуліну, пригнічення клітинного апоптозу та запобігання 

когнітивних порушень, проте лише дапагліфлозин покращує синаптичну 

пластичність гіпокампу. При цьому поєднання препаратів має більшу 

ефективність щодо покращання чутливості до інсуліну головного мозку та 

зниженні оксидативного стресу, ніж при монотерапії [100, 101]. 

Таким чином, ця група препаратів може стати перспективною в аспекті 

можливого використання при когнітивних порушеннях на тлі ЦД типу 2. 

Водночас зазначене питання потребує подальшого вивчення в 

експериментальних та клінічних дослідженнях. 

 

Інсулінотерапія 

Ще більше 40 років назад було показано, що у щурів з пошкодженим 

гіпокампом попередня обробка інсуліном запобігала виникненню дефіциту 

пам'яті за оцінкою активності «уникнення» в навчальному тесті [102]. 

Подальші експериментальні дослідження показали, що мікроін'єкції інсуліну 

в CA1 ділянку гіпокампу покращують процеси консолідації пам'яті у щурів 

[103]. Дані про поліпшення когнітивних функцій при активації інсулінової 

системи мозку узгоджуються зі здатністю інсуліну здійснювати виражену 

нейротрофічну, нейропротективну і нейромодуляторну дію, про механізми 

якої йшлося вище [30, 104].  

Водночас результати клінічних досліджень щодо впливу інсуліну на 

когнітивні функції є суперечливими, а іноді й зовсім протилежними. 

У деяких роботах відзначається позитивний ефект на когнітивні 

функції при хворобі Альцгеймера як при монотерапії препаратами інсуліну, 

так і у поєднанні з пероральними цукрознижувальними засобами, що, на 

думку авторів, пов’язано з оптимізацією глікемічного контролю [105, 106].  

Окремими роботами було показано покращання показників пам’яті та 

інших когнітивних функцій на тлі застосування інтраназального інсуліну при 

хворобі Альцгеймера [107, 108]. 

Водночас в ряді інших досліджень встановлено, що застосування 

препаратів інсуліну, особливо в осіб похилого віку, частіше асоціюється із 

погіршенням когнітивних функцій, яке пов‘язують із підвищеним ризиком 

гіпоглікемій та низькою комплаєнтністю пацієнтів. Зокрема, у 
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Ротердамському дослідженні найбільший ризик слабоумства мали пацієнти, 

які отримували саме препарати інсуліну [4].  

Найбільш загрозливими щодо когнітивних функцій є важкі епізоди 

гіпоглікемії. Показано, що гіпоглікемічна кома, індукована інсуліном, 

спричиняє втрату нейронів білої та сірої речовини теленцефалону та 

глобальну атрофію мозку [109, 110]. Особливо небезпечним є застосування 

препаратів інсуліну і його оральних секретагогів літнім пацієнтам з 

додатковим ризиком гіпоглікемій, зокрема хронічною хворобою нирок, що 

вкрай негативно позначається на когнітивних функціях [111, 112]. 

Тому при лікуванні осіб літнього віку з когнітивними порушеннями 

слід за можливості уникати призначень препаратів інсуліну короткої та 

ультракороткої дії, складних схем введення, а у якості базисної терапії 

надавати перевагу препаратам інсуліну із низьким профілем гіпоглікемічних 

реакцій, зокрема інсуліновим аналогам [113]. 

 

Таким чином, результати численних експериментальних та клінічних 

досліджень свідчать про залежність частоти і тяжкості когнітивних порушень 

у хворих на ЦД типу 2 від гіпоглікемізувальної терапії. Задля збереження 

когнітивних функцій перевагу слід надавати препаратам, що, з одного боку, 

володіють ефективною цукрознижувальною дією, з іншою – мають низький 

ризик гіпоглікемій, а також позитивно впливають на інші патогенетичні 

ланки розвитку діабетичних церебральних змін – інсулінорезистентність, 

гіперінсулінемію, дисліпідемію, запалення, мікро- та макроваскулярні 

порушення тощо. Найкращими нейропротективними властивостями володіє 

метформін, насамперед із модифікованим уповільненим вивільненням, 

перспективними засобами є інкретиномодулятори та інгібітори натрій-

залежного котранспортера глюкози 2-го типу. 
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Незважаючи на зусилля світової наукової спільноти в боротьбі з 

судинною патологією, число гострих порушень мозкового кровообігу 

(ГПМК) продовжує зростати. Сьогодні у світі щорічно реєструється 16,8 млн 

інсультів, з якими пов'язано 10% смертей населення планети (5,9 млн осіб 

щороку) [1, 2]. Це друга або третя (за даними різних країн) причина 

смертності населення. Соціально-економічна значущість проблеми мозкових 

інсультів (МІ) зумовлена, насамперед, значною інвалідизацією хворих, число 

яких у світі сягає понад 60 млн. Проте у різних країнах показники 

захворюваності на МІ суттєво відрізняються. За статистикою тільки 10-20% 

пацієнтів повертаються до праці [3]. В Україні у 2015 р. вперше захворіли на 

МІ 96 319 осіб, 33% з яких – працездатного віку [1]. Якщо не змінити 

ситуацію на краще, кожен п’ятий із жителів нашої країни помре від інсульту 

і ще кожен п’ятий після нього стане залежним від сторонньої допомоги [4]. 

ЦД визнаний незалежним чинником ризику ГПМК і розцінюється як 

другий за значущістю після артеріальної гіпертензії. Так, за даними 

численних досліджень, наявність ЦД підвищує ризик мозкових інсультів 

серед чоловіків у 1,5-4 рази, серед жінок – у 2-6 рази [5; 14]. У свою чергу, 

кожний третій-п‘ятий пацієнт з ГПМК має ЦД, причому останній нерідко 

встановлюється вперше лише під час госпіталізації з приводу інсульту [40]. 

Наявність ЦД значно обтяжує перебіг ГПМК, підвищує ризик смертності та 

погіршує подальший прогноз захворювання. Слід зазначити, що частота 

повторних випадків інсультів у цих хворих зростає майже удвічі порівняно з 

показником в основній популяції [36]. 

В структурі ГПМК провідне місце посідає ішемічний інсульт, питома 

вага якого за ЦД є вищою, ніж в осіб без порушень вуглеводного обміну [3, 

8]. 

На сучасній стратегії лікування і профілактики ішемічного інсульту 

суттєво позаначилися результати доказової медицини. Останніми роками 

проведено багато мультицентрових досліджень, дані яких дозволили 

сформулювати головні стратегічні напрямки надання допомоги хворим на 
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ГПМК та лягли в основу клінічних настанов провідних національних та 

міжнародних організацій [10, 24, 37, 45, 47]. 

Особлива увага приділяється тактиці ведення ГПМК у пацієнтів з ЦД, 

оскільки ця категорія хворих належить до категорії ризику щодо розвитку 

ускладнень та потребує певних специфічних підходів [43, 44]. 

Лікування ГПМК у хворих на ЦД поділяється на стандартне, що 

відповідає комплексу загальноприйнятих терапевтичних заходів щодо 

лікування ГПМК, і специфічне, спрямоване на максимальну оптимізацію як 

вуглеводного обміну, так і усунення зумовлених ЦД змін з боку різних 

органів та систем. 

На догоспітальному етапі забезпечується прохідність дихальних 

шляхів, стабілізація кровообігу, здійснюються заходи щодо запобігання 

розвитку гіпоксемії, контролюється температура тіла, для виключення 

діабетичної коми – рівень глікемії та визначення кетонурії. Окрім виявлення 

симптомів ГПМК, з‘ясовується час, коли пацієнта бачили у доброму 

самопочутті в останній раз.  

Для діагностики інсульту використовують тест FAST («Face – Arm –

Speech Test» – «тест обличчя – рука – мова»), що дозволяє діагностувати 

інсульт в 80% випадків [39]. 

 

Тест FAST(«Face – Arm –Speech Test»– «тест обличчя – рука – мова») 

Порушення мови Є Немає Необхідно виявити порушення мови, 

які щойно виникли (запитати 

оточуючих, відзначити нерозбірливість 

мови, утруднення у розумінні мови, 

виконанні команд, повторенні фраз) 

Парез мімічних м’язів 

Уражений бік обличчя 

Є 

Ліва 

Права 

Немає Необхідно виявити асиметрію обличчя, 

яка щойно виникла, у спокої, при 

виконанні команди посміхнутися, 

оскалити зуби 

Слабкість в руці 

Уражений бік 

Є 

Лівий 

Правий 

Немає Підняти обидві руки пацієнта на 900 у 

положенні сидячі і на 450 у положенні 

лежачи, утримати їх протягом 5 

секунд, а потім опустити. Відзначити 

«є» у разі порушення рухомості однієї 

з двох рук 
 

Наступним етапом є негайне транспортування пацієнта до 

спеціалізованної установи (відділення гострих порушень мозкового 

кровообігу). Пацієнти з давністю симптомів ГПМК в межах трьох годин 

повинні бути оглянуті і транспортовані в першу чергу. Під час 
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транспортування контролюютьсяпоказники серцево-судинної системи (АТ, 

ЕКГ), дихання, встановлюється венозний доступ. 

Згідно Рекомендацій EUSI (Європейської ініціативи по вивченню 

інсульту) невідкладна допомога при мозкових інсультах повинна бути 

спрямована на стабілізацію життєво важливих функцій, реканалізацію 

закупорених судин, попередження раннього повторного інфаркту, 

запобігання виникнення або зменшення вторинного ураження нейронів [24]. 

Загальні заходи включають контроль АТ, температури тіла, 

насичення киснем, нормалізацію водно-електролітного балансу, ЕКГ-

моніторинг.  

В найгострішій фазі ГПМК (перші 24 години – 7 діб) уникають 

використання вазоактивних і специфічних антигіпертензивних препаратів. 

Активне зниження АТ проводять лише у разі, якщо діастолічний 

артеріальний тиск (ДАТ) перевищує 120 мм рт. ст. або систолічний (САТ) – 

220 мм рт.ст. відповідно. Мета – зниження АТ на 10-15% від попереднього 

рівня. Швидке зниження АТ у хворих на гострий ішемічний інсульт може 

бути небезпечним. Рекомендується обережне зниження АТ у пацієнтів з 

рівнем АТ>220/120 мм рт. ст. при повторних вимірюваннях, з вираженою 

серцевою недостатністю, диссекцією аорти, гіпертонічною енцефалопатією 

[10, 24]. 

Здійснюють моніторинг можливих ускладнень (диссекція аорти, 

гострий інфаркт міокарду, набряк легень, гіпертензивна енцефалопатія), 

симптоматичну корекцію (заходи щодо усунення головного болю, 

збудження, підвищення внутрішньочерепного тиску, судом, гіпоглікемії, 

нудоти, блювання, гіпоксії). 

Гіпотензію, що виникла внаслідок гіповолемії, слід корегувати шляхом 

внутрішньовенного введення рідини (0,9% розчину натрію хлориду). При 

низькому АТ, який виник внаслідок зменшення серцевого викиду, 

рекомендується лікування аритмій чи відновлення скоротливої здатності 

серця [10, 24]. 

Моніторування серцевої діяльності здійснюють протягом 24 годин 

після інсульту з метою виявлення фібриляції передсердь та інших потенційно 

небезпечних аритмій, які можуть потребувати невідкладного втручання. 

Найбільш поширеними причинами гіпоксії є часткова обструкція 

верхніх дихальних шляхів, гіповентиляція, аспіраційна пневмонія та 

ателектази. 
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Рекомендації щодо зниження артеріального тиску у хворих на гострий інсульт 

1. Лікування пацієнтів, 

яким планується 

проведення 

тромболітичної терапії 

або інші реперфузійні 

втручання 

 

Рівень АТ:САТ>185 мм рт.ст. або ДАТ >110 мм рт.ст. 

− Лабеталол від 10 до 20 мг в/в протягом 1-2 хв., можна 

повторювати (тривалість дії 10-20 хв.) до максимальної дози 

300 мг. Не слід застосовувати αβ–блокатори при ЧСС менше 

60 скорочень за хв.  

− або  

− Урапіділ – 1,25-2,5 мг в/вболюсно з наступною інфузією 5-40 

мг/год.  

− або 

− Есмолол – 250-500 мг в/вболюсно з наступною інфузією 50-

100 мкг/кг/хв. 

Препарати другої лінії: 

− Никардипін 5 мг/годину в/вкрапельно під контролем АТ 

(титрувати, додаючи по 2,5 мг/годину кожні 5 хвилин до 15 

мг/годину)  

− або 

− Еналаприлат 1,25-5 мг в/вструменево протягом 5 хв. 

(тривалість дії 6 годин) 

2. Контроль АТ під час 

і після тромболітичної 

терапії або інших 

репер фузійних 

втручань 

 

− Слід здійснювати моніторинг АТ кожні 15 хв. під час терапії 

і наступних 2 годин, потім кожні 30 хв. протягом 6 годин, 

потім кожну годину протягом 16 годин. 

− Якщо під час або після тромболітичної терапії АТ 

підвищується: систолічний АТ > 185 мм рт.ст. або 

діастолічний АТ > 110 мм рт.ст., проводять заходи із 

зниженням АТ як вказано у таблиці. У випадку, коли не 

вдалося досягнути бажаного антигіпертензивного ефекту, 

вводять нітропрусид натрію 0,5-10 мкг/кг/хв. під контролем 

АТ. 

− При ДАТ > 140 мм рт.ст. – нітропрусид в/в 0,5 мкг/кг/хв. і 

постійний моніторинг АТ (манжетка на протилежній руці!). 

3. Терапія у хворих, 

які не є кандидатами  

для тромболітичної 

терапії (АТ>220/120 

мм рт.ст.) 

 

− Лабеталол від 10 до 20 мг в/в протягом 1-2 хв., можна 

повторювати (тривалість дії 10-20 хв.) до максимальної дози 

300 мг. Не слід застосовувати при ЧСС менше 60 уд/хв.  

− або  

− Урапіділ – 1,25-2,5 мг в/вболюсно з наступною інфузією 5-40 

мг/год.  

− або 

− Есмолол – 250-500 мг в/вболюсно з наступною інфузією 50-

100 мкг/кг/хв. 

Препарати другої лінії: 

− Інфузіяникардипіну 5 мг/годину по 0,25 мг/год. з інтервалом 

від 5 до 15 хв. Максимальна доза 15 мг/год; коли цільовий 

тиск досягнутий, необхідно зменшити дозу до 3 мг/год. 

− або 

− Еналаприлат 1,25-5 мг в/вструменево протягом 5 хв. у 50 мл 

фізіологічного розвину (тривалість дії 6 годин)  

− або 

− При ДАТ > 140 мм рт.ст. – нітропрусид в/в 0,5 мкг/кг/хв. і 

постійний моніторинг АТ 
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Пацієнти без ознак гіпоксії не потребують додаткової подачі кисню. 

Остання рекомендується хворим у разі, коли насичення гемоглобіну киснем 

складає до 92-95%. У пацієнтів з ГПМК, що супроводжується порушенням 

свідомості або бульбарними симптомами необхідно підтримувати 

прохідність дихальних шляхів, санувати трахеобронхіальне дерево та 

оптимізувати вентиляцію легень (можлива штучна вентиляція легень). 

Гіпербаричну оксигенацію в лікуванні ішемічного інсульту проводити не 

рекомендується, за виключенням випадків, коли ГПМК було спричинене 

повітряною емболією [10]. 

Важливе значення має контроль температури тіла, оскільки лихоманка 

у хворих на гострий ішемічний інсульт асоціюється з несприятливим 

прогнозом та підвищенням ризику летальності, що вірогідно пов’язано із 

зростанням активності метаболічних процесів, збільшенням вивільнення 

нейромедіаторів, підвищенням проникності гематоенцефалічного бар’єру, 

індукцією апоптозу та запалення, накопиченням лактату та оксидативним 

стресом. Експериментальні дослідження встановили безпосередній зв‘язок 

гіпертермією, розміром вогнища і несприятливим прогнозом. У разі 

підвищення температури тіла понад 37,50С здійснюється пошук супутньої 

інфекції та корекція за допомогою парацетамолу (ацетамінофену) у дозі         

6 000 мг/добу та фізичних методів охолодження. Профілактичне призначення 

антибіотиків у імунокомпетентних пацієнтів не рекомендується [24]. 

Надзвичайно важливим є контроль показників вуглеводного обміну, 

перш за все глікемії. У більшості хворих на ЦД ГПМК супроводжуються 

декомпенсацією ЦД, що пов‘язана з підвищенням рівня контрінсулінових 

гормонів [17, 48], активацією ліполізу, протеолізу. Зниження активності 

піруватдегідрогенази призводить до неповного окислювання глюкози, 

накопичення пірувату і стимуляції глюконеогенезу. Погіршення компенсації 

спричиняє також застосування при наданні невідкладної допомоги ряду 

препаратів, зокрема епінефрину/норепінефрину та інших симпатоміметиків, 

глюкокортикокоїдів тощо [7, 18, 32]. 

Як вже зазначалося, гіперглікемія у хворих на ГПМК асоціюється з 

тяжчим перебігом захворювання та вищою летальністю. Існують дані, що 

гіперглікемія може сприяти збільшенню площі вогнища ураження. 

Встановлено негативний вплив підвищення рівня глюкози крові на процес 

ішемізації ділянки головного мозку [16]. Крім того, гіперглікемія в поєднанні 

з інсулінорезистентністю чинить додаткову несприятливу дію, призводячи до 

збільшення органної дисфункції шляхом зниження транспорту кисню і 

порушення водно-електролітного гомеостазу (посилення діурезу й 
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додаткових втрат рідини), стимуляції катаболізму структурних білків через 

недостатнє надходження глюкози до клітини, глікозилювання білкових 

молекул і зниження їхньої функціональної активності [7]. 

Рівень глюкози крові від 6,1 ммоль/л і вище при ГПМК вважається 

несприятливим прогностичним чинником незалежно від наявності або 

відсутності ЦД в анамнезі. Водночас показом до інсулінотерапії згідно 

чинних Рекомендацій EUSI є рівень глюкози крові від 10 ммоль/л і вище (за 

настановами Американської асоціації інсульту – 16,6 ммоль/л). Застосовують 

тільки інсулін короткої (ультракороткої дії), який вводять невеликими дозами 

4-6 разів на добу або по 2 Од за годину в/в повільно [7, 24]. У разі ж 

задовільного глікемічного контролю, ясної свідомості, відсутності перешкод 

до прийому пероральних препаратів, пацієнти можуть отримувати 

протидіабетичну терапію за звичайними схемами [7, 23]. 

З іншого боку, у хворих на ГПМК нерідкою є і гіпоглікемія, що 

зумовлена зниженням споживання їжі пацієнтами, що продовжують 

отримувати протидіабетичні засоби. Компенсаторна активація симпато-

адреналової системи на тлі гіпоглікемії є надзвичайно небезпечним 

чинником прогресування інфаркту та набряку мозку. За літературними 

даними, наявність гіпоглікемії сприяє зростанню площі мозкового інфаркту, 

може погіршити функціональні наслідки та значно обтяжує прогноз 

захворювання [16]. Тому пацієнтам з МІ, що отримують продидіабетичні 

засоби, обов‘язково слід провести корекцію доз препаратів. У разі зниження 

глікемії до 2,8 ммоль/л і нижче вводять 10% розчин глюкози [23, 24].  

Хворим на ЦД рекомендується рутинне раннє визначення стану 

водного балансу та в/в введення рідини для підтримки нормальної 

осмолярності плазми крові (285-300 мосм/л), тобто еуволемії, оскільки 

гіперосмолярность, особливо за умов гіперглікемії, здатна спричинити 

зменшення мозкового кровотоку, фокальний неврологічний дефіцит. 

Особливо активний моніторинг водно-електролітного балансу здійснюється у 

пацієнтів з тяжким неврологічним дефіцитом і розладами ковтання. Для 

відновлення водного балансу протягом перших 24 годин від початку інсульту 

рекомендується 0,9% розчин натрію хлориду, у той час як введення розчинів 

глюкози з цією метою не рекомендується. Внутрішньовенне застосування 

фізіологічного розчину і відмова від використання розчинів глюкози 

протягом перших 24 годин після інсульту є загальноприйнятою практикою, і 

зазвичай призводить до зниження рівня глікемії. Гемодилюція здійснюється 

тільки у разі поліцитемії [45]. 
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Особливу увагу у хворих на ЦД слід приділити наявності або ризику 

виникнення мальнутриції (недостатньому харчуванню). Хворим, які здатні 

адекватно харчуватися, рутинна харчова підтримка не рекомендується. Як 

вже зазначалося, за умов задовільного глікемічного контролю пацієнти 

можуть отримувати протидіабетичну терапію, зокрема пероральні 

цукрознижувальні препарати в адекватних дозах за звичайними схемами. 

Перед цим обов‘язково слід провести скринінг здатності до ковтання. У 

пацієнтів, які не можуть отримувати адекватну кількість рідини та поживних 

речовин per os, рекомендується раннє встановлення назогастрального зонду 

[37]. 

Рання мобілізація, що включає активне положення в ліжку (зміна 

положення тіла кожні 2 години), сидіння на краю ліжка, стоянні (за 

відсутності протипоказань), повинна ініціюватися протягом перших 3 діб 

після інсульту [45] . 

Надзвичайно важливою є корекція коагуляційного гемостазу, 

порушення якого при ЦД носять комплексний характер. Посилюються 

агрегаційна активність тромбоцитів і еритроцитів, антиагрегаційний 

потенціал ендотелію, знижується антикоагулянтна та фібринолітична 

активність крові. Концентрація вазоактивних і тромбогенних похідних 

арахідонової кислоти – простагландинів і тромбоксанів в крові підвищується 

на тлі зниження вмісту речовин, що володіють антиагрегаційною та 

антитромбогенною дією [9]. 

Результати проведених досліджень свідчать про невелике, але 

статистично значуще зниження летальності та частоти ускладнень 

(включаючи повторні ішемічні події при призначенні ацетилсаліцилової 

кислоти в дозі 160-325 мг на день протягом 48 год. після появи симптомів 

ішемічного інсульту. Переваги АСК пов’язані скоріше з профілактикою 

повторних інсультів в ранньому періоді, ніж з обмеженням власне 

неврологічних наслідків інсульту. Ацетилсаліцилова кислота (160-325 мг на 

добу) повинна бути призначена усім хворим з ішемічним інсультом якомога 

швидше від початку захворювання, але не пізніше 48 годин з моменту появи 

симптомів. У разі порушень ковтання препарат можна вводити через 

назогастральний зонд або у ректальних супозиторіях [10, 24]. 

Першу дозу препарату слід прийняти одразу після того, як за 

допомогою нейровізуалізації було виключено внутрішньочерепний 

крововилив. У хворих, яким проводили тромболітичну терапію, прийом 

ацетилсаліцилової кислоти слід відстрочити до проведення повторної 

томографії мозку через 24 години. Після перших 14 днів лікування дозу 
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ацетилсаліцилової кислоти можна зменшити до профілактичної (75-100 мг на 

день), яку використовують протягом тривалого часу, доки не прийнято 

рішення щодо іншого антитромботичного лікування. Використання інших 

антитромбоцитарних засобів в ранньому періоді ішемічного інсульту не 

рекомендується [10]. 

Якщо немає спеціальних показань (наприклад, тромбоемболія 

легеневої артерії), при ішемічному інсульті не рекомендується використання 

лікувальних доз антикоагулянтів, зокрема гепарину. Слід зазначити, що 

лікування антикоагулянтами не може бути альтернативою тромболітичної 

терапії у хворих, що відповідають критеріям тромболізису. З особливою 

обережністю слід підходити до застосування цих препаратів при тяжких 

інсультах через значний ризик геморагічних ускладнень [10]. 

Загальновідомо, що при оклюзії артерій середнього і великого калібру 

ефективність терапевтичних заходів визначається досягненням ранньої 

реканалізації судини. У більшості випадків оклюзії артерій середнього 

калібру напрямком вибору є тромболізис. Проведення активної реперфузії 

можливо тільки в стаціонарі після нейровізуалізації (КТ/МРТ головного 

мозку), що дозволяє виключити геморагічний компонент ураження і оцінити 

розміри зони ішемії [23].  

Тромболітична терапія шляхом в/в введення рекомбінантного 

тканинного активатора плазміногену (рТАП, алтеплаза) є єдиним видом 

специфічного медикаментозного лікування хворих на ішемічний інсульт з 

доведеною ефективністю, яке схвалено у АНА/ASA, 2007 та Європейському 

Союзі. Тромболітична терапія рТАП асоціюється зі зниженням ризику 

інвалідності та поліпшенням вислідів захворювання у багатьох категорій 

хворих. Продовжуються дослідження інших засобів для тромболітичної 

терапії (тенектеплаза, десмотеплаза, проурокіназа тощо), але наразі 

використання жодного з них при ішемічному інсульті не рекомендується 

[10]. 

Водночас ставлення до проведення тромболізису при ЦД є 

неоднозначним. Так, за результатами спостережень A.Zanglere і співавт. 

показники реканалізації після внутрішньовенного тромболізису у пацієнтів з 

ЦД і інсультом нижчі, ніж у таких без діабету [42]. Дослідниками виконано 

КТ-ангіографію або транскраніальну допперографію 64 пацієнтам з 

інсультом (у т.ч. 11 – з ЦД) через 24 години після внутрішньовенного 

тромболізису. Реканалізації вдалося досягти у 36 (56%) хворих. У пацієнтів з 

ЦД цей показник складав лише 9,1% проти 60% у хворих без діабету. Крім 

того, у хворих на діабет, що отримали тромболізис, зафіксована вища 
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летальність, набагато вища частота неважких кровотеч при однаковій 

кількості важких кровотеч на тлі тромболітичної терапії.  

Одним з найбільш важливих чинників, що перешкоджають ефективній 

тромболітичній терапії, є феномен невідновленого кровотоку або «no-

reflow», при якому після відновлення прохідності судин відсутній кровотік на 

рівні тканини при прохідній артерії. Це явище спостерігається у досить 

великої кількості хворих на ІІ. Частота його у хворих на ЦД виявилася значно 

вищою, причому відмічено, що чим вища глікемія спостерігається у пацієнта, 

тим більше ризик виникнення феномену «no-reflow» [13]. Крім того, 

тромболітична терапія у хворих на перед- та проліферативну діабетичну 

ретинопатію може спровокувати крововилив у сітківку. Саме за зазначених 

вище причин можливість проведення тромболітичної терапії при ЦД певний 

час ставилася під сумнів, а діабетична ретинопатія рахувалася абсолютним 

протипоказанням до цього методу лікування. 

Однак численними подальшими дослідженнями було показано, що 

ризик ускладнень тромболізису у пацієнтів з ЦД практично не перевищує 

такий у хворих без порушень вуглеводного обміну [44, 46]. 

Діабетична ретинопатія, окрім найважчих форм, нині не рахується 

протипоказанням до тромболітичної терапії, її безпека у таких хворих 

достовірно доведена [21]. 

На сьогодні вважається, що жоден з перерахованих вище чинників не 

переважує потенційну вигоду від рТАП. Виникнення попереднього інсульту 

та тлі ЦД у якості протипоказання до проведення тромболізису піддається 

сумніву [38]. 

Слід зазначити, що відносним протипоказанням для внутрішньовенної 

тромболітичної терапії є глікемія менше 2,8 ммоль/л або більше 22,0 ммоль/л 

[10]. 

Отож хворі на ішемічний інсульт повинні бути негайно розглянуті як 

кандидати для проведення тромболітичної терапії, якщо є можливість 

розпочати лікування протягом перших 4,5 години від початку захворювання. 

Тромболізис протягом перших 3 годин слід проводити тільки у пацієнтів, які 

відповідають критеріям відбору. Відбір хворих для тромболізису у проміжку 

3,0-4,5 годин після появи симптомів здійснюється з урахуванням додаткових 

критеріїв виключення, які використовувались у ЕСASS-3: вік понад 80 років, 

вихідна оцінка за NIHSS>25 балів, прийом антикоагулянтів, поєднання 

цукрового діабету та інсульту в минулому [10]. 

Внутрішньовенний тромболізис рТАП повинен проводитись виключно 

у лікарнях, які відповідають певним вимогам (необхідна інфраструктура, 
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підготовлений персонал, локальні протоколи тромболітичної терапії, 

подальшого спостереження та лікування ускладнень) та тільки під наглядом 

лікаря, який є спеціалістом з лікування інсульту та має досвід її проведення. 

Усі хворі, що відповідають критеріям відбору для тромболітичної терапії, 

мають отримати лікування протягом 60 хвилин з моменту доставки у 

лікарню. 

Лікування алтеплазою здійснюється згідно рекомендацій 

Американської асоціації інсульту: загальна доза складає 0,9 мг/кг маси тіла 

(не більше 90 мг), причому 10% від загальної дози (0,09мг/кг) вводять як в/в 

болюс за 1 хвилину, а 90% (0,81 мг/кг) – шляхом в/в інфузії протягом 60 

хвилин [10].Використання інших фібринолітиків (зокрема стрептокінази) для 

тромболізису при ішемічному інсульті не рекомендується. 

Тромболітична терапія може проводитися у хворих з підвищеним АТ, 

якщо його вдалося знизити до потрібного рівня за допомогою 

антигіпертензивних засобів. Лікар повинен переконатися у стабільності АТ 

перед введенням болюсу алтеплази. У більшості хворих зі значно 

підвищеним АТ не вдається його достатньо стабілізувати, щоб проводити 

тромболізис у межах «терапевтичного вікна». Хворий з нападом судом на 

початку інсульту може вважатися кандидатом для тромболітичної терапії, 

якщо лікар впевнений, що неврологічний дефіцит спричинений вогнищевою 

ішемією мозку і не є постіктальним феноменом. 

В центрах, які мають достатній досвід тромболітичної терапії, 

тромболізис при ішемічному інсульті може проводитись у хворих, які мають 

відносні протипоказання. Рішення щодо доцільності тромболітичної терапії 

за наявності відносних протипоказань (наприклад, вік до 18 або після 80 

років або ранні ознаки великого інфаркту мозку при нейровізуалізації) 

лікуючий лікар приймає на власний розсуд з урахуванням бажань хворого 

та/або його родини. 

У випадку гострої оклюзії середньої мозкової артерії, зокрема у хворих 

з протипоказаннями для внутрішньовенного лікування рТАП, за умови 

перебування хворого у спеціалізованому інсультному центрі проведення 

внутрішньоартеріального тромболізису можливе впродовж 6 годин від 

початку захворювання. У разі оклюзії базилярної артерії проведення в/в 

тромболізису може бути доцільним навіть після 3 годин від початку 

захворювання, а у частині випадків, зокрема при неефективності в/в 

лікування, слід розглянути проведення внутрішньо артеріального 

тромболізису [23, 24]. 
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Можливість проведення внутрішньоартеріального тромболізису не 

повинна бути причиною відмови від проведення в/в лікування рТАП у 

хворих, які відповідають критеріям відбору. Будь-які додаткові втручання, 

що можуть використовуватися разом з тромболізисом, не рекомендуються. 

Кожному хворому, у якого немає протипоказань, через 24 години після 

тромболізису потрібно призначити препарати ацетилсаліцилової кислоти 

[10]. 

До лікувальні засобів, що зменшують пошкодження, запобігають 

загибелі або сприяють відновленню клітин мозку після гострої ішемії або 

реперфузії належать нейропротектори, які можуть зменшувати 

неврологічний дефіцит та поліпшувати результати лікування інсульту. 

Концепція нейропротекції має достатнє наукове обґрунтування. Потенційні 

мішені для втручань охоплюють ефекти збуджуючих амінокислот, таких як 

глутамат (екситотоксичність), трансмембральні потоки кальцію, активацію 

протеаз в клітинах, апоптоз, дію вільних радикалів, запалення, а також 

відновлення мембран і нейромедіаторних систем. В експериментах при 

ішемічному інсульті досліджено понад 1000 речовин, і в багатьох випадках 

результати були дуже обнадійливі. Однак наразі жоден з препаратів не 

продемонстрував беззаперечної ефективності (тобто здатності суттєво 

покращувати клінічно значущий результат захворювання) у контрольованих 

клінічних випробуваннях при ішемічному інсульті, і, відповідно, не отримав 

дозволу на клінічне використання за цим показанням у розвинених країнах 

[10, 24]. Потенційно нейропротектори можуть використовуватися як 

самостійно, так і разом з іншими втручаннями, зокрема фармакологічною або 

механічною тромболітичною терапією. Важливими перевагами 

нейропротекторів є можливість розпочинати лікування на догоспітальному 

етапі та відсутність потреби у швидкому проведенні нейровізуалізації. Згідно 

метааналізу даних клінічних досліджень, до найбільш перспективних засобів 

належать цитиколін та нейротрофічні фактори (такі як гідролізат білків в 

головному мозку свиней та гранулоцитарний колонієстимулювальний 

фактор). Ці засоби є безпечними, їх ефективність зараз вивчається у великих 

клінічних випробуваннях. 

Клінічним випробуванням церебропротекторного препарату 

цитиколіну присвячено багато робіт, серед яких особливої уваги заслуговує 

багатоцентрове рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження ICTUS 

(International Citicoline Trial on Acute Stroke). Результати досліджень 

показали, що застосування цього препарату у хворих на ішемічний інсульт 

впродовж декількох тижнів захворювання веде до відновлення порушених 
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неврологічних функцій. У численних сліпих плацебо-контрольованих 

випробуваннях цитиколін порівняно з плацебо суттєво поліпшував рухову 

функцію та ходу, сприяв нормалізації психометричних тестів. Крім того, 

застосування цього препарату збільшує вірогідність повного відновлення 

пацієнтів через 3 місяці після перенесеного інсульту [19, 40, 41].  

При великих інфарктах мозку, що охоплюють більше половини 

басейну середньої мозкової артерії та супроводжуються значним набряком та 

дислокацією мозку (так звані інфаркти зі злоякісним перебігом або 

«злоякісні» інфаркти), прогноз хворих є дуже поганим: при консервативному 

лікуванні летальність сягає 80%. В таких випадках, щоб уникнути 

критичного підвищення внутрішньочерепного тиску та значної дислокації 

мозку, було запропоновано робити широку декомпресійну трепанацію черепа 

– гемікраніектомію. Метааналіз трьох клінічних випробувань підтвердив, що 

при «злоякісних» інфарктах гемікраніектомія дозволяє значно зменшити 

летальність та дещо поліпшити функціональні результати лікування у 

порівнянні з консервативним лікуванням [23]. 

Крім того, необхідно здійснювати заходи щодо лікування або 

попередження розвитку гострих ускладнень (ішемічного набряку та 

прогресуючого інфаркту мозку).  

Набряк головного мозку зазвичай розвивається в перші 24-48 годин від 

початку інсульту, досягає свого максимуму на 3-5 добу і починає повільно 

регресувати на 7-8 добу. У деяких хворих з інфарктом в басейні середньої 

мозкової артерії набряк мозку і внутрішньочерепна гіпертензія можуть 

призвести до грижового випинання та дислокації найбільш рухомих ділянок 

мозку. Що спричиняє компресію стовбурових структур. Розвиток великого 

півкульного інсульту внаслідок повної чи значної оклюзії середньої мозкової 

артерії обов’язково супроводжується розвитком масивного набряку мозку і 

значним підвищенням внутрішньочерепного тиску. Помірний набряк мозку 

може розвиватися під час реперфузії після успішного тромболізису [24]. 

Необхідно перш за все усунути больовий синдром, нормалізувати 

температуру тіла, виключити гіпоксемію, гіперкапнію, виражене підвищення 

АТ, попередити повороти голови для запобігання компресії вен шиї. Основне 

лікування клінічно значущого набряку мозку, який супроводжується 

підвищенням внутрішньочерепного тиску, спрямоване на покращання 

відтоку крові з порожнини черепа, зниження потреби мозку у кисні та 

виведенні надлишку цереброспінальної рідини. Глюкокортикоїди, діуретики, 

гіпервентиляція не рекомендовані для рутинного застосування при лікування 

набряку мозку і внутрішньочерепної гіпертензії [10]. 
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Докази на користь призначення протиепілептичних засобів з метою 

первинної профілактики епілептичних нападів після інсульту відсутні. У разі 

виникнення епілептичних нападів слід застосовувати стандартні 

протиепілептичні засоби, спираючись на загальні принципи лікування 

епілептичних нападів, з урахуванням супутніх захворювань та лікарських 

засобів, що вже приймає пацієнт [10, 24]. 

Центральний післяінсультний біль – синдром, що виникає у 2-8% 

пацієнтів після ГПМК, характеризується невропатичним болем (пекучий, 

гострий, чи колючий біль, що посилюється при торканні больової ділянки, 

під час рухів), а також порушенням чутливості у частинах тіла відповідно до 

ураженої внаслідок ГПМК ділянки головного мозку. Доказова база щодо 

ефективності тих чи інших засобів для лікування центрального 

післяінсультного болю недостатня. Є поодинокі дослідження ефективності 

амітриптиліну [23, 24]. 

Хірургічні підходи до лікування ішемічних інсультів можна умовно 

розділіти на декілька груп: оперативні втручання, направлені на ургентну 

деоклюзію магістральних судин шиї або головного мозку, що спричинили 

ішемію мозку; хірургічні втручання, направлені на декомпресію головного 

мозку, і, відповідно, зменшення дислокації структур мозку; операції, 

направлені на вторинну профілактику ішемічних порушень мозкового 

кровообігу [4]. 

Отриманий досвід дозволяє рекомендувати ургентну реконструкцію 

(тромбендартеректомію) лише у разі прогресуючих ТІА та інсульту. 

Обов’язковими умовами для цього є: 

• можливість швидкого, протягом 6-8 годин, обстеження хворого з 

обов’язковим виконанням такого комплексу обстежень: КТ (МРТ), 

електрокардіографія, консультація терапевта, ультразвукове дослідження 

сонних артерій (дуплексне сканування), ангіографія; 

• відсутність ознак набряку мозку та зони інфаркту мозку на МРТ; 

• ясна свідомість хворого; 

• відсутність соматичних протипоказань.  

Як вже зазначалося, прогноз щодо життя та відновлення функцій після 

ГПМК у хворих на ЦД є гіршим, ніж у пацієнтів без цього захворювання. 

Перебіг МІ характеризується вищим ризиком розвитку ускладнень, більшим 

ступенем прояву неврологічного дефіциту, тривалішими термінами 

госпіталізації. У дослідженні UKPDS були виявлені наступні чинники ризику 

смертності після перенесеного інсульту у хворих на ЦД: жіноча стать, 

зростання рівня глікозильованного гемоглобіну, підвищення артеріального 
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тиску систоли, повторний характер інсульту, підвищена кількість лейкоцитів 

в крові [34]. 

Таким чином, сучасна доказова база світової інсультології містить 

переконливі відомості щодо лікування ішемічного інсульту у хворих на ЦД, 

що дозволяє сподіватися на суттєве зменшення напруженості цієї проблеми 

найближчим часом.  
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ВІД ПОКАЗНИКІВ 

ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДІАБЕТИЧНОЮ 

ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ 
 

Абрамова Н.О. 
 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»  

 

Вступ. Поширеність метаболічного синдрому (МС) в 2 рази перевищує 

поширеність цукрового діабету, і в найближчі 25 років очікується збільшення 

темпів його зростання на 50%. Частота МС варіює в широких межах від 

10,6% в Китаї до 24% в США. МС характеризується збільшенням маси 

вісцерального жиру, зниженням чутливості периферичних тканин до інсуліну 

і гіперінсулінемією, що викликають розвиток порушень вуглеводного, 

ліпідного обмінів та артеріальної гіпертензії. 

Дуже серйозним ускладненням вищеперелічених патофізіологічних 

процесів є діабетична енцефалопатія (ДЕ). Поширеність патології серед 

хворих на цукровий діабет коливається, також за різними даними від 3 до 

78%. 

Поширеним порушенням обмінних процесів є синдром нетиреоїдної 

патології, який зустрічається у близько 70% госпіталізованих пацієнтів як 

результат зниженої активності тканинних ферментів – дейодиназ, які 

приймають участь у перетворенні прогормону тироксину у в 5 разів більш 

активний трийодтиронін. Важливо зазначити, що тиреоїдині гормони 

приймають участь у всіх обмінних процесах в організмі. Але недостатньо 

вивченим залишаеться питання залежності ліпідного обміну від показників 

обміну тиреоїдних гормонів у хворих із ДЕ.  

Мета дослідження. Дослідити залежність показників ліпідного обміну 

від показників обміну тиреоїдних гормонів у хворих із діабетичною 

енцефалопатією на тлі метаболічного синдрому 

Матеріал та методи дослідження. Проведено комплексне обстеження 

24 хворих із ДЕ І-ІІ ст. на тлі МС. Середній вік пацієнтів склав 53,8±4,6 року. 

Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб віком 56,4±6,42 роки. 

Критерії МС визначалися згідно рекомендацій міжнародної діабетологічної 

федерації (IDF), 2005 рік. Тривалість клінічно встановленого цукрового 

діабету 2-го типу виявлена у 80% обстежених та коливалась від 5до 7 років. 
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Для оцінки ліпідного спектру крові визначали рівні загального 

холестеролу (ХС), триацилгліцеролів (ТГ), холестеролу ліпопротеїнів низької 

густини (ХС ЛПНГ) та високої густини (ХС ЛПВГ).  

Для оцінки обміну тиреоїдних гормонів визначались рівні ТТГ, вТ4 та 

вТ3. Для оцінки функціонального стану системи гіпофіз–щитоподібна залоза 

визначали коефіцієнти: вТ3/вТ4, вТ4/вТ3, ТТГ/вТ3, ТТГ/вТ4. 

Статистичний аналіз результатів дослідження здійснювався за 

спеціальними програмами із застосуванням парного та непарного t-критеріїв 

Стьюдента. Кореляційний аналіз проводили шляхом визначення лінійного 

параметричного коефіцієнта кореляції Пірсона. 

Результати. У попередніх дослідженнях нами виявлено зниження 

вмісту вТ3, зростання вТ4, та ТТГ та зниження співвідношення вТ3/вТ4 на тлі 

МС.  

Під час проведення дослідження втановлено порушення ліпідного 

обміну в основній групі, яке характеризувалось зростанням ЛПНГ на 45,6%, 

ТГ у 2,3 раза та КА у 5,6 раз (р<0,05) на тлі зниження ЛПВГ у 2,6 раза 

(р<0,05) порівняно із групою порівняння.  

Виявлено кореляційні зв’язки середньої сили між КА із СТІ (r= – 0,536, 

p<0,05). Негативні кореляційні зв’язки середньої сили виявлено між вмістом 

ТГ та вТ3/вТ4 (r= – 0,637, p<0,05), СТІ (r= – 0,578, p<0,05). Позитивні 

кореляційні зв’язки середньої сили виявлено між ЛПНГ та ТТГ (r= 0,514, 

p<0,05). 

Висновок. Встановлення статистично значимих зв’язків між між 

показниками ліпідного обміну та тиреоїдного гомеостазу свідчить про 

обтяжуючий характер дисметаболізму тиреоїдних гормонів у хворих із 

діабетичною енцефалопатією на тла метаболічного синдрому.  

 

 

ЗВЯЗОК ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІЗМУ ТИРЕОЇДНИХ ГОРМОНІВ 

ТА СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО ФАКТОРУ РОСТУ В 

СИРОВАТЦІ ВЕНОЗНОЇ КРОВІ ПАЦІЄНТІВ НА ТЛІ 

МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 
 

Абрамова Н.О. 
 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»  

 

Вступ. Поширеність цукрового діабету в світі досягла масштабів 

епідемії. Згідно із даними ВООЗ вже до початку 2014 року їхня кількість 

зросла до 422 мільйонів – майже в чотири раза, тільки в 2012 році від 
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ускладнень цукрового діабету першого і другого типу померло майже три 

мільйони чоловік. Статистичні дані свідчать про подальший розвиток 

патологічного процесу, включаючи 2017 рік, кількість хворих на цукровий 

діабет неухильно зростає. 

Ожиріння абдомінального (АО) типу зустрічається майже у десяти 

мільйонів чоловік по всьому світу, що несе за собою загрозу і підвищений 

ризик захворювання на цукровий діабет. Крім того, можливість розвитку 

серцево-судинних захворювань збільшується як раз у хворих на діабет 

другого типу, більше п'ятдесяти відсотків випадків (точний відсоток 

варіюється від 65 до 80) складають ускладнення, які розвиваються в 

результаті серцево-судинних патологій, інфаркту або інсульту. 

Поєднання АО, порушень вуглеводного, ліпідного обміну та 

артеріальної гіпертензії об’єднується у поняття метаболічний синдром (МС). 

Тиреоїдні гормони приймають участь у регуляції майже всіх 

фізіологічних процесів в організмі в тому числі і вуглеводого обмігу. Тому 

важливим є вивчення залежності показників функціонального стану 

ендотелію та метаболізму тиреоїдних гормонів. 

Мета дослідження. Вивчити залежність тиреоїдного забезпечення 

організму від інтенсивності експресії судинного ендотеліального фактору 

росту у пацієнтів із метаболічним синдромом. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 32 хворих з 

метаболічним синдромомта 12 практично здорових осіб.  

Рівні вільних трийодтироніну (вТ3) та тироксину (вТ4) визначали 

імуноферментним методом за допомогою наборів фірми «Вектор-Бест». Для 

оцінки порушення периферичної конверсії тиреоїдних гормонів визначався 

сумарний тиреоїдний індекс (СТІ) (Старкова Н.Т., 1991).  

Рівень судинного ендотеліального фактору росту (VEGF) 

встановлювали імуноферментним методом за допомогою набору фірми 

«Вектор-Бест». 

Результати. У осіб із метаболічним синдромомвстановлено зниження 

вТ3 на 26,4%, зростання вТ4 на 17,2% та зниження співвідношення СТІ на 

38,3% (р<0,05). Виявлено зростання експресії VEGF на 45,9% на тлі 

ожиріння порівняно із контролем (р<0,05). 

Отримано негативні кореляційні зв’язки між експресією VEGF та вТ3 

(r= – 0,412, р<0,05), СТІ (r= – 0,526, р<0,05). 

Висновки: 

1. У хворих із метаболічним синдромом порушується обмін 

тиреоїдних гормонів із розвитком синдрому «низького трийодтироніну». 
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2. На тлі метаболічного синдрому порушується функціонування 

ендотелію із зростанням експресії судинного ендотеліального фактору росту. 

3. Показники метаболізму тиреоїдних гормонів залежать від рівня 

судинного ендотеліального фактору росту. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ПІД ВПЛИВОМ 

АТОРВАСТАТИНУ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ З 

СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 
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Вступ. Ожиріння та надлишкова вага є одним з вагомих факторів 

ризику погіршення функції нирок. При ожирінні (ОЖ) також має місце 

дисліпідемія, що на сьогодні також вважається вагомим чинником 

прогресування патологічного процесу. Діабетична нефропатія (ДН) є одним з 

найбільш прогностично несприятливим ускладненням цукрового діабету 2 

типу, що невпинно прогресує та призводить до розвитку термінальної стадії 

ниркової недостатності. 

Мета дослідження – визначити переваги використання аторвастатину 

у хворих на діабетичну нефропатію з супутнім ожирінням та без у 

комплексному лікуванні. 

Матеріал та методи дослідження. Для проведення наукового 

дослідження було відібрано 92 хворих на ДН з цукровим діабетом 2-го типу 

та супутнім ОЖ. Методи дослідження, які використовували: 

загальноклінічні, вміст β2-мікроглобуліну (β2-МГ) крові та сечі, ліпідограма 

крові. Дослідження проводили в динаміці. Показники β2-МГ крові та сечі, а 

також показники ліпідного спектра крові проводили до включення в 

лікування аторвастатину та через три місяці його прийому у комплексному 

лікуванні. 

Результати. Аналізуючи клінічно-лабораторні показники пацієнтів, що 

підлягали обстеженню, було виявлено порушення ліпідного обміну. 

Спостерігалося вірогідне збільшення рівнів загального холестерину (ЗХС), 

тригліцеридів (ТГ) і холестерину ліпопротеїдів низької щільності 

(ХСЛПНЩ) на фоні зниження рівня холестерину ліпопротеїдів високої 

щільності (ХСЛПВЩ) у порівнянні з показниками практично здорових осіб 

(р<0,05). Найвищими показникоми порушення ліпідного обміну було 



 

 

 

45 

виявлено у групі хворих на ДН IV стадії з ожирінням ІІ ступеня (р<0,05). У 

пацієнтів з ДН з та без наявності ожиріння було виявлено підвищення рівнів 

β2-МГ крові та сечі (р<0,05). Після проведеного лікування аторвастатином 

показники ліпідного спектра (рівні ЗХС, ТГ, ХСЛПНЩ, та ХСЛПВЩ) у всіх 

пацієнтів нормалізувалися чи наближалися до норми. У хворих на ДН ІІІ ст. 

рівні β2-МГ крові та сечі нормалізувалися, у пацієнтів із ДН IV ст.  вірогідно 

знизилися(р<0,05).  

Висновки. У хворих на діабетичну нефропатію з наявністю супутнього 

ожиріння спостерігається значне підвищення β2-мікроглобуліну крові та сечі, 

а також дисліпідемія зі зниженням ліпопротеїдів високої щільності, 

гіперхолестеринемією та гіпертригліцеридемією. 

У результаті тримісячної терапії аторвастатином виявлено вагоме 

зниження вмісту β2-мікроглобуліну крові та сечі та нормалізація показників 

ліпідного спектру крові порівняно з визначеними показниками до 

проведеного лікування (р<0,05). 

 

 

ПОКАЗНИКИ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КРОВІ У ХВОРИХ 

НА ДІАБЕТИЧНУ ПОЛІНЕЙРОПАТІЮ 
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Вступ. Діабетична полінейропатія (ДПН) – комплекс клінічних і 

субклінічних синдромів, кожний з яких характеризується дифузним або 

вогнищевим ураженням периферичних і/або автономних нервових волокон 

внаслідок цукрового діабету (ЦД). 

Метадослідження. Визначити в еритроцитах крові хворих з ДПН вміст 

відновленого глутатіону, як основного компоненту захисної глутатіонової 

системи. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 25 жінок та 20 чоловіків 

віком від 35 до 65 років. ЦД середнього ступеню тяжкості спостерігався у 40 

хворих, у 5 хворих – важкий. 8 хворих знаходились в стані компенсації 

захворювання, 37 – в стані субкомпенсації. У всіх хворих було діагностовано 

діабетичну полінейропатію (ДПН). 

Пацієнти були розподілені на 3 групи: І група – хворі на ЦД терміном 

до 1 року (10 осіб); II група – хворі на ЦД терміном до 10 років (20 осіб); ІІІ 

група – хворі на ЦД терміном понад 10 років (15 осіб). Контрольну групу 

склали 20 практично здорових осіб. Використовувались біохімічні методи 
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дослідження. Одержані результати обробляли статистично, з використанням 

t-критерію достовірності Ст’юдента. Визначали в еритроцитах крові хворих з 

ДПН вміст відновленого глутатіону, як основного компоненту захисної 

глутатіонової системи. 

Результати. У хворих з ДПН відмічалось вірогідне зниження рівня 

відновленого глутатіону, як основного компоненту захисної глутатіонової 

системи, в І групі на 46,5%, в ІІ – на 56,4%, в ІІІ – на 64,8% порівняно з 

контрольною групою (р>0,05), тобто рівень відновленого глутатіону залежав 

від тривалості ЦД з ДПН.  

Зменшення вмісту відновленого глутатіону може зумовлюватись 

посиленим його використанням у відновних процесах, спрямованих на 

підтримання високого ступеня, відновленості металів та білків, зниженням 

активності γ-глутамілцистеїнсинтетази та змінами активності ферментів його 

обміну. 

 

 

ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ 

ЕНДОКРИНОПАТІЯХ 
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Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, 
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Вступ. Алергологічна патологія значно розповсюджена як у всьому 

світі, так і в Україні. До 40% людей мають спадкову схильність до атопії та 

особливо чутливі до несприятливих умов довкілля. Для алергічних 

захворювань (АЗ) характерний хронічний перебіг внаслідок зміни 

імунобіологічної реактивності організму під впливом екзо- й ендогенних 

факторів. Зокрема ендокринопатії є тим станом, який підсилює чутливість до 

алергічних реакцій. Так кропив’янка є симтомом ряду захворювань, що 

проявляються гіпотиреозом. Визначення титру антитиреоїдних антитіл 

повинно виконуватись всім пацієнтам з кропив’янкою, у яких є підозра на 

дисфукцію щитоподібної залози. Зміни шкіри, що супроводжуються її 

сухістю, роблять більш важким перебіг атопічного дерматиту. При 

бронхіальній астмі гіпотиреоз знижує чутливість до бронхолітичної дії бета-

2-агоністів.  

Основною концепцією профілактики АЗ є уникнення контакту з 

алергенами та причинними ко-факторами. Пріоритетною залишається 

розробка неспецифічних та специфічних методів профілактики загострень 

АЗ. Патогенетичним методом лікування алергій, що діє на всі ланки 
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патогенезу, тобто алергійного запалення, є алерген-специфічна імунотерапія 

(АСІТ).  

Мета дослідження – покращення способів виявлення та профілактики 

алергічних захворювань на амбулаторному етапі з метою оптимізації ситуації 

з алергічними реакціями у хворих з ендокринопатіями, а також оцінка 

ефективності різної кількості АСІТ у хворих на поліноз на фоні гіпотиреозу, 

за допомогою вивчення динаміки рівнів цитокінів. 

Матеріал та методи дослідження. Проаналізовано історії хвороб та 

амбулаторні карти 70 пацієнтів, які лікувались в обласному 

ендокринологічному диспансері, консультовані в пульмоно-алергологічному 

відділенні ОКЛ (в 2013-2018 рр) та мали позитивний алергоанамнез. Для 

алергодіагностики використовувались алергологічні (алергологічний 

анамнез; тести: in vivo – шкірні, провокаційні; in vitro – визначення 

загального IgE та алерген – специфічних IgE); клінічні та функціональні – 

для вивчення особливостей перебігу АЗ в міжрецидивний період; 

імунологічні – І та ІІ рівнів для виявлення дисфункції імунної системи; 

біохімічні – для визначення функції печінки; статистичні – для оцінки 

достовірності одержаних результатів. 

Результати. Вивчені розповсюдження і структура з алергічних реакцій 

у хворих з ендокринопатіями. Максимальний відсоток пацієнтів, алергічні 

реакції у яких ми класифікували як справжні був у хворих з аутоімунним 

тиреоідитом (27%). Найбільш значущими алергенами були інгаляційні 

алергени, медикаментозні препарати та харчові продукти. Проведена оцінка 

клінічної ефективності специфічної імунотерапії (АСІТ із побутовими та 

рослинними алергенами) у 24 хворих із респіраторними алергозами на тлі 

ендокринної патології.  

Хворі з цукровим діабетом та гіпотиреозом найбільш часто 

демонструють псевдоалергічні реакції (медикаментозні препарати, харчові 

продукти).  

Розроблені та популяризуються профілактичні заходи щодо алергій в 

ендокринології:  

− Набряк слизової при гіпотиреозі – одна з причин гормонального риніту, 

що є підставою для диференціальної діагностики з алергічним ринітом.  

− У хворих з алергічними реакціями на ліки в анамнезі слід уникати 

парентерального (особливо внутрішньовенного введення лікарських 

засобів. 
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− Медикаментозна компенсація гіпотиреоза, у хворих на бронхіальну астму 

повинна проводитись більш повільно. Необхідно суворо обґрунтовувати 

застосування пролонгованих препаратів. 

− Наявність у хворого бронхіальної астми, полінозу, кропив'янки та інших 

алергічних захворювань є протипоказанням для призначення препаратів з 

вираженими алергенними властивостями (консультація з алергологом). 

− Якщо хворий страждає на будь-яке грибкове захворювання шкіри, не слід 

призначати йому антибіотики пеніцилінового ряду) та відмовитись від 

прийому антибіотиків з профілактичною метою. 

− Уникати призначення полікомпонентних препаратів. 

− Залишається актуальною популяризація гіпоалергенної дієти. 

Висновки.  

1. Гормональний риніт є привидом для диференціальної діагностики з 

алергічним ринітом. Поєднання обох варіантів погіршує прогноз ЛОР-

захворювання. 

2. У хворих на поліноз з ендокринопатіями ефективність АСІТ склала 

65%, не спричиняла загострення основного захворювання та може 

рекомендуватись для популяризації серед сімейних лікарів. 

3. Визначення титру антитиреоїдних антитіл повинно призначатись 

пацієнтам з кропивницєю, у яких є мінімальна підозра на дисфукцію 

щитоподібної залози (позитивний сімейний анамнез тощо). 

4. Особлива увага на ретельне обстеження хворих перед проведенням 

фармакотерапії, уникати поліпрагмазії та самолікування, налагодити в 

установах охорони здоров'я ранню діагностику (в тому числі дифдіагностику 

справжніх та псевдоалергій) та популяризацію гіпоалергенної дієти. 

5. Заборонити використовувати лікарські препарати в якості 

консервантів (ацетилсаліцилова кислота при консервуванні овочів, 

левоміцетин при заготівлі крові та плазми, пеніцилін для збереження м'яса 

при перевозках тощо).  
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ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З АВТОІМУННИМИ 

ЕНДОКРИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У ПОЄДНАННІ З 

ІМУНОДЕФІЦИТНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 
 

Коваль Г.Д. 
 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна 

 

Вступ. Автоімунні захворювання – це група захворювань, в основі 

патогенезу яких лежить імунна відповідь на власні антигени організму 

(автоантигени), що спричиняє пошкодження клітин та тканин, які містять 

такі антигени. Розвиток автоімунних порушень, здебільшого, генетично 

детермінований на тлі зриву імунологічної толерантності, втрати 

імуносупресивного контролю, стійкого спотворення власних антигенів. 

Захворюваність на автоімунну патологію зростає в усьому світі, що 

супроводжується високою коморбідністю та необхідністю участі у 

лікувальному процесі різнопрофільних спеціалістів. Зокрема, імунологічна 

детермінованість автоімунних захворювань призводить до розвитку у ряду 

хворих імунодефіцитних порушень, що стає причиною звернення до 

імунолога. Серед усіх автоімунних захворювань у нашому регіоні лідируючі 

позиції займають автоімунні захворювання ендокринної системи, зокрема, 

автоімунний тиреоїдит, автоімунні поліендокринопатії, цукровий діабет, що 

у  коморбідності зумовлює пошук адекватного ведення таких хворих. 

Мета дослідження – проаналізувати клініко-лабораторні особливості у 

хворих з автоімунними захворюваннями ендокринної системи у поєднанні з 

імунодефіцитними порушеннями та визначити принципи ведення таких 

хворих. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 342 хворих з 

автоімунними  ендокринними захворюваннями, які звернулись на кафедру 

клінічної імунології, алергології та ендокринології ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» впродовж 2017 року. 

Результати. Серед усіх обстежених хворих з автоімунною патологією 

у поєднанні з імунодефіцитними порушеннями, найбільшу частку склали 

пацієнти з автоімунним тиреоїдитом – 76%. Хворі з іншими автоімунними 

захворюваннями ендокринної системи звертались до імунологів значно рідше 

зокрема, з цукровим діабетом 1 типу близько 10% хворих, з іншими 

автоімунними ендокринопатіями лише 14% хворих. Клінічні критерії 

відповідали окремим нозологічним формам, а основними причинами 

звернення до імунологів були наступні імунодефіцитні порушення: 

алергічний синдром – 54%, серед якого домінувала хронічна рецидивуюча 
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кропив’янка (78% всіх випадків алергічних порушень), інфекційний синдром 

– 32%, автоімунні порушення фертильності – 7%, інші – 7%. Основними 

виявленими лабораторними порушеннями були: прискорена ШОЕ, зростаюча 

активність гострофазових протеїнів, підвищення рівня автоантитіл (АТПО, 

АТТГ, АНА), ЦІК, зниження активності комплементу, 

гіпергамаглобулінемія, порушення фагоцитозу макрофагів. У процесі 

лікування всі хворі отримували базисну терапію основного ендокринного 

захворювання та терапію імнодефіцитних порушень, яка включала засоби, 

необхідні для лікування відповідного імунодефіцитного порушення. У 

більшості випадків (78%) вдалось досягнути клініко-лабораторного 

покращення чи ремісії імунодефіцитних порушень.  

Висновок. Таким чином, отримані результати підтверджують високу 

коморбідність автоімунних ендокринних захворювань з імунодефіцитними 

порушеннями та необхідність комплексного підходу до ведення таких 

хворих.  

 

 

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ДИСЛІПІДЕМІЇ – ПРОВІДНІ 

СКЛАДОВІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 
 

Ляшук Р.П. 
 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна 

 

До складових метаболічного синдрому (МС) відносяться: ожиріння, 

артеріальна гіпертензія (АГ), дисліпідемії, інсулінорезистентність (ІР) і 

цукровий діабет типу 2 (ЦД-2) (Маньковський Б.Н., 2014). Нами у 

попередніх публікаціях висвітлені питання асоціації МС з ожирінням  

(Ляшук П.М., Ляшук Р.П., Марчук Ю.Ф., 2016), АГ (Ляшук П.М.,          

Ляшук Р.П., 2016) та ЦД-2 (Ляшук П.М., Ляшук Р.П., Марчук Ю.Ф. та ін., 

2016). Теперішнє оглядове дослідження присвячене поєднанню МС із ІР та 

дисліпідеміями.  

Для надходження глюкози у клітини інсулінозалежних тканин – 

жирової, м’язової, клітин печінки – необхідна достатня концентрація 

інсуліну в крові та нормальна його взаємодія з рецепторами цих тканин. ІР – 

це недостатня біологічна відповідь клітин на інсулін за його достатньої 

концентрації в крові (Потемкин В.В., 2013; Клебанова Е.М. и др., 2005; 

Шестакова М.В., 2007). Причини ІР такі: дефект рецептора – зменшення 

кількості рецепторів до інсуліну на поверхні клітин та зміна структури й 

функції окремих частин рецептора (тирозинкінази) та пост рецепторні 
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дефекти – зміна активності білків-переносників глюкози, зміна активності ц-

АМФ, а також надлишок контрінсулярних гормонів. Припускають, що 

феномен ІР має певну генетичну основу, закріплену у процесі еволюції 

(Паньків В.І., 2012).  

У популяційному дослідженні, яке проводилось в Італії, вивчали 

поширеність ІР. Дослідження включало 888 осіб віком від 40 до 79 років. 

Було виявлено, що ІР трапляється тільки в 10% осіб без метаболічних 

порушень, у 58% – з АГ (АТ 160/895 мм рт.ст.); у 63% – із гіперурикемією; у 

84% – із гіпертригліцеридемією; у 66% – із порушенням толерантності до 

глюкози; у 88% осіб – із низьким рівнем холестерину ЛПВЩ (Borona E. et al, 

1998). Слід зазначити, що при поєднанні ЦД-2 (чи порушення толерантності 

до глюкози) з основними компонентами МС, а саме дисліпідемією, 

гіперурикемією та АГ, частота виявлення ІР досягає 95% (Паньків В.І., 2012). 

Розвиткові ІР сприяють як генетичні (дефект інсулінових рецепторів 

або пострецепторний дефект), так і зовнішні чинники, до яких відносять: 

ожиріння, зниження об’єму кровотоку в капілярах скелетної мускулатури в 

результаті вазоконстрикції, котрі розвиваються внаслідок гіподинамії. ІР 

викликає компенсаторну гіперінсулінемію, яка у свою чергу, знижує 

глікемію, але збільшує апетит, що сприяє розвиткові ожиріння, яке надалі 

погіршує ІР жирової тканини, у результаті розвивається «circulus vitiosus», 

що нагадує «висхідну спіраль», коли кожний більш високий рівень 

компенсаторної гіперінсулінемії викликає ще більше посилення ІР. Це 

призводить до гіперсекреції інсуліну (Васильева Л.В. и др., 2012). У першу 

чергу при ІР стражлають жирова та м’язова (смугаста й серцева) тканини, де 

транспорт глюкози можливий лише за наявності інсуліну. Інсулін майже не 

впливає на транспорт глюкози в гепатоцити, однак підсилює її постачання 

непрямим шляхом, стимулюючи синтез ферменту глюкокінази, що 

фосфорилює глюкозу і «зачиняє» її в клітині (клітинні мембрани непроникні 

для фосфорильованої глюкози). Внаслідок високої глюкозо токсичності 

відбувається накопичення кінцевих продуктів гліколізу, активація 

оксидативного  потенціалу на локальному рівні, а також розвиток 

низькорівневого запалення на організм енному рівні (Espozito K., 2002).  

Отже, зниження чутливості до інсуліну жирової, м’язової та печінкової 

тканин є провідним чинником розвитку клінічних проявів ІР: 

гіперінсулінемії, ожиріння, АГ, дисліпідемії. ІР, сприяючи збільшенню 

продукції глісованих сполук, викликає підвищене утворення кисневих 

радикалів, що провокують ендотеліальну дисфункцію.  
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ 

УСКЛАДНЕННЯХ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 
 

Ляшук Р.П., Сходницький І.В. 
 

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології 

ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна 

 

Поширеність цукрового діабету (ЦД) постійно росте, відповідно 

збільшується частота його ускладнень, як гострих, так і хронічних. Хоча 

гострі ускладнення трапляються рідше, ніж хронічні, проте вони 

представляють безпосередню загрозу життю пацієнтів і потребують 

проведення інтенсивної інфузійної терапії.  

Потреба в інтенсивній інфузійній терапії виникає при таких гострих 

ускладненнях ЦД, як діабетичний кетоацидоз (ДКА), кетоацидотична, 

гіперосмолірна і гіпоглікемічна коми.  

ДКА (кетоацидотична кома) може розвиватися при обох типах ЦД, 

однак найчастіше при ЦД -1. Виходячи з патогенезу ДКА його лікування має 

включати: інсулінотерапію, регідратацію, корекцію електролітного балансу і 

кислотно-лужного стану, лікування захворювань, що спровокували кому та 

ускладнень ДКА.  

Найбільш обґрунтованою є рекомендація по введенню рідини в об’ємі 

до 10% маси тіла (6–8 л) протягом перших 12 год при щогодинному контролі 

діурезу. Об’єм розчину, введеного за 1 год, не повинен перевищувати 

годинний діурез на 500–1000мл. Зазвичай використовують фізіологічний 

розчин, розчин Рінгера-Локка та розчини, що містять багатоатомні спирти 

(собрілакт, реосорбілакт, ксилат). Ксилат не тільки корегує об’єм 

циркулюючої крові, відновлює водно-електролітний баланс і реологічні 

властивості крові, але й сприяє зменшенню метаболічних порушень. Ксилат 

не тільки корегує об’єм циркулюючої крові, відновлює водно-електролітний 

баланс і реологічні властивості крові, але й сприяє зменшенню метаболічних 

порушень. Ксилат вводять по 600–800 мг/доб. З обережністю останнім часом 

підходять до введення розчину бікарбонату натрію, оскільки існує ризик 

церебральних ускладнень.  

Гіперосмолярна кома трапляється значно рідше, ніж ДКА. Основна 

мета інфузійної терапії – регідратація і зниження осмолярності плазми крові. 

Рекомендовано застосовувати гіпотонічні розчини, наприклад 0,45% розчин 

хлориду натрію (спочатку 1-3 л протягом 2–3 год, потім 200–300 мл/год до 

повного заміщення дефіциту рідини). При рівні натрію більше 165 ммоль/л 

введення сольових розчинів протипоказано, і регідратацію починають з 2,5% 
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розчину глюкози. Використовують невеликі дози інсуліну, а при зниженні 

глікемії менше 15 ммоль/л, як у випадку ДКА, додають введення 5% розчину 

глюкози. Глікемію не слід знижувати швидше, ніж 5,5 ммоль/л на год, 

оскільки осмолярність сироватки має зменшуватися не більше, ніж на 10 

мосмоль/л на год. 

Тяжка гіпоглікемія (гіпоглікемічна кома) найбільш часте гостре 

ускладнення Цд, трапляється при обох типах ЦД. Найбільш простий метод 

надання допомоги при гіпоглікемії – солодка їжа/напій. Якщо пацієнт не 

взмозі ковтати показана твнутрішньовенна струменеві інфузія 20–40% 

розчину глюкози (50–100 мл), пізніше переходять на 10% розчин глюкози. 

Використовують також глюкагон (1 мг внутрішньом’язово).  

Іноді доводиться проводити інфузійну терапію і при хронічних 

ускладненнях ЦД для корекції порушень обміну речовин, мікроциркуляції та 

реології крові. Наприклад, доцільне застосування донатора оксиду азота L-

аргініна (препарат тивортин), оскільки він впливає на універсальну ланку 

патогенеза всіх діабетичних ускладнень – ендотеліальну дисфункцію. 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕВОТИРОКСИНУ ПРИ 

ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ВУЗЛОВИМИ ФОРМАМИ ЕУТИРЕОЇДНОГО 

ЗОБУ 
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Вступ. Проблема вибору тактики лікування вузлових форм зобу в 

умовах йодного дефіциту залишається актуальною для ендокринологів, 

терапевтів та хірургів. Йодний дефіцит і обумовлені ним порушення стану 

здоров`я людей залишається однією з актуальних проблем сучасної 

медицини. Це пояснюється широким розповсюдженням вузлових форм зоба 

в йододефіцитних регіонах. Вузлові утворення в щитоподібній залозі 

зустрічаються доволі часто і у більшості випадків є доброякісними. Згідно 

літературних даних розповсюдженість вузлових утворень що пальпуються – 

3-7%, а за даними ультразвукової діагностики перевищують 50%. Предметом 

дискусії у сучасній тиреоїдології залишається питання доцільності і 

ефективності супресивної терапії вузлових форм еутиреоїдного хоба. 

Неоднозначним є рекомендації щодо дози левотироксину, яка забезпечує 

супресивний ефект. Так М.Д.Тронько у «Стандартах діагностики та 
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лікування» (2007) рекомендує застосування препарату у дозі 1,8–2,8 

мкг/кг/добу, а В.І.Паньків (2013) вважає дозу достатньою для досягнення 

супесії 0,7–1,0 мкг/кг/добу. Надлишок левотироксину при тривалому прийомі 

може спричинити порушення з боку серцево-судинної системи (тахікардія, 

підвищення артеріального тиску). Встановлено, що при тиреотоксикозі у 56% 

пацієнтів діагностується остеопороз, зумовлений гіперпродукцією 

тиреоїдних гормонів, які посилюють кістковий метаболізм           

(Поворознюк В.В., 1997). Потребує уточнення доза, за якої досягається 

супресивний ефект. 

Мета дослідження. Вивчити ефективність застосування левотироксину 

в дозі 1 мкг/кг/д та 2 мкг/кг/д для досягнення супресії тиреотропного гормону 

у хворих з вузловими формами зобу. 

Матеріал та методи дослідження. Нами проведений аналіз 

застосування левотироксину для досягнення супресії тиреотропного гормону 

у 84 пацієнтів, у яких діагностовано вузловий еутиреоїдний зоб. Серед 

обстежених було 59 жінок та 25 чоловіків віком від 28 до 63 років. Жінки 

поділені на дві групи. Перша отримувала левотироксин у дозі 1 мкг/кг/д, 

друга – 2 мкг/кг/д. Препарат призначали з поступовим підвищенням дози у 

два етапи: перші 14 діб – 0,5 мкг/кг/д, у подальшому дозу збільшували до 1 та 

2 мкг/кг/д. Рівень тиреотропного гормону визначали до початку супресії та 

через 1 місяць від початку прийому левотироксину. 

Результати дослідження показали, що середні розміри вузлових 

утворень за даними ультрасонографії до початку дослідження у жінок 

дорівнювали 18,3±2,1 мм, у чоловіків – 18,9±1,4 мм. Рівень тиреотропного 

гормону дорівнював 2,88±0,6 мкМО/л у жінок та 2,16±0,4 мкМО/л у 

чоловіків. Через один місяць у жінок першої групи дорівнював          

0,46±0,02 мкМО/л, у другої – 0,42±0,03 мкМО/л. У чоловіків 0,96±0,07 

мкМО/л. 

Висновок. Застосування левотироксину у дозі 1 мк/кг/д у жінок дає 

можливість досягнути супресивного ефекту. Зі збільшенням дози до 2 мк/кг/д 

суттєвої відмінності не одержано. Чоловіки потребують збільшення терміну 

для досягнення супресії або збільшення дози левотироксину. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ДАПАГЛІФЛОЗИНУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ 

ДІАБЕТ ТИПУ 2, УСКЛАДНЕНИЙ НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ 

ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ 
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**ОКУ «Чернівецький обласний ендокринологічний центр», Україна 

 

Вступ. Актуальність діагностики та лікування пізніх ускладнень 

цукрового діабету, серед яких є неалкогольна жирова хвороба печінки 

(НАЖХП) обумовлена її широкою розповсюдженістю та причиною розвитку 

декомпенсації вуглеводного обміну. Відомо, що у хворих на цукровий діабет 

типу 2 у поєднанні з НАЖХП спостерігаються порушення білкового обміну з 

наявністю диспротеінемії та розвитком синдрому білково-енергетичної 

недостатності, підвищенням активності ферментів, дисліпідемії, особливо за 

наявності ожиріння та інші метаболічні порушення. Відомо, що чуттєвим 

фактором формування НАЖХП при цукровому діабеті є гіперінсулінемія та 

інсулінорезистентність, що розвиваються внаслідок надлишкової маси тіла, 

ожиріння та гіперліпідемії. Особливу роль у розвитку НАЖХП відіграє 

гіперглікемія та компенсація вуглеводного обміну в цілому, які, в свою 

чергу, залежать від функціонального стану печінки. Актуальними є 

дослідження впливу цукрознижуючої терапії на перебіг НАЖХП. В останні 

роки арсенал цукрознижувальних препаратів поповнився селективними 

інгібіторами натрій-глюкозного котранспортера 2 типу. Доведена їх 

ефективність у зниженні кардіоваскулярної смертності. Проте дискутується 

питання їх впливу на функціональний стан печінки. 

Мета дослідження. Вивчити вплив селективного інгібітора натрій-

глюкозного котранспортера 2 типу дапагліфлозину на рівень компенсації 

цукрового діабету та окремі показники функціонального стану печінки. 

Матеріал та методи дослідження. Нами обстежено 16 хворих на 

цукровий діабет типу 2 з ожирінням у яких діагностовано НАЖХП. Вони у 

якості цукрознижуючої терапії отримували метформін та дапагліфлозин. 

Серед них було чоловіків – 10, жінок – 6. Вік від 50 до 71 року контрольну 

групу склали 20 пацієнтів, які отримували монотерапію метформіном. Обидві 

групи хворих дотримувались дієтичних рекомендацій. Досліджували рівень 

глікемії, глікозильованого гемоглобіну (HbA1с), функціональні проби 

печінки, рівень холестерину та тригліцеридів, загального білку крові. 
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Дапагліфлозин призначали в дозі 10 мг 1 раз на добу впродовж трьох місяців. 

Дозу метформіну за цей період не змінювали. 

Результати дослідження показали, що середній рівень глікемії натще 

на початку прийому дапагліфлозину становив 11,8 ммоль/л в основній групі 

та 12,0 ммоль/л у контрольній. Відповідно HbA1с – 9,2% та 9,6%; загальний 

білок – 69,0 та 70,0 г/л; АЛТ – 15,0 та 14,0 о/л; АСТ – 17,0 та 18,0 о/л; лужна 

фосфатаза – 86 та 80 о/л; холестерин – 4,87 та 5,02 ммоль/л; тригліцериди – 

1,61 та 1,57 ммоль/л. Після трьох місяців прийому дапагліфлозину отримано 

наступні результати: глікемія натще в основній групі становила 7,7 ммоль/л, 

в контрольній – 11,3 ммоль/л; відповідно HbA1с – 7,6% та 9,3%; загальний 

білок – 67,0 та 71,0 г/л; АЛТ – 16,0 та 17,0 о/л; АСТ – 16,0 та 17,0 о/л; лужна 

фосфатаза – 88 та 79 о/л; холестерин – 5,01 та 4,94 ммоль/л; тригліцериди – 

1,52 та 1,60 ммоль/л відповідно. 

Висновок. Таким чином, попередній аналіз отриманих результатів 

показав ефективність дапагліфлозину у плані нормалізації глікемії та 

відсутність негативного впливу на показники функціонального стану 

печінки, що вивчались. 
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Цукровий діабет (ЦД) супроводжується формуванням уражень печінки, 

з яких найбільш поширеним є жирова дистрофія печінки. 

Мета дослідження. Вивчити ефективність L-карнітину для лікування 

хворих на цукровий діабет з діабетичною гепатопатією. 

Матеріал та методи дослідження. З метою вивчення клінічної 

ефективності L-карнітину нами було обстежено 46 хворих на цукровий 

діабет типу 2 (20 чоловіків та 26 жінок), які впродовж 4-х тижнів отримували 

цей препарат. Цукровий діабет середнього ступеня тяжкості спостерігався у 

38 хворих, тяжкого – у 8. L-карнітин приймали внутрішньо за 30 хвилин до 

вживання їжі. Доза препарату для дорослих становила 1-3 г (10-30 мл) на 

добу, розділених на 1-3 прийоми. 

Результати. Перед початком лікування всі хворі скаржилися на 

загальну слабкість, зниження працездатності. Відчуття тяжкості у правому 
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підребер’ї відмічали 62,4±8,2%, гіркоту в роті вранці 82,4±7,6 %, порушення 

сну, дратівливість, періодичну нестійкість настрою 74,4±6,8%. Динаміку 

клінічних проявів оцінювали підчас лікування через 1, 2, 3 і 4 тижні від його 

початку. Під час прийому L-карнітину в кінці першого тижня лікування у 

86,4±1,5% зменшився больовий синдром, через 2 тижні – у 91,4±5,4% 

диспепсичний синдром, через 3 тижні – астено-невротичний синдром, через 4 

тижні зникла субіктеричність склер. Під впливом L-карнітину спостерігалось 

зменшення проявів цитолітичного синдрому. Через місяць лікування 

вірогідно знизились рівні АЛТ, ACT, ГГТП. Тимолова проба до і після 

лікування була в межах норми. Рівень білірубіну в межах нормальних 

величин визначався у 42% осіб, незначно підвищений – у 6% хворих. Після 

закінчення лікування рівень білірубіну нормалізувався у 4 з 6 хворих. Під час 

УЗД печінки у хворих спостерігалось рівномірне підвищення ехогенності 

тканини печінки, деяке збільшення її розмірів. Після курсу лікування 

препаратом L-карнітину розміри печінки зменшилися у 20 хворих з 36. 
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Цукровому діабету властиві різні системні ускладнення, серед яких 

важливе значення мають ураження травного тракту. 

Мета дослідження. Вивчити клінічну ефективність комбінованого 

препарату, який містить фолієву кислоту, вітамін В12 та Lactic Acid Bacillus 

(Bacillus coagulans, Lb. sporogenes), з метою корекції порушень 

мікробіоценозу товстої кишки у хворих на цукровий діабет типу 2. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 35 хворих, на цукровий 

діабет типу 2 (19 чоловіків та 16 жінок). Цукровий діабет середнього ступеня 

тяжкості спостерігався у 30 хворих, тяжкого – у 5 осіб. 

Результати. Перед початком лікування всі хворі скаржилися на 

загальну слабкість, зниження працездатності. Больовий синдром за ходом 

товстої кишки спостерігався у 30 осіб (85,7%), неприємне відчуття у роті – у 

27 (77,14%), відрижка – у 23 (65,71%), схильність до закрепів відмічали у 22 

хворих (62,8%), до проносів – у 12(34,28%) осіб. Оцінюючи індивідуальні 

показники бактеріограм хворих до лікування встановлено дисбактеріоз І 

ступеня у 2 (5,7%) осіб, дисбактеріоз ІІ ступеня – у 8 (22,85%) осіб, у 13 
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(37,1%) – констатували дисбактеріоз ІІІ ступеня, у 12 (34,28%) – дисбактеріоз 

IV ступеня. Динаміку клінічних проявів оцінювали під час лікування 

впродовж 1-2 тижнів від його початку. При застосуванні досліджуваного 

препарату наприкінці другого тижня лікування болючість по ходу 

кишківника спостерігалась у 5 хворих (14,29%), через два тижні неприємні 

відчуття у роті відмічали 7 (20%) осіб, схильність до запорів – у 6 (17,1%), до 

проносів – у 4 (11,4%) особи. Після лікування основу мікрофлори товстої 

кишки за популяційним рівнем складали біфідобакіерії, лактобактерії, 

бактероїди, нормальні кишкові палички. Оцінюючи показники бактеріограм 

після проведеного лікування, нами встановлено: нормобіоценоз у 9 осіб 

(25,7%); дисбактеріоз І ступеня – у 13 (37,14%); дисбактеріоз II ступеня – у 8 

(22,85%); дисбактеріоз Ш ступеня – у 5 (14,28%); дисбактеріоз IV ступеня 

після лікування не виявлено. 

 

 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 

ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ НА ТЛІ 

МЕМБРАНОСТАБІЛІЗУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ 
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Вступ. Пошкодження судинного ендотелію є ключовим ланцюгом у 

патогенезі як мікро-, так і макросудинних діабетичних змін. У механізмах 

ушкодження судинного ендотелію за цукрового діабету (ЦД) значна роль 

відводиться дисліпідемії. При цьому посилене деацилювання фосфоліпідів 

супроводжується утворенням значної кількості полієнових жирних кислот, 

що активно втягуються у реакції вільнорадикального окиснення. Внаслідок 

цього змінюється структура ендотелію: зростає співвідношення холестерину 

й фосфоліпідів у мембранах ендотеліоцитів, що веде до ендотеліальної 

дисфункції. Ось чому надзвичайно важливим є пошук препаратів, здатних 

відновити фосфоліпідний баланс за ЦД.  

Мета нашого дослідження полягала у з’ясуванні особливостей 

ендотеліальної функції у хворих на ЦД за застосування у комплексному 

лікуванні мембраностабілізувального препарату цитиколіну.  

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 61 пацієнта з ЦД та 20 

практично здорових осіб, що склали контрольну групу. Кількість 
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циркулюючих у крові ендотеліоцитів визначалася за методом J.Hladovec у 

модифікації Н.Н.Петрищева. ЕЗВД оцінювали за даними тесту Целермаєра-

Соренсена із застосуванням дуплексної допплерографії плечової артерії у 

стані спокою та за реактивної гіперемії. З метою оцінки ендотеліальної 

функції у хворих на ЦД за використання цитиколіну було створено дві групи 

пацієнтів. Хворі першої групи (22 особи) отримували стандартне лікування, 

що включало, окрім адекватної гіпоглікемізувальної терапії, вазоактивні 

препарати та препарати альфа-ліпоєвої кислоти. Пацієнти 2 групи (39 осіб) на 

тлі стандартного лікування отримували цитиколін у дозі 600 мг/добу 

впродовж 5-6 тижнів.  

Результати. Проведення базисної терапії виявило невірогідну 

тенденцію до зменшення рівня ендотеліоцитемії та зростання показника 

ЕЗВД, Застосування на тлі базисного лікування нейропротекторного 

препарату цитіколіну дозволило суттєво покращити показники 

функціонального стану ендотелію. Так, вміст ендотеліальних клітин в крові 

вірогідно (р<0,01) зменшився на 40,3%. Показник ЕЗВД у групі хворих, яким 

у комлексному лікуванні призначався цитиколін, вірогідно (р<0,01) зростав 

на 53,1% (7,5±0,34%).  

Висновок. Призначення хворим на ЦД цитіколіну, на нашу думку, 

сприяє відновленню нейтрального фосфатиділхоліну у зовінішньому шарі 

фосфоліпідної мембрани ендотелію, покращанню морфофункціональних 

властивостей останнього, зменшуючи при цьому десквамацію ендотеліоцитів 

та оптимізуючи ЕЗВД. Крім того, гальмуються процеси ліпопероксидації, що 

позитивно позначається на функції ендотелію.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА 
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Вступ. За результатами епідеміологічних досліджень цукровий діабет 

(ЦД) визнаний незалежним, водночас модифікованим чинником ризику 

порушень мозкового кровообігу. Провідна роль у виникненні церебральних 

змін ЦД належить порушенню цілісності клітинних мембран, що вказує на 
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необхідність пошуку мембраностабілізувальних засобів, здатних відтворити 

клітинний фосфоліпідний баланс при діабетичній енцефалопатії (ДЕ). 

Мета нашого дослідження полягала у з’ясування динаміки показників 

церебральної гемодинаміки у хворих на діабетичну енцефалопатію на тлі 

використання у комплексному лікуванні цитиколіну. 

Матеріал та методи дослідження. Під нашим спостереженням 

знаходилися дві групи пацієнтів. Хворі першої групи (16 осіб) отримували 

стандартне лікування ДЕ, що включало, окрім адекватної 

гіпоглікемізувальної терапії, вазоактивні та ноотропні препарати. Пацієнти 2 

групи (22 хворих) на тлі стандартного лікування отримували 

церебропротекторний препарат цитиколін (цераксон) у дозі 600 мг/добу 

впродовж 5-6 тижнів. Екстра- та транскраніальне дупплексне сканування 

судин каротидного басейну (загальних (ЗСА), внутрішніх (ВСА), зовнішніх 

(ЗовСА) сонних, середніх (СМА), передніх (ПМА) мозкових артерій) 

здійснювали із використанням системи «EnVisor HD» (Philips).  

Результати. Як у хворих, що отримували виключно базисну терапію, 

так й у пацієнтів, яким додатково призначався цитиколін, в артеріях 

каротидного басейну після проведеного лікування не відмічалося вірогідних 

змін лінійних параметрів кровотоку. Водночас показник об’ємної швидкості 

кровотоку зазнавав чіткої тенденції до зростання у хворих обох груп, проте 

виявлені зміни були вірогідними тільки за застосування цераксону. Так, у 

ЗСА відмічалося зростання досліджуваного показника на 8% зліва та на 8,7% 

справа, ВСА – відповідно на 11,2% та на 16,5%, ЗовСА – на 11,7% та 10,3%, 

СМА – 11,6% та 7,4%, ПМА – 12,7 та 14,2%. В групі пацієнтів, які 

отримували тільки базисну терапію, виявлялася слабка тенденція до 

зниження індекса резистивності, у той час як додавання до комплексу 

лікувальних заходів цераксону сприяло вірогідному зменшенню показника у 

всіх досліджуваних артеріях. Пульсаційний індекс після базисної терапії 

незначно знижувався із досягненням рівня статистично значущих змін у 

правій ЗСА (на 3,9%) та у лівій ВСА (на 4,5%). Приєднання цитиколіну 

сприяло суттєвішому зменшенню показника у ЗСА (справа – на 7,6%, зліва – 

на 5,7%), ВСА (відповідно на 5,4% та 7,5%), ЗовСА (на 6,8% та 5%), СМА (на 

7% та 5,6%), ПМА (на 6,1% та 2,4%). 

Висновок. Таким чином, застосування у комплексному лікуванні 

хворих на діабетичну енцефалопатію цераксону дозволяє ефективно 

покращити показники церебральної гемодинаміки. 
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ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕМБРІО-ТРОФОБЛАСТИЧНОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ 
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В умовах існуючої демографічної кризи в Україні актуальною 

проблемою є збереження кожної вагітності та народження здорової дитини. 

Пріоритетним напрямком у поліпшенні демографічної ситуації є 

профілактика невиношування вагітності. 

На долю недоношених дітей припадає до 50% випадків 

мертвонароджень, 60-70% – ранньої неонатальної і 65-75% – дитячої 

смертності. 

При невиношуванні вагітності в 85% випадків на різних термінах 

виявляється недостатність лютеїнової фази (НЛФ), яка буває на тлі, так 

званих п'яти «Г»: гіперпролактинемії, гіпотиреозу, гіповітамінозу D3, 

гіперандрогенії та гіпергонадотропної оваріальної дисфункції. 

Провідною причиною «невдалої» вагітності є формування 

ембріохоріальної недостатності – як поєднаної патологічної реакції ембріону 

і екстраембріональних структур на різноманітні екзо- й ендогенні порушення 

материнського організму.  

Тому, метою роботи було дослідити особливості формування 

фетоплацентарного комплексу у вагітних із загрозою невиношування в І 

триместрі гестації. 

Матеріал та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети 

нами проведено комплексне обстеження 60 вагітних. Із них 30 – із загрозою 

переривання вагітності в І триместрі гестації (основна група). До контрольної 

групи увійшли 30 практично здорових пацієнток із фізіологічним перебігом 

вагітності. 

Гормональну функцію плаценти оцінювали в 9-12 тиж. вагітності за 

допомогою даних концентрації хоріонічного гонадотропіну (ХГ), 

плацентарного лактогену (ПЛ), естрадіолу і прогестерону, які визначали в 

сироватці крові вагітних радіоімунологічним методом. 

Під час опрацювання результатів застосовано комп’ютерні статистичні 

програми. Достовірність відмінностей між груповими середніми 

показниками визначали за критерієм Ст’юдента. 

Результати. Аналіз результатів радіоімунологічних досліджень 

показав, що у вагітних із клінічними проявами загрози переривання 
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вагітності концентрація естрадіолу була на 24,6% нижчою порівняно із 

контролем (p<0,05). Зниження рівня екскреції естрогенів є несприятливою 

прогностичною ознакою, і свідчить про формування плацентарної дисфункції 

(Радзинский В.Е., 2009).  

У І триместрі гестації, ускладненому загрозою переривання вагітності, 

вірогідно нижчим, порівняно з контролем, був і вміст прогестерону   

(58,65,9 нмоль/л; 72,77,3 нмоль/л, p<0,05). Відомо, що до 8 тиж. вагітності 

прогестерон синтезується жовтим тілом вагітності, з 10 тиж. основним 

джерелом прогестерону є трофобласт. 

Дослідження ХГ у вагітних основної групи показало, що його 

концентрація була вірогідно нижчою у порівнянні з контролем                      

(36 182,0±296,0 МО/л проти 53 600,6±435,0 МО/л, p<0,05). Порушення 

процесів синтезу ХГ є наслідком розладів функціонування, відшарування і 

дегенеративних змін трофобласта, які супроводжують загрозу переривання 

вагітності. 

Рівень ПЛ в сироватці крові вагітних із загрозою переривання 

вагітності також був вірогідно нижчим, ніж у жінок із фізіологічним 

перебігом гестаційного періоду (p<0,05). 

Висновок. Таким чином, результати проведених досліджень свідчать 

про недостатність гормональної функції децидуально-трофобластичного 

комплексу, що формується у вагітних із загрозою переривання вагітності у 

ранні терміни гестації. Діагностовані особливості функціонування ембріо-

трофобластичного комплексу доцільно використовувати під час 

прогнозування даної патології та проведення корегуючої тераппії, 

спрямованої на збереження вагітності.  
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Introduction. Epithelium of the oral cavity and TLR containing in them are 

under the effect of changes both in dental and general somatic pathology. TLR 
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availability in the external membrane of neutrophils, macrophages, keratocytes was 

found to be a starting point in triggering inflammation in the periodontal tissues 

ensuring molecular reception of a pathogen with further involvement of important 

components in the inherited immunity. These effectors possess phagocytic and 

killer activities, ensure a number of signals activating and directing antigen-

specific response by the cells of the adaptive immune system.  

The aim of the study was to study expression mRNA TLR-2, TLR-4 in the 

epithelium of the oral cavity in children under conditions of chronic catarrhal 

gingivitis against diabetes mellitus in the dynamics of treatment. 

Material and methods. We examined examinated and treated 54 children, 

aged 12 years, with chronic catarrhal gingivitis agains diabetes type 1. All children 

were divided into 2 subgroups: main and comparison. We proposed to children in 

the main subgroup the complex of treatment that included antiseptic «Dekasan», 

probiotic «BioGaia ProDentis» and immunostimulant «Imupret». Children of the 

comparison subgroup performed chronic catarrhal gingivitis treatment according to 

the generally accepted scheme. 

To analyze gene expression the method of polymerase chain reaction was 

applied with a reverse transcription in the regime of real time (RT-RRT). The 

object for molecular-genetic examinations by means of RT-RRT method was the 

buccal epithelium. 

Results. The condition of inherited immunity indicated improvement the 

protective mechanisms of the oral cavity in the children of the main subgroup in 

the dynamics of treatment, therefore, after treatment, twice the expression level of 

mRNA TLR-2 was detected, and in the comparison group – by 55,20% less than 

the baseline level. 

After 6 month indicate a likely reduction in the expression of TLR-2 mRNA 

by 55,21% in children of the main subgroup (p<0,05) and by 14,73% in the 

comparison subgroup. 

The expression of mRNA TLR-4 in children of both groups after treatment 

was reliably reduced after treatment, however, in 45,44% of children in the main 

subgroup and 19,58% in the subgroup of comparison. In the long term, 

respectively, 40,15% and 11,49% respectively. 

The conducted molecular-genetic study of a relative level of mRNA TLR-2 

and TLR-4 in the epithelium of the oral cavity in the dynamics of treatment was 

indicative of the fact that in children against diabetes mellitus that treated with our 

proposed scheme relative levels of mRNA TLR-2, TLR-4 are considerably lower. 
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Introduction. Еndothelial dysfunction is an early marker of atherosclerosis 

seen in type 2 diabetic subjects. Metformin (biguanides) is commonly used in the 

treatment of type 2 diabetes and has known vasculoprotective effects beyond its 

hypoglycemic ones. We aimed to investigate the vascular effects of metformin in 

first-degree relatives with metabolic syndrome of type 2 diabetic patients.  

Material and methods. The study included 43 subjects (age 38,3±7,6 years 

and BMI 36,3±5,2 kg/m2), who were first-degree relatives of type 2 diabetic 

patients and who had metabolic syndrome and normal glucose tolerance. The 

subjects were randomly assigned 1:1 in a double-blind fashion to receive placebo 

(n=13) or metformin (n=30). Endothelial function was assessed by venous 

occlusion plethysmography, measuring forearm blood flow (FBF) and vascular 

resistance responses to three intra-arterial infusions of endothelium-dependent 

(acetylcholine 7,5; 15, and 30 μg/min) and independent (sodium nitroprusside 2, 4, 

and 8 μg/min) vasodilators. Weight, BMI, systolic and diastolic blood pressure, 

waist, and laboratory parameters (lipid profile and fasting plasma glucose [FPG]) 

were assessed at baseline and after treatment.  

Results. The metformin and placebo groups did not differ in anthropometric, 

clinical, laboratory, and vascular measurements at baseline. The metformin group 

had decreased weight, BMI, systolic blood pressure, and FPG and improved lipid 

profile. Endothelium-dependent FBF responses were also improved, without any 

effect on endothelium-independent responses. There was no correlation between 

the improvement on FBF responses and the observed changes on anthropometric, 

clinical, and laboratory parameters.  

Conclusiоns. We concluded that metformin improved vascular endothelial 

reactivity in first-degree relatives with metabolic syndrome of type 2 diabetic 

patients, independently of its known antihyperglycemic effects. ACh, acetylcholine 

FBF, forearm blood flow FFA, free fatty acid FPG, fasting plasma glucose SNP, 

sodium nitroprusside The precocious and accelerated atherosclerosis seen in type 2 

diabetes raised the question about pathogenetic factors that initiate the 

development of vascular derangements in the pre-diabetic population. Metabolic 

syndrome, a pre-diabetic state, comprises an array of cardiovascular risk factors 
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such as abdominal obesity, dyslipidemia, hypertension, impaired glucose tolerance, 

and insulin resistance. Insulin resistance, the central abnormality for the 

pathogenesis of metabolic syndrome, is considered an independent risk factor for 

cardiovascular mortality in general and in the diabetic population in particular. 

Metformin exerts an antihyperglycemic effect, with minimal risk of hypoglycemia, 

and has been recently used to prevent type 2 diabetes with a 31% reduction in 

incidence.  
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Introduction. The issue of a pathogenetic role of dyslipidemias in the 

development of renal dysfunction is paid a special attention in diabetes type 2, 

when the dysfunction of adipocytes and insulin resistance initiate a cascade of 

reactions, underlying the atherosclerotic vascular lesions of various locations, 

intrarenal atherosclerosis in particular.  

The objective of this research was to study the dynamics and 

interconnection between nephropathic and dyslipidemic disorders in patients with 

DM type 2 of various severity.  

Material and methods. 25 patients with DM type 2 (mean age – 53,4±1,72 

years), and 10 healthy individuals (control group) participated in the study. Blood 

spectrum of lipids was evaluated according to the level of general cholesterol (GC), 

triglycerides (TG), high density lipoproteins (HDL), low density lipoproteins 

(LDL). Glomerular filtration rate (GFR) was assessed according to CKD-EPI 

formula.  

Results. It was found, that DM was associated with a significant two-fold 

reduction of GFR as compared to those in healthy individuals, accompanied by 

microalbuminuria 42,29±5,63 mg/dL in 56% of patients with diabetes.  

In 28% of diabetic patients a significant increase of GC blood level was 

observed. Hypertriglyceridemia was found in 96% of enrolled patients, TG blood 

content in the examined patients was found to be twice higher than corresponding 

control index. The development of hyperlipoproteinemia in diabetic patients 

concerned mainly LDL: increased serum LDL concentration was observed in 18 

(72%) patients.  
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Conclusiоns. The identified data suggest, that dyslipidemia is one of the 

leading etiological factors in the progression of diabetic nephropathy. Influencing 

on the progression of renal damage through the development of intrarenal 

atherosclerosis or through toxic effect of lipids on the nephron structures, 

dyslipidemia leads to the lesions in the endothelium of glomerular capillaries and 

tubulointerstitium. The degree of GFR reduction as well as changes of atherogenic 

dyslipidemia triad indices – hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, 

hyperlipoproteinemia – have mutually aggravating effect related to the number of 

functioning nephrons and the capacity of renal compensatory adaptation processes.  
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Thyroid dysfunction is associated with a broad range of metabolic 

disturbances and conditions such as osteoporosis, hypercholesterolemia, obesity, 

and cardiovascular disease.  

The aim of this study was to investigate relation-ship between osteoporosis 

and osteopenia in patients with primary hypothyroidism.  

Material and methods. A total of 105 women aged over 50 years were 

assigned to one of three study groups: Group I consisted 40 patients who had been 

recently diagnosed primary hypothyroidism. The second groups of 40 patients 

diagnosed primary hypothyroidism for at least 3 years and were treated with 

levothyroxine (Group II). The third group of 25 healthy individuals was selected as 

a control group (Group III); these people were selected from the women with the 

same age who had not any symptoms of hypothyroidism, and their serum TSH was 

in the normal range. The bone density based on the T-score of femoral neck and 

lumbar vertebrae were compared between three groups. For densitometry, dual-

energy X-ray absorptiometry was used to measure the bone density in lumbar 

vertebrae (L2-L4, anterior-posterior measurements) and femoral neck.  

Results. There were no statistically significant differences of body mass 

index (BMI), femoral neck T-score and menopausal age between the three groups. 

Baseline serum TSH levels were significantly different among three groups 

(p<0,001). Serum TSH in Group I was higher than the other groups; while serum 

TSH in Group II was lower than Group III (p<0,001). The femoral neck T-score 
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was not significantly different between the three groups; however, the T-score at 

lumbar spine L2-L4 regions were significantly different (p=0,01). Prevalence of 

osteoporosis was 40% in Group II that was higher than other groups. The mean T-

score at lumbar spine L2-L4 region between Groups II and III (p=0,02) and 

between Groups I and II (p=0,03) were significantly different. Mean serum TSH 

levels and mean T-score at lumbar spine L2-L4 region in Group II was lower than 

the other two groups. Regression analysis has not shown any correlation between 

serum TSH levels and T-score at femoral neck and lumbar spine (p>0,05); 

however, after removing the effect of the baseline TSH level in Group II, a 

significant difference in the prevalence of osteoporosis at the lumbar spine were 

found between groups (p=0,01).  

Conclusions. Prevalence of osteoporosis was 40% in patients with primary 

hypothyroidism treated with levothyroxine for at least 3 years. Among untreated 

hypothyroid patients osteoporosis was diagnosed in 30%. Significant difference in 

the prevalence of osteoporosis at the lumbar spine were found between these 

groups. Thus, simultaneous treatment of hypothyroidism and bone loss seems to be 

necessary.  
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Introduction. Hepatorenal syndrome (HRS) is a serious complication of 

alcohol liver cirrhosis (ALC). Cirrhotic patients are characterized by hyperdynamic 

circulation with increased cardiac output, heart rate and plasma volume, normal or 

low arterial blood pressure, and decreased systemic vascular resistance. The 

pathophysiology of this syndrome consists of interactions between system 

hemodynamic and neurohumoral parameters. Pro-B-type natriuretic peptide 

(proBNP1-108) is a 108-amino acid prohormone secreted from the cardiomyocytes 

secondary to cardiac wall distension and stretching, and neurohumoral activation in 

response to ventricular volume and pressure overload. The presence of brain 

natriuretic peptide (BNP) may be regarded as counter-regulatory to the actions of 

the sympathetic and renin-angiotensin-aldosterone systems (RAAS). 
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Objectives. The aim of present study was to evaluate the role of NT-

proBNP in the pathogenesis of HRS at the acute-on-chronic (ACLF) liver failure in 

patients with ALC.  

Material and methods. 150 patients with ALC+HRS were divided into 2 

groups: І group (n=67) – patients with chronic liver failure (CLF), ІІ group (n=83) 

– patients with ACLF. The average age of enrolled patients was (42,34±12,57) 

years; average duration of the ALC – (3,5±1,54) years; average age of alcohol 

abuse (8,42±3,53 years); gender distribution: 79,6% (n=119) males, 20,4% (n=31) 

– females (p<0,05). HRS in cirrhotics was diagnosed using the criteria of the 

International Association of Ascites (2005). The level of NT-proBNP was 

determined by means of electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA). 

Results. Level of NT-proBNP in the most severe category of patients in 

group 2, with stage IV by CLIF-C-ACLF scale, was almost three times higher than 

that of a similar category in group 1, with Child-Pugh C class, and was      

938±47,9 pg/mL (p<0,05). Dramatic increase of NT-proBNP level in the group 2 

patients with the IV stage by CLIF-C-ACLF scale correlates with the 

hyperdinamic circulation theory based on a central hypovolemia and systolic 

dysfunction at HRS.  

There was no correlation between the level of NT-proBNP and the level of 

bilirubin and international normalized ratio (INR) (p>0,05). We have revealed the 

direct correlation between the level NT-proBNP and ALC class by Child-Pugh and 

ALC stage by CLIF-C-ACLF scales; between levels of NT-proBNP and dopamine, 

creatinine, resistive and pulsating indices of both renal arteries; inverse correlation 

– between serum NT-proBNP and the doppler average velocity of blood in the left 

and right renal arteries. 

Conclusions. NT-proBNP levels closely correlate with the indicators of 

hepatic and renal failure in the patients with ALC+HRS. This finding allows us to 

use it as an indicator for comprehensive diagnosis of this disease. 
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